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Do teorii prawa należą zagadnienia społeczne, aksjologiczne, ekologiczne 
i ekonomiczne służące zrozumieniu naszej cywilizacyjnej kondycji związanej 
z użytkowaniem środowiska. Zwłaszcza przeobrażenia poglądów na procesy 
zachodzące w przyrodzie i przeniknięcie ekologii do nauk o człowieku miały 
zasadnicze znaczenie dla ustalenia wrażliwości organizmów ludzkich na 
czynniki środowiska i ich możliwości przystosowawcze1. Nie można więc było 
dłużej lekceważyć degradacji środowiska i wbrew faktom naukowym chronić 
prawem szkodliwą działalność industrialną człowieka. W rozlicznych rapor
tach, poczynając od Klubu Rzymskiego po światowe konferencje ONZ, zaczę
to poddawać analizie i krytyce kulturowo-ekologiczne wzory prowadzące do 
alarmującego ubożenia zasobów przyrody. Opracowany przez Brundtland ra 
port „Nasza wspólna przyszłość” eksponował prawo człowieka do godnego 
życia w czystym środowisku, podkreślając konieczność uwzględniania w roz
woju gospodarki wymogów ekologicznych2 .

1. Ochrona przyrody i gospodarka

W praktyce międzynarodowej za priorytet uważa się utrzymanie i rozwi
janie gospodarki. Nawet Unia Europejska -  jak słusznie podkreślają Phil 
Macnaghten i John Ury -  która wsparła się na rozlicznych prośrodowisko- 
wych instrumentach prawnych, za naczelne zadanie uznaje utrzymanie na 
konkurencyjnym poziomie wspólnego rynku, a polityka ochrony środowiska 
wbrew pozorom zajmuje pozycję drugorzędną, ponieważ najważniejsze jest,

1 N. Wolański, Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmia
ny przystosowawcze, t. I, Warszawa 2006, s. 31.

2 G.H. Brundtland, Our Common Future, Rapport of the World Commission on Environ
ment and Development, Oxford 1987.
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aby nie kolidowała z osiąganiem sukcesów na światowym rynku. Wolny han
del, możliwy dzięki międzynarodowym porozumieniom handlowym jak GATT 
czy NAFTA, wiąże się z ograniczeniami w moralnej ocenie przyszłych zobo
wiązań3 . Stany Zjednoczone na przykład rozpoczęły wojnę handlową z Unią 
Europejską, która sprzeciwia się wolnej sprzedaży żywności modyfikowanej 
genetycznie (GMO), gdyż mogą się z tym wiązać zagrożenia zdrowotne 
i ekologiczne. W 2003 r. rządy USA, Kanady i Argentyny złożyły protest do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), uzasadniając, że nie istnieją osta
teczne dowody naukowe potwierdzające szkodliwość GMO dla zdrowia 
i ekologii, zatem wszelkie utrudnienia ze strony Unii stanowią niesprawie
dliwą barierę handlową. Sprzeciwiano się zwłaszcza decyzji Parlam entu 
Europejskiego zobowiązującej producentów do tego, aby kierowana do 
sprzedaży żywność zawierająca genetycznie modyfikowane organizmy była 
wyraźnie oznakowana4.

Samo pojęcie przyrody może być zrelatywizowane do nie dających się 
uzgodnić ze sobą stanowisk teoretycznych i praktycznych. Phil Macnaghten 
i John Ury wyróżnili trzy podstawowe ujęcia środowiskowe: realistyczne, 
idealistyczne i instrumentalne. Realizm środowiskowy definiuje środowisko 
jako byt rzeczywisty w swojej istocie, który funkcjonuje „sam w sobie, sam 
z siebie oraz jako substancjalnie oddzielony od praktyk społecznych i od 
ludzkiego doświadczenia”. Współczesnej nauce przyporządkowuje zadanie 
„zrozumienia tego środowiska i ocenę środków niezbędnych do przeciwdziała
nia jego dewastacji”. Dla idealizmu środowiskowego charakterystyczna jest 
analiza przyrodniczego środowiska w kontekście wartości, które „leżą u pod
łoża charakteru, sensu i jakości przyrody lub pozostają z nimi w związku. 
Takie wartości wyznawane przez ludzi w odniesieniu do przyrody i środowi
ska uważa się za fundamentalne, stałe i spójne”. Według instrumentalizmu 
środowiskowego należy skupić się na badaniu potrzeb i zachowań jednostek 
i grup ludzkich w stosunku do środowiska przyrodniczego. Chodzi tu  o „wyja
śnienie rzeczywistych motywacji, które każą człowiekowi angażować się 
w praktyki dopuszczalne wobec środowiska, a w konsekwencji w wynikające 
z nich dobre i złe skutki dla środowiska”. Ostatecznie wspomniani autorzy 
wyrażają stanowisko, że „to specyficzne praktyki społeczne, zwłaszcza ludz
kie zamieszkiwanie, wytwarzają, odtwarzają i przeobrażają różne przyrody 
i różne wartości”. Określenie „różne przyrody” wynikać ma ze związku prak

3 P. Macnaghten, J. Ury, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeń
stwie, Warszawa 2005, s. 356.

4 Por. H. French, Powiązania globalizacji, konsumpcji i rządów, rozdz. 7, s. 136-137, [w:] 
Stan świata 2004. Raport Worldwatch Institute dotyczący postępów na drodze do społeczeństwa 
zrównoważonego, [online] <http://ziemia.org/raport/raport2004/sow2004.pdf>. Wydanie książko
we: L. Starke (red.), Raport o stanie świata. O postępie w budowie zrównoważonego społeczeń
stwa, Warszawa 2004.

http://ziemia.org/raport/raport2004/sow2004.pdf
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tyki społecznej wykorzystywania środowiska z procesami społeczno-kulturo
wymi, które warunkują percepcję przyrody5.

Ten ostatni pogląd uważam za trafny, ponieważ potwierdza go historia 
stosunku człowieka do przyrody. Wskazując choćby przykład Polski: najstar
sze przepisy prawa, jak statuty Kazimierza Wielkiego (1347), statuty warc- 
kie (1423) ujmowały przedmiot ochrony przyrody jako zabezpieczenie czyjejś 
własności. Tylko w ten sposób chroniono więc bobry, żubry i tury. Dopiero 
w ideologii romantyzmu przyrodę traktowano w sposób sentymentalny jako 
piękno samo w sobie. W XIX wieku pojawiają się motywy naukowe i wraz 
z nim rozwój ruchu konserwatorskiego ochrony przyrody. W odpowiedzi na 
zmiany krajobrazu w wyniku rewolucji przemysłowej powstawały liczne sto
warzyszenia ochronne w Europie: Szwajcarskie Towarzystwo Przyrodnicze, 
Niemieckie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Francuskie Stowarzyszenie 
Ochrony Krajobrazu, w Anglii -  Królewskie Stowarzyszenie Ochrony P ta
ków, w Belgii -  Liga Ochrony Przyrody, we Włoszech -  Liga Ochrony Pomni
ków Przyrody.

Do efektów ich działalności należały pewne zmiany w utylitarnym spoj
rzeniu na środowisko. Jakkolwiek były one istotne, nie stanowiły jednak 
podstawy polityki państw, co zostało wcześniej zaznaczone. Jako znamienne 
należy przytoczyć jeszcze współczesne stanowisko w sprawie kryzysu 
w ochronie przyrody Państwowej Rady Ochrony Przyrody z 9 marca 2007 r.: 
„W naszym kraju następuje szybkie ubożenie zasobów przyrodniczych. Wyra
ża się to zmniejszaniem liczebności i zasięgów populacji, wymieraniem ga
tunków, zanikaniem i degradacją cennych siedlisk, dewastacją skarbów przy
rody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Rozwój gospodarczy nie 
może przebiegać bez poszanowania dziedzictwa przyrodniczego. [...] Kolejne 
rządy deklarują u progu swych kadencji chęć rozwiązania przynajmniej czę
ści tych problemów, tymczasem w rzeczywistości niewiele się zmienia. [...] 
Ochrona przyrody w Polsce nie ma silnej, apolitycznej podstawy instytucjo
nalnej. Władze rządowe i samorządowe z przyczyn politycznych zdecydowa
nie przedkładają interesy gospodarcze nad przyrodnicze -  czasem także 
z naruszeniem prawa polskiego i unijnego”6.

Diagnoza powyższa, słusznie krytykująca zjawisko niszczenia różnorod
ności biologicznej w Polsce, nie lokuje problemu w szerszym ekonomiczno- 
politycznym obszarze państw demokracji przedstawicielskiej. Rządy demo
kratycznie wybierane realizują własne programy, których zasięg wiąże się 
z upływem czasu do następnych wyborów. Stąd, jak stwierdza raport, każdy 
rząd zaczyna sprawowanie władzy od deklaracji, lecz na tym się kończy, tak 
jak i sama kadencja tegoż rządu.

5 P. Macnaghten, J. Ury, op. cit., s. 9-10.
6 Podkreślenia w tekście. Pełna wersja stanowiska [online] <http://www.mos.gov.pl/prop/ 

stanowiska_opinie/index.shtml>.

http://www.mos.gov.pl/prop/%e2%80%a8stanowiska_opinie/index.shtml
http://www.mos.gov.pl/prop/%e2%80%a8stanowiska_opinie/index.shtml
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2. Edukacja ekologiczna i stosunek do zwierząt

Edukacja ekologiczna jest ściśle związana z pojęciem wyznaczającym 
standardy ochrony środowiska, jakim jest zrównoważony rozwój. W komen
tarzu do Konstytucji RP stwierdzono, że „koncepcja ta  została wypracowana 
przy aktywnym udziale przedstawicieli świata gospodarki. Została także 
przez ten świat zaaprobowana jako podstawa nie tylko dla tworzenia makro
ekonomicznych strategii, ale także jako podstawa dla kształtowania organi
zacji i sposobów postępowania poszczególnych firm”, a następnie zaznaczo
no, że z koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika nowa aksjologia, 
w której środowisko jest wartością na równi z kapitałem i pracą. Dla wdro
żenia tej idei potrzebne są: właściwa organizacja, technologie i przede 
wszystkim edukacja. Koncepcja zrównoważonego rozwoju musi być dobrze 
zrozumiana, aby mogło dojść do jej zintegrowania z codziennym funkcjonowa
niem gospodarki7.

W raporcie przygotowanym w 1987 r. przez Światową Komisję ds. Ochro
ny Środowiska i Rozwoju (World Commission on Environment and Develop
ment), zwanym od nazwiska przewodniczącej Komisji raportem Brundtland, 
rozwój zrównoważony definiuje się jako ten, w którym eksploatacja zasobów 
jest kontrolowana i daje „możliwości zaspokajania ludzkich potrzeb i aspira
cji w przyszłości”8.

Wyeksponowanie kwestii potrzeb i aspiracji z pewnością jest bliższe 
praktyce społecznej niż idealizujące określenie zrównoważonego rozwoju 
w art. 3 pkt 50 polskiego prawa ochrony środowiska, który stanowi, że jest to 
„taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowa
gi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb po
szczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych pokoleń”9.

Problem ten w całej jaskrawości widać w teorii i praktyce naszego sto
sunku do zwierząt. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt z 21 września 1977 r. 
uchwalona w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierząt, 
a zatwierdzona przez UNESCO 15 października 1978 r. już na wstępie zwra
ca uwagę, że „poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowa
niem ludzi między sobą”, a sam człowiek nie jest istotą oderwaną od przyrody, 
lecz elementem świata zwierząt i „nie może rościć sobie prawa do tępienia 
innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania” (art. 2b).

7 J. Boć (red.), Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 25.
8 Ibidem.
9 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, 

poz. 150).
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Charles Patterson w książce Wieczna Treblinka stwierdza, że „badania 
poświęcone zagadnieniu niewolnictwa w większości pomijają fakt, że to wła
śnie zniewolenie zwierząt posłużyło za wzorzec i inspirację dla późniejszych 
przejawów tego zjawiska wśród ludzi”10. Analogia do holocaustu w tytule 
jego dzieła jest parafrazą wypowiedzi czołowych obrońców praw zwierząt 
-  Isaaca Bashevisa Singera i Helmuta Kaplana, który podczas jednej z de
monstracji przeciwko eksperymentom na zwierzętach powołał się właśnie na 
Singera i porównał ludzkie obozy koncentracyjne ze zwierzęcymi laboratoria
mi czy rzeźniami: „Jeśli w to nie wierzycie, to powinniście poczytać sobie 
sprawozdania z eksperymentów, jakie przeprowadzali naziści w swoich labora
toriach na Żydach, a potem poczytać sprawozdania na temat eksperymentów 
wykonywanych obecnie na zwierzętach. To otworzy wam oczy: podobieństwa 
są oczywiste. Wszystko to, co naziści robili Żydom, obecnie praktykujemy na 
zwierzętach. Nasze wnuki zapytają nas pewnego dnia: gdzie byliście podczas 
holocaustu zwierząt?”11.

Sformułowania „zwierzę nie jest rzeczą”, „zwierzę coś znaczy” prowadzą 
do prawnego i moralnego sprecyzowania granic korzystania z pozyskiwania 
zwierząt dla potrzeb gospodarczych i innych. Według Roberta Nozicka: „Jeśli 
ludzie są pożeraczami użyteczności w stosunku do zwierząt, jeśli z jakiego
kolwiek poświęcenia zwierzęcia odnoszą zawsze korzyść utylitarną znacznie 
przewyższającą jego ofiarę, to wolno uznać, że skoro doktryna »utylitaryzmu 
dla zwierząt, kantyzmu dla ludzi« wymaga (lub zezwala), by prawie zawsze 
poświęcać zwierzę, to nadmiernie podporządkowuje zwierzęta ludziom”12. 
Wyrażenie „kantyzm dla ludzi” oznacza tu  rozumienie wartości człowieka 
jako wrodzonej, wynikającej z jego rozumności i decydującej o zerwaniu ze 
światem zwierzęcym, który powinien mu służyć. Z kolei żaden człowiek 
w ten sposób nie może traktować innego człowieka, ponieważ jest on równo
prawnym bytem. Rozwijając ten kierunek myślenia, Nozick pyta: „Czy istoty 
bardziej inteligentne miałyby prawo do niczym nie skrępowanych zachowań 
wobec nas?”13. Odrzucając taką myśl, powinniśmy podobnie uczciwie spoj
rzeć na kwestię wykorzystywania zwierząt: „Czy słuszne jest utrzymywanie, 
że organizmy tworząc pewną zstępującą hierarchię przyrodzonej siły i inteli
gencji, automatycznie podlegają prawu podporządkowania i wykorzystania, 
bowiem każdy, który znajduje się niżej w hierarchii, może być poświęcony lub 
skazany na cierpienie w imię korzyści organizmu o wyższym statusie?”14. 
Słowo „cierpienie” jest kluczowe dla współczesnych rozważań nad aksjolo
gicznymi zagadnieniami statusu zwierząt. Postulaty etyki ochrony zwierząt

10 Ch. Patterson, Wieczna Treblinka, Opole 2003, s. 21.
11 Ibidem, s. 253.
12 R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999, s. 60.
13 Ibidem, s. 68.
14 Ibidem, s. 64-65.
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zawsze dotyczą wrażliwości na los zwierząt. Chodzi szczególnie o protest 
wobec masowej, przemysłowej i instytucjonalnej ich eksploatacji. „Wskazuje 
się także na zjawiska z zakresu praktyki społecznej, rysujące z perspektywy 
naszych czasów obraz dramatycznych sprzeczności świata ludzi i zwierząt, 
wyrażający się w fali krzywd i okrucieństw wyrządzanych istotom poza- 
ludzkim”15.

Polska ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt16 zastąpiła 
co prawda przestarzałe już rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie zwie
rząt z 1928 r., jednak nie sposób nie zauważyć, że sądowa polityka karania 
jest liberalna w sprawach przestępstw dotyczących zwierząt. Orzekane są 
niewysokie grzywny, a niemal w co piątej sprawie zawisłej przed sądem 
orzeka się warunkowe umorzenia postępowania17.

Zdaniem Michała Gabriela-Węglowskiego, sytuację prawną mogłoby na
prawić umieszczenie wśród zasad konstytucyjnych przepisu zapewniającego 
zwierzętom hum anitarną ochronę, tak jak jest np. w Konstytucji Federalnej 
Szwajcarii18. Tymczasem polska Konstytucja reguluje tylko ogólnie samą 
kwestię ochrony środowiska. Nie sprzyja to edukacji społecznej ani zmianom 
w sposobie użytkowania zwierząt, jak oczekują tego etycy środowiskowi. 
Dziedzinę etyki ochrony zwierząt i etykę środowiskową łączy stanowisko, 
które problemy w obszarze człowiek-zwierzę lokalizuje w błędnym modelu 
cywilizacji -  twierdzi Włodzimierz Tyburski19.

Z badań przeprowadzonych przez Lenę Tkaczyk wynika, że postawa 
pragmatyczna w społeczeństwie stanowi normę, natomiast idealistyczna za
ledwie margines. Tak więc na zadane pytanie, czy polskie społeczeństwo jest 
już przygotowane do funkcjonowania według zasad trwałego i zrównoważo
nego rozwoju -  odpowiedź jest negatywna.

Badaniom pilotażowym poddano 140 osób w przedziale wiekowym od 23 
do 55 lat. Byli to studenci wydziału ochrony środowiska Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz nauczyciele uczestniczący 
w kursach doskonalenia zawodowego zorganizowanych przez Kujawsko-Po
morskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Respondenci w więk
szości potwierdzali sens ochrony środowiska, jednak wyłącznie dlatego, że 
środowisko jest niezbędne do zdrowego życia. Tylko nieliczni dostrzegali, że

15 W. Tyburski, Etyka środowiska i jej stan w Polsce, [w:] Z. Bukowski (red.), Księga 
Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Toruń 2004, s. 358.

16 Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002.
17 M. Gabriel-Węglowski, Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 

2008, s. 263. Por. także sprawozdanie na temat odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa 
wobec zwierząt na stronie „Gazety Prawnej”, w którym stwierdza się, że największym proble
mem jest brak egzekucji prawa: <http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/432639,katowa- 
nie_psow_jest_bezkarne.html>, dostęp: 30 czerwca 2010 r.

18 M. Gabriel-Węglowski, op. cit., s. 264.
19 W. Tyburski, op. cit., s. 358.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/432639,katowa-%e2%80%a8nie_psow_jest_bezkarne.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/432639,katowa-%e2%80%a8nie_psow_jest_bezkarne.html
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przyroda jest wartością samą w sobie i w związku z tym powinna być chro
niona20. Tkaczyk przyjmuje jako prawdziwe założenie sformułowane w Agen
dzie 21, że „tylko właściwie prowadzona edukacja może ukształtować świado
mość, jeśli chodzi o kwestie środowiska, wartości i postawy, umiejętności 
i zachowania umożliwiające rozwój zrównoważony”21. Jednakże nie precyzu
je w wystarczającym stopniu, na czym miałaby dokładnie polegać edukacja 
zdolna wypełnić tak poważne zadanie, jak ukształtowanie świadomości eko
logicznej.

Problematyce sumienia ekologicznego poświęcono wiele prac naukowych. 
Stefan Kozłowski rozwiązanie zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych widzi 
na przykład w naprawie stosunków społecznych, potwierdzając tym samym 
-  jak sam pisze -  myśl Tomasza Gałkowskiego, że główne zagrożenia dotyczą 
sfery społecznej, a nieporównanie mniejsze sfery przyrodniczo-technologicz- 
nej22. W związku z tym formułuje dwanaście „ekowartości”: rozwój psychicz
ny jako główny cel życia, nieprzekraczalny poziom zaspokajania własnych 
potrzeb materialnych, dzietność w rodzinie na poziomie dwojga dzieci, przy
jęcie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ochrona ekosystemów Ziemi, mądre 
zarządzanie zasobami przyrody, ekologizacja systemu technologiczno-ekono- 
micznego, uznanie zasad sprawiedliwego handlu, opodatkowanie państw 
uprzemysłowionych na rzecz krajów biednych i rozwijających się, stosowanie 
narodowych polityk ekologicznych, prośrodowiskowe zaangażowanie obywa
teli, rozwijanie nowego ładu społecznego23. Wszystkie wymienione ekowarto
ści cechują się w większym lub mniejszym stopniu utopizmem, ponieważ 
przeczy im praktyka życia społecznego, w której nie mają one szansy powo
dzenia.

Odnosząc się do tezy Lubomira Domka o kryzysie ekologicznym, podkre
śla w podsumowaniu swoich rozważań, że jesteśmy świadkami niespełnienia 
się nadziei pokładanych w postępie naukowo-technicznym obiecującym nie- 
ograniczoność wzrostu gospodarczego. W jej przekonaniu również wiele po
glądów na sprawy ochrony Ziemi wymaga gruntownej rewizji i przyjęcia 
nowych formuł gospodarowania jej zasobami24.

Jeszcze wymowniejszy w przesłaniu jest „Apel warszawski” sformułowa
ny na Kongresie Uniwersalizmu w 1993 r.: „Albo potrafimy stworzyć rozwojo

20 L. Tkaczyk, Edukacja środowiskowa droga do zrównoważonego rozwoju, [w:] E. Rydz, 
A. Kowalak (red.), Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschod
niej, Słupsk 2008, s. 303.

21 Ibidem, s. 302. Według autorki bardzo poważne niebezpieczeństwo edukacyjnego fiaska 
stwarza opieranie się na programach multimedialnych, które formalnie i logicznie objaśniają 
procesy przyrodnicze, ale przecież nie mogą zastąpić prac i obserwacji w terenie, a to nie jest 
powszechnie brane pod uwagę.

22 S. Kozłowski, Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2002, s. 332.
23 Cyt za: L. Domka, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, Warszawa 2001, s. 68.
24 Ibidem, s. 55.
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wą harmonię między społeczeństwami rozwiniętymi i zapóźnionymi w rozwo
ju, między ludźmi bogatymi i biednymi oraz człowiekiem i przyrodą -  a wraz 
z tym dostosować formy życia i gospodarowania do wymagań tej jakościowo 
nowej sytuacji zmian -  albo tego kryzysu lub jego następstw nie przeżyje
my. Kontynuując stare -  oparte na zasadzie wzrostu kosztem otoczenia (spo
łecznego lub przyrodniczego) -  formy wzajemnie wyniszczającego »współ- 
życia« najprawdopodobniej zostaniemy przez przyrodę potraktowani jak 
pasożytnicza narośl na żywej tkance Ziemi i subtelnie lub brutalnie wyelimi- 
nowani”25. Rozwiązanie istniejących problemów społeczno-ekologicznych jest 
według powyższych przekonań uzależnione od hierarchii wartości, którą mo
głyby przyjąć m iliardy  ludzi zdolnych do zm iany s ty lu  życia, co 
w rezultacie wyznaczyłoby bezpieczny kierunek rozwoju naszej cywilizacji26. 
Ewa Pyłka-Gutowska podkreśla rażącą dysproporcję pomiędzy przemianami 
społeczno-gospodarczymi wywołanymi postępem naukowo-technicznym 
a możliwościami dostosowania się do nich całej przyrody łącznie z człowie
kiem. Jej zdaniem powstaje błędne koło, polegające na tym, że ludzkość 
korzysta z dobrodziejstw cywilizacji, które oddziałują negatywnie na środo
wisko i życie człowieka27.

Powyższe tezy, jakkolwiek teoretycznie w dużym stopniu uzasadnione, 
nie wykazują wystarczającej nośności praktycznej, ponieważ człowiek tylko 
samodzielnie rozstrzygając o tym, „co w rzeczywistości jest istotne, co zaś 
istotne nie jest, sam będąc absolutnym punktem odniesienia swych decy- 
zji”28, w ten sposób tworzy strukturę aksjologiczną, która decyduje o kierun
ku jego życia i wyraża swoją wolność. To znaczy, że wartości są przyswajane 
przez jednostki całkowicie subiektywnie, jeśli nie towarzyszy społeczeństwu 
totalitarna presja i przemoc. Zatem wymaganie jednolitości aksjologicznej 
nawet w kwestii bezpieczeństwa ekologicznego jest nierealne w warunkach 
demokracji liberalnej wyznaczającej standardy ustrojowe współczesnych 
państw. Ekonomiczne koncepcje abstrahujące od idealizujących założeń psy
chologicznych starają się wypracować nowe zasady użytkowania środowiska. 
W raporcie dla Klubu Rzymskiego eksperci zaproponowali do realizacji kon
cepcję „mnożnika cztery”, która oznacza czterokrotny wzrost produktywności 
zasobów, podwojenie dobrobytu i dwukrotne zmniejszenie zużycia zasobów 
przyrody29. Cel ma być osiągnięty na drodze ograniczenia materiałochłonno
ści i energochłonności produktów, infrastruktury i usług, zwiększenia okresu 
użytkowania produktów, obiektów infrastruktury oraz zmiany w prawie wła

25 S. Kozłowski, op. cit., s. 256.
26 Ibidem, s. 332. Podobnie twierdzi w swojej twórczości naukowej Henryk Skolimowski 

oraz inni autorzy formułujący i uzasadniający tzw. ekowartości.
27 E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa 2004, s. 92.
28 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 2005, s. 53.
29 E.U. Weizsacker, A.B. Lovins, H. Lovins, Mnożnik cztery. Podwojony dobrobyt -  dwukrot

ne mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Nowy raport dla Klubu Rzymskiego, Toruń 1999, s. 7.
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sności, które miałyby ułatwić dzierżawienie produktów, sprzętu i urządzeń. 
Zaprezentowano 50 przykładów nowych technologii, w których chodzi o wy
twarzanie mniejszej ilości nowych, ale trwalszych produktów, zwiększenie 
usług dla ich konserwacji i naprawy. Stwierdzono, że działanie według 
„mnożnika cztery” jest korzystne dla wszystkich krajów -  i bogatych, i bied
nych. Wskazano, by takie kraje, jak Chiny, Indie, Meksyk lub Egipt, które 
dysponują tanią siłą roboczą, ale nie mają wystarczających źródeł energii dla 
potrzeb przemysłu, nie przejmowały od USA czy Europy Zachodniej modelu 
energetycznego marnotrawstwa. W ocenie autorów omawianego raportu kon
cepcja „mnożnika cztery” daje praktyczną możliwość realizacji postulatu wyra
żonego na Szczycie Ziemi (Earth Summit) Konferencji Narodów Zjednoczonych 
na temat Środowiska i Rozwoju (United Nations Conference on Environment 
and Development) w Rio de Janeiro w 1992 r., że postęp musi być zrównowa
żony lub ekologiczny.

3. Model cyw ilizacyjny z antropologicznej perspektywy

Zaniepokojenie o ciągłość rodzaju ludzkiego w dobie prób opanowania 
kryzysu ekologicznego wiąże się także z pytaniami o postęp w opanowaniu 
sił przyrody. Realizacja potrzeb ludzkich z jednej strony opiera się na progra
mach szeroko pojętego oszczędzania przy zmienionej strategii rozwoju ekono
micznego i wykorzystywania środowiska, z drugiej — oczekuje się nowych 
odkryć i większego postępu technicznego.

Z badań antropologa Leslie Alvina White’a wynika, że kultura na każ
dym etapie swojego rozwoju potrzebuje różnych zasobów energii. Na najpry
mitywniejszym poziomie wystarczy energia własnych rąk, później energia 
zwierząt czy wreszcie maszyn. Kultura według niego jest jedynie symbolicz
ną nazwą, za którą skrywa się przetwarzanie przez człowieka materii za 
pomocą energii.

Jako system kultura jest ściśle powiązana z opanowaniem sił przyrody: 
„Rozważamy tu  typy ogólne, twierdząc przy tym jedynie, że 1) kultury są 
systemami, tzn. składają się z powiązanych wzajemnie i zintegrowanych 
części, dlatego też techniczne, społeczne, artystyczne i filozoficzne elementy 
kultury dopełniają się wzajemnie oraz, że 2) każdy system pojmowany jako 
całość opiera się na i jest zdeterminowany przez właściwą mu technikę, jako 
że jest to podstawowy i zasadniczy środek, za pośrednictwem którego ludzkie 
organizmy wchodzą w kontakt z Ziemią, środkami zaspokojenia potrzeb 
i obrony, krótko mówiąc — środkami przetrwania”30.

30 L.A. White, Rozwój kultury, [w:] E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Świat czło
wieka -  świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007, s. 646.
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Wzrost liczby dóbr służących zaspokajaniu potrzeb oznacza zwiększenie 
zużywanej energii na zastosowanie nowych materiałów, konstrukcyjnych 
usprawnień narzędzi i maszyn oraz bardziej złożonej organizacji społecznej. 
Każdy określony rodzaj energii posiada pułap eksploatacji i wykorzystania 
narzędzi pracujących na jej zasobach, a więc ani ich ulepszanie nie może 
wzrastać w nieskończoność, ani też sposoby wykorzystywania energii. 
W komentarzu do dorobku naukowego White’a Julian H. Steward stwierdza, 
że: „Ogólnik mówiący, że kultura zmienia się z prostej w złożoną i »prawa« 
White’a, które wyrażają rozwój technologiczny w kategoriach kontroli czło
wieka nad energią, od dawna stanowią akceptowane podstawy oceny kultu
rowych osiągnięć i zmiany społecznej”31.

White w swoich dziełach przekonuje, że docieramy do krytycznej granicy, 
więc tylko nowy rodzaj energii może uratować ludzką cywilizację. Podstawą 
gospodarczą świata jest jeszcze energia uzyskiwana z paliw kopalnych, które 
są przecież wyczerpywalne32. Aby rosnące materialne potrzeby ludzkości mo
gły być zaspokojone, trzeba dążyć do odkrycia nieograniczonego źródła taniej 
energii i wykorzystywać materiały tanie i tak trwałe, żeby mogły bez proble
mu służyć nabywcy do końca życia. Tylko wtedy zgodnie z „prawem White’a” 
otworzy się szansa na kolejny skok cywilizacyjny i dalszy rozwój. Oszczędza
nie surowców energetycznych przedłuży odpowiednio w czasie oczekiwanie 
na nową jakość życia, lecz nie rozwiąże problemu.

Wynika stąd, że to nie postęp naukowo-techniczny jest dla ludzkości 
katastrofalnym zagrożeniem, lecz także jego zahamowanie wynikające z bra
ku nowych odkryć energii, które utrzymałyby na jeszcze wyższym poziomie 
organizację życia społecznego człowieka.

Zakończenie

W teorii różnych dyscyplin naukowych krytykuje się moralne, społeczne, 
polityczne, ekonomiczne i prawne wzory podporządkowywania celom czło
wieka dóbr przyrody jako przyczyny kryzysu ekologicznego. W praktyce poli
tyczno-ekonomicznej najważniejszy jest jednak rozwój gospodarczy, a ochro
na zasobów przyrody, w tym zwierząt, jest na drugim planie, co skutkuje 
stopniowym i systematycznym ubożeniem bioróżnorodności w skali całego 
świata. Wzory kulturowe użytkowania zasobów przyrody zależą od wielu

31 Z komentarza Juliana H. Stewarda, Ewolucja wieloliniowa: ewolucja i proces, [w:] 
Świat człowieka -  świat kultury..., s. 701.

32 Ta uwaga dotyczy także Polski, która zajmuje wysokie miejsce wśród krajów o najwięk
szej skali eksploatacji kopalin, w tym szczególnie surowców energetycznych Por. Inspekcja 
Ochrony środowiska, Raport stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001, Warszawa 2003, 
s. 262.
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czynników, jednym z nich jest poziom technologiczny i rodzaj energii potrzeb
ny dla jego utrzymania. Prawo międzynarodowe odnosi się do transnarodo
wych źródeł zanieczyszczeń środowiska, które powodują w efekcie wiele pro
blemów środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym. Dopóki nie nastąpią 
przełomowe odkrycia cywilizacyjne, alternatywę stanowi oszczędzanie zaso
bów przyrody, a w stosunku do zwierząt konieczne są głębsze przewartościo
wania, ponieważ stosunek człowieka do zwierząt świadczy o poziomie jego 
humanizmu. Sunt certi denique fines.

Summary 

The theory and practice o f law  in use resources  
of nature in th is animals

In the article I show polarization of positions against natural resources 
protection from idealistic to pragmatic which are appointed by economical 
opportunities and social needs. According to scientific inquiry pragmatic ba
sics compose norms in society. However idealistic which appreciate environ
ment including animals are not important. Does the present world carry out 
a proper model of civilization? The human needs are the most important. 
This is the subject to moral assessment on the one hand but on the other 
hand they are challenges to discover more and to make better technical 
progress. It contributes to origin programs of different ecological develop
ment.


