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Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy
zrównoważonego rozwoju

W obliczu wielu niejasności i kontrowersji narosłych wokół pojęcia
zrównoważony rozwój warto rozpocząć rozważania od zdefiniowania tego,
co w niniejszym opracowaniu rozumieć się będzie pod tym właśnie termi−
nem.  

Ogólnie rzecz ujmując koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się
na trzech założeniach. Po pierwsze, zakłada równoczesny i sprzężony roz−
wój trzech systemów: ekologicznego, gospodarczego i społecznego.
U podłoża tego założenia tkwi przekonanie, że niezależny rozwój pojedyn−
czego systemu może przynosić szkody innemu. Stąd też postulat integracji
polityki socjalnej, gospodarczej i ekologicznej, czyli porzucenia tzw. poli−
tyki sektorowej, w której prowadzi się np. politykę gospodarczą mając
w perspektywie jedynie skutki w systemie gospodarczym, a pomijając jej
skutki w pozostałych systemach. Chodzi więc o optymalizację wyników
działania dla wszystkich trzech sektorów: społecznego, ekologicznego i go−
spodarczego. Drugim aspektem charakterystycznym dla idei zrównoważo−
nego rozwoju jest uwzględnienie w szacunkach dobrobytu przyszłych poko−
leń. Trzeci aspekt to globalność perspektywy, czyli nakaz uwzględniania
w analizach zasobów całej planety i rozwoju sytuacji na wszystkich konty−
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nentach. Jest to przejawem uznania zależności o charakterze globalnym, ta−
kich jak na przykład emisje gazów powodujących efekt cieplarniany (Diek−
mann 2001). Z perspektywy tak rozumianego zrównoważonego rozwoju za−
nalizowane zostaną wzajemne relacje etyk biocetrycznej i antropocentrycz−
nej.

Założenia obu etyk różnią się w sposób podstawowy w kwestii określe−
nia miejsca człowieka w przyrodzie. Pierwsza z nich podkreśla wspólnotę
wszystkich istot żywych, z których każda jest częścią skomplikowanego
ekosystemu, systemu Gai. Podstawową jej tezą jest twierdzenie, że owe
istoty żywe, jak i ekosystemy i krajobrazy nie powinny być traktowane ja−
ko rzeczy i środki do celu, lecz zawsze jako cele same w sobie. Oznacza to
rozciągnięcie kantowskiej zasady etycznej dotyczącej tylko ludzi na świat
przyrody. Należy zaznaczyć, że zasada ta nie wyklucza użytkowego trakto−
wania bytów przyrodniczych przez człowieka, jeżeli odbywa się ono w ra−
mach zaspokajania podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych. Przyj−
muje się w niej, że życie ekosystemów nierozerwalnie związane jest z wal−
ką, konfliktem i cierpieniem, co obrazuje chociażby łańcuch pokarmowy.
Etyka biocentryczna nakazuje minimalizację cierpień zadawanych przez lu−
dzi bytom pozaludzkim (Waloszczyk 1997).

Etyka antropocentryczna pozostaje na stanowisku bliskim tradycji kultu−
ry zachodniej. W relacji człowieka z przyrodą uznaje jego wyjątkowość i na
tej podstawie przyznaje mu miejsce nadrzędne wobec pozostałych istnień.
W pewnych wersjach antropocentryzmu owa wyjątkowość człowieka czyni
go równocześnie zobowiązanym do poszanowania bytów pozaludzkich.
Miałoby to świadczyć o jego godności. Jest to pogląd głoszony przykłado−
wo przez niektórych teologów Kościoła katolickiego. Etyka antropocen−
tryczna w bardziej „radykalnej” formie przypisuje wartość przyrodzie, o ty−
le o ile jest ona użyteczna dla człowieka. Jej samoistna wartość jest na tyle
marginalna, że można ją poświęcić dla celów takich jak zysk materialny,
czy też zapewnienie miejsc pracy i środków utrzymania dla ludności.

W sferze deklaratywnej każdy z nas jest ekologiem. Mało kto wyrazi pu−
blicznie pogląd, że przyrody nie trzeba chronić. Etyka antropocentryczna
zaleca chronienie przyrody, ale nie za cenę dobrobytu ludzkiego. Etyka bio−
centryczna jest bardziej skłonna do wyrzeczeń na tym tle, podejmując je
w imię wspólnoty wszystkich istnień.

Etyki te różnią się więc w sferze wartości. Czy oznacza to również
sprzeczność w sferze działań? Nie koniecznie. Etyki te mogą powodować te

170



same działania, zmierzające ku ochronie środowiska. Warunkiem koniecz−
nym tej współpracy jest jednakże przyjęcie przez etykę antropocentryczną
perspektywy długoterminowej w debacie nad dobrobytem człowieka (Wil−
son 2003). Wziąwszy pod uwagę fakt, iż człowiek jest organizmem biolo−
gicznym i uzależniony jest od środowiska przyrodniczego, nie można dłu−
goterminowo zapewnić dobrobytu niszcząc środowisko w imię poprawy by−
tu ludzkiego. Próba polepszenia sytuacji ludzkiej kosztem środowiska przy−
rodniczego przynosi jedynie okresową, nietrwałą  poprawę. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania: dla etyki antropocentrycz−
nej najważniejszy jest dobrobyt ludzki. Dla biocentrycznej – ocalenie róż−
norodności życia na ziemi. Ponieważ faktycznie dobrobyt ludzki zależy od
ocalenia przyrody przedstawiciele obu etyk podjąć mogą wspólne działania,
abstrahując od dyskusji nad wartościami podstawowymi obu etyk. 

Owym polem wspólnych działań stał się ruch na rzecz zrównoważone−
go rozwoju. Przyjmuje on za cel dobrobyt ludzki, a za warunek do jego osią−
gnięcia – ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej Zie−
mi. Przyjmuje zasadę współzależności dobrobytu ludzkiego i dobra przyro−
dy w perspektywie długoterminowej. Przyjmując za cel dobrobyt ludzki,
koncepcja zrównoważonego rozwoju wpisuje się w etykę antropocentrycz−
ną. Nie mogło stać się inaczej, w obliczu tego, że  perspektywę antropocen−
tryczną przyjmuje cała cywilizacja zachodnia. Etyka biocentryczna pozo−
staje w niej zjawiskiem marginalnym, niemożliwością byłoby narzucenie
jej chociażby w polityce międzynarodowej. Koncepcja zrównoważonego
rozwoju zdaje się być najlepszym środkiem dla zapewnienia ochrony środo−
wiska, dokonuje bowiem swoistej racjonalizacji działań ekologicznych.
Przekonuje ona, że chronienie przyrody leży w interesie ludzi, zaś w sytua−
cjach konfliktowych pomiędzy interesem społeczno−gospodarczym i ekolo−
gicznym opracowuje rozwiązania „podwójnie wygrywające”.

Międzynarodowe spory dotyczące polityki wobec państw Trzeciego
Świata obrazują spór pomiędzy zwolennikami zrównoważonego rozwoju,
godzącymi etykę bio− i antropocentryczną oraz zwolennikami etyki antro−
pocentrycznej, przyjmującymi perspektywę krótkoterminową. 

Ci ostatni (czyli zwolennicy „czystej” etyki antropocentrycznej) propo−
nują „skupienie się na rozwoju, nie na zrównoważeniu” (Lomborg 2003)
Uważają oni, że pomoc dla krajów Trzeciego Świata powinna skupić się na
walce z nędzą, dostarczaniu dostępu do wody pitnej, usprawnianiu służby
zdrowia. Kwestie ekologiczne uważa się za problem drugorzędny, najpierw
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– powiadają oni, trzeba pomóc cierpiącym ludziom. Celem owej pomocy
ma być również stworzenie sprawnej gospodarki, zintegrowanej z gospo−
darką światową. Towarzyszące tym procesom negatywne skutki uboczne
w postaci szkód ekologicznych i społecznych uznaje się za zło konieczne.
Zakłada się, że kwestie ekologiczne zostaną podjęte, gdy społeczeństwo
wzbogaci się i będzie je stać na ochronę środowiska. Poza tym w kręgach
tych przyjmuje się przekonanie, że wraz z rozwojem ekonomicznym doj−
dzie do zmniejszenia presji na środowisko, tak jak to miało miejsce w przy−
padku krajów wysoko rozwiniętych (Lomborg 2002).

Zwolennicy zrównoważonego rozwoju twierdzą, że nie można lekcewa−
żyć kwestii ekologicznych w polityce zwalczania ubóstwa. Ich argumenta−
cja przebiega w sposób następujący: po pierwsze, zanim dojdzie do wzbo−
gacenia się tych krajów mogą nastąpić nieodwracalne szkody ekologiczne.
Ich koszty mogą okazać się w efekcie końcowym tak wysokie, że zaprzepa−
szczą osiągniętą wcześniej poprawę sytuacji. Po drugie kwestionuje się za−
lecenie integracji z gospodarką światową na istniejących obecnie warun−
kach, w których to bogactwa naturalne i określone produkty rolnicze eks−
portowane są na Północ. Doprowadza to do specjalizacji gospodarki w prze−
myśle wydobywczym czy też w uprawie monokulturowej. Nie powoduje to
ani rozwoju zaawansowanych technologii, ani rozwoju trzeciego sektora
przemysłowego – uniemożliwia tym samym osiągnięcie polepszenia sytua−
cji środowiska wraz ze wzrostem gospodarczym. Należy tu dodać, iż polep−
szenie stanu środowiska wraz z rozwojem nastąpiło w krajach wysoko roz−
winiętych nie tylko dzięki postępowi technicznemu, lecz również dzięki
wyeksportowaniu najbardziej trujących gałęzi przemysłu do krajów bie−
dniejszych (Carley 2000).

Bogactwa naturalne są w istocie potencjałem rozwojowym państw Trze−
ciego Świata, który powinien być wykorzystany na miejscu w sposób po−
zwalający zachować jego różnorodność (wykorzystanie to powinno kiero−
wać się zasadami wspomnianej już strategii „podwójnie wygrywającej”).
Po trzecie zaznacza się, że w krajach najbiedniejszych znaczna część ludno−
ści funkcjonuje w ramach tradycyjnego sektora ekonomii, w którym środo−
wisko naturalne dostarcza środków do życia. Stąd też walka z ubóstwem po−
krywa się z walką o zachowanie lokalnych ekosystemów (Muradin 2002). 

Tak więc zwolennicy zrównoważonego rozwoju zalecają inwestycje
w projekty, których rezultatem jest jednocześnie rozwój gospodarczy i po−
prawa stanu środowiska. Nie oznacza to, że w każdym przypadku da się ta−
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kie rozwiązanie znaleźć. Zdanie: „gdy ludzie będą dostatecznie bogaci, by
się wyżywić, zaczną myśleć o wpływie swoich działań na środowisko” pre−
zentuje pewien rzeczywisty dylemat. W wielu przypadkach jest to jednak
dylemat fałszywy. W swoim raporcie z 1992 roku Bank Światowy ustalił,
że istnieje szereg polityk z gatunku podwójnie wygrywających (World
Bank 2002). Należy do nich na przykład ograniczenie ubóstwa w drodze re−
dystrybucji bogactwa, eliminacja dotacji przy korzystaniu z paliw kopalnia−
nych, poprawa sanitacji osiedli, nadanie rolnikom prawa własności w sto−
sunku do ziemi, którą uprawiają (Folmer 1996).

Wracając na zakończenie do kwestii etycznych, można by stwierdzić, że
zrównoważony rozwój da się realizować bez udziału etyki biocentrycznej.
Etyka antropocentryczna posługująca się odpowiednio długą perspektywą
czasową jest w stanie zapewnić działania na rzecz ochrony środowiska. Jest
to szczęśliwym zdarzeniem losu dla wyznawców etyki biocentrycznej. Gdy−
by bowiem ocalenie środowiska miało zależeć tylko  od przyjęcia perspekty−
wy wewnętrznej wartości wszystkich bytów pozaludzkich, czyli de facto od
przyjęcia perspektywy biocentrycznej – przyroda byłaby zgubiona. Główny
winowajca dewastacji środowiska – cywilizacja zachodu – jest bowiem dale−
ki od gotowości przyjęcia postulatów etyki biocentrycznej, a tym bardziej do
zastosowania ich jako zasad polityki globalnej. Jest ona jednak w stanie przy−
jąć etykę antropocentryczną uznającą, iż ochrona środowiska leży w interesie
człowieka. Inną już kwestią jest, czy nad wspólny interes ludzkości nie zosta−
ną przedłożone partykularne interesy i indywidualne dążenie do zysku.   
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