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Agnieszka Rzeźnik
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Odpowiedzialność karna
w ochronie środowiska
na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska
oraz Kodeksu karnego

Wprowadzenie
Ochrona środowiska staje się próbą ogniową dla społeczeństwa wobec narastających zagrożeń, więc istnienie odpowiedzialność za jej naruszenie jest
oczywiste. Odpowiedzialność prawna to ponoszenie przez podmiot przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stany rzeczy podlegające
ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywane prawnie określonemu podmiotowi w danym porządku prawnym 1. Odpowiedzialność prawną w stosunku
do ochrony środowiska dzielimy na administracyjną, cywilną oraz karną. Odpowiedzialność karna jest najostrzejszą formą odpowiedzialności prawnej.
Sankcje nakładane są przez sąd karny, a postępowanie w sprawach karnych dotyczących ochrony środowiska wszczynane jest z urzędu 2. Odpowiedzialność
karną przewiduje ustawa Kodeks karny, a także ustawy z zakresy ochrony środowiska, szczególnie ustawa Prawo ochrony środowiska.

W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prawo” 1968, nr VIII, z. 31, s.12.
2
M. Bar, Z. Bukowski i in., Leksykon prawa ochrony środowiska, red. J. Jendrośka, Warszawa
2012, s. 59.
1

9

Agnieszka Rzeźnik

Kodeks Karny, a ochrona środowiska
Rozdział XXII Kodeksu karnego 3 poświęcony jest przestępstwom przeciwko środowisku. Przestępstwa te uregulowano w art. 181 do 188. Biorąc pod
uwagę podane artykuły widzimy, że naturalne środowisko jest wartością niezwykle cenną dla ogółu naszego społeczeństwa i należy chronić ją przed naruszeniami 4. W tej części omówię pokrótce przepisy tejże ustawy obejmujące instytucję ochrony środowiska.
W art. 181 k.k. uregulowano przestępstwo spowodowania zniszczenia
w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Zniszczenie, czyli całkowite unicestwienie całego lub części środowiska roślinnego może polegać np. na wycięciu kilku
hektarów lasu 5. Musi mieć jednak znaczne rozmiary. Jednocześnie określenie
to nie zostało sprecyzowane przez ustawodawcę. Wystąpienie odpowiedzialności w tym przypadku może być spowodowane jakąkolwiek czynnością faktyczną, która realizuje się poprzez działanie bądź zaniechanie. Kolejny paragraf
tego przepisu chroni przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem roślin lub zwierząt na obszarze podlegającym ochronie np. park narodowy. Nie bierze się pod
uwagę miejsca popełnienia przestępstwa (czyli niezależnie od tego czy teren
podlega ochronie, czy też nie), jeżeli przestępstwo dotyczy niszczenia lub
uszkodzenia roślin, zwierząt, które pozostają pod ochroną gatunkową i powoduje to istotną szkodę (§3). Określone w tym przepisie przestępstwa mają charakter materialny (skutkowy) 6.
Przestępstwo określone w art. 182 k.k. dotyczy zanieczyszczania wody,
powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w ilości lub postaci mogącej zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, lub
takiej, która może spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Samo przekroczenie dopuszczalnych norm ilości substancji

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, t.j. z późn.
zm.); dalej k.k.
4
R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, „Przegląd Prawa Karnego” 2014,
nr 1, s. 128.
5
I. Pruszyńska, Polskie prawo karne, a ochrona środowiska, [online] http://prawowity.pl/aktual
nosci/18/1,,762,Polskie_prawo_karne_a_ochrona_srodowiska./, [dostęp: 26.02.2019].
6
R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego …, s.137.
3
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lub promieniowania wprowadzanych do wody, powietrza lub ziemi nie stanowi przestępstwa, jeżeli nie doprowadziło do określonych w nim skutków 7.
Artykuł 183 k.k. przewiduje odpowiedzialność wobec osób, które składują, usuwają, przetwarzają, dokonują odzysku, unieszkodliwiania albo transportu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może
to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znaczących rozmiarach. Przez odpady rozumie się zużyte przedmioty i substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe,
które zostają w związku z bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą,
nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały oraz uciążliwe dla
środowiska 8.
W art. 184 k.k. zawarto odpowiedzialność za wyrabianie, przetwarzanie,
transportowanie, przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę, gromadzenie, składowanie, przechowywanie, posiadanie, wykorzystywanie, posługiwanie się, usuwanie, porzucanie lub pozostawianie bez właściwego zabezpieczenia
materiału jądrowego albo innego źródła promieniowania jonizującego, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Przepis odnosi się do osób, które przewożąc, gromadząc,
składując, porzucając lub pozostawiając bez zabezpieczenia takie materiały,
mogą wywołać niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia człowieka albo
wyrządzić zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach 9. Odpowiedzialność karną w tym przypadku ponoszą także osoby,
które wbrew spoczywającemu na nich obowiązkowi dopuszczają się czynów
tego rodzaju.
W art. 185 k.k. czytamy, iż jeżeli następstwem w ściśle określonym paragrafie art. 182 - 184 k.k. jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub po-

I. Pruszyńska, Polskie prawo karne, a ochrona środowiska ….
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach, (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 992 t.j. z późn. zm.).
9
I. Pruszyńska, Polskie prawo karne, a ochrona środowiska ….
7
8
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wierzchni ziemi albo ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka albo śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu kilku osób przewidziana jest surowsza
odpowiedzialność karna 10.
Funkcję prewencyjną pełni art. 186 k.k., określający odpowiedzialność
karną za złamanie przepisów dotyczących utrzymania w należytym stanie urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym 11. Odpowiedzialność występuje
także w wypadku, gdy do użytkowania oddano lub wbrew obowiązkowi dopuszczono do eksploatacji obiekt budowlany lub zespół budowlany, który nie
zawiera koniecznych według przepisów urządzeń 12. Ograniczona jest do osób,
w kompetencji których leży troska o wymienione zabezpieczenia. Zaniechanie
należytego stosowania urządzeń sprowadza się również np. do braku używania
jego części (albo jednego z zespołu obiektów) 13.
Karze podlega też niszczenie, poważne uszkodzenie lub istotne zmniejszenie wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu i spowodowanie przez to istotnej szkody (art. 187 k.k.) 14. Terenami i obiektami chronionymi są parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, obszary Natura
2000 15.
Wznoszenie obiektu budowlanego lub powiększanie istniejącego obiektu
na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych
albo w otulinie tego terenu, jeżeli działanie to dokonywane jest wbrew przepisom, zgodnie z art. 188 k.k. także prowadzi do odpowiedzialności karnej.

10
R. Rzepecki, Ochrona środowiska i prawo karne, [online] https://sozosfera.pl/okiem-inspektora
/ochrona-srodowiska-prawo-karne/, [dostęp: 26.02.2019].
11
I. Pruszyńska, Polskie prawo karne, a ochrona środowiska ….
12
R. Rzepecki, Ochrona środowiska i prawo karne ….
13
R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego …, s. 143.
14
R. Rzepecki, Ochrona środowiska i prawo karne ….
15
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Formy ochrony przyrody, [online]
http://kielce.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody, [dostęp: 26.02.2019].
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Większość przestępstw przeciwko środowisku ma charakter przestępstw
powszechnych, które może popełnić każda osoba fizyczna, która podlega odpowiedzialności karnej 16. Wyjątkiem są przestępstwa z art. 186 k.k., które posiadają charakter indywidualny, gdyż ich sprawca działa wbrew obowiązkowi,
który ma charakter podmiotowy przede wszystkim poprzez określenie uprawnień i obowiązków tejże osoby fizycznej 17.
Odpowiedzialność za wykroczenia w ustawie Prawo ochrony środowiska
Dział II tytuł VI Prawa ochrony środowiska 18 odnosi się wyłącznie do
wykroczeń przeciw środowisku, gdyż rozdział XXII Kodeksu Karnego reguluje
odpowiedzialność karną sensu stricto. Na treść tego działu składają się przepisy
materialno - prawne określające typy wykroczeń (art. 329 – 360) oraz przepis
procesowy ( art. 361) 19.
W świetle art. 1§1 k.w. 20 wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy,
zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą
kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany. Według
polskiej regulacji za wykroczenia odpowiadać może tylko osoba fizyczna, a niezbędnym warunkiem odpowiedzialności jest wina sprawcy.
Artykuł 329 p.o.ś. stanowi, iż odpowiedzialności podlega osoba, która nie
wywiązuje się z obowiązków określonych w art. 28 p.o.ś., dotyczących pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji oraz
przetwarzania tych danych i nieodpłatnego ich udostępniania na potrzeby państwowego monitoringu środowiska. Dobrem chronionym jest należyte funkcjonowanie państwowego monitoringu środowiska, które uzależniono od
otrzymania właściwych informacji 21. Karą za to wykroczenie może być
grzywna, a jej wysokość winna być ustalona w granicach art. 24.k.w. 22

R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego …, s.136.
Tamże.
18
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.
z późn. zm.); dalej p.o.ś.
19
W. Radecki, Odpowiedzialność w ochronie środowiska, [w:] Komentarz do ustawy prawo ochrony
środowiska, Wrocław 2002, s. 37.
20
Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń, (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2077 t.j.
z późn. zm.); dalej k.w.
21
W. Radecki, Odpowiedzialność w ochronie środowiska …, s. 45.
22
K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz., Warszawa 2011, s. 636.
16
17
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W art. 330 określono sankcje za naruszenie postanowień art. 75 p.o.ś.,
który nakłada na inwestora realizującego przedsięwzięcie budowlane obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze prowadzonych przez niego
prac 23. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności na podstawie tego przepisu
jest szeroki i obejmuje stany, w których obowiązek ochrony środowiska wynika
z decyzji administracyjnej oraz z mocy prawa 24.
Dobrem chronionym w art. 331 p.o.ś. jest zapewnienie Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska niezbędnych informacji dotyczących pojawiających się lub modernizowanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów czy instalacji. Inwestor ma obowiązek w ciągu 30 dni przed terminem oddania do użytkowania danego obiektu lub instalacji, które jako przedsięwzięcia
mogą znacząco oddziaływać na środowisko, poinformować o tej czynności
WIOŚ. Zaniechanie zawiadomienia wskutek zapomnienia czy przeoczenia,
także jest wykroczeniem w rozumieniu art. 331 p.o.ś 25.
Zdrowie ludzi, które może zostać zagrożone poprzez przekroczenie dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu jest chronione przez art. 332 p.o.ś. Sprawcą wykroczenia może być każdy do kogo to
ograniczenie, nakaz lub zakaz zamieszczony w rozporządzeniu wojewody jest
kierowany 26.
Dwa wykroczenia znajdujemy w art. 332a ustawy Prawo ochrony środowiska. Pierwsze odnosi się do naruszenia w procesie reklamy czy innych działań
promocyjnych obowiązku podania informacji zawartych w art. 80a ust.1 p.o.ś.
np. zużycia paliwa, wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu. Drugie polega na braku oznaczenia numerycznego umożliwiającego identyfikacje
produktu lub grupy produktów, oraz ich nazw. Nie określono bezpośrednio
kto ma ponosić odpowiedzialność za te wykroczenia, jednakże wydaje się, iż
podmiotem odpowiedzialnym za treści reklamowe jest wytwórca produktów
stanowiących przedmiot tejże działalności.
Art. 333 p.o.ś. zapewnia wojewodzie dodatkowe źródło informacji o poziomie substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego po-

Tamże.
Tamże.
25
W. Radecki, Odpowiedzialność w ochronie środowiska …, s. 49.
26
Tamże, s.50.
23
24
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ziomu substancji w związku z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Podmiotem wykroczenia jest tylko ta osoba fizyczna, która
w podmiocie wprowadzającym substancje do powietrza odpowiada za przeprowadzenie pomiarów i przechowywanie ich wyników. Karą za popełnienie wykroczenia, tak jak w poprzednich przypadkach może być kara grzywny orzekana zgodnie z art. 24 §1 k.w. 27
Odpowiedzialność z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających
z przepisów prawa miejscowego tj. uchwały sejmiku województwa wydanej na
podstawie art. 96 p.o.ś. przewiduje art. 334 p.o.ś. Przepis ten odnosi się do
rodzajów i jakości paliw dopuszczonych do stosowania dla województwa lub
jego części. Sprawcą tego wykroczenia może być każdy kogo rozporządzenie
wojewody dotyczy 28.
W art. 336 p.o.ś. wprowadzono odpowiedzialność karną za występowanie
przeciwko rozwiązaniom wynikającym z rozporządzenia w sprawie standardów
jakości gleby i standardów jakości ziemi. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za to wykroczenie jest stosunkowo szeroki, ponieważ gleba czy ziemia
o niewłaściwych standardach wykorzystywana jest zarówno przez zamawiającego wykonanie określonych prac jak i bezpośredniego wykonawcę 29.
Zgodnie z art. 115 p.o.ś. w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony
środowiska na podstawie dokonanych pomiarów, iż przekroczono dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie
hałasu. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 337a p.o.ś. dotyczy wydania takiego ostatecznego orzeczenia i stwierdzenie przekroczenia określonych
w nim warunków 30. Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność jest osoba fizyczna, która na terenie zakładu odpowiada za dochowanie standardów emisyjnych. Karę za popełnienie wykroczenia może stanowić areszt oraz grzywna.
Nie mogą być jednak stosowane w sposób kumulatywny 31.
Przepis art. 338 p.o.ś. odsyła nas do regulacji zawartej w art. 116 p.o.ś.
upoważniającej radę powiatu do wprowadzenia uchwałą ograniczeń, bądź za-
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Tamże.
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kazów używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących i na wodach płynących,
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Art. 338
przewiduje sankcje za naruszenie prawa miejscowego w związku z czym ma
charakter blankietowy 32. Sprawcą wykroczenia może być każdy adresat ograniczenia bądź zakazu zawartego w uchwale. Karą za wykroczenie jest grzywna
wymierzana zgodnie z art. 24 par.1 k.w.
Artykuł 338a p.o.ś. przewiduje sankcję za niewywiązanie się z obowiązków pomiarowych wynikających z art. 122a ust. 1 p.o.ś. Ustalając czy wykroczenie zawarte w tym przepisie miało miejsce, organ prowadzący postępowanie
jest obowiązany określić czy w danej sprawie podmiot korzystający ze środowiska jest zobligowany do prowadzenia pomiarów oraz czy pomiary te przeprowadzono zgodnie z regułami określonymi w odpowiednich przepisach
prawa. Podmiotem zobowiązanym do dokonania pomiarów jest prowadzący
instalacje oraz jej użytkownik 33.
Art. 339 odsyła do przepisów art. 145 ust. 1, 169 ust. 3. oraz 146 ust. 4
p.o.ś. Chroni należyty stan środowiska, który może zostać pogorszony poprzez
wprowadzenie do niego substancji czy energii mimo, że takie wprowadzenie
pozwolenia nie wymaga 34. Wykroczenie z §1 popełnić mogą tylko osoby fizyczne w ramach powszechnego lub zwykłego korzystania ze środowiska,
a § 2 odnosi się do osób fizycznych odpowiedzialnych za standardy emisyjne
instalacji wymagających uzyskania pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
Karą jak w większości przypadków jest grzywna.
Niewywiązywanie się z obowiązków pomiarowych wielkości emisji oraz
ilości pobranej wody lub niearchiwizowanie uzyskanych wyników pomiarów
przez prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia, oraz pozostałych innych niż ciągłe pomiary czy innych instalacji niż nowo zbudowane bądź zmienione, stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 340 ust. 1 p.o.ś. Odpowiedzialności karnej podlegają tu osoby obowiązane do przeprowadzenia tych pomiarów 35.
Tamże.
Tamże, s. 644.
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Dobrem chronionym przez art. 341 p.o.ś. jest zapewnienie systematycznej kontroli emisji, a jego sprawcą może być tylko prowadzący instalację zobowiązany do prowadzenia pomiarów na podstawie przepisów ustawowych.
Oczywiście odpowiedzialność ponoszą też osoby fizyczne, które go w tym zakresie reprezentują 36.
Zapewnienie właściwym organom uzyskania informacji o eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia, ale która może negatywnie oddziaływać
na środowisko oraz respektowanie sprzeciwu, a nawet samej możliwości jego
wniesienia przez właściwy organ, wobec eksploatacji takiej instalacji są chronione przez art. 342 p.o.ś. Odpowiedzialność za eksploatacje instalacji bez wymaganego zezwolenia niezgodnie z jego warunkami lub po wniesieniu sprzeciwu będą ponosić osoby fizyczne eksploatujące instalacje w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska. Za popełnione wykroczenie grozi kara grzywny
w granicach określonych przez art. 24§1 k.w.
Art. 343 odsyła nas do art. 156.1. oraz. 157.1. p.o.ś., chroniąc stan
względnej ciszy na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, mogący zostać zakłócony przez używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających,
a także stan względnej ciszy, który mogą zakłócić urządzenia emitujące hałas
i negatywie oddziaływujące na środowisko. Wykroczenia te mają charakter powszechny, a ich sprawcą może być każdy kogo dotyczy reguła generalna z art.
343 ust. 1 p.o.ś bądź uchwała rady gminy zgodnie z art. 343 ust.2 37.
Wykroczenie określone w art. 344 p.o.ś. może być popełnione w dwóch
postaciach tj. poprzez wprowadzenie substancji stwarzającej szczególne zagrożenie do obrotu, a także przez ponowne wykorzystanie substancji już do obrotu
wprowadzonej. Odpowiedzialność ponosić będą zarówno osoby wprowadzające po raz pierwszy do obrotu substancje zabronione oraz osoby odpowiedzialne za wykorzystanie substancji, które w tym obrocie już się znajdują.
W tym przypadku katalog kar jest zróżnicowany. Obejmuje karę aresztu,
a także ograniczenia wolności, które mogą być orzekane alternatywnie 38.
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Art. 345 tejże ustawy stoi na straży zachowania należytego stanu środowiska, któremu zagrażać mogą instalacje lub urządzenia w których są lub były
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
bądź co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż były w nich używane
takie substancje. Jest to wykroczenie indywidualne, ponieważ sprawcą może
być tylko osoba do której obowiązków należy oczyszczenie lub unieszkodliwienie instalacji lub urządzeń 39.
Art. 346 p.o.ś. odnosi się do zapewnienia należytej informacji i dokumentacji o substancjach powodujących szczególne zagrożenie dla środowiska. Karą
za niewywiązanie się z tego obowiązku może być grzywna.
Należytą informację o możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko produktów powstałych z tworzyw sztucznych (jednorazowe naczynia
i sztućce ) przewiduje art. 347.1 p.o.ś. Przepis zawiera także fakultatywną delegację dla ministra właściwego ds. środowiska do wydania w rozporządzeniu
listy produktów, które taką informacje mają zawierać.
Art. 348 ust. 1 p.o.ś. przewiduje sankcje za naruszenie rozwiązań technicznych zawartych w art. 171 oraz 169 ust. 1 p.o.ś. Ustęp 2 artykułu zakłada
alternatywnie odpowiedzialność za nieumieszczenie przez sprzedawcę w miejscu sprzedaży informacji określonych w art. 167 ust. 1 p.o.ś. w odniesieniu do
produktów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie produktów objętych
obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony
środowiska, lub za nieudostępnienie przez sprzedawcę zestawienia dotyczącego
wybranych dostępnych na rynku produktów w zakresie ustalonym przez rozporządzenie w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach 40.
Przepis art. 348 ustawy zapewnia należytą informacje o stanie środowiska,
który może zostać zagrożony w następstwie eksploatacji dróg, linii kolejowych
lub tramwajowych, lotnisk czy portów. Jest to wykroczenie z kategorii indywidualnych. Orzeka się za nie karę grzywny w granicach zawartych w art. 24 §1
k.w.
W art. 350 znajdujemy odesłanie do art. 177 ust. 1 oraz 179 p.o.ś. Przepis
ten zapewnia właściwemu organowi informacje o poziomach substancji lub
energii wprowadzanych w związku z eksploatacja dróg, linii kolejowych czy
39
40
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tramwajowych, lotnisk, a także portów, które winny być przekazane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów prezentacji
tych pomiarów. Ponadto zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 179 ust.
1 zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem, które zaliczono do obiektów, których eksploatacja może wywoływać negatywne oddziaływania akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną terenu, na obszarze którego eksploatacja może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Podmioty zobowiązane do opracowania i przekładania opracowań to zarządzający konkretnymi obiektami, co powoduje,
że osoby działające w ich imieniu także mogą ponieść konsekwencje.
Wykroczenie zawarte w art. 351 ust. 1 p.o.ś. to jeden z nielicznych ujętych samodzielnie, bez odesłania do przepisu materialnego ustawy 41. Odesłanie
znajdujemy jednak w ustępie 2 tego artykułu. Przepis ten chroni należytą jakość środowiska, która może być zagrożona przez prowadzenie instalacji bez
wymaganego pozwolenia, bądź z naruszeniem jego warunków. Ustęp 2 odnosi
się do wysokiego stopnia pewności realizacji roszczeń z tytułu wystąpienia
w środowisku negatywnych skutków eksploatacji instalacji i to dobro chroni.
Za wykroczenie odpowiedzialność mogą ponosić osoby realizujące postanowienia pozwoleń na korzystanie ze środowiska.
Ustawodawca w art. 351a p.o.ś. posługuje się terminem weryfikator środowiska jednakże nie precyzuje tego pojęcia. Organem zobowiązanym do prowadzenie rejestru weryfikatorów środowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska (art. 3 ust. 4 ustawy z dn. 15.07.2011 o krajowym systemie ekozarządzania i audytu). Wykroczenie to może więc popełnić tylko osoba, która
taki status posiada i jest wpisana na tę listę. W przypadku tego wykroczenia
występuje alternatywnie kara aresztu orzekana zgodnie z art. 19 k.w. lub kara
grzywny.
Zgodnie z art. 351b ustawy karze grzywny podlega osoba reprezentująca
określoną organizację poprzez używanie w sposób nieuprawniony znaków
udziału w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Rejestracja
w polskim systemie prawnym jest dokonywana przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska na podstawie art. 4 ust.1 tej ustawy 42.

41
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Osoba, która zauważy wystąpienie awarii ma niezwłocznie zawiadomić o tym
osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostki wymienione w art. 352
p.o.ś. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za wykroczenie zawarte w tym
przepisie jest bardzo szeroki i obejmuje osoby działające w strukturach organizacyjnych podmiotu, którego działalność stanowi przyczynę awarii oraz osoby
postronne, które wystąpienie tego stanu stwierdzą.
Przepis art. 353 odsyła nas do art. 247.1 p.o.ś., który stanowi, że w razie
wystąpienia awarii WIOŚ ma możliwość wydania decyzji zarządzającej przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków
awarii, która wprowadza zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska.
Wykroczenie ma charakter powszechny. Jego sprawcą może być każdy do kogo
WIOŚ skierował decyzję wydaną na podstawie art. 247.1 p.o.ś. 43 Sankcją za
naruszenie tego przepisu jest kara aresztu albo ograniczenia wolności bądź
grzywny.
Niewywiązanie się z obowiązków zawartych w art. 250 i 251 p.o.ś. wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w art. 354 ust. 1 oraz ust. 2 p.o.ś.
Przepis art. 354 odsyła nas także do art. 24 p.o.ś. w którym zobowiązano prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku do określonych działań
o charakterze informacyjnym w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.
Odpowiedzialność ponoszą tylko osoby wyznaczone przez prowadzącego zakład do wykonania obowiązków zawartych w podanych wyżej przepisach.
Art. 355 ustawy nakłada sankcję za niedopełnienie obowiązków wymienionych
w tym artykule przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku. Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia zawartego w tym przepisie ponosić będą także
osoby reprezentujące prowadzącego zakład. Katalog kar obejmuje karę aresztu
albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Zgodnie z art. 255 p.o.ś. rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku może
nastąpić dopiero po zatwierdzeniu raportu o bezpieczeństwie. Według art. 257
ust. 1 prowadzący taki zakład przed dokonaniem w nim zmian oraz zmian instalacji, procesie przemysłowym lub innego rodzaju zmian, które mogą mieć
wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową ma obowiązek przeprowadzić analizę programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz
raportu o bezpieczeństwie. Winien także uzyskać przed wprowadzeniem zmian
43

W. Radecki, Odpowiedzialność w ochronie środowiska …, s. 88.

20

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska …

zatwierdzenie przez komendanta wojewódzkiego PSP zmienionego raportu
o bezpieczeństwie. W przeciwnym wypadku popełnia on wykroczenie z art.
356 p.o.ś., które zagrożone jest karą aresztu albo ograniczenia wolności, albo
grzywny.
Niewywiązanie się z obowiązków zawartych w art. 268 ust. 1 stanowi wykroczenie z art. 357 p.o.ś. Odpowiedzialność ponoszą osoby reprezentujące
prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku.
Zgodnie z brzemieniem art. 358 p.o.ś. kto nie wypełnia obowiązków nałożonych decyzją, którą wydano na podstawie art. 259 ust. 1 podlega karze grzywny.
Adresatem decyzji wydanej na podstawie art. 259 ust.1 mogą być prowadzący
zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku, a co za tym idzie odpowiedzialność
za wykroczenie ponosić będą osoby reprezentujące je w tym zakresie.
Podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z postanowieniami art. 287
ust. 1 p.o.ś. ma prowadzić ewidencje zawierającą określone w tym przepisie
informacje. Natomiast art. 286 ust. 1 nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przekładania marszałkowi województwa wykaz zawierający
informacje z art. 287 ust. 1. Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych tymi
przepisami wyczerpuje znamiona art. 359 ust.1 i 2 p.o.ś., i zagrożone jest karą
grzywny wymierzaną w wysokości określonej w art. 24 §1 k.w.
W art. 360 omawianej ustawy przepenalizowano niewykonanie wymienionych w tym przepisie decyzji administracyjnych, stanowiących przejaw zastosowania środków odpowiedzialności administracyjnej 44. Występuje tu kumulacja odpowiedzialności, gdyż wstrzymanie działalności, zakaz oddania do
użytku lub użytkowania jest formą odpowiedzialności administracyjnej, a niezależnie od tego niewykonanie decyzji wstrzymującej jest wykroczeniem, za
które można orzec karę aresztu albo ograniczenia wolości, albo grzywny 45. Odpowiedzialności podlegają osoby reprezentujące podmioty będące adresatami
decyzji, które zostały wymienione w przepisie.
Ostatni przepis ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 361) ma charakter porządkujący. Wskazuje on, iż w sprawach wykroczeń w nim wymienione
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zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 46.
Podsumowanie
Na całokształt krajowego systemu ochrony środowiska składają się Konstytucja, ustawy, a także obowiązujące w naszym kraju źródła prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. System ochrony przyrody jest więc
układem bardzo rozbudowanym. Zmiany w środowisku bezpośrednio lub pośrednio wpływają na warunki w jakich egzystujemy. W sferze ochrony środowiska wykorzystywane środki odpowiedzialności karnej mają najczęściej charakter odszkodowawczy i wychowawczy, takie też jest ich zadanie. Odpowiedzialność zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska w dziale II tytuł IV
dotyczy tylko wykroczeń, natomiast odpowiedzialność za przestępstwa uregulowano w rozdziale XXII ustawy Kodeks karny „Przestępstwa przeciwko środowisku”. Odnieść można wrażenie, że przepisy precyzyjnie kodyfikują
ochronę środowiska przyrodniczego. Zauważamy jednakże kłopoty związane z
trudnościami w realizacji tych unormowań oraz przede wszystkim ignorancję
obywateli w odniesieniu do problemu ochrony środowiska przyrodniczego.
Musimy pamiętać , że jeżeli nie będziemy w odpowiedni sposób dbać o otoczenie, to nie tylko przyroda na tym ucierpi, ale także w sposób bezpośredni
życie i zdrowie każdego człowieka, dlatego tak ważne jest egzekwowanie ustanowionego w tym celu prawa.
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Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 t.j. z późń. zm.).

Summary
Criminal liability in environmental protection
under the Polish Environmental Protection Law
and Criminal Code
The environment in the Environmental Protection Law (Journal of Laws
of 2018, item 799, as amended) is defined as all natural elements, including
those transformed as a result of human activity, in particular the surface of the
Earth, minerals, water, air, animals and plants, landscape, climate and other
elements of biological diversity, as well as interactions between these elements.
The natural environment is under special protection pursuant to national or
European law. This article focuses on one of the three types of legal liability in
environmental protection which is criminal liability, based on the provisions
of the Polish Criminal Code and the Environmental Protection Law. Criminal
law is an important tool of environmental protection, and criminal liability, as
the most severe measure, brings about the greatest tribulations for perpetrators.
Liability for crimes or offences against the environment has a repressive and
preventive nature, its aim is primarily to prevent activities leading to damage
in the natural space.
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Ochrona środowiska
w międzynarodowym
arbitrażu inwestycyjnym

Współpraca, zwłaszcza długa i angażująca finansowo, opiera się na wzajemnym zaufaniu. Im większych nakładów środków i sił wymaga, tym bardziej
istotne staje się zabezpieczenie przed skutkami jego nadużycia. Szczególnie
w przypadku projektów opierających się na współpracy podmiotu publicznego, czyli państwa bądź jego emanacji oraz prywatnego, ważne jest wyznaczenie granic, zwłaszcza strony silniejszej, przy jednoczesnym poszanowaniu władzy regulacyjnej państwa i jego autonomii w zakresie stanowienia i wykonywania prawa.
Inwestycje międzynarodowe prowadzone przez prywatnych inwestorów
w kraju innym niż ich kraj siedziby czy pochodzenia są niemal zawsze konstruowane i prowadzone w oparciu o umowy bilateralne lub multilateralne
(BIT) o wspieraniu inwestycji, umowy o wolnym handlu czy inne traktaty,
zawierane pomiędzy państwami. Zapewniają one inwestorom pewny standard
ochrony, wyznaczają warunki prowadzenia inwestycji oraz granice ingerencji
państwa. W ten sposób w pierwszej kolejności służą ogólnej ochronie inwestorów zagranicznych 1.Jak ujmuje to Ł. Kułaga, ”BITy zostały stworzone przede
wszystkim w celu ochrony inwestora zagranicznego przed nadużyciami ze
strony administracji państwa przyjmującego oraz jego wymiaru sprawiedliwości” 2.Jednak zwłaszcza w ostatnich latach, gdy postulaty ochrony środowiska

A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment,
International Kluwer Law 2009, s. 13-14.
2
Ł. Kułaga, Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny z perspektywy zasady rządów prawa [w:] Arbitraż w prawie międzynarodowym, red. C. Mik, Warszawa 2014, s. 211.
1
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przybrały na znaczeniu, coraz częstsze są spory między państwami i inwestorami dotyczące wywłaszczenia inwestycji mającej negatywny wpływ na przyrodę bądź roszczeń odszkodowawczych wysuwanych przez państwo przeciwko
inwestorom negatywnie oddziałującym na środowisko.
Niemal każda umowa o wspieraniu inwestycji zawiera elementy odnoszące się do obowiązku poszanowania środowiska oraz środków jego ochrony
w ramach przedsięwzięcia. Mają one z oczywistych powodów większe znaczenie praktyczne w przypadku inwestycji polegającej na fizycznej działalności inwestora generującej wpływ na środowisko naturalne, takiej jak przykładowo
kopalnie, fabryki czy inne inwestycje przemysłu ciężkiego. Elementy te występują zarówno w postaci klauzul generalnych określających obowiązki inwestorów, jak i niekiedy budzących najwięcej wątpliwości i kontrowersji przepisów
określających specjalne uprawnienia państwa związane z ochroną kluczowych
dla niego obszarów jak zdrowie, porządek publiczny czy właśnie środowisko.
Ochrona środowiska jest też często wymieniana w kontekście umownych zapisów o dopuszczalności i warunkach wywłaszczenia w sytuacjach, gdy interpretuje się ją jako cel publiczny zezwalający na pozbawienie inwestora posiadanych przez niego aktywów czy innych elementów inwestycji, takich jak licencje czy zezwolenia. Niezależnie od tego czy są to umowy bilateralne czy
obejmujące większy region (np. NAFTA), przewidziane są środki interwencji
państwa w sytuacjach wymagających zdecydowanego działania w obliczu zagrożenia życia, zdrowia czy ogólnie pojętego dobra państwa.
Ogólne klauzule ochrony środowiska
Klauzule odnoszące się do ochrony środowiska są zazwyczaj bezpośrednio
ujęte w umowach typu BIT i umowach o wolnym handlu. Są one najczęściej
ukształtowane w dość szeroki, ogólny sposób, by dawać państwom większą
swobodę działania i jednocześnie nakładać więcej obowiązków na inwestora,
który jako prowadzący przedsięwzięcie powinien odnosić się do kwestii dbania
o środowisko naturalne z największą starannością.
Przykłady generalnych klauzul dotyczących ochrony przyrody można
znaleźć w preambułach wielu (obecnie – sześćdziesięciu sześciu) umów
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o wspieraniu inwestycji 3. Zwykle nie mają one mocy bezpośrednio obowiązującej, lecz wyznaczają kierunek i sposób interpretacji danego traktatu, co staje
się istotne w przypadku konieczności interpretowania na przykład klauzul dotyczących wywłaszczenia 4. Przykładowo, w preambule umowy BIT pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a Bahrajnem z 1999 r. znajduje się odwołanie do
„wprowadzania środków ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska” jako
niektórych celów umowy 5.
Traktat Karty Energetycznej z 1994 r., regulujący m.in. międzynarodowe
inwestycje w zakresie energetyki, którego sygnatariuszami jest 55 państw z Europy i Azji, zawiera w swojej preambule fragment poświęcony ochronie środowiska naturalnego:
[…] uznając rosnącą, pilną potrzebę podjęcia kroków na rzecz ochrony środowiska, włączając w to likwidację urządzeń energetycznych oraz usuwanie odpadów, a także międzynarodowego uzgadniania służących temu zadań i kryteriów 6;

Doprecyzowanie tych obowiązków znalazło się w dalszej treści traktatu. Art.
19 Traktatu Karty Energetycznej określa powinności stron umowy w zakresie
środowiska:
(1) W dążeniu do zrównoważonego rozwoju, oraz biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych o ochronie środowiska, których
jest ona stroną, każda z Umawiających się Stron dołoży starań, aby zminimalizować w ekonomicznie efektywny sposób niekorzystne oddziaływanie na środowisko występujące zarówno wewnątrz jak i poza jej obszarem jako rezultat
wszelkich działań w ramach cyklu energetycznego na jej obszarze, z odpowiednim uwzględnieniem bezpieczeństwa. Czyniąc to, każda Umawiająca się Strona
będzie działać w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów. W swej polityce

K. Gordon, J. Pohl, Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey,
[w:] OECD Working Papers on International Investment, OECD Publishing, 2011, s. 12.
4
L. Boisson de Chazournes, Environmental protection and investment arbitration: yin and yang?,
[w:] Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 2017, s. 371-399.
5
Umowa pomiędzy Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rządem Królestwa Bahrajnu dotycząca wspierania i ochrony inwestycji, Waszyngton 1999, preambuła.
6
Traktat Karty Energetycznej, Lizbona 1994, preambuła.
3
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i działaniach każda Umawiająca się Strona będzie podejmować środki zapobiegawcze dla ochrony lub zminimalizowania degradacji środowiska naturalnego 7.

Również w preambule umowy o Północnoamerykańskim Układzie Wolnego Handlu (ang. North American Free Trade Agreement, NAFTA) zawartej
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem z 1992 r. znajduje
się odwołanie do konieczności nie tylko podejmowania faktycznych działań
zmierzających do ochrony środowiska, ale także zobowiązanie do regulacji
prawnej:
Uznając konieczność: […] podejmowania wszelkich działań w sposób zgodny
z zasadami ochrony i zachowania środowiska; […] wzmacniania rozwoju
i wdrażania regulacji środowiskowych [tłum. aut.] 8.

Poza preambułami, klauzule ochrony środowiska można odnaleźć także
w dalszej treści umów, jak w przypadku porozumienia o wspieraniu inwestycji
zagranicznych pomiędzy Chinami i Kanadą z 2002 r.:
(3) Umawiające się Strony uznają, że niewłaściwe jest wspieranie inwerstycji
przez uchylanie się lub nieprzestrzeganie środków ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. [tłum. aut.] 9.

Wskazane wyżej klauzule to zaledwie mały wycinek obowiązujących regulacji, jednak dobrze obrazujący obecność postulatów ochrony środowiska
w umowach i traktatach poświęconych wspieraniu inwestycji. Nie przyjmują
on jednak wyłącznie kształtu generalnych klauzul o znaczeniu interpretacyjnym, a pojawiają się też w kontekście kodyfikacji doktryny uprawnień państwa, tzw. police powers, oraz regulacji aspektów związanych z wywłaszczeniem
inwestycji.

Tamże, art. 19(1).
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement, NAFTA),
1992, preambuła; dalej NAFTA.
9
Porozumienie pomiędzy Rządem Kanady i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie promocji i ochrony inwestycji, 2012, załącznik B, art. 18(3).
7
8
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Ochrona środowiska w kontekście doktryny police powers
Doktryna police powers (uprawnień regulacyjnych państwa) zakłada,
że państwo, nie tylko w kontekście inwestycji międzynarodowych, dysponuje
specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony najistotniejszych elementów
porządku publicznego. Uprawnienia te przyjmują formę z jednej strony regulacyjną – obejmują stanowienie i stosowanie prawa, ale w niektórych sytuacjach pozwalają podejmować specjalne działania w obliczu zagrożenia dla dobrostanu państwa i jego obywateli. Jak ujmuje to C. Titi:
[…] w szczególności, doktryna police powers obejmuje zbiór suwerennych
uprawnień państwa odnoszących się do jego spraw wewnętrznych, takich jak
utrzymywanie porządku publicznego, ochrona zdrowia publicznego i środowiska oraz polityka fiskalna. [tłum. aut.] 10.

Formą kodyfikacji doktryny police powers w umowach typu BIT i traktatach bywają zapisy dotyczące tzw. special measures, czyli nadzwyczajnych środków, które państwo może podejmować w celu ochrony kluczowych obszarów
określonych w danym traktacie. Klauzula nadzwyczajnych środków znalazła
się w art. 1106 umowy NAFTA:
6. Pod warunkiem, że takie środki nie są stosowane w arbitralny lub nieusprawiedliwiony sposób bądź nie są formą ukrytego ograniczenia międzynarodowego handlu lub inwestycji, przepisy ustępów 1(b) lub (c) lub 3(a) lub (b) nie
mogą ograniczać żadnej ze Stron umowy przez przyjmowaniem i stosowaniem
środków, w tym środków odnoszących się do środowiska: (a) koniecznych do
zapewnienia przestrzegania praw i regulacji zgodnych z niniejszą umową; (b)
koniecznych do ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt bądź roślin; lub (c) koniecznych do zachowania ożywionych bądź nieożywionych wyczerpywalnych
zasobów środowiska. [tłum. aut.] 11.

Również w umowie Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) z 1947 r., obowiązującej do 1994 r. znajdywała się forma kodyfikacji specjalnych uprawnień
C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos and Hart Publishing,
2014, s. 281; A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice …, s. 358.
11
NAFTA, art. 1106.
10
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państwa, skonstruowana podobnie do klauzuli zawartej w art. 1106 umowy
NAFTA, obejmująca swym zakresem środki „[…] (b) konieczne do ochrony
zdrowia i życia ludzi, zwierząt bądź roślin; […] (g) odnoszące się do zachowania wyczerpywalnych zasobów naturalnych, jeśli takie środki są stosowane wraz
z wewnętrznymi ograniczeniami produkcyjnymi lub konsumpcyjnymi” [tłum.
aut] 12.
Wykonywanie uprawnień przez państwo w ramach police powers w kontekście inwestycji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska może
przejawiać się w ogólnych działaniach legislacyjnych wyznaczających standardy
ochrony przyrody w danych gałęziach przemysłu czy działalności, ale też
w konkretnym czynnościach wymierzanych przeciwko konkretnym inwestorom. W orzecznictwie międzynarodowych trybunałów arbitrażowych znajduje
się szereg wyroków, w których zastosowano doktrynę police powers w sprawach
dotyczących wywłaszczenia (pośredniego lub bezpośredniego) w kontekście
ochrony środowiska. W sprawie Chemtura Corporation przeciwko Rządowi
Kanady z 2010 r., rozstrzyganej według zasad proceduralnych UNCITRAL
i opartej na umowie NAFTA trybunał arbitrażowy oddalił roszczenia korporacji Chemtura związane z wywłaszczeniem jej inwestycji przez kanadyjskie organy administracji. Chemtura była przedsiębiorstwem wytwarzającym na terytorium Kanady lindan, silny pestycyd stosowany w rolnictwie. Produkty zawierające lindan były zabronione do użytku w Stanach Zjednoczonych;
ze względu na niski poziom bezpieczeństwa podejmowane były też środki
zmierzające do międzynarodowego zakazania użytku lindanu. W tym celu kanadyjska agencja rządowa zajmująca się nadzorem pestycydów (Canada’s Pest
Management Regulatory Agency, PMRA) wydała zarządzenie, w którym zakazała produkcji lindanu z powodu powodowanych przez niego skutków wobec zdrowia i środowiska. Jednocześnie anulowała udzielone inwestorowi zezwolenia związane z produkcją produktów zawierających lindan. Trybunał rozpatrujący roszczenia powoda uznał, że władze Kanady działały w granicach
uprawnień regulacyjnych, a cel ochrony środowiska usprawiedliwiał pośrednie
wywłaszczenie inwestycji 13.

Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade,
GATT), Marakesz 1994, art. 20.
13
Chemtura Corporation v. Rząd Kanady, wyr. z 2.08.2010 r., 266.
12
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W sprawie Tecnicas Medioambientales Tecmed s.a. przeciwko Meksykowi, rozstrzyganej według zasad ICSID na podstawie umowy bilateralnej
o wspieraniu inwestycji pomiędzy Meksykiem i Hiszpanią z 1995 r. trybunał
arbitrażowy rozpatrywał roszczenia związane z wywłaszczeniem, oparte na nieodnowieniu przez organy państwa licencji przyznanej inwestorowi, niezbędnej
dla niego w celu zarządzania składowiskiem niebezpiecznych odpadów przemysłowych, będącego podstawą jego inwestycji. Trybunał uznał, że:
Zasada, wedle której wykonywanie przez Państwo jego suwerennych praw
w ramach uprawnień regulacyjnych może spowodować szkodę majątkową
wobec podmiotu wykonywania tych praw bez jednoczesnego uprawnienia
tego podmiotu do uzyskania odszkodowania nie budzi wątpliwości. [tłum.
aut.] 14.

Ochrona środowiska a wywłaszczenie inwestycji
Niemal każda umowa o wspieraniu inwestycji zawiera regulacje dotyczące
wywłaszczenia i jej warunków, sprowadzających się w praktyce do czterech
przesłanek, które muszą być spełnione łącznie: ważnego interesu publicznego,
będącego powodem wywłaszczenia, niedyskryminacyjności środków wywłaszczających, zgodności wywłaszczenia z przepisami prawa oraz odpowiedniego
odszkodowania wypłacanego przez państwo 15. Przesłanką budzącą najwięcej
kontrowersji jest wymóg działania w obronie ważnego interesu publicznego.
Interpretacja celu publicznego, klauzuli generalnej o dość szerokim i niejasnym
znaczeniu, jest najczęściej dokonywana przez trybunały. Niekiedy zdarza się,
że ochrona środowiska jest literalnie wskazana w treści umowy lub traktatu
jako interes publiczny uzasadniający środki podejmowane przez państwo, jak
w umowie bilateralnej pomiędzy Chinami i Kanadą z 2012 r.:

Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Stany Zjednoczone Meksyku, wyr. z 29.05.
2003 r., ¶119.
15
A. Reinish Legality of expropriations, [w:] Standards of investment protection, red. A. Reinish,
Nowy Jork 2008, s. 204.; NAFTA, art. 1100; Porozumienie pomiędzy Rządem Kanady i Rządem
Arabskiej Republiki Egiptu o promocji i ochronie inwestycji, Kair 1997, art. VIII.
14
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[…] Niedyskryminacyjny środek bądź seria środków podejmowanych przez
Umawiającą się Stronę nakierowana i stosowana w celu ochrony aspektów publicznych ważnych dla dobrobytu jej obywateli, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko nie ma skutku wywłaszczenia pośredniego. [tłum. aut.] 16.

Podobnie w umowie pomiędzy Wielką Brytanią i Kolumbią:
[…] Niedyskryminacyjne środki podejmowane przez Strony Umowy w celach
publicznych lub interesu społecznego (łącznie zwanych “celem publicznym”),
takich jak zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, stosowane
w dobrej wierze, w niearbitralny i propocjonalny w świetle ich celu sposób, nie
mają skutku wywłaszczenia pośredniego. [tłum. aut.] 17.

Zarówno w orzecznictwie trybunałów arbitrażowych i doktrynie przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą ochrona zdrowia i środowiska stanowi ważny
cel publiczny, usprawiedliwiający wywłaszczenie 18. W sporze pomiędzy producentem pestycydów Methanex Corporation i Stanami Zjednoczonymi, rozstrzyganym według zasad UNCITRAL i opartym na umowie NAFTA, powstałym z wywłaszczenia inwestycji polegającej na produkcji metanolu z powodu zagrożenia skażeniem wód powierzchniowych i głębinowych, państwo
goszczące powoływało się na porządek publiczny i ochronę zdrowia i życia.
Ostatecznie trybunał zdecydował na korzyść państwa, uznając, że ochrona wód
przed zanieczyszczeniem jest ważnym celem publicznym uzasadniającym wywłaszczenie 19.
Jeszcze dalej posunął się trybunał w sporze Compañía del Desarrollo de
Santa Elena SA przeciwko Kostaryce, rozstrzyganym według zasad ICSID.
Santa Elena była przedsiębiorstwem, które nabyło nieruchomości położone na
wybrzeżu Kostaryki do celów turystycznych. Inwestycja została wywłaszczona
ze względów ochrony środowiska – w szczególności trybunał orzekł, że:
Porozumienie pomiędzy Rządem Kanady i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie promocji i ochrony inwestycji, 2012, załącznik B, art. 18(3).
17
Bilateralna umowa o promocji i ochronie inwestycji pomiędzy Rządem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Kolumbii, Bogota 2010, art. 6(2)(c).
18
A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice …, s. 205; M. N. Kinnear, Building International
Investment Law: The First 50 Years of ICSID, Kluwer Law International, 2016, s. 448–449;
"Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law, “OECD
Working Papers on International Investment” 2004, nr 04., s. 22.
19
Methanex Corporation v. Stany Zjednoczone Ameryki, wyr. z 3.08.2000 r., ¶IV(D).
16
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Środki wywłaszczeniowe ze względu na środowisko – bez względu jak godne
pochwały i korzystne dla całości społeczeństwa – są w tym zakresie podobne do
jakichkolwiek innych środków wywłaszczeniowych, które państwo może podjąć w celu implementowania swoich polityk: gdy własność jest wywłaszczona,
nawet na cele środowiskowe, bez względu na to czy krajowe, czy międzynarodowe, zobowiązanie państwa do zapłaty odszkodowania pozostaje w mocy 20.

Jak widać na przytoczonych przykładach, ochrona środowiska jest aspektem, którego znaczenie dostrzegają trybunały arbitrażowe. Kwestią kontrowersyjną i wciąż nierozstrzygniętą ostatecznie pozostaje to, czy wywłaszczenie inwestycji ze względu na cele publiczne (takie jak ochrona przyrody) pociąga za
sobą obowiązek odszkodowawczy wywłaszczającego. Wspomniany wyrok
w sprawie Santa Elena przeciwko Kostaryce, Methanex przeciwko Stanom
Zjednoczonym, Philip Morris przeciwko Stanom Zjednoczonym czy też
Chemtura przeciwko Kanadzie – to tylko niektóre z orzeczeń, w których trybunały arbitrażowe przewidziały możliwość uchylenia się przez państwo od zapłaty odszkodowania. Z drugiej strony istnieje bogate orzecznictwo w sprawach, w których trybunały przyjmowały konieczność bezwarunkowego spełnienia przesłanki kompensacji wywłaszczenia 21. Trybunały arbitrażowe coraz
częściej przyznają także państwom wysuwającym roszczenia przeciwne wobec
inwestorów odszkodowania, jak w sprawie Burlington Resources przeciwko
Ekwadorowi, w której uznano, że działania inwestora operującego polami naftowymi doprowadziły do skażenia środowiska i zasądzono odszkodowanie dla
państwa goszczącego, za to skażenie 22.
Podsumowanie
Zawierane pomiędzy państwami wzajemne umowy o wspieraniu inwestycji (BIT), a także w pewnym zakresie traktaty i umowy o wolnym handlu
w pierwszej kolejności służą ogólnej ochronie inwestorów zagranicznych.
W zdecydowanej większości umów znajdują się przepisy regulujące zakres władzy państwa i jego oddziaływania na inwestycje. Niezależnie od tego czy są to
Compañía del Desarrollo de Santa Elena SA v. Kostaryka, wyr. z 17.02.2000 r., ¶192.
Bear Creek Mining Corporation v. Republice Peru, wyr. z 30.11.2017 r.; Copper Mesa Mining
Corporation v. Republika Ekwadoru, wyr. z 15.03.2016 r.
22
Burlington Resources Inc. v. Republika Ekwadoru, decyzja dot. roszczeń przeciwnych z 7.02.
2017 r.
20
21
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umowy bilateralne czy obejmujące większy region (np. NAFTA), przewidziane
są środki interwencji państwa w sytuacjach wymagających zdecydowanego
działania w obliczu zagrożenia życia, zdrowia czy ogólnie pojętego dobra państwa. Istotnym ich elementem jest obowiązek ochrony środowiska nałożony na
umawiające się strony. Regulacje dotyczące poszanowania przyrody przyjmują
postać zarówno generalnych klauzul, jak i bezpośrednio stosowanych przepisów. Ochrona środowiska jest często uznawana za ważny interes publiczny,
który może usprawiedliwić wywłaszczenie inwestycji mającej negatywny
wpływ na przyrodę, a także zastosowanie przez państwo specjalnych środków
w ramach doktryny police powers. Państwa wywłaszczające inwestycje często
powołują się na klauzule BITów określające wyjątki od konieczności kompensacji wywłaszczenia, takie jak cel publiczny czy ochrona zdrowia publicznego;
oprócz tego podnoszą roszczenia przeciwne oparte na przesłance ochrony środowiska.
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Summary
Environmental PROTECTION
IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION
General protection of foreign investors is one of the main purposes of
agreements such as bilateral investment treaties (BIT), as well as free trade
agreements and other treaties. The majority of them contains provisions concerning regulation of state’s powers and its influence on foreign investments.
Regardless whether these agreements are bilateral or encompass a larger region
(such as the NAFTA agreement), most of them provide for measures that the
state may undertake in case of emergency such as threat to life and health of
its citizens, as well as general welfare. Duty of protection of environment imposed on contracting parties is an important element of these provisions. Regulations concerning environmental protection may be shaped as general
clauses or provisions applicable directly. Environment is often considered a
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valid public purpose, that does not constitute an expropriation of an investment that has a devastating impact on the natural resources and further justifies taking special measures by a state, according to the police powers doctrine.
States that expropriate investments often invoke such provisions concerning
environmental duties; furthermore in some cases they raise counterclaims on
the basis of environmental provisions not fulfilled by investors.
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Wpływ zmian klimatu
na dziedzictwo kulturowe
– zobowiązania państw-stron
Konwencji w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego

Zmiany klimatu są najprawdopodobniej największym wyzwaniem,
z jakim będzie musiała zmierzyć się ludzkość w najbliższych latach. Choć
w dziejach naszej planety klimat zawsze podlegał pewnym zmianom, obecne
zmiany budzą rosnące zaniepokojenie, być może ze względu na niespotykaną
dotąd skalę zmian lub co istotniejsze – ze względu na naukowo udowodniony
związek owych zmian z działalnością człowieka 1. Art. 1 Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu definiuje zmiany klimatu
jako „zmiany w klimacie spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka, która zmienia skład atmosfery ziemskiej i która jest odróżniana
od naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach” 2. Przykładem wpływu działalności człowieka jest wzrost stężenia dwutlenku węgla – przed okresem rewolucji industrialnej stężenie CO2 wynosiło
280 ± 10 ppm przez kilka tysięcy lat. Obecnie jednak stężenie dwutlenku węgla
przekracza 360 ppm – wynik taki nie został odnotowany na kuli ziemskiej
przez ostatnie 420,000 lat 3, a od 1986 do 2012 roku, wyemitowano więcej

Case Studies on Climate Change and World Heritage, Paris, 2007, s. 4.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym
Jorku dnia 9 maja 1992 r., (Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238).
3
Case Studies on Climate Change and World Heritage…, s. 12.
1
2
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CO2, niż od 1751 do 1985 roku 4. Zmiany w stężeniu gazów cieplarnianych
w atmosferze są jedną z bezpośrednich przyczyn globalnego ocieplenia – w XX
w. średnia temperatura wzrosła o 0,6 °C, a do 2100 roku prognozowany jest
wzrost od 1.4 do 5.8 °C 5. Konsekwencją wzrostu temperatury powietrza są
dodatkowe zjawiska, których nasilenia nie można wykluczyć. Do zjawisk tych
można zaliczyć między innymi zmiany w ilości i strukturze średnich opadów
atmosferycznych, nasilenie się zjawiska El Niño, zwiększenie częstotliwości
oraz intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, pożary, powodzie, cyklony tropikalne czy sztormy 6. Regresja i topnienie lodowców oraz wzrost temperatury powierzchni oceanów powodują podniesienie się
poziomu morza, co z kolei ma poważne konsekwencje dla nisko położonych
obszarów przybrzeżnych oraz wysp.
Choć powyższe zmiany klimatu bezpośrednio zagrażają przede wszystkim
ludzkiemu życiu oraz bioróżnorodności, będą one miały także ogromny wpływ
na dziedzictwo kulturalne. Dziedzictwo kulturalne można odnaleźć w każdym
zakątku Ziemi – ma ono wiele postaci i funkcji. Dziedzictwo kulturalne może
przybrać formę architektonicznych struktur, takich jak dawne osady czy historyczne centra miast, miejsc pamięci oraz pomników, świątyń lub pałaców, starożytnych miejsc pochówku czy krajobrazu kulturowego. Znaczenie ochrony
dziedzictwa jest nie do przecenienia, jako że kultura jest jedną z ważniejszych
sił spajających społeczeństwo. Dziedzictwo kulturowe jest zaś manifestacją różnorodności odmiennych kulturowo grup, takich jak państwa, regiony, grupy
etniczne czy religijne. Co ważniejsze, dziedzictwo jest manifestacją historii
ludzkości, budulcem tożsamości kulturowej, a obiekty dziedzictwa kulturalnego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tej tożsamości, sprawiając, iż ludzie są świadomi swojej historii oraz tradycji 7.
Wpływ środowiska na obiekty dziedzictwa kulturalnego jest ogromy –
wiele z obiektów dziedzictwa kulturalnego zostało ściśle zainspirowanych przez

M. Popkiewicz, Stężenie CO2 – jak zmieniało się na przestrzeni wieków?, [online] https://dzikie
zycie.pl/archiwum/2014/czerwiec-2014/stezenie-co2-jak-zmienialo-sie-na-przestrzeni-wiekow
[dostęp 17.04.2019].
5
Case Studies on Climate Change and World Heritage …, s. 13
6
Climate Change and World Heritage: Report on predicting and managing the impacts of climate
change on World Heritage and Strategy to assist States Parties to implement appropriate management
responses, Paris, 2007, s.16.
7
Por. F. Lenzerini, The Culturalization of Human Rights Law, Oxford 2014.
4
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naturę lub stworzonych w korelacji z nią – począwszy od użytych materiałów
budowlanych czy specyficznego umiejscowienia, podyktowanego warunkami
naturalnymi 8. Również zmiany klimatu mają i będą mieć ogromne znaczenie
dla zachowania dziedzictwa kulturalnego. Współistnienie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturalnego zostało odzwierciedlone w akcie prawa
międzynarodowego, jakim jest Konwencja w sprawie ochrony światowego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta przez UNESCO w 1972 roku 9
(dalej: Konwencja, Konwencja z 1972 roku), a która stanie się przedmiotem
analizy dalszej części niniejszego rozdziału. Konwencja ta może również stanowić pewną odpowiedź oraz wskazówkę dla państw-stron, jak uchronić obiekty
dziedzictwa kulturalnego przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.
Zmiany klimatu a dziedzictwo kulturalne
Zagrożenia jakie stanowi zmiana klimatu dla obiektów dziedzictwa kulturalnego są liczne i zróżnicowane. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej
przez Komitet Światowego Dziedzictwa w 2005 roku 72% z 83 państw, które
wzięły udział w ankiecie stwierdziło, iż zmiany klimatu zagrażają obiektom
dziedzictwa na ich terytorium 10. Spośród 125 zgłoszonych obiektów, 46 stanowiły obiekty dziedzictwa kulturalnego. Najczęściej wymienianym zagrożeniem były huragany i burze (11 obiektów), podnoszenie się poziomu morza
(9 obiektów), erozja, spowodowana zarówno przez wodę, jak i przez wiatr
(8 obiektów) oraz powodzie (7 obiektów). Wśród innych zagrożeń wymieniano również intensyfikację opadów, suszę, pustynnienie oraz wzrost temperatury 11. Podniesienie się poziomu morza, intensyfikacja opadów czy zmiana
składu chemicznego gleby związane są między innymi ze zmianą wilgotności
powietrza. Zmiana ta wpływa na stopień zachowania obiektów architektonicznych, które w przeciwieństwie do nowoczesnego budownictwa, charakteryzują
S. Gruber, The Impact of Climate Change on Cultural Heritage Sites: Environmental Law and
Adaptation, “Carbon & Climate Law Review” 2011, vol. 5, no. 2, s. 210
9
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych
dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, (Dz.U.76.32.190).
10
M. Cassar et al., Predicting and Managing the Effects of Climate Change on World Heritage:
A Joint Report from the World Heritage Centre, Its Advisory Bodies, and a Broad Group of Experts
to the 30th Session of the World Heritage Committee, 2006, par. 39.
11
Tamże, par. 45.
8
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się silniejszym związkiem z gruntem. Większa wilgotność gleby może wpłynąć
na krystalizowanie się soli na ścianach budynku, co może doprowadzić do niszczenia dekoracji ściennych 12. Również nieodkryte do tej pory źródła archeologiczne, mogą ulec zniszczeniu ze względu na podmakanie gruntu, jego osuwanie się czy też zmianę składu chemicznego gleby, czego przykładem jest wyspa
Herschel, położona na terytorium Jukon w Kanadzie 13. Wyspa ta stanowi świadectwo osadnictwa rdzennej ludności Kanady, jak również dziewiętnastowiecznych wielorybników. Większość z zabytkowych budynków musiała został
przeniesiona w głąb wyspy, aby uniknąć zalania, zaś wiele z grobowców i trumien zostało roztrzaskanych i bezpowrotnie zniszczonych pod wpływem destabilizacji gruntu oraz erozji 14.
Intensyfikacja opadów oraz nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, powodująca zalewanie obiektów architektonicznych stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla dziedzictwa kulturalnego. Materiały budowlane,
przy których zastosowaniu nie przewidziano ich zanurzenia w wodzie, mogą
ulec zniszczeniu, a proces ich suszenia może wpłynąć na rozwój szkodliwych
mikroorganizmów takich jak pleśń, czego przykładem jest rozległy kompleks
archeologiczny Chan Chan w Peru 15. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w 1986 roku, jest świadectwem starożytnego Królestwa Chimor i jest największym miastem z czasów przedkolumbijskich w Ameryce 16. Jednak niszczący wpływ El Niño oraz gwałtowna erozja stanowi poważną przeszkodę
w szczegółowej analizie i dalszym gromadzeniu wiadomości na temat zarówno
samego obiektu, jak i zamieszkującej go wymarłej społeczności.
Powodzie zagrażają też jednym z najbardziej znanych europejskich obiektów. Laguna Wenecka wraz z miastem Wenecja zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1987 roku i do dziś jest utożsamiana z działami sztuki
i architektury o wyjątkowej powszechnej wartości, a całe miasto wypełnione
jest arcydziełami takich twórców jak Andrea Palladio, Baldassare Longhena,

Climate Change and World Heritage …, s. 23.
Ivvavik / Vuntut / Herschel Island (Qikiqtaruk), [online] https://whc.unesco.org/en/tentati
velists/1939/ [dostęp 20.04.2019].
14
Case Studies on Climate Change and World Heritage …, s. 59.
15
Chan Chan Archaeological Zone, [online] https://whc.unesco.org/en/list/366 [dostęp: 20.04.
2019]
16
Case Studies on Climate Change and World Heritage …, s. 54.
12
13
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Tycjan czy Jacopo Tintoretto 17. Jednak oddziaływanie środowiska naturalnego
oraz działalność człowieka sprawiają, iż Wenecja staje się powoli symbolem
nieuchronnej katastrofy – jeszcze sto lat temu plac św. Marka, najniższy punkt
miasta, był zalewany wodą dziewięć razy w roku; obecnie zalewany jest dziesięć
razy częściej. W poprzednich stuleciach Wenecja zapadała się średnio o 10 cm
na sto lat na skutek oddziaływania środowiska naturalnego. W XX wieku Wenecja straciła jednak dodatkowe 10/13 cm na skutek wypompowywania wody
na potrzeby przemysłu 18. Choć weneckie fundamenty są wykonane głównie
z istryjskiego marmuru, który opiera się słonej wodzie, to delikatniejsze materiały budowlane, takie jak cegły, drewno czy trzcina, ulegają znacznemu zniszczeniu. Wraz z nasileniem się zmian klimatu, a przede wszystkim topnieniem
lodowców i podnoszeniem się poziomu morza oraz wzmożonym ruchem turystycznym, Wenecja może zapaść się o dodatkowe 54 cm do 2100 roku, co
doprowadzi do stałego zalewania miasta 19.
Podobny los może spotkać także Londyn oraz cztery kolejne obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1987, 1988 oraz w 1997 roku: Pałac
Westminster wraz z Opactwem Westminster i kościołem Św. Małgorzaty 20,
Tower of London 21 oraz dzielnicę Greenwich 22. Każdy z obiektów stał się odrębnym symbolem angielskiej historii, jednak wkrótce mogą one ulec zniszczeniu ze względu na zarówno stale podnoszący się poziom morza, jak i nasilające
się burze. Choć wybudowana w latach 1974-1984 zapora wodna Thames Barrier stanowi kluczowy element ochrony przeciwpowodziowej na wypadek ekstremalnego podniesienia się poziomu wody w Morzu Północnym, została ona
zaprojektowana, aby działać średnio dwa do trzech razy do roku, obecnie używana jest do kilkunastu razy rocznie. Według prognoz poziom wody w ujściu
Tamizy do 2080 roku podniesie się między 0.26 m a 0.86 m w stosunku do
średniego poziomu w latach 1961-1990. Jednorazowe przelanie zapory może

Venice and its Lagoon, [online] https://whc.unesco.org/en/list/394 [dostęp: 20.04.2019].
Case Studies on Climate Change and World Heritage …, s. 70.
19
Tamże, s. 71.
20
Palace of Westminster and Westminster Abbey including Saint Margaret’s Church, [online]
https://whc.unesco.org/en/list/426 [dostęp: 20.04.2019].
21
Tower of London, [online] https://whc.unesco.org/en/list/488 [dostęp: 20.04.2019].
22
Maritime Greenwich, [online] https://whc.unesco.org/en/list/795 [dostęp: 20.04.2019].
17
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kosztować brytyjską gospodarkę ok 30 bilionów funtów, a efektem będzie zalanie londyńskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 23.
Obiektom dziedzictwa zagraża nie tylko intensyfikacja opadów, ale także
susza oraz pustynnienie, czego przykładem jest ksar w Szinkit w Mauretanii.
Ta położona na skraju Sahary ufortyfikowana osada założona w XI/XII wieku,
wzniesiona z gliny i kamienia, była ważnym przystankiem na szlaku karawan,
dzięki czemu w krótkim czasie stała się jednym z centralnych punktów Islamu 24. Jednak ze względu na spadek obrotu handlu oraz proces poszerzania
się pustyni, a także silne wiatry zagrażające strukturom budowli oraz migrację
ludności cała osada systematycznie podupada 25.
Choć zmiany klimatu mają przede wszystkim fizyczny, materialny wpływ
na dziedzictwo kulturalne, jak widać na przykładzie ksaru w Szinkit, zmiany
te pociągną za sobą również zmiany społeczne i kulturalne, szczególnie w przypadku tzw. “dynamicznego” dziedzictwa, czyli obiektów bądź krajobrazów
kulturalnych wciąż zamieszkałych 26, stanowiących centrum codziennego życia
jak chociażby zabytkowe mauzolea w Timbuktu, będące nie tylko miejscem
modlitwy, pielgrzymek, czytania wersetów Koranu, czy duchowego wyciszenia, lecz także miejscem celebrowania religijnych uroczystości 27. Zmiany klimatu mogą zmusić ludność do opuszczenia zamieszkałych dotychczas miejsc,
co poskutkuje zerwaniem więzi lokalnych społeczności, a także opuszczeniem
obiektów dziedzictwa kulturalnego i zaniechaniem związanych z danym miejscem rytuałów, a w efekcie utraty pamięci kulturowej. Opuszczenie obiektów
wiąże się także z problemem konserwacji, jako że bezpośrednie utrzymanie
większości obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa zależy od lokalnej społeczności – wraz z migracją ludności być może niemożliwa już będzie naprawa
zniszczeń tradycyjnymi metodami, co z kolei wpłynie na autentyczność dzieła,
jego wartość artystyczną oraz możliwość przekazania dziedzictwa kulturalnego
kolejnym pokoleniom, które stało się jednym z nadrzędnych celów ochrony
dziedzictwa kulturalnego oraz systemu stworzonego na mocy Konwencji

S. Gruber, The Impact of Climate Change …, s. 218.
Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata, [online] https://whc.unesco.
org/en/list/750 [dostęp 20.04.2019].
25
Climate Change and World Heritage …, s. 24.
26
Case Studies on Climate Change and World Heritage …, s. 65.
27
Prosecutor v Ahmad al Faqi al Mahdi, ICC-01/12-01/15.
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w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972
roku.
Ochrona dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dniu 16 listopada 1972 roku przez Konferencję
Generalną UNESCO 28. uznawana za niezwykle udane przedsięwzięcie o globalnym zasięgu, jest aktem ze wszech miar przełomowym, jako że za przedmiot
ochrony przyjmuje on już nie poszczególne dobra kulturalne każdego
z państw, ale całość dziedzictwa ludzkości.
Idea ochrony światowego dziedzictwa sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego, jednak niestabilna sytuacja międzynarodowa uniemożliwiła
przyjęcie odpowiedniego systemu ochrony 29. Pierwszym aktem prawa międzynarodowego, w którym posłużono się terminem dziedzictwa kulturalnego jest
preambuła Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego z 1954 roku, która podkreśla, że szkody wyrządzone dobrom kulturalnym, do jakiegokolwiek należałyby one narodu, stanowią uszczerbek w dziedzictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma swój udział w kształtowaniu kultury światowej 30. Choć z punktu widzenia idei ochrony światowego
dziedzictwa trudno przecenić to sformułowanie, to jednak sama Konwencja
nie definiuje pojęcia dziedzictwa. Koncepcja znaczenia, jakie dla całej ludzkości mają poszczególne dobra kulturalne tworzące w szerszym sensie kulturę była
następnie rozwijana w szeregu dokumentów typu soft-law przyjętych przez
UNESCO w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Zagrożeniu, na jakie narażone są dobra kultury we współczesnym świecie
Konferencja Generalna UNESCO w 1968 roku postanowiła przeciwdziałać
poprzez przyjęcie Zalecenia dotyczącego ochrony dóbr kultury przed zagrożeniami związanymi z robotami publicznymi i prywatnymi. Motywem przewodnim było przekonanie, że człowiek żyjący w środowisku, w którym brak jest

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ….
World Heritage Information Kit, UNESCO, World Heritage Centre 2008, s. 7.
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Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212, załącznik).
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historycznych skojarzeń, sam staje się ahistoryczny w swej postawie 31, a poprzez
zachowanie i ochronę dóbr kulturalnych ich wartość i znaczenie może stać się
częścią ducha współczesnych ludzi, dzięki czemu mogą oni zyskać świadomość
swojej własnej godności. Dobro kultury jest ponadto świadkiem tradycji i duchowych osiągnięć przeszłości, co czyni go niezbędnym elementem budującym
tożsamość ludzi na całym świecie. Stąd też, ochrona dóbr kulturalnych ma
podstawowe znaczenie dla rozwoju cywilizacji, któremu jednak w znaczny sposób może zagrozić gwałtowna industrializacja. Przeobrażenia społeczne i gospodarcze, zachwyt nowymi możliwościami technologicznymi, mogą doprowadzić do odrzucenia wartości jakie reprezentują dobra kultury, a tym samym
do zaprzepaszczenia dziedzictwa ludzkości, którego jedną z podstawowych
cech jest nieodnawialność. Dlatego też celem zalecenia, który w szerszym stopniu rozwinięty został później w Konwencji z 1972 roku, było zwrócenie uwagi
społeczności międzynarodowej na konieczność zrównoważenia dwóch cennych wartości – z jednej strony zachowania dziedzictwa kulturalnego, z drugiej
zaś promowania ekonomicznego rozwoju.
Jednym z najbardziej znanych przykładów zabytków zagrożonych robotami publicznymi jest kompleks świątynny Abu Simbel z XIII wieku p.n.e.
oraz świątynia File z IV wieku p.n.e., położony w historycznej krainie Nubii,
obecnie znajdującej się na terenie południowego Egiptu. Pomysł rozbudowania Tamy Asuańskiej powstał w 1952 roku. Budowa elektrowni wodnej miała
przyczynić się do wzrostu upraw w tym rejonie, jednak związana była również
z podniesieniem się poziomu wody w Nilu o 62 metry, co doprowadziłoby do
zalania znacznego obszaru i tym samym zniszczenia wszelkich pozostałości po
starożytnej cywilizacji 32. Ta dramatyczna wizja sprawiła, że w 1959 roku rządy
Egiptu (Zjednoczonej Republice Arabskiej) i Sudanu zaapelowały o pomoc do
UNESCO 33.
Akcja ratowania Abu Simbel zakończyła się ogromnym sukcesem – nie
tylko udało się osiągnąć zamierzony cel w postaci doraźnej ochrony dobra kultury, ale przede wszystkim udało się zmobilizować do wspólnego działania

H. Nieć, Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny
kulturalnej, Warszawa 1980, s. 136.
32
S.A. Mohamed, Victory in Nubia: Egypt, “The UNESCO Courier”, 1980, February-March,
s. 5.
33
World Heritage Information Kit …, s. 7.
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względem zabytków kulturalnych społeczność międzynarodową, która
w znacznej części pokryła koszt kampanii na rzecz ochrony zabytków Nubii,
a przyjęcie konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa stało się kwestią czasu.
Ostatecznie Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wraz z Zaleceniem dotyczącym ochrony na płaszczyźnie krajowej dziedzictwa kulturalnego i naturalnego została przyjęta na XVII
sesji Konferencji Generalnej, w dniu 16 listopada 1972 roku, stając się sztandarowym programem tej wyspecjalizowanej organizacji ONZ, o czym świadczy nie tylko liczba ratyfikacji Konwencji (spośród 195 państw członkowskich
UNESCO 34, stronami Konwencji jest 193 państw 35), ale także liczba dóbr
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa, która obecnie liczy 1092
obiekty 36.
Istotnym novum Konwencji z 1972 roku jest przyjęcie normatywnej definicji oraz stworzenie kompleksowego systemu ochrony dziedzictwa kulturalnego. Wprowadzając pojęcie „dziedzictwa kulturalnego” Konwencja z 1972
roku odeszła od konceptu „dobra kulturalnego”. Zmiana ta pozwala dostrzec
szerszy kontekst kultury, podkreślając przede wszystkim znaczenie, jakie ma
ona dla następujących po sobie generacji, wyznaczając tym samym cel ochrony,
którym jest zapewnienie przetrwania kultury dla przyszłych pokoleń, tworząc
tym samym „równość pokoleniową” (intergenerational equity) 37. Dziedzictwo,
choć w wąskim znaczeniu stanowi sumę poszczególnych dóbr, odnosi się również do wartości, jakie poszczególnym przedmiotom nadają członkowie danych grup społecznych. Konwencja z 1972 roku stwarza realne możliwość
ochrony dziedzictwa, w szczególności poprzez współpracę międzynarodową,
jako że to już nie dobro kulturalne, bezpośrednio związane z prawem własności, ale dziedzictwo kulturowe, mające głęboki związek z duchowymi aspektami kultury, staje się pojęciem kluczowym.
Artykuł 1 Konwencji dzieli dziedzictwo kulturalne na trzy kategorie,
wprowadzając także przykładowe wyliczenie typów dóbr kulturalnych obję-

34
UNESCO Member States [online] http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11170&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostęp: 20.04.2019].
35
States Parties Ratification Status, [online] http://whc.unesco.org/en/statesparties/ [dostęp: 20.
04.2019].
36
World Heritage List, [online] http://whc.unesco.org/en/list/ [dostęp: 20.04.2019].
37
F. Francioni, F. Lenzerini, The 1972 World Heritage Convention, Oxford 2008, s. 27.
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tych ochroną. Pierwsza grupa dziedzictwa kulturalnego występująca pod zbiorczą nazwą „zabytków” obejmuje dzieła architektury, dzieła monumentalnej
rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy,
groty i zgrupowania tych elementów 38. Drugą grupę stanowią zespoły odosobnionych lub łącznych budowli, zaś trzecią- miejsca zabytkowe, zdefiniowane
jako dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również
strefy, a także stanowiska archeologiczne 39. Bardzo ważnym uzupełnieniem definicji dziedzictwa podlegającego ochronie na mocy Konwencji było uznanie
w 1992 roku krajobrazu kulturowego jako osobnej grupy dóbr wpisanych na
Listę 40. Krajobrazy kulturowe są dobrami kulturowymi i reprezentują
“wspólne dzieła przyrody i człowieka” określone w art. 1 Konwencji. Krajobrazy kulturowe odzwierciedlają przemiany społeczności ludzkiej i osadnictwa
na przestrzeni czasu, zachodzących pod wpływem ograniczeń fizycznych i/lub
możliwości, jakie zapewnia środowisko naturalne oraz pod wpływem nakładających się sił społecznych, ekonomicznych i kulturowych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Termin ten obrazuje także różnorodność przejawów
wzajemnych relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.
Wspólną cechą wymienionych w art. 1 Konwencji obiektów oraz krajobrazu kulturowego, zarazem będącą ich przesłanką kwalifikującą do rangi dziedzictwa kulturowego, jest „wyjątkowa powszechna wartość”. W stosunku do
dwóch pierwszych grup punktem odniesienia są historia, sztuka i nauka,
a w wypadku trzeciej perspektywa historyczna, estetyczna, etnologiczna lub
antropologiczna. Pojęcie „wyjątkowej powszechnej wartości” (outstanding
universal value - OUV) jest terminem kluczowym, stanowiącym oś, wokół której stworzony został cały system ochrony wybranych dóbr dziedzictwa kulturowego i naturalnego, do którego odwołuje się już preambuła Konwencji. Podstawą ochrony owych obiektów jest ich wyjątkowe znaczenie uzasadniające konieczność ich zachowania, jako elementu światowego dziedzictwa, jako że zniszczenie każdego pojedynczego elementu dziedzictwa kulturalnego, stanowi nieodwracalne zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata. Jest to szeroko
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego … .
Wytyczne Operacyjne przewidują także dziedzictwo o charakterze mieszanym, za które uznawane są dobra, które odpowiadają w całości lub części ustaleniom definicyjnym dotyczącym
zarówno dziedzictwa kulturalnego, jak też naturalnego, zawartym w art. 1 i 2 Konwencji.
40
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO,
WHC.16/01 26 October 2016, Annex 3, par. 6
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związane z koncepcją kultury światowej, której zachowanie powinno być
istotną kwestią dla całej społeczności międzynarodowej, a której elementami
składowymi są między innymi obiekty należące do dziedzictwa kulturalnego
poszczególnych państw.
Ponadto, aby dobro kulturalne, by mogło być uznane za obiekt o wyjątkowej powszechnej wartości, powinno nie tylko charakteryzować się cechami
jednego z wyżej opisanych kryteriów, ale także spełniać warunek integralności
i autentyzmu 41.
Najbardziej widocznym i rozpoznawalnym narzędziem Konwencji z 1972
roku jest Lista Światowego Dziedzictwa. Wpisane na nią poszczególne dobra
kultury cieszą się prestiżem jako reprezentujące wyjątkową powszechną wartość. Konwencja zobowiązuje państwa strony do przedstawiania Komitetowi
wykazów dóbr zasługujących na wpisanie na Listę. Bezpośrednio z tekstu art.
11, ust.1 Konwencji wynika, że krajowe listy informacyjne są inwentarzami
dóbr, charakteryzujących się „wyjątkową powszechną wartością”. Tego rodzaju
listy funkcjonują także pod nazwą list informacyjnych i stanowią pierwszy krok
w procedurze zgłoszenia dobra na Listę Światowego Dziedzictwa 42.
Drugą listą tworzoną na podstawie art. 11 Konwencji jest Lista Światowego
Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie. Jest ona listą szczególną w stosunku do
Listy Światowego Dziedzictwa, jako że obejmuje dobra, które znajdując się na
Liście Światowego Dziedzictwa wymagają podjęcia wielkich robót 43. Na liście
mogą znaleźć się tylko te dobra, którym grozi poważne i ściśle określone niebezpieczeństwo, w postaci groźby unicestwienia wskutek przyśpieszonego rozpadu, projekty wielkich robót prywatnych i publicznych, szybki rozwój miast
i turystyki, wybuch lub groźba wybuchu konfliktu zbrojnego, kataklizmy i klęski żywiołowe oraz co do których wniesiono prośbę o pomoc zgodnie z postanowieniami Konwencji. Choć tekst Konwencji nie porusza w sposób bezpośredni zmian klimatu, jako że w momencie jej przyjęcia nie zdawano sobie

World Heritage Committee, UNESCO, WHC-94/CONF.003/INF.008, 1994.
K. Piotrowska-Nosek, Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, [w:] Konwencje
UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, red. K. Zalasińska, Warszawa, 2014 s. 272.
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sprawy z tego typu zagrożenia, to jednak efekty zmian klimatu zostały bezpośrednio ujęte w tekście art. 11, stąd też do zobowiązań państw-stron Konwencji
należy ochrona obiektów dziedzictwa przed niszczącym wpływem zmian klimatu 44.
Zobowiązania państw-stron Konwencji w sprawie ochrony światowego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
System ochrony dziedzictwa o wyjątkowej powszechnej wartości został
zbudowany przy założeniu zaangażowania państw-stron Konwencji i ich
współpracy z Komitetem w oparciu o kilka podstawowych elementów. Zakres
przedmiotowy tej ochrony określają listy dóbr kulturalnych, posiadających status „wyjątkowej powszechnej wartości”, wybranych w procesie merytorycznej
analizy i oceny. Komitet Światowego Dziedzictwa działający w ścisłej współpracy z państwami-stronami, sekretariatem i organizacjami doradczymi tworzy
aparat zarządzający, a podejmowanie działań ochronnych jest możliwe
w znacznej części dzięki środkom zapewnianym przez Fundusz Światowego
Dziedzictwa i dysponowanym zgodnie z przyjętymi zasadami pomocy międzynarodowej. Niezwykle istotnym elementem systemu ochrony jest przyjęcie odpowiedzialności za dobra należące do światowego dziedzictwa zarówno przez
państwa, na których terytorium znajdują się poszczególne obiekty, jak i przez
społeczność międzynarodową. Kontrola wywiązywania się z owej odpowiedzialności dokonywana jest między innymi poprzez prowadzenie monitoringu
kontrolnego oraz system sprawozdań, realizowanych przez Komitet i państwastrony 45.
Zobowiązania państw-stron Konwencji podzielić można na zobowiązania
na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej. Wynika to z faktu, że zgodnie
z Konwencją w pierwszej kolejności odpowiedzialność za dziedzictwo światowe
pozostaje po stronie państw, będących stroną Konwencji. Pierwsza grupa zobowiązań określona została w art. 4 Konwencji, który stanowi, że strony Konwencji uznają za swój obowiązek zapewnienie identyfikacji, ochrony, konserwacji, popularyzacji i przekazania przyszłym pokoleniom elementów światowego dziedzictwa znajdujących się na ich terytorium.
S. Gruber, The Impact of Climate Change …, s. 212.
K. Piotrowska-Nosek, Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego…,
s. 247.
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W kontekście Konwencji pojęcie „identyfikacji” rozumiane jest jako rozpoznanie zasobu, wybór i charakterystyka oraz wskazanie dóbr posiadających
ponadnarodowe znaczenie. Konwencyjne rozumienie ochrony, do której zobowiązane są państwa, pojmowane jest jako ochrona prawna lub zwyczajowa
przed zagrożeniami oraz niekorzystnymi zmianami, podczas gdy pojęcie „konserwacji” oznacza wszelkie działania związane z opieką nad danym miejscem 46.
Termin „rewaloryzacja” odnosi się natomiast do działań konserwatorskich,
które powinny być prowadzone w celu przywrócenia właściwego stanu dobra
kultury oraz jego adaptację do współczesnych warunków.
Konkretyzację zobowiązań wynikających z art. 4 Konwencji ujęto w art.
5, postanawiając, że państwa, „w miarę swych możliwości”, z uwzględnieniem
ich krajowych warunków, podejmują wymienione w nim formy działalności.
Na pierwszym miejscu umieszczono prowadzenie polityki zmierzającej do wyznaczenia dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu odpowiedniej funkcji
w życiu zbiorowym i włączenie ochrony tego dziedzictwa do programów planowania ogólnego, do których należą plany działalności gospodarczej i finansowej. Kolejna grupa zobowiązań dotyczy ustanowienia, jeżeli do tej pory nie
miało to miejsca, odpowiednich służby, których zadaniem będzie ochrona,
konserwacja i rewaloryzacja danego obiektu. Państwa-strony Konwencji powinny rozwijać studia, badania naukowe i techniczne oraz doskonalić metody
interwencyjne, które pozwolą na wcześniejsze wykrywanie i przeciwdziałanie
zagrożeniom dóbr kulturalnych. Zadaniem państw-stron jest również podejmowanie odpowiednich środków prawnych, naukowych, technicznych, administracyjnych i finansowych w celu identyfikacji, ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i ożywiania lub odtwarzania tego dziedzictwa; oraz popieranie powstawania lub rozwoju krajowych albo regionalnych ośrodków kształcenia w dziedzinie ochrony, konserwacji i rewaloryzacji dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz zachęcać do podejmowania badań naukowych w tej dziedzinie.
Skonkretyzowanie działań, jakie powinny zostać podjęte przez państwastrony Konwencji w zakresie ochrony dóbr kulturalnych nastąpiło w Zaleceniu
dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego na poziomie kra-
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jowym, przyjętym w tym samym dniu co Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 47. W Zaleceniu sformułowano
wytyczne dotyczące modelu organizacyjnego ochrony. Zestaw proponowanych środków ochrony obejmuje środki o charakterze naukowym i technicznym, administracyjnym i prawnym oraz finansowym. Środki naukowe i techniczne powinny służyć przede wszystkim utrzymaniu dóbr dziedzictwa w należytym stanie. W ramach administracyjnych środków ochrony podstawowym
zadaniem jest sporządzenie i utrzymywanie aktualnego rejestru dóbr kulturalnych oraz uzależnienie od zgody organów służb specjalistycznych prowadzenia
wszelkich robót w sektorach chronionych. W zakresie środków prawnych zaakcentowano konieczność roztoczenia ochrony prawnej nad dziedzictwem kulturalnym oraz dążenie do unowocześniania systemów ochrony prawnej.
W kwestii środków finansowych zalecono, by program ochrony był finansowany z budżetu centralnego i częściowo ze środków lokalnych. W Zaleceniu
podkreślono też znaczenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej.
Ten rodzaj działań został również określony w końcowej części Konwencji
z 1972 roku. Na mocy art. 27 państwa-strony powinny dążyć, w szczególności
przez ustalanie odpowiednich programów oświatowych i informacyjnych, do
wzmocnienia w swoich społeczeństwach poszanowania i przywiązania do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Państwa-strony Konwencji zobowiązane
są również do informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają dziedzictwu podlegającemu ochronie oraz o działaniach jakie zostały podjęte w zakresie wykonania Konwencji.
Druga grupa obowiązków państw-stron związana jest z działalnością na
płaszczyźnie międzynarodowej. Na mocy art. 6 Konwencji działalność ta powinna opierać się na pełnym poszanowaniu suwerenności państw, na terytoriach których znajdują się obiekty dziedzictwa, uznaniu, że obiekty dziedzictwa
stanowią dziedzictwo powszechne bez naruszania praw przewidzianych w ustawodawstwie wewnętrznym oraz na przyznawaniu wszelkich form pomocy międzynarodowej na prośbę państw, na terytoriach których znajdują się obiekty
dziedzictwa. Jeżeli którekolwiek z państw-stron wystąpi o pomoc w identyfikacji, ochronie i konserwacji dobra znajdującego się na Liście Światowego
Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972, Records of General Conference, 17th Session, Paris, 17th October to 21 November 1972, vol. 1, Resolutions, Recommendations.
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Dziedzictwa lub Liście Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie, pozostałe państwa są zobowiązane do udzielenia takiego wsparcia. Co jednak kluczowe w kontekście wpływu zmian klimatu, państwa-strony uznają, że stanowi
ono dziedzictwo powszechne, w którego ochronie ma obowiązek współdziałać
cała społeczność międzynarodowa 48 oraz zobowiązują się nie podejmować
świadomie żadnych działań, mogących bezpośrednio lub pośrednio wyrządzić
szkodę dziedzictwu znajdującemu się na terytorium innych państw-stron 49.
Choć ze względu na użyte sformułowania “w miarę możliwości i odpowiednio do warunków właściwych dla każdego kraju” 50, należy przyjąć, iż państwa-strony Konwencji dysponują dużą swobodą, jeśli chodzi o sposób wypełniania owych zobowiązań, to jednak bezspornym pozostaje fakt istnienia
owych zobowiązań, które wiążą państwa-strony przystępujące do Konwencji 51.
Wypełnianie zobowiązań państw-stron Konwencji poddane jest ponadto
kontroli. Zgodnie z art. 29 Konwencji, państwa-strony informują w okresowych sprawozdaniach, które będą przedstawiane Konferencji Generalnej
UNESCO. Sprawozdania takie dostarczane są również Komitetowi Światowego Dziedzictwa. Ich celem jest ocena stosowania Konwencji przez państwostronę oraz wskazanie, czy wyjątkowa uniwersalna wartość dóbr wpisanych na
Listę światowego dziedzictwa jest zachowana. Stanowią one również cenne źródło informacji, które posłużyć mogą w planowaniu przyszłych akcji związanych z pomocą międzynarodową 52.
Komitet Światowego Dziedzictwa, którego pełna nazwa brzmi Komitet
Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej Powszechnej
Wartości, został utworzony na podstawie art. 8 Konwencji. Podstawowe funkcje Komitetu związane są przede wszystkim z tworzeniem List, wobec czego
Komitet zajmuje się określaniem, na podstawie list informacyjnych i wniosków
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49
Tamże, Art. 6, ust. 3.
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Tamże, Art. 5.
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E. J. Thorson, The World Heritage Convention and Climate Change: The Case for a ClimateChange Mitigation Strategy beyond the Kyoto Protocol, [w:] Adjudicating Climate Change: State,
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s. 262
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nadsyłanych przez państwa-strony, dóbr kulturowych i przyrodniczych o wyjątkowej uniwersalnej wartości, które powinny być chronione na mocy Konwencji i wpisywanie tych dóbr na Listę światowego dziedzictwa; oceną stanu
zachowania dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa poprzez procesy
związane z monitoringiem kontrolnym i sprawozdawczością okresową, co
określone zostało w art. 11, ust. 7 i art 29 Konwencji; decydowaniem, które
dobra z Listy Światowego Dziedzictwa powinny zostać umieszczone na Liście
Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie lub usunięte z niej oraz decydowaniem, czy dobro powinno być usunięte z Listy światowego dziedzictwa.
Jako że podstawowym celem umieszczenia danego obiektu na Liście Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie jest ochrona dobra, którego zniszczenie spowoduje zubożenie całego światowego dziedzictwa, niezbędnym etapem następującym po wpisaniu dobra na Listę jest określenie docelowego
stanu ochrony i konserwacji oraz stworzenie programu działań naprawczych.
Komitet Światowego Dziedzictwa powinien zatem dokonywać corocznego
przeglądu stanu zachowania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
w Niebezpieczeństwie, by móc ewentualnie podjąć decyzję o konieczności
przeznaczenia dodatkowych środków na konserwację dobra, wykreśleniu dobra, jeżeli nie jest ono już dłużej zagrożone lub wykreślenie dobra zarówno
z Listy światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie, jak i Listy Światowego
Dziedzictwa, jeśli stan dobra uległ takiemu pogorszeniu, że straciło ono cechy,
które zadecydowały o wpisie dobra na Listę Światowego Dziedzictwa. Do tej
pory sytuacja taka miała miejsce tylko raz i dotyczyła Doliny Łaby w Dreźnie,
która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie
w 2006 roku ze względu na budowę mostu na Łabie, który miał spowodować
zniszczenie krajobrazu kulturowego i pozbawienie go statusu wyjątkowej powszechnej wartości. Mimo zdecydowanego sprzeciwu Komitetu budowa mostu nie została wstrzymana, a Dolina Łaby została skreślona z Listy Światowego
Dziedzictwa w 2009 roku podczas 33 sesji Komitetu 53.
Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku zmian klimatu wpływających na obiekty dziedzictwa, zważywszy, iż może się okazać, że wiele
z obiektów obecnie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa straci swą wyjątkową powszechną wartość ze względu na niszczące skutki zmian klimatu,
A. Przyborowska-Klimczak, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2011, s. 97.
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takie jak powodzie, pustynnienie czy silne wiatry, bezpośrednio wpływające na
strukturę i stan konserwacji obiektów. Otwartą kwestią pozostaje jednak stopień odpowiedzialności danego państwa – czy obiekt znajdujący się na jego
terytorium powinien zostać skreślony z Listy, mimo iż państwo to przedsięwzięło wszelkie możliwe środki, aby zapewnić danemu obiektowi jak najpełniejszą ochronę, a negatywne skutki zmiany klimatu są wynikiem zaniedbania
sąsiadujących państw? Czy dane państwo, powołując się na art. 6, ust. 3 Konwencji, może obarczyć odpowiedzialnością za niszczenie dziedzictwa inne państwo-stronę? Czy Komitet powinien podjąć decyzję o wpisaniu danego obiektu
na Listę Światowego Dziedzictwa, mimo iż jego wyjątkowa powszechna wartość może w niedługim czasie zaniknąć 54?
Uwagi końcowe
Dziedzictwu kulturalnemu zagraża szereg czynników związanych ze
zmianą klimatu: począwszy od wzrostu temperatury powietrza, zmian, w ilości
i strukturze średnich opadów atmosferycznych, poprzez podniesienie się poziomu morza, a skończywszy na intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, powodzie czy silne sztormy. Potencjalny wpływ zmian
klimatu obejmuje zarówno skutki w wymiarze fizycznym, społecznym i kulturowym. Wiele z obiektów, które przetrwały do naszych czasów, przystosowanych do danych warunków atmosferycznych, może bezpowrotnie ulec zniszczeniu. Zmiany klimatu poskutkują również zmianami społecznymi i kulturalnymi – istnieje niebezpieczeństwo, iż wymuszą one na lokalnej ludności konieczność opuszczenia zamieszkałych dotychczas miejsc, co z kolei poskutkuje
zerwaniem więzi lokalnych społeczności, a także opuszczeniem obiektów dziedzictwa kulturalnego i zaniechaniem związanych z danym miejscem rytuałów,
a w efekcie utraty pamięci kulturowej. Ochrona dziedzictwa jest zatem imperatywem moralnym społeczności międzynarodowej, a w szczególności państwstron Konwencji UNESCO z 1972 roku. Choć sposób wykonania zobowiązań
państw-stron może budzić wątpliwości interpretacyjne, to jednak bezspornym
pozostaje fakt istnienia owych zobowiązań, które wiążą państwa-strony przystępujące do Konwencji. Państwa-strony Konwencji powinny zatem przedsięwziąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić dziedzictwu odpowiednią
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ochronę. Do środków tych należą środki o charakterze prewencyjnym, takie
jak odpowiednie zabezpieczenie obiektów oraz łagodzenie wpływu zmian klimatu; środki o charakterze naprawczym, takie jak przyjęcie odpowiednich planów regionalnych oraz międzynarodowych obejmujących strategię ochrony
przed zmianami klimatu oraz środki polegające na przekazywaniu wiedzy i wymiany doświadczeń 55.
Istotnym z punktu widzenia zmian klimatu jest także system sprawozdań
oraz monitoringu obiektów Dziedzictwa oraz możliwość wykreślenia z List
Światowego Dziedzictwa obiektów niespełniających już kryteriów kwalifikacyjnych na skutek zniszczeń spowodowanych oddziaływaniem klimatu. Wykreślenie z Listy może stanowić narzędzie wywierania presji na poszczególnych
państwach-stronach Konwencji, związanym z negatywnym postrzeganiem
państw na arenie międzynarodowej, które nie dołożyły wszelkich starań, aby
zapewnić dziedzictwu kultury możliwości przetrwania dla kolejnych pokoleń.
Tym samym, ochrona dziedzictwa powinna stać się kolejnym argumentem
przemawiającym na zastosowaniu wszelkich możliwych środków przez społeczność międzynarodową, aby złagodzić negatywny wpływ zmian klimatu.
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Summary
The Impact of Climate Change
on Cultural Heritage Sites:
State Parties Responsibilities
under the World Heritage Convention
Undoubtedly environment has an impact on human existence and on the
enjoyment of the rights and freedoms, such as the right to life, right to respect
for private and family life or right to adequate housing and environmental
protection has already been extensively regulated in the scope of international
law. It is worth however to look at the concept of environmental protection
through the prism of the protection of cultural heritage and the World Heritage Convention. As the heritage sites are testimony of the achievements of
humanity, they are also crucial for the development of cultural identity of the
people around the globe and the protection of cultural heritage is itself of vital
importance for the advancement of humankind. However, this advancement
may be severely threatened by the global climate change. The World Heritage
Convention is designed as a comprehensive system of the protection of cultural
heritage based on the state parties responsibilities for the heritage sites, located
both on and outside their territory. Thus, this paper examines the ideological
grounds for the protection of cultural heritage, both tangible and intangible,
the threats related to climate change and the nature of the state parties responsibilities under the World Heritage Convention.
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Prawnomiędzynarodowa
ochrona środowiska morskiego
– wybrane aspekty

Wstęp
Problematyka związana z prawnymi aspektami ochrony środowiska jest
bardzo ważnym elementem wspólnych relacji człowieka z naturą. Odpowiadając na pytanie o przyczynę doniosłości takich rozważań warto zwrócić uwagę
na fakt, że morza i oceany stanowią ponad 70% powierzchni Ziemi – co powoduje, że mają one ogromny wpływ na życie rozwijające się na tej planecie.
Przedstawiając statystyki udział tego rodzaju wód wynosi 96,54%, a dokładniej
morza i oceany zajmują łącznie powierzchnię 1,338,000,000 km2. W związku
z tymi danymi widoczna jest rola wód morskich i oceanicznych w szeroko pojętym życiu na Ziemi. Funkcje te można podzielić na kilka kategorii do pierwszej zaliczona została rola kształtowania klimatu kuli ziemskiej. Są one również
środowiskiem życia dla wielu gatunków żywych organizmów. Wpływają bezpośrednio i pośrednio na życie człowieka chociażby z punktu widzenia wykorzystywania ich zasobów naturalnych, są dogodną drogą umożliwiającą prowadzenie handlu z innymi Państwami – szacuje się, że drogą morską odbywa się
ponad 80% światowego handlu towarami. Mimo tak dużej i ważnej roli istnieją zagrożenia dla środowiska morskiego. Można zadać sobie pytanie co spowodowało, że te ekosystemy są zagrożone? Przyczynia się do tego działalność
człowieka, która doprowadziła do zubożenia morskich i nadbrzeżnych zasobów
mórz i oceanów, co w konsekwencji spowodowało degradację tego środowiska.
Człowiek przez wieki wyniszczał morza i oceany, eksploatując zasoby naturalne, które spowodowało zmniejszenie ilości żywych organizmów, zubożenia
różnorodności biologicznej. Działalność człowieka powoduje zanieczyszczenie
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mórz i oceanów substancjami będącymi produktami ubocznymi prowadzenia
działalności gospodarczej – w ten sposób powstaje przecież znaczna część zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te są kolejnym zagrożeniem z jakim muszą „borykać” się morza i oceany - powodują one różne choroby u organizmów żywych, doprowadzając często do wymieranie życia na obszarach dotkniętych
skażeniem. Kolejnym z zagrożeń dla środowiska morskiego są katastrofy morskie statków, tankowców, barek, awarie wież wiertniczych, okręty o napędzie
atomowym, składowiska odpadów radioaktywnych na dnie mórz i oceanów.
Dlatego też ochrona środowiska jest obecnie zagadnieniem, które ze względu
na zasięg, wielkość i rolę stało się udziałem wszystkich Narodów, a nie tylko
poszczególnych Państw. Prawo postrzegane jest jako instrument realizacji polityki ochrony środowiska, a najlepiej rolę taką pełni prawo międzynarodowe,
które jako prawo wszystkich Narodów, a nie tylko odosobnionych Państw, zapewnia globalną ochronę jednego z najcenniejszych dóbr jakim jest przyroda.
A «„prawo międzynarodowe można zdefiniować jako zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych” 1». Biorąc pod uwagę treść
definicji pozwala to na tworzenie reguł stanowiących o ochronie środowiska
morskiego o szerokim zasięgu, zapewniających możliwość kompleksowego
dbania o jedną z wartości jaką jest środowisko naturalne.
Po przytoczeniu powyższych przykładów nie można również mieć wątpliwości, że degradacja naturalnych systemów mórz i oceanów w wyniku niszczycielskich działań człowieka ma charakter globalny. Stąd też «„normy prawa
międzynarodowego dotyczące ochrony środowiska morskiego zawarte są w aktach o charakterze powszechnym, regionalnym, patrykularnym, w umowach
dwu i wielostronnych, które odzwierciedlają normy zwyczajowe, zarówno
o charakterze wiążącym jak i niewiążącym” 2». Do grup aktów prawa międzynarodowego zawierających tematykę powiązaną z ochroną środowiska mor-

J. Symonides, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne, red. R. Bierzanek, J. Symonides, Warszawa 2005, s. 18.
2
M.M. Kenig – Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska, Warszawa 2011, s. 188.
1
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skiego można zaliczyć chociażby Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. 3, Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczania mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z dnia 29 grudnia
1972 r. 4, Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki z dnia
2 listopada 1973 r. 5 – jako mechanizmy powszechnej ochrony mórz i oceanów,
a także akty prawne o zasięgu regionalnym takie jak chociażby Konwencja
o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego z dnia 9 kwietnia
1992 r. 6 wraz z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności za szkody w środowisku morskim.
Podsumowując wstęp do rozważań o prawnomiędzynarodowej ochronie
środowiska morskiego i wpływie człowieka na degradację tego środowiska
warto przytoczyć zdanie wyrażone w orzeczeniu w sprawie Gabcikovo – Nagymaros, w którym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie pozostawił
wątpliwości co do tego, że „«człowiek przez wiele stuleci postępował egoistycznie wobec przyrody i nadal nie chce zrozumieć, że wszystko co uczynił przeciwko przyrodzie uczyni przeciwko sobie»” 7. To idealnie podkreśla konieczność zapewnienia globalnej ochrony środowiska morskiego, gdyż każdy zły
uczynek wobec przyrody odbije się na życiu człowieka, jego środowisku i całych ekosystemach.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza jako najważniejszy
akt prawny regulujących ochronę środowiska morskiego
Dlaczego UNLCOS została przez autora uznana za najważniejszy akt
prawa międzynarodowego regulujący ochronę środowiska morskiego? Składa
się na to wiele czynników. W pierwszej kolejności można stwierdzić, że jest ona
najbardziej powszechnym traktatem (168 Państw zdecydowało się nabyć status

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., (Dz.U.2002 Nr
59, poz. 543); dalej jako UNCLOS.
4
Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczania mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji
z dnia 29 grudnia 1972 r., (Dz.U.1984 Nr 11, poz. 46); dalej jako Konwencja Londyńska.
5
Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki z dnia 2 listopada 1973 r.,
(Dz.U.1987 Nr 17, poz. 101); dalej jako Konwencja MARPOL.
6
Konwencja o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego z dnia 9 kwietnia 1992r.,
(Dz.U.2000 Nr28, poz. 346); dalej jako Konwencja Helsińska.
7
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 25.09.1997 r., Gabcikovo-Nagymaros
Project (Hungary v. Slovakia).
3
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Stron tej Konwencji) wielostronnym, w który to zawarto system regulacji dotyczących ochrony środowiska morskiego. „Konwencja z 1982 r. odnosi się do
wszystkich obszarów morskich i stwarza w skali globalnej obowiązki Państw do
ochrony i zachowania środowiska wobec grożących mu zanieczyszczeń z różnych źródeł” 8.
UNCLOS zawiera regulację dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska morskiego, normy uznające odpowiedzialność prawnomiędzynarodową
Państw za zanieczyszczenia środowiska morskiego, normy powiązane z odpowiedzialnością osób za spowodowanie szkody w środowisku oraz postanowienia dotyczące obowiązków Państw w kwestii wykonywania zobowiązań międzynarodowych.
Po zapoznaniu się z ogólną charakterystyką Konwencji warto przybliżyć
zawarte w niej reguły powiązane z prawnomiędzynarodową ochroną środowiska morskiego. Państwa już w Preambule zdecydowały się na wpisanie celów
dla jakich ten akt prawa międzynarodowego został sporządzony. Wskazuje się
tu chociażby dbałość o sprawiedliwe i efektywne wykorzystanie zasobów mórz,
zachowaniu żywych zasobów, a także prowadzenie badań, ochronę i zachowanie środowiska morskiego. Co jest przejawem powiązania działalności człowieka i potrzeby ochrony środowiska morskiego. Działalność Umawiających
się Państw nie może przecież doprowadzić do zubożenia naturalnych zasobów
środowiska morskiego, zanieczyszczeń i degradacji – a jak pokazuje historia
takie działania miały miejsce na przestrzeni wieków. Dlatego też uchwalenie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza stanowiło swego rodzaju
pozytywny z punktu widzenia ochrony środowiska wstęp do zrozumienia roli
mórz i oceanów we współczesnym świecie, ich wpływu na całość życia na Ziemi
(również jeżeli chodzi o zagadnienia powiązane z całą egzystencją człowieka).
W tym miejscu właściwe będzie rozpoczęcie analizy przepisów dotyczących ochrony i zachowania środowiska morskiego – czyli Części XII Konwencji NZ o prawie morza (art. 192 – 237 UNCLOS). Część XII jednak nie wyczerpuje całości regulacji w zawartych w UNCLOS – wskazać tu można chociażby na art. 21 ust. 1 nadający Państwom uprawnia w sferze imperium, czyli
do tworzenia aktów prawa wewnętrznego o tematyce powiązanej z ochroną
środowiska morskiego, a mianowicie dotyczące nieszkodliwości przepływu
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001,
s. 106.

8
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przez morze terytorialne, a także zapobieganiu, zmniejszaniu i kontroli zanieczyszczeń środowiska. Jak również art. 145 UNCLOS powiązany z koniecznością zapewnienia ochrony środowiska morskiego podczas wszelkich działań
prowadzonych na dnie mórz, oceanów czy też ich podziemiach znajdujących
się poza granicami jurysdykcji danego państwa. Chociażby poprzez kontrolę
zanieczyszczeń czy też ochronę lub zachowanie morskich zasobów naturalnych
(zarówno tych żywych jak i elementów przyrody nieożywionej) – wraz z koniecznością wdrożenia mechanizmów zapobiegania wyrządzeniu szkód przedstawicielom fauny i flory.
Przechodząc do omówienia postanowień dotyczących zjawiska jakim jest
prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska morskiego, a dokładniej jednego
z jej przejawów zawartych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie
morza, czyli w części XII zatytułowanej jako „ochrona i zachowanie środowiska
morskiego”. Już po lekturze art. 192 UNLCOS wysnuć można wniosek, iż na
Państwach – Stornach tej Konwencji ciąży pewien obowiązek, obowiązek powiązany z zapewnieniem ochrony i zachowaniem jakże cennego dla całej Społeczności Międzynarodowej środowiska morskiego, głównie ze względu na
omówioną już rolę mórz i oceanów w środowisku naturalnym, a także ze
względu na ich wpływ na życie i działalność samego człowieka. Mimo konieczności wypełnienia tak szeroko pojętego obowiązku jakim jest ochrona wraz
z zachowaniem środowiska morskiego nie powoduje, że Umawiające się Strony
nie mają możliwości eksploatacji zasobów występujących w morzach i oceanach znajdujących się pod jurysdykcją danego Państwa. Jednak działania takie
nie mogą być podejmowane wbrew zobowiązaniu wynikającemu z art. 192
UNLCOS, czyli obok celu głównego powinny także mieć na względzie dobro
środowiska morskiego, jego ochronę oraz zachowanie w stanie niepogorszonym.
Kolejnym obowiązkiem Stron powiązanym z zapewnieniem mechanizmów prawnomiędzynarodowej ochrony środowiska morskiego jest konieczność stosowania wszelkich środków (ale tylko tych dopuszczalnych przez postanowienia UNCLOS) zmierzających do ograniczenia powstawania szkód
w środowisku naturalnym, dążących głównie do ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do mórz i oceanów i kontrolowaniu tego zjawiska. Działania takie służą zarówno danej Umawiającej się Stronie jak i innym Państwom
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– oznacza to pokrótce dbałość o niewyrządzanie szkód spowodowanych dewastacją środowiska morskiego innym Stronom. Art. 194 ust. 3 lit. a-d zawiera
uregulowania co do przeznaczenia wcześniej wspomnianych środków mających na celu ochronę środowiska morskiego. Środki te mają głównie zapewnić
skuteczny mechanizm zapobiegania i ochrony środowiska morskiego jak również zmniejszenie skali zjawisk szkodzących morzom i oceanom, dotyczy to
środków zabezpieczających przed: wprowadzeniem toksyn, szkodliwych lub
niebezpiecznych substancji (niezależnie od ich źródła), zanieczyszczeniom ze
statków – w tym przypadku ważne jest również podjęcie działań zmierzających
do zminimalizowania ryzyka katastrof morskich, przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z instalacji i urządzeń używanych do badania lub eksploatacji zasobów morskich zarówno tych znajdujących się na dnie jak i w jego podziemiach, zanieczyszczeniami z jakichkolwiek instalacji i urządzeń eksploatowanych w środowisku morskim.
Mając na celu dbałość o naturalny, niezachwiany stan, liczebność i wzajemne powiązania miedzy populacjami - Umawiające się Strony wprowadziły
w art. 196 ust. 1 UNCLOS zapis dotyczący obowiązku podjęcia przez dane
Państwo wszelkich działań zmierzających do zapobieżenia lub zmniejszenia negatywnego oddziaływania, także procesów kontroli umyślnego lub przypadkowego wprowadzenia do środowiska morskiego obcych lub nowych gatunków,
które mogą stanowić zagrożenie dla istniejącego już świata żywych organizmów. Często takie „nowe” gatunki tzw. gatunki inwazyjne posiadają lepsze
zdolności przystosowawcze, lepiej adaptując się w tym środowisku lub są
w znacznie lepszym stopniu przystosowane do zdobywania pokarmu i w wyniku swej ekspansji powodują zmniejszenie się liczebności populacji gatunków
rodzimych, czasem nawet doprowadzają do wyginięcia jakiegoś gatunku na
pewnym obszarze. Może mieć to również katastrofalny wpływ na cały ekosystem i sieć powiązań, relacji między poszczególnym gatunkami żywych organizmów.
Kolejnym istotnym elementem omówienia zagadnień powiązanych
z prawnomiędzynarodową ochroną środowiska morskiego, jest kwestia podejmowania współpracy międzynarodowej przez Umawiające się Strony dążące
do zapewnienia zachowania ekosystemu morskiego. Stanowi o tym art. 197
UNCLOS - wyrażający konieczność podjęcia współpracy zarówno na płasz-
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czyźnie regionalnej jak i globalnej. Jako pomoc w realizacji tego celu – zaangażowane zostaną organizacje międzynarodowe, do zadań, których należeć będą
działania powiązane z formułowaniem, opracowaniem określonych norm
i standardów, metod postępowania oraz kwestii proceduralnych stanowiących
jak najlepiej zorganizowany system narzędzi koniecznych do wypełnienia obowiązków powiązanych z ochroną i zachowaniem środowiska morskiego wraz
z jego wszystkimi składnikami. Jako element szeroko pojmowanej współpracy
w dziedzinie ochrony środowiska wskazać można podjęcie współpracy i opracowanie planów dotyczących środków pomocnych w usuwaniu negatywnych
skutków zanieczyszczeń jak i samych zanieczyszczeń (art. 199 UNLCOS). Zaliczyć tu również można obowiązek informowania zarówno innych Państw jak
i właściwych organizacji międzynarodowych o powstaniu szkody lub stanu zagrażającego środowisku (art.198 UNCLOS), a także przejaw współpracy polegający na popieraniu badań środowiska morskiego, również w kwestii monitorowania poziomu zanieczyszczenia tych wód (art. 200 UNCLOS). Uważam
równocześnie, że podejmowanie czynności prowadzących do obserwacji, oceny
oraz analizy zagrożeń już występujących, a także tych które dopiero mogą nastąpić, nie pomijając również następstw takiego stanu rzeczy jest konieczne,
aby zapewnić możliwość skutecznej ochrony mórz i oceanów – co potwierdza
chociażby art. 204 UNLCOS.
Oceniając zasadność zagadnień dotyczących ochrony środowiska morskiego wskazać można, iż jako najważniejsze z uregulowań zawarto w rozdziale
5 części XII Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Gdyż dotyczą one zagadnień powiązanych z zapobieganiem, zmniejszaniem i kontrolą
zanieczyszczeń środowiska morskiego – to właśnie zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o rodzaje zagrożeń dla mórz i oceanów klasyfikują się w czołówce – głównie
z powodu częstotliwości występowania, a także ich wpływu na inne elementy
występujące w tym środowisku (to przecież zanieczyszczenia mogą spowodować degradację środowiska morskiego, zubożenie, pogorszenie kondycji stanu
żywych organizmów czy też ich wymieranie). A przecież dzięki wprowadzeniu
mechanizmów zapobiegania, ograniczenie ilości zagrożeń dla środowiska morskiego można mówić o pewnego rodzaju działaniach ludzi, którzy pomni
swych błędów popełnionych przez całe okresy eksploatacji i zanieczyszczania
środowiska podjęli próby podjęcia dbałości o cenne dobro jakim są morza
i oceany.
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W rozdziale 5 części XII UNCLOS zawarty jest podział zanieczyszczeń na
zanieczyszczenia ze źródeł lądowych, zanieczyszczenia powstałe w następstwie
działalności prowadzonej na dnie morskim (dokładanie jest tu mowa o działalności wykonywanej w ramach jurysdykcji), zanieczyszczenia powstające
w następstwie działalności prowadzonej w obszarze (jak stanowi art. 1 ust.1
pkt. 1 UNCLOS „Obszar oznacza znajdujące się poza granicami jurysdykcji
państwowej dno mórz i oceanów oraz ich podziemie”), zanieczyszczenia powstałe w następstwie zatapiania, zanieczyszczenia ze statków oraz zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie
morza wprowadza ogólny mechanizm postępowania z zanieczyszczeniami pozostawiając uregulowanie tych kwestii w gestii poszczególnych Umawiających
się Stron, jak również podejmowania współpracy międzynarodowej w celu
efektywniejszego wykonywania postanowień UNLCOS. Państwom w tej dziedzinie pozostawiono dość dużą dozę swobody, chociażby wskazać można na
art. 208 UNCLOS, który stanowi, iż mogą one podejmować wszelkie, inne
działania zmierzające do wdrożenia odpowiednich mechanizmów zapobiegania zanieczyszczeniom.
Podsumowując, uregulowania zawarte w części XII Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawie morza stanowią o ochronie cennego dla ludzkości
środowiska morskiego, a dokładniej wyznaczają standardy mające zapewnić
morzom i oceanom pomoc ze strony Państw. Głównie przejawiała się ona
w obowiązku ochrony i zachowania środowiska morskiego, podjęcia przez Państwa środków zmierzających do zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczeń, obowiązku nieprzemieszczania szkody lub zanieczyszczeń czy też zagrożeń jakie może nieść ze sobą wprowadzenie gatunków obcych lub nowych.
Również poruszone zostały kwestie powiązane z postępowaniem z zanieczyszczeniami ich rodzajami i działaniami podejmowanymi przez Umawiające się
Strony w celu zminimalizowania tego zagrożenia – niezależnie od pozostawienia tego zagadnienia woli poszczególnych państw czy wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych.
Odpowiedzialność za szkodę w środowisku
na mocy Konwencji NZ o prawie morza
Aby omówienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
było kompleksowe nie można pominąć bloku tematycznego powiązanego
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z odpowiedzialnością za szkody poczynione w środowisku morskim. Kwestie
te są o tyle ważne, ponieważ odpowiedni mechanizm odpowiedzialności spełnia rolę prewencyjną, gdyż w przypadku istnienia rozwiniętego systemu sankcji
Państwa naruszające przepisy o ochronie i zachowaniu środowiska morskiego
nie podejmą kolejnego takiego działania lub nawet sam fakt istnienia sankcji
spowoduje chęć przestrzegania postanowień Konwencji, co skutkuje tym, że
całej przyrodzie mórz i oceanów zapewniona zostanie odpowiednia „pomoc”.
„Konwencja o prawie morza z 1982 r. reguluje problematykę odpowiedzialności w części XII o ochronie i zachowaniu środowiska morskiego” 9. Oznacza to,
iż większość regulacji o doniosłym znaczeniu dla ochrony środowiska morskiego znalazło się systematycznie w jednym miejscu tekstu Konwencji. „Konwencja o prawie morza rozróżnia trzy rodzaje odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku morskim” 10. Wskazać tu można odpowiedzialność cywilną - o której stanowi art. 229 UNCLOS, karną wyznaczoną regulacjami
zawartymi w art. 230 UNCLOS, prawnomiędzynarodową – stanowi o niej art.
235 UNCLOS, a także ostatni rodzaj, który można zaklasyfikować jako pewnego rodzaju odpowiedzialność „prewencyjną”, której to granice i treść wyznacza art. 232 Konwencji o prawie morza. Dokładniej określając miejsce przepisów o odpowiedzialności w omawianej Konwencji wskazać można na rozdział
9. „Uregulowano w nim kwestie charakteru odpowiedzialności i podmiotów
odpowiedzialnych, pomijając zasady i przesłanki odpowiedzialności” 11. Już
z treści art. 235 ust. 1 UNLCOS wysuwa się wniosek, iż Państwa przyjęły na
siebie obowiązek wykonywania zobowiązań międzynarodowych – dotyczących
sfery ochrony środowiska morskiego jak również jego zachowania. Art. 235
ust.1 in fine UNCLOS stanowi o ponoszeniu zgodnej z prawem międzynarodowym odpowiedzialności Państw za naruszenie obowiązku ochrony i zachowania środowiska morskiego. „Ponadto Państwa zapewniają prawo dochodzenia roszczeń zgodnie z ich prawem wewnętrznym w celu niezwłocznego uzyskania odpowiedniego odszkodowania lub innej rekompensaty za szkodę wyrządzoną niszczeniem środowiska przez osoby fizyczne lub prawne znajdujące

Z. Brodecki,[w:] Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. w piętnastą rocznicę wejścia w życie,
red. C. Milik, K. Marciniak, Toruń 2009, s. 401.
10
M.M. Kenig – Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska …, s. 192.
11
Z. Brodecki, Ochrona środowiska w Konwencji ONZ o Prawie Morza, „Technika i Gospodarka
Morska” 1983, nr 9, s. 143.
9
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się pod ich jurysdykcją” 12. Zapewnia to kompleksowy system odszkodowawczy
– nie różnicując kwestii odpowiedzialności zależenie od tego czy zobowiązanie
zostało naruszone przez Państwo, osobę fizyczną czy prawną. Każdy kto narusza uregulowania powiązane z ochroną i zachowaniem środowiska morskiego
powinien mieć na względzie, że może dojść do wyegzekwowania jego odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych postanowień. Jak już było wspominane
odpowiedzialność można podzielić na kilka rodzajów.
Rozważania o odpowiedzialności na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza można rozpocząć od zaprezentowania zagadnień
powiązanych z odpowiedzialnością cywilną. Statuuje ją art. 229 UNCLOS
w myśl, którego «„Niniejsza konwencja nie wypływa na wszczęcie postępowania cywilnego z powodu jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego szkód lub strat
powstałych, w następstwie zanieczyszczenia środowiska morskiego”». Co oznacza po prostu, że każdy kto został pokrzywdzony w wyniku spowodowania
przez inną osobę szkód w środowisku naturalnym może wystąpić o wszczęcie
postępowania cywilnego w ramach procedury krajowej. „Jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, to państwa muszą zapewnić w ramach swoich systemów
prawnych dostępność procedur dla uzyskania odpowiedniego odszkodowania
lub innej rekompensaty za szkodę wyrządzoną przez osoby fizyczne lub prawne
pozostające pod ich jurysdykcją, która spowodowała szkodę” 13. Czyli dwa elementy składają się na kwestie powiązane z odpowiedzialnością cywilną za
szkody w środowisku, a mianowicie obowiązek zapewnienia mechanizmów
związanych z dochodzeniem rekompensaty – obowiązek ten występuje po stronie Państwa, a z drugiej strony zapewnienie możliwości dochodzenia odszkodowania przez osoby w jakichkolwiek sposób pokrzywdzone przez wystąpienie
z czyjejś winy szkód w środowisku.
Przechodząc do omówienia drugiego rodzaju odpowiedzialności wskazać
można, że «„w Konwencji wiele uwagi poświęcono odpowiedzialności karnej
za zanieczyszczenie morza. Na przykład w art. 230 wprowadza się kary pieniężne, które państwa nadbrzeżne mogą wymierzyć za naruszenie prawa wewnętrznego obowiązującego w danej sprawie lub przepisów lub standardów
międzynarodowych przez statki obce poza granicami morza terytorialnego” 14».
Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005, s. 156.
M.M. Kenig – Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska …, s. 192.
14
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, s. 111.
12
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Jednak warto podkreślić jednak, że art. 230 ust. 1 in fine zawiera pewne wyłączenia co do możliwości nałożenia tylko kar pieniężnych, a mianowicie nie ma
to zastosowania w sytuacji, gdy taka szkoda w środowisku zostanie popełniona
w sposób umyślny, a zanieczyszczenie morza terytorialnego będzie można zakwalifikować jako poważne.
Dokonując dalszej analizy zagadnień powiązanych z odpowiedzialności za
szkody w środowisku morskim można stwierdzić, że «„na straży obowiązku
zapobiegania zanieczyszczeniom (ze źródeł lądowych, z działalności na dnie
morski, działalności w Obszarze, przez zatapianie, ze statków, z atmosfery lub
przez atmosferę) stoją przepisy o tzw. odpowiedzialności prewencyjnej” 15»,
która jest jedyną swego rodzaju jeżeli chodzi dokładnie o kwestie przedmiotowe odpowiedzialności. Co oznacza, że postanowieniami art. 232 UNLCOS
objęte są wszelkie zanieczyszczenia (a nie tylko pewne wybrane rodzaje) – zarówno wypadkowe jak i pozawypadkowe. „Za stratę lub szkodę powstało
w wyniku podjęcia środków prewencyjnych odpowiada państwo, jeżeli środki
te są bezprawne lub przekraczają granice rozsądnie wymagane w świetle dostępnych informacji” 16.
Natomiast «„kwestię odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej reguluje przepis art. 235, stanowiący, że państwa mają obowiązek wykonywania
ciążących na nich zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony i zachowania środowiska morskiego. Państwa ponoszą odpowiedzialność zgodnie
z prawem międzynarodowym” 17». Co można pokrótce scharakteryzować, że
Państwo przyjmując na siebie pewne zobowiązanie podejmuje się równocześnie obowiązku ich przestrzegania wraz z wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi niewywiązania się ze swych powinności.
Podsumowując, Konwencja NZ o prawie morza zawiera bardzo szeroki
katalog regulacji powiązanych z ochroną środowiska morskiego. Począwszy od
wielokrotnie wspominanego zobowiązania się do zapewnienia i ochrony tegoż
środowiska, poprzez regulacje dotyczące praw państw, środków stosowanych
w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji, zagadnień powiązanych z podjęciem współpracy międzynarodowej, wyszczególnieniem wszystkich rodzajów zanieczyszczeń grożących całemu ekosystemowi, a kończąc na
Z. Brodecki,[w:] Konwencja NZ …, s. 402.
Tamże.
17
M.M. Kenig – Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska …, s. 192.
15
16
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zagadnieniach poważnych z odpowiedzialnością (cywilną, karną, prewencyjną,
międzynarodową), której podlegają nie tylko Państwa lecz także osoby fizyczne
czy prawne przyczyniające się do powstania szkód w środowisku naturalnym.
Dzięki tym regulacjom zapewnione są mechanizmy mające na celu ochronę
środowiska morskiego, zapewnienie jego trwałości, a także podjęcie wszelkich
środków, gdy już niestety dojdzie do urzeczywistnienia takowego zagrożenia.
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania mórz przez zatapianie
odpadów i innych substancji – jako kolejny akt prawa
międzynarodowego stanowiący o ochronie środowiska morskiego
Konwencja ta za główny cel widoczny już w Preambule stawia sobie zapewnienie ochrony zarówno całemu środowisku morskiemu jaki i poszczególnym organizmom, dla których przeżycia odpowiedni stan mórz i oceanów jest
konieczny. Strony Konwencji pomne wpływu wód morskich na życie człowieka, zapewnienia mu możliwości odpowiedniego gospodarowania, ale gospodarowanie to musi odbywać się w taki sposób, aby ilość zasobów tego środowiska nie uległa pomniejszeniu. Faktem jest również, że to działalność człowieka doprowadziła do pogorszenia się sytuacji ekosystemów mórz i oceanów
– to twórcy Konwencji Londyńskiej dostrzegli konieczność ochrony środowiska, co wiąże się z zapobieżeniem procederowi zanieczyszczania mórz i oceanów poprzez zatapianie odpadów.
Wskazać można, że celem tego podrozdziału będzie wyeksponowanie najważniejszych kwestii – często odmiennie uregulowanych w stosunku do norm
zawartych we wcześniej przybliżonej Konwencji NZ o prawie morza.
Analogicznym do uregulowań UNCLOS jest zawarcie w art. 1 Konwencji
Londyńskiej przyjęcia przez Państwa obowiązku popierania skutecznej walki
z zanieczyszczeniami, dokładniej ze wszystkimi rodzajami zanieczyszczeń.
Co pośrednio można przyrównać do przyjęcia na siebie zobowiązań o zachowaniu i ochronie środowiska morskiego – gdyż podejmowanie „walki” z zanieczyszczeniami jest równoznaczne z podejmowaniem działań na rzecz środowiska i jego ochrony przed skutkami działalności ludzi. W tej Konwencji chodzi
o pewien rodzaj zanieczyszczeń jakimi są zanieczyszczenia powstałe w skutek
zatapiania. Zgodnie z art. III ust. 1 pkt. a lit. i oraz lit. ii „zatapianie oznacza
każde rozmyślne usuwanie do morza odpadów lub innych substancji ze statków, samolotów, platform lub innych urządzeń umieszonych w morzu oraz
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każde rozmyślne zatapianie w morzu statków, samolotów, platform lub innych
urządzeń umieszczonych w morzu”. Co wskazuje, że zakazane jest nie tylko
wprowadzanie do środowiska morskiego pewnych odpadów związanych z szeroko pojętą działalnością ludzką jak i wprowadzenie samych obiektów pomagających w wykonywaniu tej działalności. Z przepisów Konwencji w kwestii
zatapiania jasno wynika kolejny obowiązek dla Państw – Stron, a mianowicie
obowiązek wprowadzenia do swych porządków prawnych takiego zakazu. Odstępstwem od ogólnego zakazu zatapiania są sytuacje, w których ratowane jest
dobro wyższe, czyli chociażby życie ludzkie czy bezpieczeństwo tych urządzeń
(samolotów, statków itd.) i jeżeli takie zatopienie jest jedynym możliwym środkiem przeciwdziałania pewnemu grożącemu lub istniejącemu już niebezpieczeństwu. Zatopienie w takiej sytuacji musi zostać przeprowadzone w sposób
zapewniający jak najmniejsze zagrożenia zarówno dla życia ludzkiego jak i dla
fauny i flory mórz i oceanów.
Kolejnym zobowiązaniem Umawiających się Stron jest wynikające z art.
XII zobowiązanie do podjęcia współpracy międzynarodowej, realizowanej
w ramach działalności organizacji międzynarodowych w celu ochrony środowiska przed pewnymi zagrożeniami. Tymi zagrożeniami jest chociażby: wprowadzenie węglowodorów, szkodliwych substancji przewożonych przez statki,
odpadów eksploatacyjnych z wymienionych w art. III ust.1 pkt. a urządzeń,
zanieczyszczeń radioaktywnych, składników broni biologicznej i chemicznej,
a także wszelkich innych odpadów z eksploatacji dna morskiego.
Również w tej Konwencji zawarto regulacje dotyczące odpowiedzialności
Państw za zatopienie zakazane przez tą Konwencję. Jest to odpowiedzialność
międzynarodowa Państw za szkody wyrządzone w środowisku morskim.
Tak właśnie prezentuje się katalog najważniejszych postanowień Konwencji Londyńskiej w dziedzinie zapewnienia ochrony środowisku morskiemu.
Regulacje stanowiące o ochronie środowiska morskiego
przed zanieczyszczeniami ze statków
Omawiając zagadnienie będące wycinkiem prawnomiędzynarodowej
ochrony środowiska morskiego z pewnością nie można pominąć Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Konwencja powstała w celu zapewnienia ochrony środowisku morskiemu, narażonemu na szkody i zanieczyszczenia pochodzące ze statków (można tu wskazać
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chociażby na zanieczyszczenia mórz i oceanów olejami lub innymi szkodliwymi substancjami mającymi swe źródło w żegludze morskiej). W art. 1 MARPOL zawarto natomiast zobowiązania Państw w dziedzinie ochrony środowiska morskiego dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom mórz i oceanów
przed zrzutami szkodliwych substancji lub ich wyciekami – niebezpiecznymi
dla życia i zdrowia ludzkiego, mogącymi stanowić zagrożenie dla fauny i flory
morskiej lub utrudniać w jakikolwiek sposób korzystanie z morza. Postanowienia tej Konwencji mają zastosowanie do dwóch rodzajów jednostek pływających, a mianowicie do statków uprawnionych do podnoszenia bandery Strony
Konwencji oraz statków nieuprawionych do podnoszenia bandery Strony, ale
eksploatowanych pod zarządem Strony (art. 3 MARPOL). Wnioskując z treści
art. 3 postanowień Konwencji «„nie stosuje się do okrętu wojennego, floty pomocniczej ani do innych statków stanowiących własność państwa lub eksploatowanych przez nie i używanych czasowo wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej” 18» mimo takiego katalogu wyłączeń Państwo powinno zapewnić,
że statki te będą przestrzegać postanowień Konwencji o ile jest to możliwe.
I choć mimo obowiązku i konieczności zapewnienia przez Umawiające
się Strony przestrzegania postanowień Konwencji MARPOL czasem zdarzają
się sytuację, w których dojdzie do naruszenia tych norm prawnych. O zakazie
naruszania postanowień Konwencji i sankcjach powiązanych z dokonaniem
takiego naruszenia stanowi art. 4 MARPOL. Sankcje takie zostaną wymierzane
zgodnie z prawem Administracji danego statku bez względu na miejsce naruszenia, czyli prawa rządu Państwa, pod którego zarządem dana jednostka pływająca jest eksploatowana. Kary nakładane przez Państwa w sytuacji naruszenia powinny być na tyle restrykcyjne, aby odstraszyć potencjalnych sprawców
naruszenia od jego dokonania. Aby zapewnić prawidłowy mechanizm zapobiegania naruszeniom oraz wykrywania i karania tych, które zostały już dokonane,
Państwa powinny dążyć do uściślenia współpracy międzynarodowej, której to
przejawem jest chociażby dokonywanie inspekcji na jednostkach pływających
przez którąkolwiek ze storn w celu zbadania czy z tego statku nie nastąpił zrzut
substancji zakazanych na mocy tej Konwencji (art. 6). Inspekcja takowa również może odbyć się na statku nie podlegającym uregulowaniom Konwencji
MARPOL, kontroli dokonuje się na prośbę innej Strony wraz z dołączonymi
18

Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe …, s. 157.
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dowodami na dokonanie zanieczyszczenia środowiska morskiego przez taki statek. Natomiast jeżeli doszłoby już do zanieczyszczenia środowiska morskiego
obowiązkiem Stron jest sporządzenie sprawozdania z wypadków związanych
z szkodliwymi substancjami (art. 8). Takie uregulowanie można uznać za
istotne w kwestii ochrony środowiska, gdyż umożliwia szybkie podjęcie działań
zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków takiego wypadku
jaku i przyszłego zapobiegania takim zdarzeniom.
Podsumowując, Konwencja MARPOL zawiera uregulowania obejmujące
zagadnienie jakim jest ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami spowodowanymi wyciekami lub zrzutami olejów lub innymi szkodliwymi substancjami. Zaliczyć tu można zobowiązanie się Państw do zapobieżenia powstawaniu naruszeń postanowień tej Konwencji, wprowadzenie systemu
odpowiedzialności za naruszenie, która opiera się na karach za naruszenie zakazów wynikających z Konwencji, aż po wyposażenie Stron w instrumenty
kontroli statków.
Przykład regulacji o zasięgu regionalnym
w dziedzinie ochrony środowiska morskiego
Jednym z przytoczonych już we wstępie aktów prawnych regulujących
ochronę środowiska morskiego jest Konwencja o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego, będąca w przeciwieństwie do wcześniej omawianych, aktem o zasięgu regionalnym. Omawiając ochronę środowiska morskiego Bałtyku warto podkreślić, iż obecnie obowiązująca Konwencja historycznie nie jest pierwszym aktem prawnym, w którym Państwa dbały o zachowanie, ochronę, przetrwanie środowiska morskiego. „Pierwsza Konwencja
Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego pochodziła z 1974 r. Był to pierwszy traktat dotyczący regionalnego morza obejmujący kontrolę zanieczyszczeń pochodzących ze wskazanych źródeł, przez co
wywarł znaczący wpływ na konstruowanie kolejnych tego typu umów” 19.
Obecnie obowiązująca Konwencja Helsińska pochodzi z 1992 r., powstała
z powodu konieczności ochrony wartości środowiska morskiego Bałtyku, ży-

19

P. Birnie, A. Boyle, International Law & Environment, Oxford 2002, s. 357.
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wych zasobów tam występujących oraz właściwości hydrograficznych i ekologicznych, a także w wyniku zauważalnego pogarszania się stanu tego środowiska w skutek coraz większego zanieczyszczania tego akwenu.
Porównując Konwencję Helsińska z innymi omówionymi w tym artykule
ważnym zagadnieniem jest zawarta w art. 2 pkt. 1 definicja zanieczyszczenia,
który stanowi iż „zanieczyszczenie oznacza wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do morza, łącznie z ujściami rzek substancji lub energii, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka, niszczyć żywe zasoby i morskie ekosystemy, stwarzać utrudnienie w dozwolonym użytkowaniu
morza łącznie z rybołówstwem, pogarszać jakość użytkowanej wody morskiej
oraz prowadzić do zmniejszenia walorów rekreacyjnych morza”. „Istotą tej definicji jest to, że do zanieczyszczeń oprócz substancji chemicznych zaliczano
także energię, która przyczynia się do podnoszenia temperatury wody morskiej,
zwłaszcza w rejonach przybrzeżnych” 20. Jest to pewnego rodzaju nowość w stosunku do innych aktów prawa międzynarodowego, ale ma to znaczenie jeżeli
chodzi o prawidłową ochronę ekosystemów morskich – energia powodująca
wzrost temperatury wód doprowadza do zmian w ekosystemie mórz i oceanów
– zmienia się skład fauny i flory, a to można już zakwalifikować jako pewnego
rodzaju zagrożenie, niepożądane z punktu widzenia ochrony środowiska morskiego. Jako główne przejawy działalności Stron można wskazać dwa rodzaje
podejmowanych działań: walka z zanieczyszczeniami i zasada zapobiegania
– czyli wypracowania takich środków zaradczych, aby środowisko to pozostało
w stanie niezanieczyszczonym wraz z możliwością zachowania wszelkich jego
żywych zasobów.
W Konwencji Helsińskiej omawiając zakres przedmiotowy regulacji powiązanych z ochroną środowiska morskiego można wskazać na przepisy dotyczące zapobiegania, ochrony i postępowania z zanieczyszczeniami. Postanowienia w swym przedmiocie dość zbliżone do regulacji znanych z omawianych
wcześniej aktów prawa międzynarodowego o zasięgu globalnym. Co oznacza,
że zawarto tam przepisy dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł lądowych, zapobieganiu zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków, zakazanie zatapiania na
Morzu Bałtyckim, zanieczyszczeń powstałych w wyniku badania i eksploatacji
dna morskiego i jego podłoża, współpracy międzynarodowej w zakresie
20

J. Bolałek, Ochrona środowiska morskiego od teorii do praktyki, Gdańska 2016, s. 11.
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ochrony środowiska. Jedynymi przepisami wprowadzającymi i pewnego rodzaju nowość w stosunku do omawianych wcześniej konwencji jest art. 10 stanowiący o zakazie spalania na obszarze Morza Bałtyckiego wraz z obowiązkiem
zapewnienia przestrzegania tego zakazu przez każdą z Umawiających się Stron
oraz art. 15 stanowiący o konieczności zachowania i ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i innych procesów ekologicznych. Konwencja Helsińska
przewiduje również mechanizm odpowiedzialności za szkody – w gestii współpracy Umawiających się Stron pozostawiono utworzenie reguł egzekwowania
odpowiedzialności.
Konwencja Helsińska jest swoistym aktem prawa międzynarodowego
o zasięgu regionalnym zawierającym postanowienia dotyczące ochrony i zachowania środowiska morskiego. Większość uregulowań w niej zawartych w swej
treści odnosi się do przepisów znanych już z Konwencji o zasięgu globalnym
– choć jak już wspominano wprowadza pewne nowości – jak chociażby zakaz
spalania czy troska o różnorodność biologiczną akwenu Morza Bałtyckiego czy
też wprowadzenie energii jako elementu definicji zanieczyszczenia środowiska
morskiego.
Zakończenie
W opracowaniu tym został omówione wybrane regulację prawne powiązane z ochroną środowiska morskiego wyznaczoną przez akty prawa międzynarodowego publicznego. Konwencje te zostały podzielone na dwie grupy,
gdzie kryterium podziału był zakresu obowiązywania. Pierwsze trzy to Konwencje o zasięgu globalnym, ogólnym, ostatnia natomiast swym zakresem regulacji obejmuje pewien wydzielony obszar – co ma na celu pokazanie, że
ochroną środowiska morskiego jest problemem globalnym, leżącym w kręgu
zainteresowań nie tylko Społeczności Międzynarodowej pojmowanej jako całość, lecz także pewnej regionalnej Wspólnoty.
Podsumowując, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza
wprowadza obowiązek Państw w dziedzinie ochrony i zachowania środowiska
morskiego, podział zanieczyszczeń na kilka grup jak również i szeroko uregulowaną kwestię odpowiedzialności za szkody w środowisku – i to nie tylko odpowiedzialności Państw, ale też osób fizycznych czy prawnych. Konwencje:
o zapobieganiu zanieczyszczania mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji oraz o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki wyznaczają
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standard ochrony środowiska morskiego przed jednym, wybranym rodzajem
zanieczyszczenia stanowiąc najczęściej o zakazie dewastacji środowiska naturalnego w określony sposób i wprowadzając mechanizmy odpowiedzialności za
naruszenie postanowień tych aktów prawa międzynarodowego. Natomiast
Konwencja Helsińska chroni środowisko Morza Bałtyckiego przed poszczególnymi rodzajami zanieczyszczeń. Zdaniem autora akty te stanowią globalnym
zbiór norm prawnych stanowiących o ochronie środowiska morskiego, wyznaczając pełen mechanizm zachowania i ochrony przed dewastacyjną działalnością człowieka.
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Summary
International law protection of marine environment – selected aspects
The issues related to legal aspects of environmental protection are an
essential element of mutual relationships between man and nature. In response
to a question about the reason for significance of those considerations it is
worth noting that oceans and seas cover over 70% of the Earth. Therefore,
they have a great impact on life developing on our planet. It is mainly human
activities that account for the threat to those ecosystems, as they lead to depletion of marine and coastal resources. Consequently, the activities contributed
to degradation of the environment, resulting in substantial adverse effects to
entire ecosystems. Environmental protection is thus an issue which, due to the
range, size and role, has been undertaken by all Peoples, not only individual
countries. Law is perceived as an instrument for the implementation of environmental protection policy. The role is best served by international law, as it
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refers to all Peoples, not separate countries. Additionally, it ensures global protection of one of the most valuable goods – Nature. Degradation of natural
systems of oceans and seas resulting from destructive human activities is undoubtedly global. Therefore, the problems connected with the protection of
marine environment can be divided into several thematic blocks, namely regulations included in acts of international law and matters connected with liability for damage caused by human activities to environment.
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Wewnątrz labiryntu:
wymiar sprawiedliwości
w sprawach ochrony środowiska

Wstęp
Prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących człowiekowi – w nowoczesnych państwach, których fundamentem są rządy prawa,
jego należyte zagwarantowanie jest kluczowe dla ochrony i egzekwowania
wszystkich innych praw. Dostęp jednostki do wymiaru sprawiedliwości jest
gwarantowany przez szereg międzynarodowych konwencji oraz znajduje szczególne odzwierciedlenie w polskich unormowaniach konstytucyjnych. Na poziomie międzynarodowym warta podkreślenia jest regulacja zawarta w art. 6
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencja) 1, zgodnie z którą
„każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”, oraz w art. 47 Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2, w myśl której „każdy, kogo prawa
i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do
skutecznego środka prawnego”. Polska konstytucja 3 chroni prawo jednostki do
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd (art. 45 ust. 1) oraz gwarantuje
co najmniej dwuinstancyjność postępowania sądowego (art. 176 ust.1), tym
samym nadając szczególną rangę kwestiom proceduralnym związanym z odpowiednią realizacją przez państwo prawa do sądu. Zakres owej realizacji nie jest
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia
4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2,
(Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
2
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE C 83).
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997, (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
1
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jednakże jednolity, a wymiar ochrony prawnej udzielanej przez państwo w naturalny sposób uzależniony jest od przedmiotu, którego ochrona stanowi cel
postępowania. Przedmiotem dalszych rozważań będzie kwestia należytej realizacji prawa do sądu – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim
- w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska. To właśnie możliwość
ubiegania się o udzielenie ochrony prawnej przez jednostkę jest bowiem bezpośrednim narzędziem w rękach obywatela, za pomocą którego może on ubiegać się o pełne poszanowanie swych interesów w postaci zachowania czystego
środowiska, zapobiegać działaniom degradującym to środowisko, jak i egzekwować odpowiedzialność władz publicznych wynikającą z obowiązku zapewnienia środowisku odpowiedniej ochrony.
Prawo do środowiska
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Prawo do zdrowego/czystego środowiska naturalnego może być rozpatrywane dwojako – po pierwsze, może być interpretowane jako prawo podmiotowe jednostki, skorelowane z odpowiednimi obowiązkami ciążącymi na władzach publicznych związanymi z realizacją tego prawa. Po drugie, odmiennie,
może być traktowane wyłącznie w aspekcie normy programowej służącej do
uregulowania polityki państwa w danej dziedzinie, określającej cele, do których
urzeczywistnienia owa polityka ma za zadanie dążyć, nie kreującej jednak żadnych roszczeń po stronie obywatela. Prawo do czystego środowiska nie zostało
dotychczas wyraźnie sformułowane ani na poziomie krajowym, ani międzynarodowym (z wyjątkiem Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów) 4. Tradycyjna doktryna praw człowieka, jakkolwiek uznając wagę ochrony środowiska
naturalnego, włączyła to prawo do kategorii tzw. praw trzeciej generacji, tj.
praw kolektywnych, wskutek czego ich skuteczna egzekwowalność prawna została automatycznie ograniczona w systemie Konwencji 5. Pomimo licznych
postulatów doktryny, by ukształtować niezależne prawo jednostki do czystego
środowiska, Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz) skłania się
raczej ku rozwijaniu własnego orzecznictwa środowiskowego na zasadzie caseAfrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów z dnia 27.06.1981, Nairobi.
B. Gronowska, O prawie do środowiska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - refleksje na tle najnowszego orzecznictwa strasburskiego, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”
2014, nr 1, s. 183.

4
5
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by-case 6. W sprawach rozpatrywanych przez ETPCz do 2005 r. najczęściej wykorzystywaną podstawą prawną w związku ze stanem środowiska naturalnego
było właśnie prawo do sądu (art. 6 Konwencji) 7. Wielokrotnie prawo do czystego środowiska ETPCz wywodził także z prawa do życia (art. 2 Konwencji),
czy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji),
uznając czyste środowisko za pewien warunek konieczny umożliwiający korzystanie z innych praw podstawowych.
Przykładem ilustrującym wyżej opisywane podejście ETPCz jest wyrok
w sprawie Öneryıldız przeciwko Turcji 8. Wnioskodawcy stawiali władzy państwowej zarzut niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia
hałdy odpadków przed niekontrolowanym wybuchem metanu, wskutek którego śmierć poniosło dziewięć osób. ETPCz potwierdził, że złe warunki środowiskowe mogą wpływać na życie ludzkie, państwo ma natomiast pozytywny
obowiązek zapewnienia faktycznego bezpieczeństwa dla życia ludzkiego.
W orzecznictwie ETPCz dostrzegalna jest także linia orzecznicza, zgodnie
z którą to art. 8 Konwencji kreuje pozytywny obowiązek państwa do zagwarantowania ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska w celu zapewnienia
rzeczywistego poszanowania prawa wnioskodawców do życia rodzinnego i prywatnego. W sprawie Lopez Ostra przeciwko Hiszpanii 9 skarżący zarzucał, że zanieczyszczanie środowiska wywołane działalnością zakładu utylizacji odpadów
przemysłu garbarskiego spowodowało problemy zdrowotne u osób mieszkających w okolicy. W szczególności córka skarżącego cierpiała na nudności, wymioty oraz anoreksję, które w opinii lekarza pediatry były wynikiem zanieczyszczenia środowiska. ETPCz uznał, że Hiszpania naruszyła swój pozytywny
obowiązek zagwarantowania, że Lopez Ostra może mieszkać w środowisku,
które nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia jej i jej rodziny. W sprawie Guerra i in. przeciwko Włochom 10 Skarżący mieszkali nieopodal fabryki nawozów. Na skutek jej awarii 150 osób zostało przyjętych do szpitala z objawami zatrucia arszenikiem. Skarżący zarzucili, że brak praktycznych środków

Tamże, s. 189.
Za: H. Machińska, Prawa człowieka i środowisko, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Warszawa 2009, s. 354.
8
Wyrok ETPCz z 30.11.2004 w sprawie Öneryıldız v. Turcji, skarga nr 48939/99.
9
Wyrok ETPCz z 9.12.1994 w sprawie Lopez Ostra v. Hiszpanii, skarga nr 16798/90.
10
Wyrok ETPCz z 19.02.1998 w sprawie Guerra i in. v. Włochom, skarga nr 14967/89.
6
7
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mających na celu zredukowanie poziomu zanieczyszczeń oraz niebezpieczeństwo poważnych awarii wynikających z działalności fabryki naruszyły ich
prawo do poszanowania życia i integralności fizycznej. ETPCz uznał, że władze
włoskie nie dopełniły pozytywnego obowiązku zapewnienia skutecznego poszanowania prawa skarżących do życia rodzinnego, potwierdzając, iż prawo do
prywatności gwarantuje ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska.
Prawo do czystego środowiska nie zawsze jest jednak uznawane, jak np.
w sprawie Hatton przeciwko Wielkiej Brytanii 11. W analizowanej sprawie zamieszkujący w pobliżu portu lotniczego Heathrow skarżący zarzucali, że doznali uszczerbku na zdrowiu na skutek zakłóceń snu, które zostały spowodowane przez nocne loty samolotów. ETPCz uznał, że istniał uzasadniony interes
gospodarczy w utrzymaniu pełnej obsługi nocnych lotów oraz że zaledwie niewielki odsetek osób ucierpiał na skutek hałasu. Ponieważ ceny nieruchomości
nie spadły, a skarżący mogli przeprowadzić się nie ponosząc straty finansowej,
nie stwierdzono naruszenia art. 8 Konwencji. Z kolei w sprawie Kyrtatos przeciwko Grecji 12, skarżący zarzucali, że postępujący w okolicy proces urbanizacji
negatywnie wpłynął na ich życie prywatne, gdyż teren utracił malownicze
piękno, a jego charakter zmienił się z naturalnego na turystyczny. ETPCz nie
stwierdził naruszenia art. 8 Konwencji, ponieważ skarżący nie zostali bezpośrednio dotknięci, a zniszczenia środowiska nie miały charakteru bezpośrednio
naruszającego ich własne prawa. Tym samym ETPCz potwierdził niejako akcesoryjny charakter prawa do czystego środowiska.
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
w sprawach ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Obok dorobku orzeczniczego ETPCz na gruncie reżimu prawnego ustanowionego przez Konwencję nie sposób nie poświęcić należytej uwagi aktywności jurydycznej w zakresie ochrony środowiska podejmowanej na scenie międzynarodowej przez Unię Europejską (dalej: UE). Elementy polityki środowiskowej pojawiają się w oficjalnym planie UE już od lat 70., gdy w wyniku
decyzji politycznych zapadłych podczas spotkania szefów rządów w Paryżu
w 1972 r. przyjęty i opracowany przez instytucje UE został Pierwszy Program
11
12

Wyrok ETPCz z 8.07.2003 w sprawie Hatton v. Wielkiej Brytanii, skarga nr 36022/97.
Wyrok ETPCz z 22.05.2003 w sprawie Kyrtatos v. Grecji, skarga nr 41666/98.
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Działań w dziedzinie środowiska. Dziś ochrona środowiska naturalnego jest
jednym z podstawowych celów UE, której zasady zostały skodyfikowane w Tytule XX Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 13. Zgodnie
z art. 4 ust. 2 TFUE, uprawnienia prawodawcze w dziedzinie środowiska UE
dzieli z państwami członkowskimi.
W 1998 r. UE oraz państwa członkowskie stały się sygnatariuszami Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (dalej: Konwencja z Aarhus) 14. Celem Konwencji z Aarhus było wyposażenie społeczeństwa (osób fizycznych i reprezentujących je stowarzyszenia) w prawo dostępu do informacji o środowisku i udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, a także umożliwienie im dochodzenia odszkodowania w przypadku nierespektowania tych praw. Konwencja z Aarhus obowiązuje od 1.10.2001 r. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 Konwencji
z Aarhus prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości obejmuje obowiązek
państw-sygnatariuszy do zapewnienia członkom społeczeństwa spełniającym
wyznaczone przez prawo krajowe kryteria administracyjnej lub sądowej procedury umożliwiającej kwestionowanie działań lub zaniechań osób prywatnych
lub władz publicznych naruszających postanowienia prawa krajowego skarżącego w dziedzinie prawa środowiska. Dodatkowo, w myśl ust. 4 tego samego
artykułu, procedura ta powinna przewidywać odpowiednie i prawnie skuteczne środki zaradcze, włączając w to wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Co istotne, prawo do sądu, o którym mowa w art. 9, odnosi
się wyłącznie do postępowań wynikających z naruszenia praw wynikających
z Konwencji z Aarhus 15. Zgodnie z orzecznictwem Komitetu ds. Przestrzegania
Konwencji państwa nie mają obowiązku ustanowienia actio popularis, w wyniku której każdy podmiot byłby wyposażony w legitymację czynną do sądo-

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (Dz.Urz.UE 2016/C
202/1).
14
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska podpisana w Aarhus w dniu 25.06.1998
i zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17.02.2005,
(Dz.Urz. UE L 124).
15
Por. M. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej: Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2011, s. 30.
13
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wego kwestionowania wszelkich decyzji, działań i zaniechań związanych ze środowiskiem. Z drugiej jednak strony, kryteria prawa krajowego nie mogą być
na tyle restrykcyjne, by faktycznie skutkować całkowitym pozbawieniem takiej
legitymacji większości organizacji społecznych 16.
Na poziomie unijnym podjęty został szereg działań legislacyjnych mających na celu implementację Konwencji z Aarhus. Orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) oparte jest bowiem na niezwykle zawężającej wykładni art. 263 TFUE (wcześniej art. 230 TEWG) 17,
dotyczącego kontroli legalności aktów unijnych i bezpośredniego dostępu do
TSUE osób fizycznych i prawnych. Legitymację czynną do zaskarżania generalnych aktów unijnych mają wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które skutecznie wykażą, że generalny akt unijny dotyczy ich bezpośrednio i indywidualnie. Zgodnie z niezmiennie stosowaną przez TSUE doktryną Plaumanna 18,
dolegliwość indywidualna może zostać wykazana jedynie, jeżeli akt generalny
ma wpływ na osobę fizyczną lub prawną z powodu określonych cech, które są
dla niej szczególne lub z powodu okoliczności, w których odróżnia się ona od
wszystkich innych jednostek, a z uwagi na te czynniki akt generalny odróżnia
ją indywidualnie, tak jakby był do niej adresowany. W wyroku w sprawie
Stichting Greenpeace Council 19 TSUE faktycznie pozbawił możliwości skarżenia generalnych aktów unijnych dotyczących środowiska, orzekając, iż w przypadku osób fizycznych zaskarżona w przedmiotowej sprawie decyzja wpływa
w ten sam sposób na każdego mieszkańca lokalnego, rybaka, rolnika czy turystę. TSUE podkreślił także, że w przedmiotowej sprawie organizacje NGO nie
są w stanie przedstawiać żadnych szczególnych okoliczności wskazujących na
indywidualny interes swoich członków. TSUE dopuścił jednak możliwość, że
inni mieszkańcy tego obszaru mogliby wykazać istnienie takiego indywidualnego interesu. Orzeczenie to stworzyło precedens efektywnie wykluczający

Decyzja Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji, Belgia ACCC/2005/11, ECE/MP.PP/C.1/
2006/4/Add.2 (28.07.2006).
17
Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, (Dz.Urz. UE 2006 C
321E).
18
Wyrok Trybunału z dnia 15.07.1963 w sprawie Przedsiębiorstwo Plaumann & Co., Hamburg
v. Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, C-25/62.
19
Wyrok Trybunału z dnia 2.04.1998 w sprawie Stichting Greenpeace Council i in. v. Komisji
Wspólnoty Europejskiej, C-321/95P.
16
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możliwość skutecznej litygacji w interesie publicznym 20, zważywszy, że spełnienie ściśle stosowanego testu Plaumanna w sprawach dotyczących środowiska jest niemalże niemożliwe, gdyż w znakomitej większości przypadków
szkody środowiskowej nie można wyodrębnić w zakresie, w jakim dotyczy ona
tylko jednej osoby.
W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 9 przyjęte przez UE
zostało rozporządzenie 1367/2006 21 mające zastosowanie do instytucji unijnych, które z założenia rozszerzyć miało dostęp osób fizycznych i organizacji
społecznych do wymiaru sprawiedliwości TSUE. Na mocy rozporządzenia
1367/2006 stworzony został system wewnętrznej procedury odwoławczej dla
organizacji pozarządowych w zakresie indywidualnych aktów administracyjnych UE dotyczących prawa ochrony środowiska, mający ułatwić tym organizacjom dostęp do sądu. W praktyce zakres stosowania procedury jest niezwykle
ograniczony ze względu na zakrojenie jej wyłącznie do aktów indywidualnych,
a rozporządzenie nie spełnia celów Konwencji z Aarhus dotyczących dostępu
do wymiaru sprawiedliwości 22. Komitet ds. Przestrzegania Konwencji wprost
orzekł, że UE uniemożliwiając osobom i organizacjom pozarządowym wnoszenie spraw do sądów UE narusza postanowienia Konwencji z Aarhus 23. Komitet
stwierdził również, że wewnętrzna procedura odwoławcza UE nie rekompensuje braku dostępu do sądu jednostek. Choć zalecenia Komitetu nie mają mocy
prawnie wiążącej, UE jako strona Konwencji z Aarhus zobowiązana jest brać
je pod uwagę, by w pełni implementować przepisy, do przestrzegania których
się zobowiązała. Dotychczas jednak brak zauważalnej tendencji unijnej judy-

H. Schoukens, Access to Justice in Environmental Matters on the EU Level after the Judgements
of the General Court of 14 June 2012: Between Hope and Denial?, “Nordisk Miljörättslig Tidskrift. Nordic Environmental Law Journal” 2014, no. 2.
21
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6.09.2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty, (Dz.Urz. UE L 264 25.9.2006).
22
H. Schoukens, Access to Justice …; Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6.09.2006 ….
23
Findings and recommendations of the Compliance Comittee with regard to communication
ACCC/C/2008/32 (PART II) concerning compliance by the European Union Adopted by Compliance Committee on 17.03.2017, [online] https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/com
pliance/C2008-32/Findings/C32_EU_Findings_as_adopted_advance_unedited_version.pdf
[dostęp: 15.04.2019].
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katury, która mogłaby wskazywać na zmianę opisywanego podejścia. W zapadłym we wrześniu 2018 wyroku w sprawie Mellifera przeciwko Komisji Europejskiej 24 zarzut skarżącej dotyczący niezgodności ustawodawstwa unijnego
z porządkiem prawnym Konwencji nie został podzielony przez Sąd:
Argument strony skarżącej – zgodnie z którym wspomniane orzecznictwo
nie może zostać utrzymane w świetle zaleceń komitetu ds. przestrzegania konwencji z Aarhus – winien zostać oddalony. W każdym razie, zakładając, że zalecenia te są wiążące dla umawiających się stron konwencji z Aarhus, chodzi tu
– jak słusznie podniosła Komisja – o zwykły projekt, który, z czym zgodziła się
w replice strona skarżąca, został przyjęty przez ten komitet dopiero w dniu
17 marca 2017 r., to znaczy po dacie przyjęcia zaskarżonej decyzji.
Litygacja klimatyczna na poziomie krajowym
Wobec dostrzegalnych niedostatków skutecznych dróg egzekwowania
prawa do czystego środowiska na poziomie międzynarodowym, obiecującą
tendencją jest zauważalny wzrost aktywności polskich obywateli powodujący
rozwój orzecznictwa sądów polskich w aspekcie spraw dotyczących ekosystemu. Art. 5 polskiej ustawy zasadniczej ustanawia ochronę środowiska jako
jeden z podstawowych celów państwa, którego realizacja może nawet prowadzić do ustawowego ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw jednostek
zgodnie z art. 31 ust. 3 konstytucji RP. W literaturze wskazuje się, że „ochrona
środowiska i ochrona zdrowia stanowią najbardziej jednoznaczne przesłanki
ingerencji w sferę praw człowieka, spośród przesłanek wymienionych w ustawie zasadniczej” 25. Artykuł 74 konstytucji RP zobowiązuje władze publiczne
do „prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, ale także do „wspierania działania obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”. W związku z zadaniami państwa w dziedzinie ochrony zdrowia konstytucja bezpośrednio zobowiązuje
także władze publiczne do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 konstytucji RP), a na „każdego” nałożono
Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 27.09.2018 w sprawie Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung v. Komisji Europejskiej, T-12/17.
25
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w konstytucji RP, Kraków 1999, za: B. Rakoczy, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art.
31, [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. Z. Bukowski, E. Czech, Warszawa 2013.
24
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obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność odszkodowawczą za
jego pogorszenie (art. 86 konstytucji RP) 26.
W Polsce przykładem postępowań związanych z ochroną środowiska są
nagłaśniane w ostatnich latach pozwy dotyczące smogu oparte na żądaniu
ochrony prawnej na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych (art. 2324 kodeksu cywilnego). Ze względu na znaczne przekroczenie wyznaczonych
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) norm dotyczących zanieczyszczeń pyłowych w stężeniach dobowych, świadomość problematyki zanieczyszczeń powietrza w Polsce znacznie wzrosła. Jednym z najbardziej powszechnych
zanieczyszczeń powietrza jest pył zawieszony PM10. Na poziomie unijnym dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy 27 wyznacza w odniesieniu do pyłów PM10 dwa standardy. Pierwszy
z nich dotyczy średniego stężenia pyłów PM10 w skali roku i został wyznaczony
na poziomie 40 µg/m3. Drugi odnosi się do ustalonej na poziomie 50 µg/m3
normy średniego dziennego stężenia tych pyłów, wraz z którą jednocześnie
wskazano, że jej przekroczenie może nastąpić nie częściej niż przez 35 dni
w skali roku. Należy jednak podkreślić, że normy wyznaczone przez Światową
Organizację Zdrowia 28 ustanawiają jeszcze wyższe standardy czystości powietrza, zgodnie z którymi średnie stężenie pyłów PM10 w skali roku nie powinno
przekroczyć nawet 20 µg/m3.
Normy dla pyłów drobnych PM10 są w Polsce ustalone na trzech poziomach, tj. na poziomie dopuszczalnym, poziomie informowania oraz poziomie
alarmowym. Dopuszczalny poziom dobowy wyznaczono uwzględniając wartość podaną w dyrektywie 2008/50/WE tj. na poziomie 50 µg/m3. Prawodawstwo unijne nie określa jednak poziomu informowania oraz poziomu alarmowego dla pyłów PM10 i pozostawia możliwość uregulowania tej kwestii państwom członkowskim. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem

26
Komentarz do art. 74., [w:] M. Haczkowska, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2014,
27
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21.05.2008 w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy, (Dz. Urz. UE L 152, 11.06.2008).
28
WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide.
Global update 2005. Summary of risk assessment. WHO 2006.
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Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 29 poziom informowania pyłów drobnych PM10 został wyznaczony na poziomie średniodobowego stężenia w wysokości 200 μg/m3, natomiast poziomem alarmowym stężenia jest średniodobowa wartość 300
µg/m3. W porównaniu ze standardami wyznaczonymi przez WHO oraz Unię
Europejską widoczna jest bardzo znaczna różnica pomiędzy poziomem dopuszczalnym oraz poziomem informowania społeczeństwa o zagrożeniu. Niezbędne jest także zweryfikowanie kierunku podejmowanych w Polsce zmian:
opisane powyżej Rozporządzenie z dnia 24.08.2012 zastąpiło Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 30, zgodnie z którym poziomem alarmowym dla stężenia
pyłu PM10 w powietrzu było stężenie w wysokości 200 μg/m3 aktualnie uznawane jedynie za poziom informowania. Należy także podkreślić, że wyznaczane
w Polsce poziomy ustalane są w rozporządzeniach w sposób znacznie bardziej
liberalny niż w innych państwach Unii Europejskiej.
Przekroczenie norm w Polsce nie dotyczy jedynie wysokości stężeń pyłów,
ale także czasu ich trwania. W 2011 roku spośród 386 miast znajdujących się
w Unii Europejskiej aż 6 polskich (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Katowice) znalazło się na liście dziesięciu o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu 31.
W świetle powyższego nie może zaskakiwać fakt, że narażeni na szkodliwe
działanie zanieczyszczonego powietrza i rozgoryczeni bezczynnością organów
państwa obywatele Polski zdecydowali się podjąć kroki mające na celu walkę
ze smogiem. Jako jeden z pierwszych na pozew zdecydował się mieszkaniec
Rybnika, który wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa reprezentowanego
przez Ministra Środowiska kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za
naruszenie jego dóbr osobistych. Powód wskazał, że znaczne przekroczenia
norm jakości powietrza w miejscu jego zamieszkania jest przyczyną odczuwa-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz.U. 2012 poz. 1031).
30
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281).
31
Europe’s Polluted Cities, [online] https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive
/2013/10/15/business/international/europe-air-quality.html. [dostęp: 22.04.2019].
29
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nego przez niego znacznego dyskomfortu psychicznego i wiąże się z poważnymi obawami związanymi z wpływem zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
W pozwie strona skarżąca powołała się na dane stacji monitoringu jakości
powietrza w Rybniku:
W styczniu dobowa wartość dopuszczalna pyłu zawieszonego PM10 przekroczona została 15-krotnie, przy czym rekordowy odczyt zanotowano w dniu
21 stycznia - 206μg/m3, w lutym wartość została przekroczona 24 razy, rekordowy odczyt odnotowano w dniu 14 lutego wyniósł 294μg/m3, w marcu odnotowano 14 dni, w których przekroczona została dopuszczalna wartość dobowa. […] W całym roku 2014 wartość dopuszczalna przekroczona została
112 razy 32.

Sąd w wyroku wskazał, że zadośćuczynienie nie należy się za sam fakt zagrożenia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Niezbędnym warunkiem dla
uznania zasadności powództwa jest szkoda na osobie w postaci uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia, której istnienia w przedmiotowej sprawie powód
zdaniem sądu nie wykazał w toku postępowania. Jednocześnie sąd powołał się
na wyrok Sądu Najwyższego z 1975 roku 33, w którym Sąd wskazał, że:
Prawo człowieka do nieskażonego środowiska biologicznego i do zaspokojenia
uczuć estetycznych pięknem krajobrazu może być chronione środkami przewidzianymi w art. 24 k.c. tylko wtedy, gdy pogwałcenie tego prawa stanowi równocześnie naruszenie lub zagrożenie praw osobistych, których przedmiotem są
dobra osobiste w rozumieniu art. 23 k.c.

Sąd wskazał, że zdrowie bezsprzecznie stanowi chronione dobro osobiste,
jednak brak szkody po stronie powoda uniemożliwia zasądzenie zadośćuczynienia. Jednocześnie w ocenie sądu, chociaż ochrona środowiska stanowi
istotny problem i jest materią chronioną na tle przepisów konstytucji RP, to
prawo do życia w czystym i nieskażonym środowisku nie jest dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego.

32
33

Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 30.05.2018, II C 1259/15, LEX nr 2579727.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.07.1975, I CR 356/75, OSP 1976/12/232.
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Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ochrona dóbr osobistych obejmuje
także zagrożenie dobra osobistego cudzym działaniem. Sąd podkreślił jednak,
że w przedmiotowej sprawie nie można zastosować tej regulacji w odniesieniu
do zagrożenia dobra osobistego powoda jakim jest jego zdrowie, ponieważ
przekroczenie norm jakości powietrza nie wynika z działania pozwanego,
a z zarzucanego przez powoda zaniechania organów państwa, a więc braku ich
działania.
Sąd podkreślił także, że organy państwa podejmują działania mające na
celu poprawę jakości powietrza oraz że:
Powód i jego rodzina mieszka w R. z własnej nieprzymuszonej woli. Jeżeli nie
godzi się na taki stan rzeczy może w każdym momencie zmienić swoje miejsce
zamieszkania. Powszechnie wiadomym jest, że R. jest na wiodącym miejscu
pod względem zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym.

Z powyższych względów sąd postanowił oddalić powództwo. Orzeczenie
jest jednak nieprawomocne, a wniesiona przez powoda apelacja oczekuje na
rozstrzygnięcie. Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował także, że przystąpi
do apelacji w celu wsparcia powoda.
Drugim, wartym uwagi przypadkiem litygacji klimatycznej na gruncie
prawa polskiego, jest nagłośniony medialnie pozew aktorki Grażyny Wolszczak, początkowo wniesiony przeciwko Skarbowi Państwa oraz Warszawie,
a ostatecznie podtrzymany jedynie w stosunku do Skarbu Państwa. Powódka
wskazała, że władze publiczne nie dopełniają ciążących na nich obowiązków
prawnych w zakresie stanu powietrza w Polsce, a inicjowane działania są nieskuteczne i podejmowane ze zwłoką, czego dowód stanowi utrzymujący się od
lat w Polsce „zły i szkodliwy dla zdrowia oraz życia ludzi stan powietrza” 34.
Dodatkowo, za dowód na naruszenie przez Polskę zobowiązań dotyczących jakości powietrza wynikających z prawa unijnego wskazany został wyrok w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej 35, w którym TSUE
orzekł o naruszeniu przez Polskę dyrektywy 2008/50/WE. Powódka podkreśliła, że utrzymujący się zły stan powietrza uniemożliwia realizację jej pasji oraz
Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 24.01.2019, VI C
1043/18.
35
Wyrok Trybunału z dnia 22.02.2018 w sprawie Komisja Europejska v. Rzeczpospolitej Polskiej,
C-336/16.
34
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zainteresowań, ponadto powoduje dyskomfort psychiczny i emocjonalny. Jako
dobra osobiste, które z zostały w tej sytuacji naruszone powódka wskazała możliwość korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego, prawo do
ochrony życia prywatnego oraz prawa do wolności, prywatności i poszanowania miejsca zamieszkania.
Sąd uznał, że na podstawie przedstawionych w sprawie dokumentów należy uznać za udowodnione, że polskie akty prawne oraz programy ochrony
powietrza zawiodły w realizacji założeń wyznaczonych przez prawodawstwo
unijne w dyrektywie 2008/50/WE, skoro stan powietrza w Polsce jest jednym
z najgorszych w Europie. W ocenie sądu otwartość katalogu dóbr osobistych
oraz ich charakter dopuszczają przyjęcie, że prawo do korzystania z walorów
nieskażonego środowiska naturalnego (rozumianego jako odpowiadającego co
najmniej normom określonym w ustawodawstwie unijnym) stanowi chronione dobro osobiste, które w przedmiotowej sprawie zostało naruszone. Podkreślono także, że przyjęcie wymogu pogorszenia się fizycznego stanu zdrowia
powódki dla udowodnienia naruszenia jej dóbr osobistych byłoby rozwiązaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, tak samo jak wyłączenie
odpowiedzialności Skarbu Państwa ze względu na przyczynę naruszenia jaką
jest zaniechanie skutecznego działania a nie szkodliwe działanie.
Sąd stwierdził także naruszenie dobra osobistego jakim jest wolność m.in.
przez fakt ograniczenia aktywności fizycznej powódki na świeżym powietrzu
oraz prawa do prywatności i poszanowania miejsca zamieszkania „poprzez poważne zanieczyszczenie środowiska i uniemożliwienie swobodnego korzystania
i cieszenia się konkretnym miejscem zamieszkania bez żadnych ograniczeń”.
Argumentacja przedstawiona przez Sąd Rejonowy w Warszawie diametralnie różni się od stanowiska przyjętego przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Warszawie uwzględnił powództwo
w całości i zasądził kwotę 5.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi na wskazany przez powódkę cel społeczny. Ten wyrok jest jednak także nieprawomocny, ponieważ tym razem to pozwany Skarb Państwa zdecydował się na
wniesienie apelacji.
Litygacja klimatyczna w Polsce dynamicznie się rozwija. Rozstrzygnięcia
sądów apelacyjnych w analizowanych powyżej sprawach mogą przynieść zaskakujące interpretacje, których wyniki nie są aktualnie możliwe do przewidzenia.
Ze względu na precedensowy charakter problematyki pozwów smogowych
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niewykluczone jest także, że przynajmniej jedna ze spraw stanie się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który ostatecznie zahamuje lub wyznaczy
dalszy kierunek rozwoju litygacji klimatycznej w Polsce. Tymczasem obywatele
kontynuują walkę o czyste powietrze: do końca marca 2019 r. każdy zainteresowany mógł przystąpić do pozwu grupowego w sprawie smogu w Polsce 36.
Podsumowanie i wnioski
Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z podstawowych celów zarówno społeczności międzynarodowych, jak i narodów je tworzących, a istotność tej ochrony jest powszechnie uznana. Jednym z jej wymiarów jest wyposażenie obywateli w możliwość realizacji podstawowego prawa do sądu w zakresie spraw środowiskowych, aby za jego pomocą stać na straży interesów publicznych i indywidualnych oraz kontrolować działania władz publicznych.
Charakter prawa do czystego i zdrowego środowiska często jest uznawany
przez judykaturę za akcesoryjny, a postulaty dotyczące wyodrębnienia prawa
autonomicznego tradycyjnie spotykają się z oporem. Podczas gdy do pewnego
stopnia można go tłumaczyć chęcią zapobiegania napływowi spraw błahych,
czy też nadmiernemu rozszerzaniu odpowiedzialności władz publicznych, podzielić należy stanowisko, zgodnie z którym interes publiczny wymaga wykreowania niezależnego, w pełni egzekwowalnego prawa wraz z przejrzystymi zasadami dotyczącymi jego zaskarżalności. W chwili obecnej zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, możliwość dochodzenia tego prawa
przypomina skomplikowany labirynt, w którym – choć istnieje możliwość wyboru wielu dróg, znakomita większość z nich nie prowadzi do oczekiwanego
celu.
Sprawą budzącą szczególne wątpliwości jest kwestia rygorystycznie ograniczonego dostępu do unijnego wymiaru sprawiedliwości, naruszającego postanowienia Konwencji z Aarhus. Działania instytucji unijnych, na co dzień
stojących na straży rządów prawa, skutecznie zamykają drogę do kontroli aktów prawnych obywatelom, a znacznie utrudniają tę drogę organizacjom i instytucjom, których celem jest ochrona środowiska. Działalność niezwykle niechętnego reformom swojej linii orzeczniczej TSUE ilustruje palący problem
Pozew grupowy w sprawie smogu w Polsce, [online] https://pozywamsmog.eu/ [dostęp: 22.04.
2019].
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deficytu demokratycznego coraz bardziej uwidaczniającego się na poziomie
struktur europejskich.
Pewną nadzieją na zmiany jest orzecznictwo sądów krajowych, które
m.in. w Polsce skłaniają się do uznawania możliwości prawnego egzekwowania
odpowiedzialności władz państwowych w zakresie nienależytej realizacji obowiązku ochrony środowiska. Dorobek orzeczniczy na tym polu nie jest jednak
jeszcze bogaty, a spory prawne wynikłe na tym tle nie zostały jeszcze rozpatrzone przez najwyższe organy sądowe. Zagadnienie to będzie zatem podlegać
przyszłej ewolucji, a jej kierunek będzie można obserwować na przestrzeni najbliższych lat.
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Summary
Inside a labyrinth: administration of justice in
climate litigations
The purpose of this article is to present relevant international and national regulations pertaining to access to justice and legal basis for judiciary
action in climate litigations. A range of cases ruled on by the European Court
of Human Rights and the Court of Justice of the European Union will be
analyzed in order to present entities’ access to justice on the international level.
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On the national level, the approach taken by the Polish courts in recently decided smog litigations will be presented. An overall analysis aims to evaluate
actual paths for climate litigation, their efficacy and forecast of their possible
evolution.
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Rodzina w dobie medycznie
wspomaganej prokreacji
- wybrane zagadnienia prawne

Pragnienie posiadania potomstwa to jedno z pierwotnych i najbardziej
podstawowych interesów jednostki, ma ono znaczenie nie tylko w aspekcie
tożsamości człowieka, ale również jego przynależności do danego społeczeństwa 1. Intensywny rozwój genetyki, techniki genetycznej, a przede wszystkim
biotechnologii w ostatnich dekadach pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia ze swoistą rewolucją biotechnologiczną. W laboratoriach na całym świecie
powstają organizmy, o których dotychczas mogliśmy jedynie czytać w książkach o tematyce science-fiction lub oglądać na ekranach telewizorów. 25 lipca
1978 roku urodziła się Louise Brown – pierwsze dziecko „z próbówki”, czyli
poczęte metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Choć Louise ma dziś ponad
40 lat, pierwsze dziecko urodzone dzięki metodzie in vitro w Polsce już ponad
30 lat (urodzone w 1987 r.), a na całym świecie dzięki nauce żyje już kilka
milionów ludzi w ten sposób poczętych, temat stosowania metod wspomaganej prokreacji nadal budzi dużo kontrowersji. Tym czasem nauka niestrudzenie przesuwa granicę pojęć takich jak „macierzyństwo” czy „rodzicielstwo”.
Od zarania dziejów macierzyństwo uchodziło za stan niewątpliwy i oczywisty, gdyż sam fakt porodu rozwiązywał kwestię ustalenia matki dziecka 2.
W ludzkiej świadomości matką była kobieta, która dziecko urodziła. Jednak
od kilku dziesięcioleci to, kto jest matką dziecka przestało być tak oczywiste,

B. Oszkinis, Wolność prokreacyjna - zarys problematyki, „Prawo i Medycyna” 2013, nr 1-2,
s. 160.
2
D. Archard, What’s Blood Got To Do With It? The Significance Of Natural Parenthood, “Res
Publica” 1995, vol. 1, no.1, s.94.
1
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podobnie jak w wątpliwość zostało poddane twierdzenie, iż metody naturalne
są jedynymi sposobami poczęcia dziecka.
W ujęciu socjologicznym rodzina jest najważniejszą, podstawową grupą
społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo 3. Myśląc o rodzinie zazwyczaj
wyobrażamy sobie mamę, tatę i dzieci, a często też babcie, dziadków, wujków,
ciocie, kuzynów i kuzynki. W głowie widzimy między innymi zdjęcia rodzinne, np. z wesela, a na nich wszystkich uśmiechniętych i zadowolonych.
Młoda para najpierw musiała odpowiadać na liczne pytania dotyczące terminu
ślubu, po weselu nagle mamy, babcie i ciocie zaczynają dopytywać - a kiedy
dziecko? A wolelibyście chłopca czy dziewczynkę? Co w sytuacji, gdy miesiące,
a często lata mijają i pomimo intensywnych starań maluch nie pojawia się?
Zaczynają się wizyty lekarskie i badania, niestety coraz częściej zakończone diagnozą: niepłodność. Niepłodność oznacza stan niemożności zajścia w ciążę lub
spłodzenia potomstwa, który jest odwracalny, czyli możliwy do leczenia. Jak
wynika z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego problem niepłodności co roku dotyka 1,5 mln par 4. Specjaliści alarmują: przyrost naturalny
w Polsce jest na coraz niższym poziomie i Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej 5. Nie jest to tylko problem
w skali Polski, gdyż niepłodność jest problemem, z którym boryka się coraz
więcej par na całym świecie. Fakt ten jest przyczyną umieszczenia przez Światową Organizację Zdrowia niepłodności na liście chorób cywilizacyjnych, pokazując tym samym, z jak istotnym problemem mamy do czynienia.
Aktualnie w naszym kraju działa blisko 70 klinik leczenia niepłodności,
przy czym większość z nich to placówki prywatne. Dają one możliwość korzystania z różnych metod leczenia niepłodności, takich jak regulacja zaburzeń
hormonalnych, monitoring cyklu, indukcja owulacji, inseminacja domaciczna
czy in vitro. Sztuczna inseminacja, zwana inaczej sztucznym zapłodnieniem
wewnątrzustrojowym polega na unasienieniu w organizmie matki komórki jajowej poprzez wprowadzenie do żeńskich organów rozrodczych poprzednio

3
Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, red. T. Pilch, I. Leparczyk, Warszawa 1995, s. 137.
4
G. H. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia, Warszawa 2007, s. 741.
5
A. Trzeciakowska, Psychologiczne konsekwencje zastosowania technik wspomaganej medycznie
prokreacji na powstałą rodzinę, [w:] Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005, s. 64–69.
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pobranego nasienia 6. Z kolei zapłodnienie pozaustrojowe – czyli in vitro jest
metodą zapłodnienia polegającą na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej oraz plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza kobiecym układem
rozrodczym. Po uzyskaniu komórek rozrodczych żeńskich i męskich są one
przygotowywane do zapłodnienia (m.in. usuwa się dodatkowe komórki z otoczenia komórki jajowej i izoluje plemniki z płynu nasienia). Po udanym zapłodnieniu najlepiej rozwijające się zarodki umieszcza się w macicy przyszłej
mamy. Dzięki zastosowaniu metod wspomaganej prokreacji możliwe stało się
również wprowadzenie do organizmu kobiety zapłodnionej komórki jajowej
pochodzącej od innej kobiety. Mamy wtedy do czynienia z dwiema możliwościami: gdy kobieta rodzi dziecko, z którym nie jest spokrewniona genetycznie
jednak traktuje je jak swoje dziecko i wychowuje je, lub w przypadku macierzyństwa zastępczego kobieta rodzi dziecko, z którym może, ale nie musi być
spokrewniona (komórka jajowa mogła pochodzić od kobiety zlecającej jej macierzyństwo zastępcze lub inną dawczynię), a następnie przekazuje je na wychowanie rodzicom bądź rodzicowi spokrewnionemu z dzieckiem genetycznie.
Choć Światowa Organizacja Zdrowia już w 2009 roku zaliczyła instytucje macierzyństwa zastępczego do technik wspomaganej prokreacji, to nie stanowi
ono jednak odrębnej kategorii sztucznego poczęcia dziecka 7. O ile pod kontem
ustalenia kto jest matką i ojcem dziecka urodzonego w wyniku zapłodnienia
pozaustrojowego, w ramach którego wykorzystane zostały komórki rozrodcze
małżeństwa lub partnerów, zaś zarodek wszczepiony został do organizmu żony
lub partnerki nie ma większych problemów, gdyż mamy wówczas do czynienia
z tożsamością biologicznej i genetycznej więzi matki i dziecka. O tyle trudności
takie mogą się pojawić w sytuacji, gdy przyszli rodzice zdecydowali się skorzystać z cudzych komórek rozrodczych (które dostarczone zostaną przez dawcę
nie będącego jednym z partnerów) lub zarodek wszczepiony zostanie do organizmu matki zastępczej. Macierzyństwo zastępcze definiuje się jako praktykę
polegającą na tym, że na mocy uprzednio zawartej umowy kobieta zachodzi
w ciążę, a następnie rodzi dziecko na rzecz innej osoby czy też osób, której to
osobie lub osobom następnie wydaje noworodka. Możemy mieć też do czynienia z sytuacją, gdy matka zastępcza, zwana surogatką nie tylko zobowiązuje się
A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2012, s.210-211.
6
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„nosić” dziecko, ale również zobowiązuje się zostać dawczynią swojej komórki
jajowej, która następnie ma zostać zapłodniona i wszczepiona jej ponownie
w ramach procedury in vitro. Mamy wówczas do czynienia z tzw. ciążą kontraktową. Choć do samych umów tego typu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące czynności prawnych, to jednak w doktrynie przeważa pogląd o nieważności umów o macierzyństwo zastępcze jako sprzecznych
z zasadami współżycia społecznego, w której człowiek traktowany jest jak
przedmiot 8. Ponieważ umowy takie uznawane są za nieważne, nie ma skutecznych metod pozwalających na wyegzekwowanie ich postanowień, następstwem czego rodzice genetyczni pozbawieni zostali możliwości skutecznego
wyegzekwowania od matki zastępczej wydania im urodzonego przez nią
dziecka, zaś surogatka nie ma narzędzi do wyegzekwowania od osób zlecających jej donoszenie i przekazanie im dziecka zwrotu kosztów poniesionych
w związku z przedmiotową ciążą, co stanowi zazwyczaj jeden z zapisów umowy
o macierzyństwo zastępcze.
Pod rozwagę wypadałoby jednak wziąć która z kobiet z moralnego punktu
widzenia jest bardziej matką dziecka – ta, która dołożyła wszelkich starań by
dziecko się poczęło i urodziło poprzez przejście kuracji hormonalnej i pobranie
jej komórek rozrodczych oraz znalezienie surogatki, z którą następnie zawarła
umowę o macierzyństwo zastępcze i która jest z dzieckiem spokrewniona genetycznie i z radością oczekiwała jego narodzin przez 9 miesięcy, czy kobieta,
która z dzieckiem spokrewniona nie jest, a która świadomie podjęła decyzję, że
na 9 miesięcy „wynajmie” swój brzuch, tak aby dziecko mogło się w nim rozwijać i wydała je na świat od początku mająca świadomość, że dziecko będzie
musiała oddać? Rodzimy ustawodawca nie miał podobnych wątpliwości - na
mocy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 roku wprowadzony został art. 619 zgodnie z którym „matką dziecka jest kobieta, która je
urodziła” 9. Nadmienić wypada, że do czasu, gdy metoda in vitro stała się powszechnie dostępna w naszym porządku prawnym nie było potrzeby prawnej
regulacji instytucji macierzyństwa.

H. Pietrzak, Archaizm i nieskuteczność prawa wobec surogatek, [w:] Ars boni et aequi. Księga
pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej
rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 770.
9
art. 619, zob: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.
0.2082).
8
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Interesującym aspektem stosowania metod wspomaganej prokreacji jest
fakt, że od niedawna może też zdarzyć się tak, że dziecko będzie miało aż trzy
matki. Po raz pierwszy doszło do tego w 2012 roku, kiedy to miało miejsce
zapłodnienie pozaustrojowe, gdy dawczyni komórki jajowej cierpiała na zaburzenia mitochondrialne. Komórka jajowa dawczyni (którą dzięki inżynierii genetycznej pozbawiono własnego jądra komórkowego zawierającego materiał
genetyczny), stanowiła zastępcze miejsce zapłodnienia, do którego wprowadzone zostało jądro komórkowe z pełnym materiałem genetycznym – powstałe
z połączenia komórki jajowej matki nosicielki oraz partnera dawczyni. Urodzone w następstwie tego zabiegu dziecko miało w teorii troje rodziców – małżeństwo, od której otrzymało jądrowy materiał genetyczny, oraz matkę, od której otrzymało zdrowe mitochondria. W teorii, gdyby w ten sposób zapłodniona
komórka jajowa wszczepiona zostałaby innej kobiecie niż dawczyni komórki
jajowej oraz kobiety, od której pochodziło wszczepione do komórki jajowej
jądro komórkowe, wówczas dziecko miałoby de facto trzy matki, a łącznie
czworo rodziców. Jak daleko jednak może posunąć się medycyna, jeśli chodzi
o ingerencje w ludzki genom? Jak bardzo można (i czy w ogóle powinniśmy)
ingerować w to jakie urodzi się nasze dziecko? Rozwój technik i metod wspomaganej prokreacji, a w tym technik zapłodnienia in vitro tworzy także możliwość niejako „produkcji” nowych organizmów w drodze klonowania. Choć
naukowcy alarmują, że powstałe w ten sposób organizmy mogą być obarczone
licznymi wadami genetycznymi, to jednak stosowanie przedimplantacyjnej
diagnostyki genetycznej PGD (ang. preimplantation genetic diagnosis), dającej
możliwość sprawdzenia występowania wad genetycznych zarodka jeszcze przed
umieszczeniem go w macicy przyszłej matki znacząco może zmniejszyć szanse
takich niekorzystnych mutacji. Zwrócić należy uwagę na inne skutki stosowania tej metody – może ona pozwolić na przesunięcie granicy wiekowej macierzyństwa. Od dłuższego czasu zaobserwować można trend polegający na przesuwaniu się wieku matek. Kobiety coraz częściej odkładają decyzję o macierzyństwie na późniejszy okres swojego życia, często decydują się na dziecko
dopiero po 40, a czasem nawet 50 roku życia. Obecnie późne macierzyństwo
może stać się popularniejsze, gdyż dzięki zastosowaniu PGD możliwe będzie
wykluczenie chorób takich jak np. syndrom Downa, którego szanse na wystąpienie były większe u „późnych” matek. O ile stosunkowo nieszkodliwym wy-
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daje sama możliwość wcześniejszego sprawdzenia czy nasze dziecko będzie obciążone chorobą genetyczną to budzi już wątpliwości natury moralnej, czy takie sprawdzenie nie wpłynie na zwiększenie terminacji embrionów obciążonych chorobą. Niewątpliwie takie praktyki spotkałyby się z intensywnym oporem ze stronu ruchów związanych z tzw. „obrońcami życia”, których przedstawiciele uważają, że ochrona życia poczętego zaczyna się już w momencie zapłodnienia komórki jajowej. Innym zagrożeniem wynikającym ze stosowania
technik PGD jest to, czy rzeczywiście ich stosowanie ograniczone zostanie jedynie do sprawdzenia czy zarodek jest obarczony chorobą genetyczną, a nie
będzie wykraczało poza ten zakres, np. pozwalając przyszłym rodzicom na wybór określonych cech u planowanego potomstwa. Czy nie będzie zbyt dużą
ingerencją w poczęcie dziecka, gdy rodzice dzięki komercyjnym badaniom
będą mogli „zamówić” sobie dziecko, które w przyszłości będzie bardzo inteligentnym blondynem o niebieskich oczach lub wysoką, zielonooką brunetką?
Możliwość taką już teraz dają niektóre kliniki np. w Meksyku i Indiach. Niewątpliwie w Polsce takie postępowanie spotkałoby się ze sprzeciwem wielu
osób, czy jednak sprzeciw ten byłby wystarczającym powodem do całkowitego
zakazania stosowania technik PGD? W jaki jednak sposób można kontrolować, czy ingerencja w geny przyszłego potomstwa nie poszła za daleko? I co
będzie zbyt daleką ingerencją? Wobec licznych wątpliwości zarówno prawnych
i etycznych metoda prokreacji medycznie wspomaganej stała się przedmiotem
zainteresowania Parlamentu Europejskiego, który w 1989 roku przyjął dwie
rezolucje odnoszące się do tego zagadnienia. Rezolucja A2 – 327/88 10 dotyczyła kwestii prawnych i etycznych konsekwencji inżynierii genetycznej, zaś
Rezolucja A2 – 372/88 11 dotyczyła kwestii sztucznego zapłodnienia. Rezolucje
te przyznały, że korzystanie z tych metod pozwoli jednostkom posiadać potomstwo, ale jednocześnie co za tym idzie budzą istotne wątpliwości natury
moralnej i prawnej, które przeważają w tym wypadku nad interesem jednostki.
Unia Europejska na mocy dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego

Resolution A2 – 327/88 on ethical and legal problems of genetic engineering, (Official Journal
C 96, 17/04/1989), p. 165.
11
Tamże, p. 171.
10
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i Rady z dnia 31 marca 2004 12 zobowiązała państwa członkowskie do dokonania regulacji prawnej sposobów i zasad stosowania metod wspomagania rozrodu, w tym kwestie związane z przeszczepianiem komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i płodowych.
Polska dokonała takiej regulacji jako ostatnia - uregulowania dotyczące
spraw takich jak wymagania dotyczące śledzenia, powiadamiania o poważnych
i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymaganiach w zakresie przechowywania komórek ludzkich powinny zostać wprowadzone do
krajowego porządku prawnego najpóźniej do 7 kwietnia 2006 roku. Polska
regulacja została jednak wprowadzona ponad 9 lat później. Zasady ochrony
zarodków oraz komórek rozrodczych zastosowanych w leczeniu niepłodności,
sposoby takiego leczenia oraz zasady działania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i banków komórek rozrodczych i zarodków określa ustawa
z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności 13, zwana potocznie ustawą
o in vitro. Art. 82 ustawy o leczeniu niepłodności penalizuje stosowanie diagnostyki przedimplentacyjnej w przypadkach innych niż w celu uniknięcia nieuleczalnej choroby dziedzicznej, tym samym wyłączając możliwość „projektowania” genetycznego swoich przyszłych pociech z użyciem PGD.
Wiadomo już, że dziecko nie koniecznie musi zostać poczęte w sposób
naturalny, możemy sprawdzić czy zarodek jaki chcemy wykorzystać w ramach
zabiegu in vitro nie jest obciążony chorobą genetyczną, ale kiedy to nasze przyszłe dziecko może być podmiotem ochrony prawnej? Ochrona życia ludzkiego,
która określona została w art. 38 Konstytucji RP 14 jest podstawowym zadaniem naszego systemu prawnego. Życie ludzkie jest w nim traktowane jako
wartość najwyższa, nadrzędna nad innymi prawami, w związku z czym ustawa
zasadnicza nakłada na prawodawcę obowiązek takiego tworzenia prawa, które
wyposaży organy państwowe w do podejmowania działań eliminujących bądź
przynajmniej minimalizujących wszelkie zagrożenie życia 15. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ochrona życia rozumiana jest jako
12
Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie
ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. U. UE 2006. L/102/48).
13
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, (Dz.U. z 2015 r. poz. 1087).
14
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
15
B. Banaszak, Komentarz do art. 38 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 257.
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ochrona biologicznej egzystencji człowieka 16. Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży 17, stanowi, iż prawo do życia podlega ochronie - również w
fazie prenatalnej. Ustawa ta nakłada na organy administracji rządowej oraz samorządowej obowiązek zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej. Przewiduje opiekę prenatalną nad płodem. Ale co z zapłodnionymi komórkami jajowymi, które jeszcze nie zostały wszczepione matce?
Kiedy tak naprawdę zaczyna się życie ludzkie? Czy ma to miejsce dopiero w
chwili urodzenia dziecka, z chwilą, gdy byłoby ono w stanie samodzielnie żyć
poza organizmem matki, w chwili wszczepienia zapłodnionego zarodka do organizmu matki czy też w chwili zapłodnienia komórki jajowej? Spór o to, kiedy
zaczyna się życie ludzkie do tej pory nie został rozstrzygnięty, jednak ustawodawca zmuszony został do przyjęcia jednej koncepcji celem ustalenia początku
ochrony prawnej nowego życia. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu
z 28 maja 1997 roku 18 uznał, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra
prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być zróżnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”. Na tej podstawie rozsądnym wydaje się objęcie
konstytucyjną ochroną zdolności do życia już na etapie zarodka. Zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 28 ustawy o leczeniu niepłodności „zarodkiem jest grupa komórek
powstała wskutek pozaustrojowego połączenia się żeńskiej i męskiej komórki
rozrodczej, od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek rozrodczych do
chwili zagnieżdżenia się w śluzówce macicy”. Kiedy jednak przyszłe dziecko
uzyskuje zdolność prawną? Kiedy może np. zostać spadkobiercą?
Początki prawnej ochrony dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego
sięgają czasów starożytnych. Już w starożytnym Rzymie znane było pojęcie nasciturusa (od łac. nasi – „rodzić się”). Pojęcie to w dosłownym tłumaczeniu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03, Legalis 30760.
Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz.U.1993.17.78).
18
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96 OTK-A 2010, nr
9, poz. 1.
16
17
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oznacza „mającego się urodzić”, współcześnie termin ten używany jest na określenie płodu w łonie matki, dziecka poczętego, a jeszcze nie narodzonego 19.
W prawie rzymskim nasciturus zachowywał wszystkie prawa, które były dla
niego korzystne, na przykład w zakresie prawa spadkowego 20. Już wówczas
dziecko poczęte miało prawo dziedziczenia beztestamentowego, jednak jego
powołanie do spadku skuteczne było jedynie w przypadku, gdy urodziło się
żywe. Następstwem takiego ujęcia był fakt niejakiego zawieszenia praw spadkowych w okresie od śmierci spadkodawcy do czasu urodzenia się dziecka poczętego. Wobec przyznania nasciturusowi praw podmiotowych w celu ochrony
jego interesów ustanawiana była dla niego osoba kuratora (cura ventris), którego zadaniem było administrowanie dobrami przynależnymi poczętemu
dziecku, a kurator miał za cel zapewnić ciężarnej matce środków niezbędnych
do podtrzymania ciąży i doprowadzenia do porodu 21. Podkreślić należy,
że w przypadku martwego urodzenia dziecka uznaje się, że jego zdolność
prawna nigdy nie powstała. Częściowo rzymskie rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w prawie polskim. W prawie polskim instytucję nasciturusa przewiduje w szczególności prawo spadkowe – w art. 927 kodeksu cywilnego 22 w myśl
którego” nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili
otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje”. Z kolei
927 § 2 Kodeksu cywilnego mówi, iż „Jednakże dziecko w chwili otwarcia
spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe”. Przepisy te
wprowadzają swoistą fikcje prawną - dziecko, po tym jak urodzi się żywe staje
się spadkobiercą w taki sam sposób, jak gdyby żyło w chwili otwarcia spadku.
Również Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 182 23 przewiduje:
dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje
z chwilą urodzenia się dziecka.

J. Gula, Lingwistyczny aspekt problemu nasciturusa w imieniu dziecka poczętego, Lublin 1988,
s.13.
20
P. Niczyporuk, Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009,
s.56.
21
H. Pietrzak, Curator ventris dla nasciturusa, „Studia nad rodziną” 2011, z.15, s. 148.
22
Art. 927, zob.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. 2018, poz. 1025
z późn. zm.).
23
Art. 182, zob.: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz. U. 2017,
poz. 682 ze zm.).
19
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Kodeks ten przewiduje także – w art. 75 możliwość uznania przed urodzeniem
się dziecka już poczętego.
Postęp biotechnologiczny daje podstawy do podważenia dotychczasowego brzmienia definicji związanych z prawem rodzinnym, m.in.: definicję ojcostwa. Według W. Stojanowskiej „Ojcem biologicznym dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka ze skutkiem w postaci poczęcia, a następnie
urodzenia się dziecka” 24. Postęp w zakresie zabiegów medycznych wspomaganej prokreacji, a szczególnie in vitro pokazuje, że nie zawsze dla poczęcia
dziecka niezbędne jest obcowanie mężczyzny z jego matką. Mogą zdarzyć się
sytuacje, gdy matka i biologiczny ojciec dziecka nigdy się nie spotkają, jak ma
to miejsce np. przy zapłodnieniu pozaustrojowym z wykorzystaniem nasienia
anonimowego dawcy. Mężczyzna ten nie musi nigdy poznać kobiety, która
urodzi spokrewnione z nim genetycznie dziecko, co więcej często nie będzie
nawet wiedział, ile dzieci urodziło się w następstwie zdeponowania przez niego
materiału genetycznego w banku nasienia. Konieczność dokonania aktualizacji
obowiązujących definicji została dostrzeżona w doktrynie państw zachodnich
i tak, np. w encyklopedii Collinsa znaleźć możemy następującą definicję; „biological father is a man whose semen fertilized the ovum from which a child
was born 25” (ojcem biologicznym jest mężczyzna, którego nasienie zapłodniło
komórkę jajową, z której narodziło się dziecko). Z kolei ojcem prawnym
dziecka jest mężczyzna, którego łączy z dzieckiem stosunek prawny ojcostwa,
tj. ojcem prawnym dziecka jest mąż matki, co do którego zachodzi domniemanie ojcostwa biologicznego określonego w art. 62 k.r.o., bądź mężczyzna
niebędący ojcem matki, a który uznał dziecko, lub co do którego zapadł prawomocny wyrok sądowy ustalający ojcostwo 26.
Domniemanie ojcostwa małżeńskiego uregulowane zostało w art. 62
k.r.o., który wskazuje, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa
albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi od męża matki. Z punktu widzenia metod wspomaganej

W. Stojanowska, Ojcostwo prawne a ojcostwo biologiczne, Warszawa 1985, s. 43.
Collins English Dictionary, Londyn 2003, s. 667.
26
W. Broniewicz, W kwestii powództwa prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa, „Nowe Prawo”
1963, nr 2, s.160.
24
25
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prokreacji i ustalania ojcostwa niebywale istotne znaczenie ma § 2 wyżej powołanego artykułu, a mianowicie:
§2 Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie
wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemanie zgodnie z którym ojcem dziecka jest ten, na którego wskazuje małżeństwo, czyli mąż matki znane było jeszcze w starożytnym Rzymie.
Z kolei w art. 85 k.r.o. uregulowane zostało domniemanie dotyczące ojcostwa
dziecka urodzonego poza małżeństwem. Zgodnie z tymże artykułem:
Art. 85. „§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką
dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą
komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Z treści powyższych przepisów wynika długość tzw. „okresu koncepcyjnego”, czyli okresu w jakim mogło dojść do poczęcia dziecka jako iż wedle
uznania ustawodawcy maksymalny okres ciąży wynosi 300 dni, zaś najkrótszy
180 dni czyli około 26 tygodni. Również to założenie uległo dezaktualizacji
dzięki postępowi biomedycznemu, gdyż obecnie już skrajne wcześniaki, czyli
dzieci urodzone już w 22 tygodniu ciąży, czyli od ok. 154 dnia ciąży mają spore
szanse przeżycia.
Współcześnie naturalna prokreacja nie jest już jedynym sposobem na posiadanie potomstwa, zaś ingerencja w proces rozrodczy przekroczyła już granice, jakie próbowała narzucić życiu śmierć 27. Jak wspomniano powyżej najkrótszy okres koncepcyjny w jakim mogło począć się dziecko wynosił 180 dni,
najdłuższy zaś 300 dni od czasu obcowania z matką dziecka aby mogło zachodzić domniemanie ojcostwa. A czy dziecko może urodzić się np. 3 lata po
śmierci swojego ojca? Albo 30 lat? Okazuje się, że dzięki postępowi medycyny
może. Z uwagi na stosunkowo krótki, kilkudziesięcioletni okres stosowania

27

A. Wadeł – Domaradzka, Śmierć a prawa człowieka, Toruń 2010, s.166.
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metod pobierania i zamrażania gamet ludzkich nie wiemy jeszcze przez jaki
maksymalny okres mogą być one przechowywane, znane są jednak nauce i medycynie przypadki, gdy kobieta została zapłodniona nasieniem pobranym blisko trzydzieści lat wcześniej i urodziła zdrowe dziecko. Często zdarzało się, że
mężczyźni oddawali swój materiał genetyczny w specjalistycznych klinikach
mając na celu niejakie zabezpieczenie się na wypadek pogorszenia własnej płodności (np. w wyniku wypadku lub chemioterapii). Tak oddane komórki rozrodcze mogą być wykorzystane wiele lat później. Co jednak w sytuacji, gdy
dawca zmarł, a osoba mu bliska – żona lub partnerka pragnie wykorzystać złożony wcześniej przez mężczyznę depozyt? Takie sytuacje zaczęły pojawiać się
już w połowie lat 80-tych XX wieku. Pierwszym głośnym przypadkiem była
sprawa Pani Parpalaix której chorujący na raka mąż przed śmiercią, która nastąpiła w 1983 r. zdeponował nasienie w banku spermy CECOS. Wdowa
w 1984 r. wystąpiła o wydanie nasienia w celu dokonania sztucznego zapłodnienia, bank jednak odmówił, powołując się na brak pisemnej dyspozycji ze
strony dawcy, a także na względy etyczne i brak przepisów prawnych. Sąd Tribunal de Grande Instance de Creteil do którego wystąpiła Pani Parpalaix
w wyroku z 1 VIII 1984 r. uwzględnił jej powództwo uznając probówkę ze
spermą jako depozyt podlegający zwrotowi do rąk spadkobierczyni. Kwestia ta
została szeroko unormowana we Francji w ustawie nr 94 – 654 z 29 VII 1994
r. o nieodpłatnym przekazywaniu i używaniu składników i produktów ciała ludzkiego, wspomagania medycznego w prokreacji i o diagnostyce prenatalnej (J. O.
Z 30 VII 1994) 28. Na mocy tejże ustawy sztuczna prokreacja może mieć miejsce jedynie pomiędzy żyjącymi partnerami będącymi w wieku prokreacyjnym.
W Polsce wykorzystanie jakiejkolwiek części ciała pobranej od żywego człowieka możliwe jest tylko i wyłącznie za jego zgodą. Stąd też kliniki wspomagania rozrodu podpisują ze swoimi pacjentami szczegółowe umowy określające,
co stanie się z zarodkiem i gametami w przypadku ich ewentualnej śmierci.
W polskim porządku prawnym nadal brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących zagadnienia zapłodnienia nasieniem nieżyjącego dawcy, co

Ustawa nr 94 – 654 z 29 VII 1994 r. o nieodpłatnym przekazywaniu i używaniu składników
i produktów ciała ludzkiego, wspomagania medycznego w prokreacji i o diagnostyce prenatalnej,
(J. O. Z 30 VII 1994).
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rodzi trudne problemy prawne związane z charakterem prawnym i wydaniem
„depozytu”, jak i dotyczące prawa rodzinnego i spadkowego 29.
Aby rozpocząć rozważania na temat sztucznej inseminacji dokonywanej
po śmierci dawcy nasienia zasadnym byłoby ustalenie charakteru prawnego
dyspozycji materiałem genetycznym na wypadek własnej śmierci – brak jest
jednak jednoznacznej koncepcji jurydycznej w przedmiocie ustalenia charakteru stosunku prawnego jaki łączy dawcę z jego oddanym już nasieniem. Popularna jest koncepcja zakładająca, że zakonserwowane w wyniku działań medycznych nasienie objęte powinno być prawem własności, a tym samym wchodzić w skład spadku 30. Pozostawione przez dawcę rozporządzenie oddanym nasieniem na wypadek śmierci mogłoby zostać uznane w myśl tej koncepcji za
polecenie testamentowe, jednak pamiętać należy, że takie polecenie może rodzić obowiązek określonego działania pod warunkiem, że nie jest ono
sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a prawdopodobnie
za takie zostałoby uznane 31.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest zapłodnienie nasieniem pobranym
już po śmierci dawcy – czyli zapłodnienie post mortem. Po raz pierwszy pośmiertne pobranie nasienia miało miejsce w 1980 roku na wniosek jednego
z amerykańskich senatorów - Alana Cranstona, którego syn zginął w wypadku
samochodowym. Lekarz urolog był w stanie pobrać od zmarłego nasienie, jednak ostatecznie nie zostało ono wykorzystane w celu poczęcia dziecka. Wskazać
należy, że nasienie od zmarłego mężczyzny można pobrać, jeżeli jego czynności
życiowe podtrzymuje sztucznie aparatura lub do 24 godzin po ustaniu akcji
serca. Z kolei pierwsze dziecko urodziło się w następstwie ciąży powstałej w wyniku wydobycia spermy z mężczyzny po jego śmierci w 1999 roku 32. Zaznaczyć
trzeba, że w państwach przynależnych do kręgu kulturowego common law zapłodnienie post mortem jest obecnie na ogół dopuszczalne. Rozwiązanie takie
dopuszcza m.in.; ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
czy Australii. Ustawodawstwo USA nie jest jednak w tej materii jednolite Z. Wojtasiński, Sztuczne zapłodnienie z zamrożonych komórek rozrodczych, „Rzeczpospolita”
2001, styczeń.
30
B. Walaszek, O niektórych aspektach prawnych inseminatio artificialis, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 1, s. 57.
31
J. Ostojska, Sytuacja prawna dziecka urodzonego w drodze postmortalnej implantacji embrionu
in vitro, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 2, s. 35.
32
L. Lota, Baby Born from Dead Father’s Sperm, „Associated Press” 1999.
29
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różne stany przyjęły różne rozwiązania np. w niektórych stanach dziecko postmortalnie poczęte traktowane jest tak, jakby w chwili śmierci rodzica genetycznego miało status nasciturusa, płód musi jednak zostać umieszczony w macicy
nie później niż 36 miesięcy od chwili śmierci ojca. Na Florydzie spadek po
zmarłym rodzicu przysługuje dziecku wyłącznie wtedy, gdy zostało ono przewidziane w testamencie. W kilku stanach sądy orzekły, że sukcesja dziecka poczętego post mortem nie może mieć w ogóle miejsca, ponieważ dotyczą one
wyłącznie dzieci poczętych za życia ich zmarłego ojca.
Bardzo restrykcyjne prawo w tym zakresie obowiązuje w Niemczech,
gdzie wykonywanie zabiegów zapłodnienia za pomocą nasienia pobranego post
mortem dawcy jest nie tylko zakazane, ale i surowo sankcjonowane. Lekarz,
który dokona takiego zapłodnienia, podlega karze pozbawienia wolności do lat
czterech 33. Z kolei w Izraelu nie jest potrzebna pisemna zgoda na pośmiertne
pobranie nasienia, ale wdowa musi powiedzieć, że wierzy, że jej mąż dałby
zgodę na taki proceder, gdyby był wśród żywych.
W Polsce na mocy art. 84 34 ustawy o leczeniu niepłodności już sama czynność pobierania komórek rozrodczych po śmierci dawcy celem wykorzystania
ich w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, zaś definicje ustawowe wskazują, że dawcą
komórek rozrodczych może być jedynie osoba żywa. Tym samym ustawodawca wyłączył możliwość stosowania zapłodnienia nasieniem pobranym od
osoby zmarłej.
Zgodnie z ustawą o in vitro przyszły dawca komórek rozrodczych jest
szczegółowo informowany o braku możliwości późniejszego uzyskania informacji o dalszym losie jego donacji, zakresie jego danych osobowych z jakimi
może zapoznać się przyszła biorczyni oraz dziecko jakie może urodzić się w następstwie zabiegu sztucznego zapłodnienia z wykorzystaniem materiału genetycznego dawcy (dziecko będzie miało możliwość uzyskać informacji na temat
dawcy dopiero po ukończeniu 18 roku życia). Przede wszystkim jednak przyszły dawca jest informowany o braku jakichkolwiek przysługujących mu praw

Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – ESchG) vom 13. Dezember 1990,
„Bundesgesetzblatt” Nr 69, Teil I, s. 2746-2748 (Ustawa o ochronie embrionów z 13 grudnia
1990 r.).
34
Art. 84; zob.: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności ….
33
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do dzieci urodzonych w następstwie donacji. Czy jednak tym dzieciom przysługują jakieś roszczenia względem dawcy? Przez wiele lat oddanie materiału
genetycznego na rzecz obcych biorców poprzez donację uczynioną w banku
komórek rozrodczych miało charakter anonimowy i rola osób chętnych pomóc
innym osobom począć dziecko w ramach inseminacji lub zapłodnienia zewnątrzustrojowego kończyła się na samym zabiegu ekstrakcji komórek rozrodczych. Dzięki zapewnieniu pełnej anonimowości banki komórek rozrodczych
i zarodków mogły funkcjonować, licząc na ciągły dopływ nowych dawców.
Analizując światowe trendy orzecznicze uznać wypada, że sytuacja ta może ulec
zmianie – a w zasadzie już ulega. Wynika to z faktu, że część dzieci urodzonych
w następstwie sztucznego zapłodnienia chce poznać swoje pochodzenie genetyczne. Prawo takie daje im nie tylko prawo unijne, ale i krajowe, przede
wszystkim Konstytucja RP (np. w art. 30, 47 lub 72) czy art. 7 Konwencji
o prawach dziecka 35.
Prawo do poznania swoich genetycznych korzeni związane jest nie tylko
z godnością człowieka, ale w niektórych sytuacjach z ratowaniem jego zdrowia
i życia – w przypadku chorób genetycznych czy np. konieczności transfuzji
krwi. Z jednym z pierwszych przypadków ujawnienia danych dawcy mieliśmy
miejsce w Niemczech, gdzie kobieta urodzona dzięki wykorzystaniu nasieniu
anonimowego dawcy wystąpiła do sądu o ujawnienie jego danych, a sąd uznał,
iż jej roszczenie jest zasadne i nakazał klinice, w której doszło do jej poczęcia
ujawnienie danych jej biologicznego ojca. Można się spodziewać, że liczba takich orzeczeń będzie stale rosła. Każdy system prawny od najdawniejszych czasów przywiązywał wyjątkową wagę do więzów krwi, które występują pomiędzy
poszczególnymi członkami danego kręgu społecznego 36. Jedną z konsekwencji
ujawnienia danych dotychczas anonimowych dawców rodzi ze sobą dotkliwe
dla nich konsekwencje, a mianowicie pojawiły się już pierwsze roszczenia dzieci
urodzonych dzięki in vitro względem ich genetycznych rodziców o finansowe
przyczynianie się do zaspokajania ich potrzeb. Pierwszy wyrok przyznający takie alimenty zapadł już 2012 roku w Holandii, a podobne wyroki zapadały też
w Niemczech czy Wielskiej Brytanii. Utrata anonimowości oraz zagrożenie koniecznością przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dzieci, do których dawca
Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku, (Dz.U.2013.677).
A. Zielonacki, Prawo do znajomości własnego pochodzenia, „Studia prawnicze” 1993, z. 1 (115),
s.99.

35
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nie ma żadnych praw jest przyczyną istotnego spadku nowych zgłoszeń potencjalnych dawców w klinikach w całej Europie.
Wraz z postępem biotechnologii ciągłej transformacji ulegają dotychczasowe filary prawa rodzinnego jak i sama rodzina. Ogromny rozwój biotechnologii, medycyny i transformacja poglądów na temat początku i końca istnienia
człowieka otwarły przed ludzkością nowe możliwości w zakresie stosowania
nowatorskich procedur medycznych 37. Pojawia się jednak coraz więcej problemów zarówno o charakterze etycznym, moralnym jak i prawnym. Pomimo
doniosłości i istotnego znaczenia metod dających możliwość realizacji prawa
człowieka do posiadania potomstwa nietrudno odnieść wrażenie, że rodzime
ustawodawstwo za tym postępem nie jest w stanie nadążyć, stąd też zasadnym
byłoby uaktualnienie rozwiązań prawnych związanych z prokreacją i jej następstwami prawnymi.
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Summary
Family in the age
of medically assisted procreation
- selected legal issues
Infertility has been an object of many medical and legal discussions for
years. The issue of application of modern technologies in infertiliy treatment
has not been regulated in any polish normative act for a long time – not until
2015. The present paper emphasizes the need for changes in traditional paradigms of family law, in the context of the biotechnological development, calls
for a necessary redefinition of concepts such as “motherhood”, „fatherhood”
and „family”. Biotechnological revolution entails new challenges concerning
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artificial human reproduction. The paper covers issues concerned with the
medically assisted procreation, postmortem conception, preimplantation genetic diagnosis and the right to inherit children created through the use of
assisted procreation methods
At this time, it would be necessary to lean over such consequences of assisted procreation as the right of a child to know its genetic origin, to establish
motherhood, the right to anonymity by cell donors, whether reproductive cells
are entitled to parental rights.
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Elementy przyrody
w polskim Kodeksie cywilnym

Wstęp
Losy człowieka od zarania dziejów splecione są z naturą rozumianą jako
zbiór elementów zaliczanych do przyrody ożywionej i nieożywionej. Wyrazem
powiązania istoty ludzkiej ze środowiskiem naturalnym są między innymi
liczne regulacje prawne, które odnoszą się do określonych zwierząt bądź roślin.
Przepisy prawne odnoszące się do zwierząt bądź roślin znajdują się w aktach prawnych przynależących do różnych gałęzi prawa. Można stosować rozmaite kryteria wyróżniające te akty prawne.
Pierwszym kryterium może być podział na akty prawne, które w swojej
treści odnoszą się tylko i wyłącznie do roślin czy zwierząt, regulując tę problematykę całościowo i akty prawne, które normują także wiele innych kwestii,
a jedynie w wąskim zakresie odnoszą się do wyżej wymienionej tematyki. Do
pierwszej kategorii aktów prawnych możemy zaliczyć między innymi: ustawę
z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 3 ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 4, ustawę z dnia
11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych 5, ustawę z dnia

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (t.j. Dz. U. 2019 poz. 83 z późn. zm).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (t.j. Dz. U. 2019 poz. 122).
3
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1405).
4
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, (t.j. 2018 poz. 810 z późn. zm).
5
Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, (t.j. Dz. U. 2018 poz.
945).
1
2
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 6, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 7, ustawę z dnia 8 marca
2013 r. o środkach ochrony roślin 8. Do drugiej kategorii możemy natomiast
zaliczyć takie akty prawne jak: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny 9 czy ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 10.
Akty prawne dotyczące przyrody można również dzielić ze względu na
zakres terytorialny ich obowiązywania. Stosując to kryterium możemy wyróżnić: akty prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia), akty prawa unijnego (rozporządzenia i dyrektywy) oraz akty prawa międzynarodowego (konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych). Przykłady aktów prawa krajowego zostały
wskazane powyżej. Do unijnych regulacji prawnych dotyczących ochrony
przyrody zaliczyć należy między innymi: dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa 11 potocznie zwaną ,,dyrektywą ptasią” oraz dyrektywę Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 12 potocznie zwaną ,,dyrektywą siedliskową”.
Wśród konwencji międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody wyróżniamy między innymi: konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,
sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. 13, konwencję w sprawie
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętą w Paryżu
dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn.
zm.).
7
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 477).
8
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, (t.j. Dz. U. 2019 poz. 235).
9
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 80).
10
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, (Dz.U. 2018 poz. 1599); Zgodnie z art.
2 tejże ustawy przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych
bez zamiaru wyzbycia się własności jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.
11
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7–25).
12
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory, (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7–50).
13
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r., (Dz.U. 1978
nr 7 poz. 24).
6
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Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji 14,
konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia 3 marca
1973 r. 15, konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej
oraz ich siedlisk, sporządzoną w Bernie dnia 19 września 1979 r. 16, konwencję
o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzoną w Bonn dnia
23 czerwca 1979 r. 17, konwencję o różnorodności biologicznej, sporządzoną
w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 18.
W polskim prawie cywilnym aktem prawnym o szczególnym znaczeniu,
będącym swego rodzaju fundamentem dla innych ustaw jest ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (zwana dalej jako ,,KC”). Obejmuje on tak
jak każdy kodeks trzon instytucji gałęzi prawa (w tym przypadku prawa cywilnego), choć z konstytucyjnego punktu widzenia nie różni się niczym innym
od zwykłej ustawy 19.
KC zawiera wśród wielu doniosłych dla prawa cywilnego regulacji, także
przepisy odnoszące się do przyrody. W I Księdze KC wśród norm dotyczących
zdolności do czynności prawnych czy wad oświadczeń woli uregulowane są
także pożytki naturalne, do których zaliczamy między innymi płody. Księga II
KC zawiera jeden z najsłynniejszych przepisów zamieszczonych w KC tj. art.
182 dot. roju pszczół, który to doczekał się nawet swojego fanklubu na Facebooku oraz art. 148 regulujący problem opadających na sąsiedni grunt owoców. W Księdze III KC zawarto art. 431 KC nakładający obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę, które dana osoba chowa bądź się nim
posługuje, a także art. 432 § 1 KC odnoszący się do prawa posiadacza gruntu
do zajęcia cudzego zwierzęcia, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych
dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190).
15
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., (Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112).
16
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona
w Bernie dnia 19 września 1979 r., (Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263).
17
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia
23 czerwca 1979 r., (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17).
18
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.,
(Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532).
19
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 25.
14
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jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody. Ponadto
w Księdze III KC umiejscowiono również art. 435 dotyczący odpowiedzialności prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany
w ruch za pomocą sił przyrody za szkodę na osobie lub mieniu oraz art. 436,
który dotyczy odpowiedzialności samoistnego posiadacza mechanicznego
środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom regulacji zawartych w KC, odnoszących się do świata przyrody. Autor zamierza zrealizować
wyżej wymieniony cel dokonując analizy poglądów doktryny polskiego prawa
cywilnego, orzecznictwa polskich sądów, a także innych publikacji prawniczych.
Pożytki naturalne
Pożytki w polskim prawie cywilnym zaliczane są do przedmiotów stosunków cywilnoprawnych 20. Polski system prawny wyróżnia następujące typy pożytków: pożytki naturalne rzeczy, pożytki cywilne rzeczy, pożytki prawa.
Pożytki naturalne rzeczy zostały przez polskiego ustawodawcę ujęte w art.
53 § 1 KC. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem pożytkami naturalnymi
rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad
prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Są to rzeczy mające zawsze charakter obiektywny i materialny 21. W doktrynie dokonuje się
niekiedy podziałów pożytków naturalnych. Wyróżniamy na przykład pożytki
odłączone od rzeczy z trwałym jej umniejszeniem i odłączone bez nieodwracalnego umniejszenia. Drugie z wyżej wymienionych pożytków możemy z kolei
podzielić na płody rzeczy i odnawiające się części rzeczy na przykład rośliny,
drzewa leśne 22. Rozróżnia się także pożytki, które dopiero zostaną pobrane,
czyli tak zwane fructus percipiendi i pożytki już pobrane tak zwane fructus percepti 23.
Przykładami pożytków naturalnych są między innymi: zboże zebrane
z pola, owoce zerwane z drzewa, drzewa wyrąbywane z lasów w ramach planowej
Tamże, s. 122.
Komentarz do art. 53 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.
22
Tamże.
23
Komentarz do art. 53 KC, [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
20
21
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gospodarki leśnej 24, a także piasek, żwir lub glina wydobywane z gruntu, w sposób
określony zasadami racjonalnej eksploatacji 25. Przeważnie są to zatem pożytki
gruntu 26, ale nie tylko. Pożytkiem w postaci płodów będzie także przychówek
zwierząt hodowlanych 27. Podkreślić jednak należy, iż nie mamy w tym przypadku do czynienia z płodami rzeczy, gdyż zgodnie z art. 45 KC rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne, jednakże
w związku z odesłaniem zawartym w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie przepisów dot. rzeczy w sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie.
W związku z tym pojęcie pożytków naturalnych rzeczy odnosi się także do
przychowu zwierząt czy wytwarzanych przez dane zwierzęta wydzielin na przykład mleka.
Pożytkami naturalnymi nie są natomiast drzewa uzyskane w wyniku nadmiernego wykarczowania lasu, zwłaszcza jego dewastacji 28 czy
drewno pochodzące z drzew wykarczowanych w związku ze zmianą charakteru
działki leśnej 29. Dla oceny czy drewno pozyskane na skutek wycięcia drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej las może być uznane za jej pożytek naturalny, istotne znaczenie mają konkretne okoliczności, w jakich doszło do wycinki drzew 30.

Za pożytki naturalne rzeczy uznawane są także dochody zmniejszające
substancję rzeczy 31. Są to między innymi wspomniane wcześniej piasek, żwir,

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 1/12,
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 2013 r., sygn.
I ACa 323/13.
25
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna …, s. 123.
26
Komentarz do art. 53KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Warszawa 2017/
27
Komentarz do art. 53 KC, [w:], Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2019.
28
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 stycznia 1971 r., sygn. III CRN 441/70.
29
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 października 2014 r., sygn. III CSK 238/13.
30
Tamże.
31
Komentarz do art. 53, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda ….
24
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glina, a także torf czy kamień o ile wydobywane są w granicach normalnej gospodarki rzeczą 32. Okoliczność, że żwirowisko wyczerpuje się, nie stoi na przeszkodzie
do uznania żwiru za pożytki 33.
Wątpliwości i spory w doktrynie wywołuje problem dotyczący kwalifikowania mas powietrza znajdujących się nad nieruchomością gruntową, wykorzystywanych dla funkcjonowania turbin wiatrowych przetwarzających ruch
mas powietrza na energię jako pożytków 34. W orzecznictwie SN dominujące
pogląd o niekwalifikowaniu mas powietrza jako pożytków ze względu na jego
specyficzne cechy. Masy powietrza są bowiem dobrej o charakterze wolnym
i wyłączonym z obrotu prawnego (extra commercium) 35. Pożytkiem naturalnym nie jest również energia elektryczna uzyskana w wyniku przetworzenia
energii wiatrowej czy dochód uzyskiwany ze sprzedaży energii wyprodukowanej
w związku z gospodarczym wykorzystaniem ruchów mas powietrza 36.
Pożytkami naturalnymi nie są również materiały uzyskane z rozbiórki
obiektów budowlanych. Rozbiórka nie prowadzi bowiem do uzyskania dochodu z obiektu, lecz do jego usunięcia, nie stanowiąc tym samym normalnego
dochodu z rzeczy 37. Nie stanowią pożytków również dochody z prowadzonej
na nieruchomości działalności gospodarczej 38, a także zyski uzyskane z używania określonych przedmiotów majątkowych, na przykład polegające na używaniu
budynków i lokali, maszyn, urządzeń 39.

Tamże; zob, także: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 31 marca
1987 r., sygn. I CR 287/86.
33
Orzeczenie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 listopada 1950 r., sygn. C 355/50.
34
Komentarz do art. 53 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda …
35
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CSK 244/12;
podobnie Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. II CSK 230/12;
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. IV CSK 522/14,
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. IV CSK
527/14; Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. IV
CSK 529/14.
36
Komentarz do art. 53 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda ….
37
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - I Wydział Cywilny z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn.
I ACa 1111/15.
38
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi - I Wydział Cywilny z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. I ACa
90/14.
39
Komentarz do art. 53 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019.
32
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Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni.
Kolejne regulacje prawne dotyczące przyrody znajdują się w Księdze II
KC. Pierwszą z takich regulacji prawnych jest art. 148 KC, który stanowi, iż
owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki.
Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek
publiczny.
Art. 148 KC zmienia wyrażoną w art. 55 § 1 KC zasadę zgodnie, z którą
uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, jeśli zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia 40. Właściciel sąsiedniej nieruchomości nabywa własność owoców już z chwilą ich opadnięcia
na grunt, nawet jeżeli ich jeszcze nie zebrał 41. Pod stwierdzeniem opadnięcia
na grunt sąsiedni należy rozumieć, także opadnięcie owoców na budynek stanowiący część składową gruntu sąsiedniego. Również opadnięcie owoców na
obiekt niepołączony trwale z gruntem choć na stałe znajdujący się na nieruchomości np. kiosk, powoduje, iż stanowią one pożytki właśnie tegoż gruntu.
Pod pojęciem wskazanych w art. 148 KC owoców należy rozumieć zarówno owoce jadalne na przykład jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie i tym podobne, jak i owoce niejadalne. W literaturze przyjęło się szerokie rozumienie
pojęcia owoców, przez które należy rozumieć w myśl wyżej wymienionego
przepisu także kwiaty, szyszki, żołędzie, kasztany i tym podobne 42
Przepis ten jak wskazano w doktrynie ma na celu zapobieżenie potencjalnym
konfliktom pomiędzy właścicielami nieruchomości sąsiednich 43. Podkreślić należy,
iż owoce muszą opaść na grunt sąsiedni w naturalny sposób. Niedopuszczalne
jest zatem zrywanie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości owoców z takiego drzewa bądź też powodowanie ich opadnięcia w jakikolwiek inny sposób 44.

Komentarz do art. 148 k.c, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda ….
Tamże.
42
Komentarz do art. 148 KC, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne
prawa rzeczowe, red. G. Rudnicki, S. Rudnicki, Warszawa 2011.
43
Komentarz do art. 148 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa
rzeczowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
44
Tamże.
40
41
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Prawo właściciela gruntu do usunięcia zwieszających się z jego drzew
gałęzi lub owoców
Zgodnie z art. 149 KC właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni
w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel
sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Celem art. 149 KC jest dopuszczalność podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania stanu immisji, który to stan powodują zwisające nad cudzym gruntem
gałęzie 45.
Pod pojęciem drzewa należy rozumieć roślinę mającą pień, koronę i korzenie 46, choć dopuszczalne jest objęcie tym przepisem także obiektów, które
utraciły typowe składniki drzewa na przykład koronę albo stanowi wiatrołom
lub wykrot oraz krzewów 47.
W orzecznictwie podkreśla się również, iż właścicielowi gruntu, na który
z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie i nad którym z tego gruntu zawieszają się gałęzie, przysługuje w stosunku do sąsiada roszczenie o nieczynienie
przeszkód w obcięciu tych korzeni i gałęzi 48.
Przy korzystaniu z uprawnień to jest wejścia na cudzy grunt z art. 149 KC
zgoda sąsiada nie jest wymagana 49. Właściciel gruntu nie musi również uzgadniać ani wyznaczać terminu wejścia na grunt sąsiedni 50. Wejściem na sąsiedni
grunt jest również dopuszczalność wjazdu specjalistycznego sprzętu służącego do
wycinki (na przykład podnośnika, dźwigu) 51.
Prawo właściciela gruntu do obcięcia i zachowania dla siebie korzeni przechodzących z sąsiedniego gruntu.
Trzecim przepisem w KC odnoszącym się do drzew jest art. 150 KC.
Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo doty-

Komentarz do art. 148 KC, [w:] Kodeks cywilny. Księga druga ….
Komentarz do art. 149 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda …
47
Tamże.
48
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. III CZP 45/72, OSNC 1973/1/9.
49
M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz,
Warszawa 2014.
50
Komentarz do art. 149 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda …
51
Tamże.
45
46
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czy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni
termin do ich usunięcia.
Art. 150 KC jest przez część przedstawicieli doktryny oceniany krytycznie. Podkreśla się, iż zróżnicowanie, w myśl którego korzenie można obciąć i
zachować dla siebie bez obowiązku uprzedzenia sąsiada, a gałęzie i owoce zwieszające się z sąsiedniego gruntu można obciąć po wyznaczeniu sąsiadowi odpowiedniego terminu, jest nieuzasadnione 52. Usunięcie korzeni może bowiem rodzić bardziej negatywne konsekwencje dla żywotności i statyki danego drzewa
niż usunięcie korzeni czy owoców 53.
W przypadku, gdy korzenie przechodzące na sąsiednią działkę zostaną
przecięte, w następstwie czego dojdzie do uschnięcia drzewa, roszczenie odszkodowawcze jest bezpodstawne, pomimo zaistnienia tak negatywnych konsekwencji 54. Również w przypadku wystąpienia choroby drzewa, którego korzenie zostały obcięte, wyżej wymienione roszczenie jest bezpodstawne 55. Niemniej jednak tego typu postępowanie może zostać uznane za nadużycie prawa
podmiotowego 56.
Jak wskazał ustawodawca termin do usunięcia gałęzi i owoców powinien
być odpowiedni. Powinien on uwzględniać cykl wegetacji roślin 57, w tym na
przykład okres dojrzewania owoców 58. A contrario samopomoc unormowana
w art. 150 KC jest niedopuszczalna wtedy, kiedy nie zachodzą wszystkie przesłanki określone w wyżej wymienionym przepisie 59. Przykładem niespełnienia
wszystkich wyżej wymienionych warunków może być wyznaczenie terminu do
usunięcia owoców przed ich dojrzeniem 60.

Tamże.
Tamże.
54
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lutego 2003 r., sygn. IV CKN 1731/00.
55
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r.,
sygn. IV SA/Wa 1321/08.
56
Komentarz do art. 150 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I ….
57
Tamże.
58
Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 147.
59
F. Błahuta i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 1972, s. 405.
60
Tamże.
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Rój pszczół
Jednym z najsłynniejszych przepisów KC jest art. 182 KC, który stanowi:
§ 1. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem
wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę.
§ 2. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się
wydania roju za zwrotem kosztów.
§ 3. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu zajętym, staje się on własnością tego, czyją
własnością był rój, który się w ulu znajdował. Dotychczasowemu właścicielowi
nie przysługuje w tym wypadku roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wskazany w § 1 trzydniowy termin liczony jest od momentu wyrojenia,
a nie od momentu opuszczenia przez dany rój gruntu właściciela. W praktyce
upływ wyżej wymienionego terminu nie podlega żadnej kontroli, gdyż poza
samym właścicielem z reguły nikt nie będzie wiedział, ile dni upłynęło 61. Właściciel roju pszczół na prawo w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt. W tym
przypadku właścicielowi gruntu ani posiadaczowi gruntu prawo do obrony koniecznej nie przysługuje 62. W przypadku, gdy właściciel gruntu uniemożliwi,
goniącemu rój wejścia na grunt, musi on liczyć się z możliwością ponoszenia
odpowiedzialności za szkody poniesione przez właściciela roju, w szczególności
gdy uniemożliwienie pościgu skutkowało upływem 3-dniowego terminu
i utratą własności roju 63.
Właściciel roju, który w pościgu za nim, wchodzi na cudzy grunt musi
liczyć się z obowiązkiem naprawienia szkody. Poszkodowanym może być właściciel gruntu lub dzierżawca, użytkownik czy nawet bezprawny posiadacz
w dobrej wierze 64. Odpowiedzialność właściciela roju wobec tych osób ma charakter absolutny, niezależny od winy – brak jest okoliczności egzoneracyjnych.
W stosunku do innych właściciel roju odpowiada na podstawie art. 415 KC

Komentarz do art. 182 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda ….
Tamże.
63
Tamże.
64
Tamże.
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(odpowiedzialność na zasadach ogólnych), a w przypadku wyrządzenia szkody
przez rój na podstawie art. 431 KC 65.
Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym i nie minęły jeszcze 3 dni od
wyrojenia, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów 66.
Po upływie 3 dni od wyrojenia właściciel ula musi objąć rój w posiadanie samoistne, aby nabyć jego własność. W braku jego działania rój pozostaje niczyim. Jeżeli po jakimś czasie opuściłby ul, właścicielowi gruntu nie przysługiwałyby żadne prawa do tegoż roju 67.
W myśl § 3 rój, który osiadł w cudzym ulu zajętym staje się własnością
tego, czyją własnością był rój, który się w ulu znajdował. Zdanie drugie paragrafu trzeciego wyłączające możliwość wysunięcia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 194 KC 68.
Wynika to z faktu, iż rój tzw. nędzaków z powodu braku pokarmu poprzez
wtargnięcie do cudzego ula wyrządza szkodę. Pszczoły bowiem zakłuwają się
wzajemnie. Tym samym ustawodawca, aby uniknąć wysuwania wzajemnych
roszczeń zastosował takową konstrukcję 69.
Przepis ten jak wskazano we wstępie ma swój fanklub na Facebooku 70.
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę
Zgodnie z art. 431 § 1 KC kto zwierzę chowa albo się nim posługuje,
obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że
ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Paragraf drugi wyżej wymienionego przepisu stanowi, iż chociażby osoba, która
zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza

Tamże.
Tamże.
67
Tamże.
68
Komentarz do art. 182 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 ….
69
Komentarz do art. 182 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda ….
70
Patrz: Fani, koneserzy i miłośnicy art. 182 KC, [online] https://www.facebook.com/pages/ca
tegory/Lawyer---Law-Firm/Fani-koneserzy-i-mi%C5%82o%C5%9Bnicy-art-182-kc-185065
348233087/ [dostęp: 08.05.2019].
65
66

131

Krzysztof Świątczak

z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Art. 431 KC wskazuje jedynie kategorię podmiotów odpowiedzialnych za
szkodę wyrządzoną przez zwierzę. Nie jest natomiast wskazane komu szkoda
ma być wyrządzona. Należy zatem przyjąć, iż szkoda może być wyrządzona
każdemu między innymi osobie, która to zwierzę chowa 71. Odpowiedzialność
może ponosić również na przykład pracodawca względem pracownika, który doznał szkody w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracowniczych polegających na sprawowaniu opieki nad danym zwierzęciem 72.
Odpowiedzialność przewidziana w art. 431 KC dotyczy tylko i wyłącznie
szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Szkody powstałe w związku z hodowlą
czy posługiwaniem się bakteriami, wirusami czy roślinami nie są objęte zakresem wyżej wymienionego przepisu 73. Zwierzęta te muszą być ponadto pozbawione swobody. A zatem odpowiedzialność z art. 431 KC dotyczy szkód wyrządzonych nie tylko przez zwierzęta hodowlane, ale także przez pozbawione
swobody dzikie zwierzęta np. przebywające w cyrku 74.
Art. 431 KC nie dotyczy przypadków, w których człowiek celowo posługiwał się zwierzęciem jako ,,narzędziem” do wyrządzenia szkody. Przepis ten
ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu,
a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się 75. Zachowanie się zwierzęcia może mieć zarówno charakter czynny, jak i bierny 76.

Komentarz do art. 431 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 ….
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - I Wydział Cywilny, z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn.
I ACa 17/16; zob. także: komentarz do art. 431 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do
art. 1–352 …
73
Komentarz do art. 431 k.c, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 ….
74
Orzeczenie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 listopada 1961 r., sygn. IV CR 138/61,
OSNC 1963/7-8/144; zob. także: komentarz do art. 431 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 …; natomiast art. 431 KC nie dotyczy np. wynagrodzenia szkód wyrządzonych w sadach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Więcej zob.: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 lipca 2002 r., sygn. I CKN 795/00.
75
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 czerwca 1968 r., sygn. I CR 148/68; zob.
także: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. IV CK 231/03.
76
Komentarz do art. 431 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 ….
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Prawo zajęcia cudzego zwierzęcia wyrządzającego szkodę na posiadanym
gruncie
Uprawnienie przysługujące posiadaczowi gruntu w stosunku do cudzego
zwierzęcia, które wyrządza na tym gruncie szkodę wynika z art. 432 KC. Według paragrafu pierwszego tegoż przepisu posiadacz gruntu może zająć cudze
zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody. Ponadto paragraf drugi stanowi,
iż na zajętym zwierzęciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo zastawu
dla zabezpieczenia należnego mu naprawienia szkody oraz kosztów żywienia
i utrzymania zwierzęcia. Jak wskazano powyżej uprawnienie to przysługuje posiadaczowi i to zarówno samoistnemu jak i zależnemu. Nie przysługuje ono
natomiast dzierżycielowi gruntu 77.
Przepis ten normuje jeden z przejawów tak zwanej dozwolonej samopomocy. Mianem tym określa się regulacje prawne, które po naruszeniu dobra
prawnie chronionego pozwalają poszkodowanemu samodzielnie, to znaczy bez
uciekania się do interwencji organów państwa, przywrócić stan sprzed naruszeń
lub zabezpieczyć możliwość dochodzenia swoich praw 78.
Zajęcie cudzego zwierzęcia jest możliwe, ale tylko po łącznym ziszczeniu
się określonych warunków. Cudze zwierzę musi wyrządzić szkodę na gruncie.
Taką szkodą będą na przykład: naruszenie samego gruntu, uszkodzenie plonów 79, zniszczenie roślinności, uszkodzenie budynków, uszkodzenie innych
urządzeń 80. Szkody na osobie nie są objęte zakresem art. 432 KC 81. Ponadto
w związku z wyrządzeniem szkody musi powstać roszczenie o jej naprawienie 82,
musi zaistnieć potrzeba zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody, poprzez

Tamże.
Kodeks Cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. Tom III, red. A. Kidyba, Warszawa
2010, s. 421; cyt. za: Komentarz do art. 432 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art.
1–352 ….
79
Komentarz do art. 432 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki …
80
Kodeks cywilny. Komentarz red. E. Gniewek, P. Machnikowski Warszawa 2013, s. 793 cyt. za:
Komentarz do art. 432 KC, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352 …
81
Tamże.
82
Tamże.
77
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zajęcie zwierzęcia 83, a zwierzę nie może opuścić gruntu, na którym wyrządziło
szkodę 84.
Podsumowanie
Wskazane i opisane powyżej regulacje KC pomimo swojej niezbyt długiej
treści wymagały w celu rozwiania pewnych wątpliwości dokładnej analizy.
Przepisy te jak wynika z treści artykułu pełnią różne, nierzadko zupełnie odmienne role. Jedne z nich dot. stricte prawa własności i są związane z tzw. prawem sąsiedzkim jak np. art. 148 KC, a inne są związane z problematyką dochodzenia roszczeń za wyrządzoną szkodę np. art. 431 i 432 KC. Niektóre
z opisywanych regulacji prawnych należy uznać za relikt przeszłości, czego dobitnym przykładem jest art. 182 KC, odnoszący się do roju pszczół, który powszechnie uznaje się za tak zwany przepis martwy, a inne zaś stanowią elementarną część polskiego prawa cywilnego na przykład art. 53 KC odnoszący się
do pożytków.
Przytoczone i opisane w powyższym artykule przepisy, należy uznać za
główne regulacje prawne zawarte w KC odnoszące się do przyrody. Wśród
przepisów KC mogą wystąpić, także inne regulacje odnoszące się do tematyki
poruszanej w niniejszym artykule na przykład art. 154 § 1 KC, który stanowi,
iż domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne,
znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku
sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Niemniej jednak
wskazane w niniejszym artykule przepisy KC, należy uznać za najważniejsze
w zakresie tematyki objętej tymże artykułem.
Należy podkreślić, iż dokonany powyżej opis poszczególnych regulacji
KC odnoszących się do przyrody nie jest wyczerpujący. Poruszonych w powyższej pracy zostało jednak wiele istotnych zagadnień, w tym zagadnień rodzących spory wśród przedstawicieli prawa, a także kluczowych dla zrozumienia
wskazanych przepisów KC.

Tamże.
Tamże; zob. także: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1937 r., sygn. II K 302/37,
OSN(K) 1937/12/350.
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Summary
Elements of nature in the Polish Civil Code
The purpose of the article is to familiarize the reader with legal regulations
relating to nature in the Act of 23 April 1964 - the Civil Code. The Civil Code
contains, among many important regulations, also provisions referring to: natural benefits, fruit fallen from a tree or bush to the neighboring land, branches
hanging from trees to neighboring land, roots passing from neighboring land,
swarm of bees or damage caused by an animal.
The author intends to accomplish the aforementioned aim by analyzing
the views of representatives of the Polish civil law doctrine contained in numerous publications, as well as the case law among others Supreme Court.
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawne aspekty ochrony zabytków
w historii

Wstęp
W obecnym stanie prawnym kwestia ochrony zabytków regulowana jest
przez szereg ustaw, rozporządzeń i dyrektyw o zasięgu krajowym, europejskim
czy międzynarodowym. W Polsce do najważniejszych regulacji należą m.in.
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1,
ustawa z dnia 25 maja 2017 roku o restytucji narodowych dóbr kultury 2,
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 3,
ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 4, ustawa
z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 5 szereg rozporządzeń ministra
kultury i dziedzictwa narodowego (od 20 października 2001 6 do 31 października 2005 7 ministra kultury) 8 czy mająca charakter lokalny ustawa z dnia 18
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (t. j. Dz. U. 2018
poz. 2067 z późn. zm.).
2
Ustawa z dnia 25 maja 2017 roku o restytucji narodowych dóbr kultury, (Dz. U. poz. 1086
z późn. zm.).
3
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (t. j. Dz. U.
2019 poz. 553 z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, (t. j. Dz. U. 2018 poz.
2337 z późn. zm.).
5
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, (Dz.U. 2019 poz. 908.).
6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (Dz.U. Nr 122, poz.
1329).
7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, (Dz.U. Nr 220, poz. 1885).
8
Są to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, (Dz. U. Nr 30,
poz. 259); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,
1
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kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 9.
Na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązują takie akty
prawne jak: Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury, Europejska konwencja o ochronie
dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia
16 stycznia 1992 r. 10 Natomiast wśród aktów prawnych o zasięgu międzynarodowym wyróżnić należy przede wszystkim konwencję w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętą w Paryżu dnia 16

(Dz. U. Nr 113, poz. 661), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych, (Dz. U. Nr 71, poz. 650); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, (Dz. U. poz. 1275); Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub
materiałów archiwalnych, (Dz. U. poz. 979); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granicę niezgodnie z prawem, (Dz. U. Nr 113, poz. 661); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej
czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. Nr 50, poz. 256); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę; (Dz. U. Nr 89, poz.
510); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie dotacji na badania archeologiczne, (Dz. U. poz. 110); Rozporządzenie Ministra Kultury
z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, (Dz. U. Nr 212, poz. 2153); Rozporządzenie Ministra Kultury
z dnia z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków,
(Dz. U. Nr 75, poz. 706); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami, (Dz. U. Nr 124,
poz.1302); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz
potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. 2011 nr 50 poz.
256); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073); Rozporządzenie
Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami", (Dz.U.
2004 nr 124 poz. 1304).
9
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,
(Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241).
10
Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr
kultury, Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., (Dz.U. Nr 120 z 1996, poz. 564).
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listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji 11, ratyfikowana przez Polską Rzeczpospolitą Ludową 6 maja 1976 roku, a także konwencję o ochronie dóbr kulturowych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja
1954 r., przyjętą na Konferencji Międzynarodowej w Hadze 12 oraz Drugi Protokół z 26 marca 1999 r. o ochronie i poszanowaniu dóbr kultury w czasie
konfliktów zbrojnych ( błękitna tarcza). Wymienione powyżej akty prawne są
bardzo rozbudowane, a powołane przez nie liczne instytucje czuwają nad różnymi aspektami ochrony zabytków m.in. procedurami wydobywania, przechowywania, przewozu zabytków, sporządzania list i oznaczeń zabytków itp. Nie
zwraca się jednak uwagi na inne istotne kwestie związane z ochroną zabytków
takie jak np. w którym państwie pojawiły się pierwsze regulacje prawne dotyczące ochrony zabytków obejmujące swym zasięgiem terytorium całego państwa. Zrozumienie ww. problematyki ukazuje ewolucję regulacji prawnych
związanych z ochroną zabytków w historii, dzięki czemu wiemy, skąd czerpał
inspirację współczesny ustawodawca, tworząc takie, a nie inne instytucje. Celem niniejszego artykułu jest dotarcie do pierwszych regulacji prawnych związanych z nowoczesną ochroną zabytków, czyli taką, która obejmuje swym zasięgiem terytorium całego państwa, a jej inicjatorem są najwyższe władze tegoż
państwa. Artykuł opiera się na powszechnie dostępnych publikacjach, wśród
których wyróżnić należy: artykuł pt. U źródeł ochrony zabytków: rozwój systemowego konserwatorstwa w Niemczech w początkach XIX w. 13 autorstwa Janusza
Opaski a także artykuł pt. Z dziejów ochrony dóbr kultury w Szwecji 14 autorstwa
Stanisława Brzostowskiego oraz wykład Stanisława Wichra pt. Historia kształtowania się postaw konserwatorskich 15.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta
w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, (Dz.U.76.32.190.).
12
Konwencja o ochronie dóbr kulturowych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 r., przyjęta
na Konferencji Międzynarodowej w Hadze, (Dz. U z 1957, nr 46, poz. 212, załącznik).
13
J. Opaska, U źródeł ochrony zabytków: rozwój systemowego konserwatorstwa w Niemczech
w początkach XIX w., „Ochrona Zabytków” 2010, nr 1-4.
14
S. Brzostowski, Z dziejów ochrony dóbr kultury w Szwecji, „Ochrona Zabytków” 1972, nr 25/2
(97), s. 101-107.
15
S. Wicher, Historia kształtowania się postaw konserwatorskich, wykład wygłoszony dnia 31 marca
2011 r. w salonie wystawowym Galerii przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku, [online] https://arch.
11
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Przejawy ochrony zabytków w starożytności i w średniowieczu
Już kilka tysięcy lat przed Chrystusem w kręgach starożytnych cywilizacji
przywiązywano szczególną uwagę do ochrony szczególnych miejsc bądź przedmiotów. Dla ówczesnych ludzi przedmioty te stanowiły pamiątkę istotnych
wydarzeń np. zwycięskich bitew, a także podkreślały związek danej społeczności z określoną kulturą bądź religią. W Piśmie Świętym w Księdze Wyjścia opisano proces tworzenia oraz zawartość Arki Przymierza we wnętrzu, której miały
znajdować się tablice z 10 przykazaniami, które Mojżesz na polecenie Boga
Jahwe sporządził na górze Synaj. Stanowiły one pamiątkę ustanowienia przez
Pana Boga 10 przykazań. Z jednego z fragmentów Księgi Jozuego wynika natomiast, że Izraelici ustawili na polecenie Boga Jahwe 12 kamieni w miejscu,
w którym przeprawili się przez Jordan. Żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e.
władca Persji Dariusz I Wielki rozkazał we wsi Behistun wykuć w skale inskrypcję, która będzie sławić jego imię 16.
Wielką wagę do ochrony szczególnych miejsc oraz przedmiotów przywiązywano także w starożytnym Rzymie. W jednym z listów do Memmiusza, Cyceron przekonywał rzymskiego polityka, aby ten nie stawiał swego domu
w miejscu, gdzie miał wedle przekazów zamieszkiwać Epikur oraz aby ową nieruchomość oddać innej osobie: Otóż ten Patron pisał do mnie jeszcze do Rzymu,
abym zdobył dla niego twoje względy i prosił cię o ustąpienie mu tych jakichś resztek
domu Epikura; nic ci jednak wtedy o tym nie pisałem, nie chcąc, aby moje wstawiennictwo psuło ci plany budowy. Skoro przybyłem do Aten, Patron znów mnie
o to prosił; jeśli tym razem uzyskał to, iż postanowiłem napisać ci o tym, to dlatego,
że wszystkim twoim przyjaciołom było wiadomo, żeś zaniechał tamtej budowy…
Dlatego proszę cię, napisz do swoich, że się zgadzasz na uchylenie dekretu areopagu,
zwanego przez nich hypomnematismos 17. Sprawowaniem opieki nad dziedzictwem rzymskim zajmowali się specjalnie powołani do tego urzędnicy zwani
comites nitentium rerum. Także niektórzy rzymscy cesarze m.in. Wespazjan.

um.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=852f40d8c73b4e638f964ab290705b22, [dostęp: 20.05.2019].
16
D. Dudek, Bogowie, groby i uczeni”, czyli Kermanszah i Behistun zobaczyć na własne oczy, [online] http://davidiacus.pl/bogowie-groby-i-uczeni-czyli-kermanszah-i-behistun-zobaczyc-na-wl
asne-oczy/, [dostęp: 20.05.2019].
17
M.T. Cyceron, Listy, s. 197-199, [online] http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20cyceron%20marek%20tuliusz%20-%20listy.pdf, [dostęp: 20.05.2019].
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Aleksander Sewerus, Konstantyn Wielki w swej działalności nie zapominali
o działaniach na rzecz ochrony zabytków 18. Cesarz Wespazjan, który wydał
m.in. zarządzenie dotyczące zabezpieczenia spuścizny, otrzymał przydomek
konserwatora gmachów publicznych i restauratora prywatnych, a jego następcy
zakazali burzenia i usuwania ozdób z budowli monumentalnych 19. Niestety
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wskutek walki z religiami pogańskimi
niszczono antyczne budowle. Niektóre z nich przetrwały dzięki przekształceniu
w świątynie chrześcijańskie tak jak Panteon w Rzymie, który został przekazany
przez cesarza Fokasa papieżowi Bonifacemu IV w 609 roku po Chr. i przekształcony w kościół pw. Świętej Marii Panny od Męczenników 20.
Wyżej opisana ochrona zabytków miała jedynie częściowy charakter i nie
miała wiele wspólnego ze współczesną ochroną zabytków. Chroniono bowiem
tylko niektóre zabytki, a akty prawne wydawane przez władców rzymskich nie
ujmowały kompleksowo ww. problematyki. Powoływane edyktami i zarządzeniami urzędy zajmowały się jedynie działaniami konserwatorskimi na części
terytorium danego państwa. Tym samym różnica pomiędzy ochroną zabytków
w XX i XXI wieku, a ochroną zabytków kilka tysięcy lat temu była znaczna.
W okresie średniowiecza duże zasługi dla ochrony zabytków miał władca
karoliński Karol Wielki. Dokonywał on transferów detali architektonicznych
z budynków świeckich i sakralnych Rawenny i Rzymu do swojej rezydencji
w Akwizgranie. Ponadto w jego monarszych postanowieniach (tzw. kapitularzach) zawartych jest szereg przepisów prawno – administracyjnych służących
zachowaniu zabytków. W okresie późniejszym podejmowano szereg inicjatyw
mających na celu ochronę pojedynczych obiektów. Za przykład może posłużyć
uchwała senatu miasta Rzymu z 1162 roku w sprawie kolumny Trajana.
Osobę, która ją zniszczyła miała być karana śmiercią, a także przepadkiem mienia 21. Duży wkład w ochronę zabytków mieli także ówcześni władcy Watykanu
m.in. Marcin V, Eugeniusz IV, Pius II. Także w Polsce czyniono starania
w celu zachowania niektórych istotnych przedmiotów. Jan Długosz w swoich
K. Zeidler, Leksykon prawa ochrony zabytków, 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010, s. 86,
cyt. za: N. Dąbkowska, A. Szumkowska, Wandalizm zabytków – aspekty prawne, wybrane przykłady [w:], Wandalizm wobec dziedzictwa narodowego i kulturowego, red. W. Pływaczewski,
S. Buczyński, Olsztyn 2015, s. 141.
19
N. Dąbkowska, A. Szumkowska, Wandalizm zabytków ….
20
S. Wicher, Historia kształtowania się postaw konserwatorskich ….
21
Tamże.
18
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kronikach opisał zorganizowaną w 1411 r. uroczystość umieszczenia w katedrach wawelskiej i wileńskiej sztandarów krzyżacki zdobytych w czasie bitwy
pod Grunwaldem 22.
Ochrona zabytków w średniowieczu była bardziej rozwinięta niż w starożytności. Pojawiły się bowiem bardziej rozbudowane regulacje prawne, czego
przykładem są kapitularze Karola Wielkiego. Oprócz działań poszczególnych
państw także Kościół angażował się w ww. proces. Mimo to ochrona zabytków
w średniowieczu znacznie odbiegała od tej współczesnej. Brakowało rozbudowanej struktury administracyjnej zajmującej się ochroną zabytków na znacznym terytorium danego państwa bądź całym terytorium danego państwa.
Wszelkie działania były ukierunkowane na ochronę poszczególnych przedmiotów, obiektów bądź miejsc, a działania instytucji powołanych w celu zabezpieczania bądź konserwacji danych rzeczy miały wyłącznie lokalny charakter.
Ochrona zabytków w epoce nowożytnej.
Epoka renesansu przyniosła wyraźnie ożywienie w zakresie działań nakierowanych na ochronę starożytnych budowli, posągów, rzeźb czy miejsc szczególnej pamięci. Szczególną rolę w tych pracach odegrał Kościół. Cieszył się on
dużym i wyraźnym autorytetem ludzi nauki i sztuki. Wyrazem tego są m.in.
słowa skierowane przez anonimowego badacza rzymskich starożytności do papieża Leona X w 1514 roku: „Nie ostatnią tedy myślą Waszej Świątobliwości,
Ojcze Święty, winna być troska o to, by te nieliczne rzeczy, które zachowały
się ze starożytnej macierzy chwały i włoskiego imienia jako świadkowie tych
boskich talentów, o których pamięć nawet dziś pobudza i zachęca ciągle umysły do cnót, nie zostały zupełnie unicestwione i zniszczone przez ludzi złych
i nieuków” 23. Działania Kościoła wspierali wybitni szesnastowieczni artyści
m.in. Michał Anioł czy Rafael Santi. Wśród poczynań Kościoła w ww. zakresie
wymienić należy utworzenie urzędu ,,konserwatora” starożytności. Właśnie
ten urząd sprawowali bardzo znani i utalentowani malarze, rzeźbiarze. W 1516
roku papież Leon X powołał Rafaela Santiego na prefekta ,,nad wszystkimi
Tamże.
Raport przesłany papieżowi Leonowi X o zabytkach starożytnego Rzymu, [w:], Teoretycy, pisarze
i artyści o sztuce 1500–1600, red. J. Białostocki, Warszawa 1985, s. 37 cyt. za: Z. Czernik, Działania Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie ochrony zabytków, [w:] Założenia systemu
służb konserwatorskich w Polsce, red. B. Szmigin, Warszawa 2016., s. 15.
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marmurami i murami”. W 1534 roku papież Paweł III wydał breve, w którym
określił kompetencje papieskiego urzędu konserwatorskiego 24. Prowadzono
także działania mające na celu rekonstrukcję antycznych zabytków. Odbudowano m.in. Pałac Dożów w Wenecji, cztery arkady antycznego amfiteatru
w Weronie. Kontynuowano budowę katedry w Mediolanie 25. Ochrona zabytków prowadzona przez Kościół była nakierowana głównie na obiekty kultury
sakralnej, a wszelkie pozostałe starano się dostosować do potrzeb kultu bądź
też zaniedbywano je. Choć papieże powoływali urzędy konserwatorskie i przeznaczali na ich działanie niemałe fundusze, to jednak działania te nie miały
takiego charakteru jak współczesna ochrona zabytków, dla której ważna jest
wartość kulturowa danej budowli, rzeźby czy miejsca, a religijny charakter,
o ile jest istotny, nie stanowi głównego motta działań konserwatorów i instytucji państwowych.
Ochrona zabytków zbliżona do współczesnej narodziła się dopiero
w XVII wieku w Szwecji. Jak wynika z przekazów ówczesny król Szwecji Gustaw II Adolf zainteresował się starymi przedmiotami za sprawą swego nadwornego lekarza Johannesa Bureusa, który zbierał stare monety kroniki, książki
prawnicze, listy i rękopisy 26. Szwedzki władca zdecydował się na utworzenie
urzędu Antykwariusza Jego Królewskiej Mości. Do jego zadań miało należeć
m.in. nazywanie, zliczanie i pilnowanie skarbów starożytniczych. Jeszcze ściślej
ich kompetencje zostały określone w dekrecie królewskim z 1630 roku. W dokumencie tym m.in. wymieniono rodzaje zabytków 27. Mimo śmierci Gustawa
II Adolfa w bitwie pod Lutzem w 1632 roku nie zaniechano w Szwecji działań
konserwatorskich. Następcy ,,Lwa Północy” kontynuowali jego dzieło. Powszechnie uznaje się, że pierwszy akt prawny związany z ochroną zabytków
Tamże.
S. Wicher, Historia kształtowania się postaw konserwatorskich ….
26
Riksantikvarieämbetets historia, [online]https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/riksantikvarieambetets-historia/ [20.05.2019]; Fragment artykułu brzmi: Ämbetet som riksantikvarie
inrättades av Gustav II Adolf den 20 maj 1630. Johannes Bureus, en av 1600-talets mest framstående runforskare, hade under en tid varit kungens privatlärare och hade väckt intresset för
fornminnen, eller ”antiquiteter”, hos sin elev. Tillsammans med en präst och en ung student reste
Johannes Bureus runt i landet och ritade av runstenar, samlade mynt och gamla krönikor, lagböcker,
brev och handskrifter. Under ledning av Bureus lade dessa “rijkzens antiquarij” grunden till 1600talets forskning kring fornminnen – och i förlängningen till våra dagars kulturmiljövård.
27
Z. Anusik, Gustaw II Adolf, Wrocław 2009, s. 184–187, cyt. za: I. Szmelter, Wartościowanie
w ochronie dziedzictwa kultury na linii czasu, [w:] Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, red. B. Szmygin, Lublin-Warszawa 2015.
24
25
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pochodzi z 28 listopada 1666 roku 28. Była to jak na owe czasy bardzo nowoczesna regulacja i w dużej mierze posiada ona te cechy, które mają współczesne
28
S. Brzostowski, Z dziejów ochrony dóbr kultury w Szwecji …, s.106-107; Tekst ustawy brzmiał
następująco: MANIFEST I DEKRET Jego Królewskiej Mości tyczący się Pomników przeszłości
i Starożytności. My, KAROL, z Bożej Łaski Król Szwecji, Goty tudzież Wenden wiadomym czynimy,
że ponieważ z wielkim nieukontentowaniem dostrzegamy jak nie tylko z bardzo dawnych pochodzące
czasów Starożytności, pozostałości i ślady znakomitych wielkich czynów przeszły Królów Szwecji
i Goty, jako też ich innych Znakomitych Mężów i Poddanych, które w mnogości ostały się na ziemiach
całego naszego Królestwa aż od doby Pogaństwa, częścią w wielkich Zamkach, pomniejszych Fortalicjach i Kopcach kamiennych, częścią w Pomnikach i inszych Kamieniach z rzezanymi w nich Runami, częścią w ich Grobach a takoż Kurhanach Grobowych podlegają takowemu niedbalstwu
i niemożliwemu do znoszenia pobłażaniu, iż coraz to bardziej popadają w ruinę i z dnia na dzień
niszczeją, zresztą nie tylko te, lecz takoż Pomniki postawione ku Czci i Upamiętnieniu Królów,
Królowych i Książąt, jak również Znakomitej Szlachty i Duchowieństwa w naszych Chrześcijańskich
Kościołach podlegają zaniedbaniu a z kolei zabierane są zdradziecko i niszczone przez innych, co
tym więcej trzeba potępiać i czemu kres należy położyć, jako że takowe Pomniki powinny cieszyć się
szacunkiem jako rzeczy same w sobie, a także i dzięki temu, że w imię Obyczaju są chronione i wolne
od wszelakiego złego nimi zawiadywania i profanacji, ponieważ przyczyniają się wiele do nieśmiertelnej czci naszych Przodków i całego Naszego Królestwa, uznaliśmy za słuszne i potrzebne, aby ze
względu na szczególne upodobanie do wszystkich takowych rzeczy i prawowite następstwo po naszych
Przodkach, Królach Szwecji, przyczynić się zarówno przez publiczne oświadczenie naszego nieukontentowania, jakiegoś my doznali skutkiem owego nieładu, o którym mowa, a na przyszłość dbając
i chroniąc wszystkie te przedmioty od dalszego niegodziwego traktowania i uważając za dobre i konieczne, nakazać i polecić wszystkim Naszym wiernym Poddanym, których to jakimkolwiek sposobem
tyczyć się może, że mocą niniejszego Naszego manifestu stanowimy i rozkazujemy im: po pierwsze aby od dnia dzisiejszego nikt kimkolwiek by nie był, nie ważył się jakimkolwiek sposobem rozbierać
bądź niszczyć Zamków, Domostw, Umocnień, Fortalicji lub Kopców z kamieni, które po dziś mogą
istnieć tu i ówdzie, i to niezależnie od tego, jak nikłe to Resztki, ani by jakimkolwiek sposobem
niszczył Pomniki albo też Kamienie, na których rzezane mogą być Runy, lecz by je zostawiał nienaruszone na ich właściwych, dawnych miejscach, wraz z wszystkimi wielkimi z ziemi sypanymi Kopcami i Kurhanami Grobowymi, w których wielu Królów i innych Możnych obrało sobie Groby
i miejsca Wiecznego Spoczynku, ponieważ całkowicie uwalniamy wszystkie takie stare Pomniki, które
znajdują się na Naszych Gruntach (królewskich) albo też na Gruntach Korony, stanowiących jej
własność bądź opłacanych, bez względu na to czy należą do Nas, bądź dawniej należały, a dziś
w jakikolwiek sposób należeć przestały, od wszelkiej samowolnej szkody i przyjmujemy je pod Naszą
Królewską Ochronę i Pieczę tak, jak gdyby były Naszą osobistą Własnością, upraszając przy tym
Naszych wiernych Poddanych ze Stanu Szlacheckiego, żeby, jeśliby takowe Starożytności sytuowane
były na ich z dawna własnych „frälse” (dziedzicznych) gruntach, niemniej jednak zajęli się ich Konserwacją, jaka może być zgodna z naszym niniejszym miłościwym Zamiarem, ważnością Przedmiotu
oraz ich własnym Honorem. Rozkazujemy nadto również, aby Człek żaden - Wysokiego ani Niskiego
Stanu, Osoba Świecka albo też Duchowna, jakiejkolwiek nie byłby pozycji czy kondycji, nie miał
możności ani prawa okradać lub rabować Groby Królów, Książąt lub innych Możnych, jakie mogą
jeszcze istnieć w wykopywanych albo stojących Kościołach, jako też Klasztorach, a tym mniej zamieniał je we własne Groby, bądź jakimkolwiek sposobem przyczyniał ich właściwym i prawowitym
właścicielom kłopotów i nie targał się na ich własność, Jako, że mieć chcemy, aby wszystkie Kościoły
i Klasztory wraz z ich Materiałami, Przyborami i Ozdobami na Ścianach i Oknach, Malowidłami
i wszelakimi we wnętrzu przedmiotami, mogącymi zawierać cokolwiek godnego uwagi, oraz wszystkimi Grobowcami i Mogiłami zmarłych i zeszłych z tego świata w Kościołach i na Cmentarzach
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regulacje dotyczące ochrony zabytków. Po pierwsze obejmowała ona swym zasięgiem wszystkich poddanych króla Szwedzkiego: „(…) nakazać i polecić
wszystkim Naszym wiernym Poddanym (…)”; ,,Każdy z osobna i wszyscy razem, komu o tym wiedzieć należy, mają obowiązek działać stosownie do niniejszego…”. Po drugie obejmowała ona ochroną wszelkie zamki, domostwa,
umocnienia, fortalicje lub kopce z kamieni, kurhany grobowe niezależnie od
tego jak nikłe to Resztki 29. Wszelkie zabytki oraz miejsca pamięci zostały wedle
ww. aktu prawnego przejęte pod Królewską Ochronę i Pieczę tak, jak gdyby były
Naszą osobistą Własnością. Zakazany był ponadto wszelki rabunek bądź kradzież grobów, a także czynienie z nich miejsc pochówku dla ówczesnych zmarłych. Każdemu, kto postępował sprzecznie z ww. aktem prawnym, groziła nie
tylko kara grzywny, ale także popadnięcie w niełaskę. Król mógł realizować
postanowienia niniejszego dekretu poprzez rozwiniętą i rozbudowaną administrację, a także wsparcie Kościoła. Odpowiedzialność za wykonanie oraz ogłoszenie postanowień ww. ustawy spoczywała na szeregu organów, wśród których
korzystały z Opieki, Spokoju i Bezpieczności stosownie do Chrześcijańskich Zwyczajów, Obyczajów
i Praktyk, a także, wreszcie, aby wszystkie Przedmioty, które same przez się, bez względu na to jak
małymi wydawać by się mogły w czyichkolwiek oczach, lecz które jakimkolwiek sposobem mogłyby
się przyczyniać do Potwierdzenia lub Upamiętnienia jakiegoś historycznego wielkiego Czynu, Osoby,
Miejsca lub Rodziny znalazły się pod Opieką i Ochroną, a nikt nie miał udzielonego sobie zezwolenia
na psucie czy niszczenie w nich czegokolwiek. A jeśliby ktokolwiek poważyłby się czynić w jakikolwiek
sposób przeciw niniejszemu bądź być nieposłusznym Naszemu Rozkazowi, mieć chcemy, aby takowy
nie tylko opłacił grzywnę, tak jak za inne ważenie lekce i bezprawne wykraczanie przeciw Naszemu
Rozkazowi, lecz również był podany w Naszą niełaskę; Jeśliby ktokolwiek przyczynił jakiegoś Naruszenia, Nieładu bądź Szkody w Przedmiotach pomienionych w niniejszym Naszym Manifeście, tedy
z całą mocą nakazujemy, aby każdy taki przedmiot poddany był naprawie i przywrócony na swe
dawne miejsce w swoim czasie i bez dozoru. Nakazujemy przeto szczególnie nie tylko Naszemu Generalnemu Gubernatorowi w Sztokholmie, Generalnym Gubernatorom, Gubernatorom, Namiestnikom Królewskim, Dzierżawcom, Burmistrzom i Panom Starszyźnie w Miastach, Naczelnikom,
Naczelnikom Policji w Prowincjach oraz Policjantom w Parafiach wiejskich, aby pieczołowicie
i z powagą odnosili się do niniejszego Naszego Manifestu, lecz również Arcybiskupom, Biskupom,
Superintendentom, Dziekanom i Wikariuszom powszędy w Naszym Królestwie, aby go ogłosili publicznie, każdy we właściwym sobie miejscu, a także by czuwali nad Przedmiotami znajdującymi się
w ich Diecezjach, Dziekanatach Wiejskich i Zborach, a należącymi do rzędu Przedmiotów o których
tu mowa i w tym celu nakazujemy wszystkim, którym wiadomo o takich Przedmiotach lub przypadkiem mogli mieć w swym posiadaniu stare Dokumenty, Księgi, Listy, Monety lub Pieczęcie, by o tym
donieśli swym wikariuszom albo Naszym Naczelnikom, abyśmy poprzez tych, którzy takie przedmioty
zgłosili urządzić mogli dalsze nich powiadomienie. Każdy z osobna i wszyscy razem, komu o tym
wiedzieć należy, mają obowiązek działać stosownie do niniejszego, a co ponadto wraz z Naszą Tajną
Radą Królewską i podpisem własnoręcznym Naszej Najdostojniejszej Ukochanej Matki oraz licznych
Naszych Opiekunów i Opiekunów Naszego Królestwa Rządu potwierdziliśmy.
29
Tamże, s. 107.
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wymienić należy: Generalnego Gubernatora w Sztokholmie, generalnych gubernatorów, gubernatorów, namiestników królewskich, dzierżawców, burmistrzów, naczelników policji w prowincjach, policjantów w parafiach wiejskich,
arcybiskupów, biskupów, superintendentów, dziekanów i wikariuszy. Arcybiskupi, biskupi, superintendenci, dziekani i wikariusze mieli czuwać nad przedmiotami znajdującymi się w ich diecezjach, dziekanatach wiejskich i zborach,
a także musieli ogłosić publicznie, ustanowione dekretem królewskim regulacje. Ponadto każdy, kto miał w swym posiadaniu stare dokumenty, księgi, listy,
monety lub pieczęcie zobowiązany był do poinformowania o tym swego wikariusza bądź odpowiedniego naczelnika. Celem takiego rozwiązania było urządzenie dalszego o nich powiadomienia. Być może były to pierwsze próby tworzenia rejestru bądź rejestrów zabytków 30.
Podsumowanie
Pierwsze przejawy ochrony zabytków pojawiały się już kilka tysięcy lat
przed Chr. w kręgach starożytnych cywilizacji m.in. Egiptu czy Izraela. Mimo
licznych podejmowanych w tym zakresie działań m.in. prób unormowania
tejże tematyki nowoczesna ochrona zabytków została zapoczątkowana dopiero
w XVII wieku w Szwecji. Ówczesne władze tegoż państwa utworzyły organ,
który zajmował się ochroną zabytków tj. Antykwariusz Jego Królewskiej Mości. Ponadto ustawę z 28 listopada 1666 roku uznaje się za pierwszą kompleksową regulację dotyczącą ochrony zabytków. Szwedzi zadbali nie tylko o utworzenie specjalnego organu i stworzenia podstaw prawnych w zakresie ochrony
zabytków, ale także rozciągnęli stosowanie dekretu o zabytkach na wszystkich
poddanych króla szwedzkiego, tym samym miał on zastosowanie na całym terytorium państwa szwedzkiego. Działaniami mającymi na celu ochronę starych
budowli, rzeźb i miejsc szczególnych, obciążono lokalne władze zarówno duchowne m.in. biskupów, wikariuszy, jak i państwowe m.in. gubernatorów, namiestników czy burmistrzów. Tym samym aparat państwowy, który zajmował
się m.in. kwestią ochrony zabytków, był bardzo rozwinięty. Podjęto także
próby zmierzające, do utworzenia rejestrów zabytków. Ww. cechy ochrony za-

30
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bytków w Szwecji sprawiają, że można ją uznać za nowoczesną ochronę zabytków, a Szwedzi mogą uchodzić za pionierów i wynalazców wielu rozwiązań,
które znajdują zastosowanie w prawie współczesnym.
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Summary
The legal aspects of conservation in history
Contemporary regulations about conservation are very expanded. Legislator created a lot of acts about it. However, we do not pay attention to other
important things for example: who created the first regulation about conservation. It is very important to understand motivation of the contemporary
legislator. Thanks to that, we can answer the question: Why has the contemporary legislator created such regulations, acts, institutions, solutions? The
purpose of this article is described first regulations about conservation
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Prawo budowlane
a ochrona środowiska

Ochrona środowiska w ostatnich latach stała się jednym z przewodnich
tematów omawianych w społeczeństwie. Przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, technologicznych i antropologicznych doprowadziło do daleko idących
i nagłych zmian środowiska, co zmusiło społeczności ludzkie do podjęcia tego
tematu na niespotykaną dotąd skalę. Kwestia ochrony środowiska zaczęła wyraźnie wpływać na wiele dziedzin życia, zmieniając ich podstawowe założenia
i kierunki działania. Nie inaczej rzecz ma się z prawem. Również ten obszar
ludzkiej działalności został wyraźnie przeobrażony pod wpływem konieczności
uwzględniania w swoim działaniu ochrony przyrody. Prawo jako dziedzina
mająca za zadanie przede wszystkim organizację życia społeczeństwa poprzez
wyznaczanie odpowiednich zasad postępowania każdego człowieka oraz normowanie relacji międzyludzkich, musi w swoich założeniach uwzględniać
ochronę środowiska, którego stan bardzo wyraźnie oddziałuje właśnie na życie
człowieka. Pokłosiem tego faktu jest istotny wpływ zasad ekologii na stanowione normy prawne. Praktycznie wszystkie gałęzie prawa w mniejszym bądź
większym stopniu zawierają w swoich przepisach odniesienie do ochrony środowiska. Wydaje się jednak, iż szczególną pozycję pośród dziedzin prawa, jeśli
chodzi o związki z ochroną środowiska zajmuje prawo budowlane. Ma ono
bowiem niebagatelny wpływ na to, jak otaczająca nas natura będzie asekurowana przed szkodliwymi działaniami ludzkimi. Taka doniosła rola prawa budowlanego wynika przede wszystkim z kilku znaczących przyczyn. Po pierwsze,
procesy związane z budownictwem są najdalej idącą ingerencją jednostek ludzkich w przyrodę. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nic tak nie przekształca
środowiska jak wznoszenie budynków, budowli, wytyczanie dróg i inne procesy związane z rozwojem infrastruktury. W wielu przypadkach, realizacja tego
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typu inwestycji bezpowrotnie zmienia krajobraz danego terenu, wpływając na
wszystkie jego elementy, takie jak gleba, zasoby wodne, rośliny, zwierzęta etc.
Jednak nie tylko samo wznoszenie i przebudowa obiektów budowlanych silnie
oddziałuje na przyrodę. Także ich późniejsze użytkowanie i eksploatacja nie
pozostają bez skutków na działanie środowiska. To właśnie przepisy budowlane kształtują dalsze przeznaczenie i prawidłowość późniejszego funkcjonowania poszczególnych obiektów. Wreszcie trzecim powodem obok samej budowy
i użytkowania obiektów budowlanych jest kwestia używania we wszelkich procesach budowlanych materiałów, które mają swoje źródło w przyrodzie, ale
mogą także na nią dodatnio lub ujemnie wpływać. Nie jest zatem ważne
ukształtowanie przez przepisy prawa budowlanego samych procedur budowy
i użytkowania, ale także zabezpieczenia i odpowiedniego podziału w społeczeństwie surowców, których zasoby są przecież ograniczone.
Należy zatem dojść do wniosku, iż istnieje wyraźna potrzeba zbadania
wpływu działania prawa budowlanego na kwestie ochrony środowiska. Jak dotąd, przedstawiciele naukowego środowiska prawniczego zwracali stosunkowo
często uwagę na związki ochrony środowiska z aspektami prawa budowlanego,
co zaowocowało powstaniem dosyć szerokiego zakresu literatury w tym temacie 1. Należy jednak zauważyć, iż w badaniach opierano się dotąd jednak tylko
na analizie poszczególnych konstrukcji prawnych bądź wybranych elementów.
Wydaje się, iż w obecnej doktrynie prawniczej brakuje opracowań zajmujących
się tą tematyką w sposób holistyczny, całościowy. Jak dotąd zajmowano się
bowiem głównie opisem unormowań szczegółowych, co wywołuje brak spojrzenia na tę problematykę z szerszej perspektywy. Wydaje się zatem potrzebnym nie objęcie rozważaniami detalów, lecz próba uchwycenia pewnych ogólnych, generalnych tendencji w związkach prawa budowlanego i prawa ochrony
środowiska, co pozwoliłoby na wskazanie podstawowych zasad, wytycznych,
bądź kierunków umożliwiających późniejsze prawidłowe kształtowanie przepisów szczegółowych. Za cel niniejszej pracy należy zatem uznać odnalezienie
i wskazanie elementarnych kanonów ochrony środowiska w prawie budowlanym. Dokonane to zostanie poprzez przegląd i analizę obecnych unormowań
Zob. np. R. Andrzejczuk, Etap przygotowawczy procesu inwestycyjnego w świetle wymogów przepisów o ochronie środowiska, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. 14, z. 1, s. 269 i n.; oraz Prawo
ochrony środowiska w procesie inwestycyjno- budowlanym, red. W. Federczyk i in., Warszawa
2015.
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prawa budowlanego. Przede wszystkim rozważone zostanie czy obecne konstrukcje prawne stanowią wystarczającą barierę przed niszczeniem środowiska,
a także wskazane zostaną wnioski de lege ferenda usprawniające tę ochronę
w przyszłości. Tematyka ta, jak to zostało zaznaczone już wcześniej, ujęta zostanie w ramy całościowe, bez wdawania się w szczegółowe aspekty danych
norm prawnych. Opracowanie niniejsze skupi się zatem na pewnych ogólnych
refleksjach, które mogą pomóc w kształtowaniu późniejszych rozwiązań indywidualnych.
Rozważanie kwestii prawnych należałoby rozpocząć od podstawowego
źródła prawa, jakim w polskim porządku prawnym jest Konstytucja RP z 1997
roku 2. Należy zauważyć, iż ustawa zasadnicza wymienia ochronę środowiska
wśród najważniejszych wartości chronionych przez państwo polskie. W art. 5
ochrona środowiska wymieniona jest np. obok nienaruszalności granic czy
ochrony praw człowieka, co świadczy o jej wysokiej randze wśród postanowień
konstytucyjnych. Jej doniosłą rolę podkreśla także fakt, iż stanowić ona może
także przyczynę ograniczenia wolności obywatelskich 3. W wielu sytuacjach
może się zatem okazać celem nadrzędnym dla całego aparatu państwowego,
który otrzymał na mocy konstytucji odpowiednie instrumenty do jej ochrony,
nawet kosztem innych wartości zabezpieczanych przez ustawę konstytucyjną.
Jeżeli chodzi o przepisy konstytucyjne, ochrona środowiska jest nierozerwalnie
związana z zasadą zrównoważanego rozwoju 4. Ma to fundamentalne znaczenie
dla naszych dalszych rozważań. Należy bowiem mieć na względzie, iż ochrona
środowiska jest (jak stwierdzono to już wyżej) wartością wysoko postawioną
wśród unormowań konstytucyjnych, ale nie jest także wartością absolutną. Połączenie jej z zasadą zrównoważonego rozwoju interpretowane jest bowiem
w ten sposób, iż ochrona środowiska powinna być w każdym konkretnym
przypadku wyważona z innymi interesami społeczeństwa 5. Oznacza to zatem,
iż inne wartości niekoniecznie muszą być podrzędne wobec ochrony środowiska, lecz mają one wszystkie wzajemnie się uzupełniać na zasadach zbliżonych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z poźn.
zm.).
3
Por. art. 31 ust. 3, zob. tamże.
4
Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] Komentarz do Konstytucji RP, red.
L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 235 i n.
5
Tamże s. 235
2
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do kompromisu. Rozwój państwa nie może być bowiem w świetle takiej wykładni hamowany przez ochronę środowiska. Sama ochrona środowiska w takim rozumieniu jest postrzegana bardziej w sposób celowościowy 6. Nie podlega ona bowiem obronie jako wartość sama w sobie, ale jako wartość użytkowa, która może być wykorzystana przez społeczeństwo. Można zatem wskazać, iż przyroda jest chroniona w konstytucji nie dla niezbywalnych walorów,
lecz po to, aby służyła obywatelom oraz kolejnym pokoleniom. Takie teleologiczne podejście już z samego założenia pokazuje, że rozwój państwa w wielu
dziedzinach, nawet jeśli szkodziłby środowisku, ale utrzymywałby się w ramach
równoważenia różnych wartości, będzie jak najbardziej dopuszczalny. Takie
założenie ma niebagatelny wpływ na kształtowanie właśnie prawa budowlanego. Rozbudowa infrastruktury jest bowiem bezapelacyjnie kluczowym elementem rozwoju. Oznacza to, iż jeśli wznoszenie danego obiektu architektonicznego nie narusza równowagi wartości branych pod uwagę w danym przypadku, to nie może ona zostać powstrzymana przez ochronę przyrody. Blokuje
to wyraźnie sytuację, w której na podstawie niuansów nie mających przesadnego wpływu na środowisko można byłoby wstrzymać rozwój infrastruktury.
Wydaje się, iż takie rozwiązanie dobrze oddaje ducha konstytucji i wartości wyznawane w polskim społeczeństwie. Z drugiej jednak strony należy wyrazić obawę, że takie myślenie może w pewnym momencie stać się zbyt daleko
idącym i stworzyć możliwość instrumentalnego posługiwania się tak ukształtowanymi zasadami, co pod względem faktycznym doprowadziłoby do przeważenia wartości szybkiego rozwoju nad wartością środowiska.
Przechodząc od tych rozważań dotyczących przepisów najwyższego rzędu
pora zająć się przepisami, które uszczegółowiają bardzo generalne i jedynie ramowe normy konstytucyjne. Należy zauważyć, iż dla przedstawianej w niniejszym opracowaniu materii kluczowymi aktami rangi ustawowej wydają się być
prawo budowlane 7 i prawo ochrony środowiska 8. To właśnie ich postanowienia będą głównie rozważane w niniejszej pracy.
Takie rozumienie sugerowałaby analiza art. 5 i 74 ust. 1 Konstytucji RP w połączeniu właśnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, por. tutaj Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca
2006 r., sygn. K 23/05.
7
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
dalej w tym opracowaniu nazywana prawem budowlanym.
8
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627
z późn. zm.), dalej w tym opracowaniu nazywana prawem ochrony środowiska.
6
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W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad zakresem przedmiotowo-podmiotowym ustawy prawo ochrony środowiska. Trzeba dojść do
wniosku, iż normuje ona jedynie tylko niektóre spośród podstawowych aspektów ochrony środowiska w Polsce 9. Należy bowiem zauważyć, że znaczną
liczbę postanowień chroniących środowisko zawierają także inne ustawy 10. Powoduje to bardzo niewygodną sytuację dla podmiotów stosujących prawo. Takie rozbicie przepisów po różnych ustawach stało się przyczyną sytuacji, w której istnieje duże prawdopodobieństwo pominięcia w stosowaniu prawa niektórych przepisów, co ma potem daleko idące konsekwencje. Z drugiej jednak
strony trzeba zauważyć, iż ochrona środowiska jest bardzo szeroką dziedziną
obejmującą wiele zagadnień 11. Umieszczenie ich wszystkich w jednym akcie
ustawowym jest po prostu niemożliwe. Takie działanie miałoby bowiem dwa
negatywne skutki. Uczyniłoby ustawę prawo ochrony środowiska nadmiernie
obszerną, a przez to w wielu kwestiach nieczytelną i nieprzejrzystą, co z kolei
mogłoby się później negatywnie odbić na jej interpretacji. Po drugie, ustawa
taka musiałaby w swojej zawartości łączyć wiele dziedzin, co sprawiałoby wiele
kłopotów legislacyjnych z poprawną konstrukcją i uporządkowaniem wszystkich przepisów. Wreszcie ostatnim przeciwwskazaniem dla takiego rozwiązania
byłoby oddzielenie niektórych przepisów od ustaw, z którymi często są nierozerwalnie związane, co mogłoby spowodować kolejne błędy interpretacyjne.
Innym argumentem przemawiającym przeciwko podobnym zabiegom jest specyfika ochrony środowiska jako dziedziny nauki. Należy mieć na uwadze fakt,
iż ochrona środowiska łączy w sobie zagadnienia kilku innych dziedzin, takich
jak ekologia, biologia, geologia etc. Dodatkowo posługuje się często nomenklaturą, której znaczenie ciężko jest oderwać właśnie od poszczególnych nauk
przyrodniczych 12. To wszystko powoduje, iż umieszczenie poszczególnych
przepisów w szerszej perspektywie ustawy regulującej daną dziedzinę może

Sugeruje to użycie w art. 1 tejże ustawy formuły ,,w szczególności”, co interpretowane jest jako
oznaczenie niezamkniętego katalogu.
10
Por. np. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880
z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. 2011 nr
163 poz. 981 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, (Dz. U. 2017 poz.
1566 z późn. zm.)
11
Taką opinię wyraża m. in. Bartosz Rakoczy w: B. Rakoczy, Komentarz do art. 1 Prawa ochrony
środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. Z. Bukowski, Warszawa 2013.
12
Por. B. Rakoczy, Komentarz do art. 3 Prawa ochrony środowiska, [w:] tamże.
9

161

Mateusz Siedlecki

okazać się bardziej korzystne niż przeniesienie jej do jednej ogólnej ustawy
o ochronie środowiska.
Należy jednak zauważyć, iż wszystkie powyższe wnioski, mimo że wydają
się być prawidłowymi, nie oznaczają, że wąski zakres ustawy prawo ochrony
środowiska jest poprawny. Wydaje się, iż wiele zagadnień powinno zostać
w nim zawartych i nie przeciwstawiałoby się to powyższym argumentom. Na
przykład rozdziały tejże ustawy dotyczące budowy linii kolejowych czy autostrad są stosunkowo krótkie i enigmatyczne. Aby uzyskać pełny obraz unormowań prawnych dotyczących tej tematyki, należy rozpatrywać je w łączności
z wieloma innymi ustawami, np. z ustawą z 2003 r. o transporcie kolejowym 13,
czy ustawą również z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych 14. Wydaje się, iż niektóre unormowania
bezpośrednio dotyczące ochrony przyrody w tej materii powinny zostać dla
porządku umieszczone właśnie w ustawie prawo ochrony środowiska. Także
niektóre postanowienia dotyczące ochrony zasobów kopalnianych powinny
zostać ustalone w tejże ustawie, a nie w Prawie geologicznym 15.
Pojawia się tu pytanie, jaki ma to wpływ na prawo budowlane. Wydaje
się, iż ma ono niebagatelne znaczenie dla fazy przygotowania do budowy. Na
mocy artykułów 28 i 30 prawa budowlanego, aby przystąpić do budowy
obiektu budowlanego należy uzyskać stosowne pozwolenie na budowę, bądź
dokonać zgłoszenia. W przypadku, gdy dane roboty budowlane są niezgodne
z obowiązującymi przepisami, organ ma obowiązek odmówić wydania pozwolenia na budowę lub zgłosić sprzeciw 16. Wśród takich właśnie przepisów znajdują się również te dotyczące ochrony środowiska. Należy zauważyć, iż inwestor zgłaszający planowane roboty budowlane lub ubiegający się o pozwolenie
na budowę najczęściej nie posiada dużej wiedzy prawnej i administracyjnej,
w związku z czym takie rozbicie wielu przepisów po różnych ustawach znacząco utrudnia mu odpowiednie przygotowanie do budowy. Wydaje się zatem,
iż jeżeli chodzi o przepisy znajdujące się na znacznym poziomie szczegółowości
13
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn.
zm.).
14
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.).
15
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981
z późn. zm.).
16
Zob. art. 30 ust. 6 i art. 35 ust. 1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ….
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to powinny one być dołączone do określonych ustaw dziedzinowych, jednak
większość podstawowych przepisów powinna znaleźć się w jednej obszernej
ustawie (w tym przypadku w ustawie prawo ochrony środowiska), co ułatwiłoby zdecydowanie postępowania w sprawach budowlanych.
Ma to także znaczenie dla równoległej wobec ochrony środowiska zasady
zrównoważonego rozwoju. Ułatwienie bowiem i zapewnienie przejrzystości
procedury pozwala organom państwowym na dokładniejszą ocenę wyważenia
dwóch wartości, o których wspomniane było już wcześniej: rozwoju państwa,
w tym rozwoju infrastruktury z jednej strony oraz ochrony środowiska z drugiej.
Drugim aspektem, z którym należałoby się zmierzyć na styku prawa
ochrony środowiska i prawa budowlanego jest niedokładność terminologiczna
występująca we wzajemnym współdziałaniu tych dwóch dziedzin. W tej kwestii, po pierwsze należy zauważyć, iż niektóre spośród pojęć używanych w ustawach mających chronić środowisko, np. prawo ochrony środowiska cechują się
stosunkowo dużą niedokładnością 17. Po części wynika to z argumentu, który
przedstawiony był już wcześniej, a mianowicie: pojęcia z dziedzin nauk przyrodniczych (a takie w większości dotyczą ochrony środowiska) są trudno
uchwytne na gruncie języka prawniczego. Ciężko bowiem niekiedy przełożyć
takie definicje na język, który mógłby być stosowany w legislacji i naukach
prawnych, które to wymagają wyznaczenia dokładnego i precyzyjnego zakresu
danego terminu 18. To powoduje zagrożenie, iż definiens definicji zawartej
w ustawach dotyczących środowiska może okazać się niezgodny z prawidłowościami nauk przyrodniczych. Próba pogodzenia wymagań nauk przyrodniczych i nauk prawnych doprowadziła zatem do sytuacji, w której postanowiono ustalić takie definicje, które byłyby niejako kompromisem między tymi
dwoma dziedzinami wiedzy. Okazało się jednak, że takie rozwiązanie ani nie
spełnia potrzeb nauk przyrodniczych, ani nauk prawnych. Ze strony nauk
przyrodniczych definicje takie nie oddają bowiem w pełni charakteru desygnatów, które opisują, zaś ze strony nauk prawnych pojawiają się rozliczne pro-

Przykładami takich pojęć o nieostrym i niedokładnym brzmieniu są np. technika, ochrona
środowiska.
18
Taki problem, np. z pojęciem: powietrze sygnalizował Bartosz Rakoczy; zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 3 Prawa ochrony środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz ….
17
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blemy z interpretacją takich definicji ze względu na ich niedokładność i nieostrość. Dochodzić może zatem do problemów subsumpcji danych faktów do
norm prawnych je regulujących. Można zatem taki kompromis definicyjny
uznać w wielu przypadkach za nieudany. Innym błędem legislacyjnym jest powielanie pojęć, które już są definiowane w innych ustawach. Biorąc pod uwagę
jednolitość prawa nie powinno bowiem dochodzić do sytuacji, w której dwa
akty tego samego rzędu (w tym przypadku ustawy) normują odmiennie to
samo pojęcie. Przykładem takim może być pojęcie władającego powierzchnią
ziemi 19. Tak na prawdę jest to pojęcie identyczne z posiadaczem gruntu normowanym przez polski Kodeks cywilny 20 w art. 336, które używane jest również w prawie budowlanym do wskazania osoby posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 21. Takie dublowanie pojęć poprzez użycie synonimów wprowadza zamęt w stosowaniu prawa. Na marginesie należy stwierdzić, iż takie rozwiązanie jest niekorzystne z punktu widzenia
prawidłowości legislacji. Przyjmuje się bowiem powszechnie regułę, według
której ustawodawca używa dwóch różnych pojęć tylko w sytuacji, gdy mogą
one mieć inny zakres desygnatów 22. W tym zaś przypadku mamy do czynienia
z sytuacją, gdy takowy zakres jest taki sam, mimo że kryje się za dwoma różnymi pojęciami i ich odmiennie opisanymi definiensami.
Ostatnim aspektem, który pragnę poruszyć w niniejszym opracowaniu
jest kwestia przydzielania kompetencji poszczególnym organom w kwestiach
prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Wydaje się, iż najkorzystniejszą sytuacją byłoby połączenie odpowiednich funkcji prawa budowlanego
i prawa ochrony środowiska na danym szczeblu w rękach tego samego organu.
Powodowałoby to sytuację, w której po pierwsze organ mógłby z łatwością
ocenić całościową sytuację, po drugie zdecydowanie skracałoby to wszelkie
procedury, co pozwoliłoby realizować zasadę szybkości postępowania wyznaczaną przez art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego 23. Duża część

Do tego przykładu również odwołuje się Bartosz Rakoczy; tamże.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
21
Por. art. 3 pkt. 11, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ….
22
Por. § 10, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad
techniki prawodawczej”, (Dz. U. 2016 poz. 283).
23
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 1960 nr 30
poz. 168 z późn. zm.).
19
20

164

Prawo budowlane a ochrona środowiska

obowiązków dotyczących ochrony środowiska podzielona jest pomiędzy starostę i wojewodę 24. Należy zauważyć, iż organami budowlanymi są w większości
przypadków te same podmioty 25. Dodatkowo wspomagane są one przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tylko kwestiami ochrony przyrody 26.
Pojawia się tu zatem pytanie, czy pod względem organizacyjnym o wiele lepszym wyjściem nie byłoby podporządkowanie takich organizacji bezpośrednio
staroście lub wojewodzie. Z punktu widzenia samego prawa budowlanego takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze, ponieważ organ budowlany uzyskałby
większy wpływ na decydowanie o kwestiach środowiskowych, które są bezpośrednio związane z budownictwem. Takie podporządkowanie pozwoliłoby na
skrócenie postępowania (poprawiając jego ekonomikę) i pozwoliłoby wyeliminować ewentualne problemy wynikające nadmiernej rozbudowy struktur urzędowych.
Przenosząc te wszystkie powyższe refleksje na grunt praktyczny należy
rozważyć: jak w rzeczywistości takie niuanse jak zamieszanie pojęciowe, niedokładności w regulacji czy kwestia systemu funkcjonowania organów przekładają się na faktyczne działanie prawa na styku ochrony środowiska i procesów
budowlanych.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż znacząco to utrudnia odpowiednie wyważenie z jednej strony rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska z drugiej. Zasada zrównoważonego rozwoju jak sama nazwa wskazuje, ma
się opierać na równowadze tych dwóch wartości. Jest to zadanie z samego założenia bardzo trudne. Obowiązujące przepisy powinny zatem trudności z tym
związane maksymalnie ograniczać. Często dzieje się jednak inaczej. Skomplikowanie procedur podwajają bowiem problemy wynikające ze złożoności zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Dla poszczególnych organów
trudno jest operować na pojęciach prawnych charakteryzujących się dużym
stopniem otwartości. Jako przykład można tu podać art. 74 prawa ochrony
środowiska wymagający oszczędności w przygotowaniu i prowadzeniu bu-

por. m.in. art. 91, 96a, 101d, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ….
por. m. in. art. 80, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ….
26
Np. regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, powoływane na mocy
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U.
2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
24
25
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dowy. Oczywiście z jednej strony zapewnia on elastyczność potrzebną do dostosowania się do każdej indywidualnej sytuacji, z drugiej jednak strony prowadzi do sytuacji, w której organ wydając dużą liczbę decyzji dotyczących budowy może niedokładnie skontrolować realizowanie tego wymogu prawnego.
O ile w skali pojedynczego obiektu może to mieć mniejsze znaczenie, o tyle
w skali dużej jednostki terytorialnej będzie to wpływać negatywnie na środowisko.
Po drugie, niedokładność przepisów prowadzi do sytuacji, w której organy wykorzystują ją do zaniechania swoich obowiązków, co szkodliwie może
się odbić na ochronie środowiska. Jako przykład można tu podać kwestię rozpatrywaną przez NSA w wyroku z 25 czerwca 2002 roku 27. Sąd administracyjny stwierdził w nim, iż organ gminy uchwalając plan zagospodarowania
przestrzennego (będący ponadprzeciętnie ważny zarówno dla kwestii środowiska, jak i kwestii budowlanych) powinien opierać się nie tylko na znaczeniu
językowym, ale też celowościowym wymogów dotyczących ochrony środowiska. Dochodziło bowiem do sytuacji, gdzie rada gminy uchwalała plan zagospodarowania, który w sposób faktyczny mógł szkodzić środowisku, ale pod
względem formalnym czynił zadość wymogom ustawowym. Należy zatem postulować de lege ferenda dokładniejsze określanie obowiązków ciążących na organach, bowiem bez tego będą one wykonywały swoje obowiązki jedynie pobieżnie, co negatywnie odbije się na stanie środowiska.
Ponadto trzeba stwierdzić, iż nawet w sytuacji, gdy organ (w naszym przypadku organ budowlany) ma wystarczające uprawnienia do odpowiedniego
chronienia zasobów naturalnych, to często ze względu na zawiłości przepisów,
bądź ich rozczłonkowanie w różnych ustawach może ich nie wykorzystać. Organ ma bowiem możliwość w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć określone obowiązki na inwestora (także w dziedzinie ochrony środowiska) 28. Nadmierne skomplikowanie lub niedokładność przepisów może jednak powodować niechęć w używaniu takich uprawnień przez organ, prowadzącą do spadku
jakości dbałości o środowisko.

Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego- oddział zamiejscowy w Krakowie z dnia 25
czerwca 2002 r., o sygn. II SA/Kr 608/02.
28
Por. art. 75, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ….
27
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Rozpoczynając podsumowanie, należy w pierwszej kolejności zwrócić
uwagę na specyfikę współdziałania prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Wiele problemów, które prima facie są niedostrzegalne, gdy rozpatrujemy te dwie ustawy oddzielnie, wychodzi na jaw, gdy zaczynamy szukać
powiązań między nimi. Należy również zauważyć, iż problemy te dostrzegalne
są dopiero, gdy ujmiemy je w spojrzeniu generalnym, ogólnym. Wydaje się
być więc ważną potrzebą ustalenie dokładnych i jasnych przepisów na wysokim
poziomie ogólności, które regulowałyby relacje prawa budowlanego i prawa
ochrony środowiska. Wpłynęłoby to z kolei pozytywnie na kształtowanie dalszych przepisów, już bardziej szczegółowych. Na tę chwilę wyraźny sprzeciw
powinien budzić przede wszystkim bałagan definicyjny, spowodowany niedokładnością i nieadekwatnością wielu podstawowych pojęć, co później negatywnie oddziałuje na kolejne rozwiązania prawne. Drugim wyraźnym problemem
wymagającym rozwikłania w najbliższym czasie jest lepsze uporządkowanie
i usystematyzowanie całości przepisów dotyczących ochrony środowiska.
W mniejszym stopniu problematyczny wydaje się być system powiązań
i wspólnego działania pomiędzy poszczególnymi organami, ale i w tym miejscu
można byłoby wprowadzić pewne poprawki. Wszystkie te postulaty de lege ferenda wydają się nad wyraz ważne ze względu na silny wpływ, jaki ma budownictwo (kształtowane przez prawo budowlane) na ochronę środowiska, co również było wielokrotnie podkreślane w niniejszym artykule.
Na końcu należy nadmienić, iż w tego rodzaju opracowaniu niemożliwym byłoby dokładne opisanie wszelkich problemów wynikających ze współdziałania przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, dlatego
też analiza skupiona została jedynie na wybranych aspektach tej tematyki.
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SUMMARY
Building law and protection of environment
Building law is one of the most important areas of law in protection of
environment. Its main role come from the impact, which constructions have
on the nature. In this article will be analysed involvements of building law and
protection of environment law. We will essentially focus on general rules regulating relations between these two disciplines. There will be indicate problems, which could appear in the process of applying building law in conditions
of environment’s protection. We also suggest a few solutions, which can be
using to resolving these problems. Primarily, it will be characterized legal system of nature protection in Republic of Poland and inaccuracies, which need
amendments. Later, it will be analysed level of environment protection represented by building law. Finally, we will think about the role of state organs in
organising protection of nature.
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Obowiązki związane
z ochroną środowiska
w Konstytucji RP

Uwagi wprowadzające
Znaczący postęp cywilizacyjny i będąca jego efektem rewolucja naukowotechnologiczna oraz postępujący proces urbanizacji powodują powstanie wielu
zagrożeń dla środowiska naturalnego, które jest elementem koniecznym dla
prawidłowego życia i rozwoju społeczeństwa. Człowiek, żyjący w środowisku
i będący jego częścią, wykorzystuje je i zmienia dla własnych potrzeb, powodując jego degradację. Ustawodawca konstytucyjny zdecydował się więc na
uznanie ochrony środowiska za jedną z podstawowych wartości chronionych
przez ustawę zasadniczą 1 odnosząc się do tego zagadnienia w pięciu artykułach
Konstytucji 2 (art. 5 – zapewnienie ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; art. 31 ust. 3 – możliwość ograniczenia konstytucyjnych
praw i wolności m.in. z uwagi na konieczność ochrony środowiska; art. 68 ust.
4 – obowiązek władz zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska; art. 74 – obowiązek ochrony środowiska, prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne przez władze publiczne oraz
wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska; art.
86 – powszechny obowiązek dbałości o stan środowiska).
Niezależnie od pozostałych szczegółowych unormowań ustawy zasadniczej dotyczących ochrony środowiska, umieszczenie tego zagadnienia wśród

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. K 23/05, OTK-A 2006, nr 6,
poz. 62.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
dalej jako: Konstytucja, ustawa zasadnicza.
1
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podstawowych zadań państwa (art. 5 Konstytucji) powinno podporządkowywać cały proces interpretacji i stosowania Konstytucji urzeczywistnianiu tej
wartości 3. Organy władzy publicznej powinny posiadać odpowiednie kompetencje służące realizacji ochrony środowiska, która powinna być przedmiotem
odpowiedzialności politycznej każdego rządu, niezależnie od doraźnych tendencji politycznych 4. Nie oznacza to jednak, że zasada ochrony środowiska ma
wieść prym nad innymi względami, ponieważ ramy uwzględnienia tej kwestii
wyznaczane są przez zasadę zrównoważonego rozwoju 5. Z pewnością jednak
ujęcie konstytucyjnych obowiązków związanych z ochroną środowiska związane jest z uznaniem go za dobro wspólne, którego strażnikiem jest głównie
władza publiczna 6. Jednak ustawa zasadnicza nie nakłada obowiązków jedynie
na państwo, ale także na każdą osobę znajdującą się na terytorium Polski.
„Środowisko” i „ochrona środowiska”
Na potrzeby niniejszego tekstu konieczna jest krótkie wskazanie, co należy rozumieć pod pojęciami „środowisko” i „ochrona środowiska”, ponieważ,
choć Konstytucja stosunkowo często odnosi się do tych zagadnień, sama ich
nie definiuje.
„Środowisko”, w zależności od dyscypliny naukowej, może być używane
z dodatkowym określeniem (np. „środowisko biologiczne”, „środowisko człowieka”, „środowisko społeczne”), które będzie determinowało jego różne znaczenia 7. Na gruncie prawnym należy odwołać się jednak do definicji legalnej
„środowiska” zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska 8, która utożsamia to pojęcie głównie ze środowiskiem przyrodniczym 9. Przywołany akt prawny w art. 3 pkt 39 wyjaśnia, że „środowisko” jest
to „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku
L. Garlicki, M. Derlatka, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red.
L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 803-804.
4
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 20.
5
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn.
IV SA/Wa 367/13 (Legalis nr 809018).
6
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo…, s. 20-21.
7
Zob. M. Górski, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018, s. 31-35.
8
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm. t.j.); dalej jako: p.o.ś.
9
M. Górski, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek,
Warszawa 2016, s. 1696-1697.
3
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działalności człowieka […] oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami” wskazując jednocześnie jako przykłady owych elementów powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe
elementy różnorodności biologicznej.
W p.o.ś. można także odnaleźć prawną definicję pojęcia „ochrona środowiska”, zgodnie z którą jest to „podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej” 10 rozwijając, że
„ochrona ta polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”
(art. 3 pkt 13 p.o.ś.).
Warto podkreślić, że zarówno definicje pojęć „środowisko” jak i „ochrona
środowiska” nie odnoszą się jedynie do środowiska naturalnego w jego pierwotnej formie, ale uwzględniają także fakt korzystania z niego przez człowieka,
jednak pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki 11.
Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych
Ustawa zasadnicza, odnosząc się w art. 74 oraz 68 ust. 4 do obowiązków
związanych z ochroną środowiska, jako podmiot zobowiązany wskazuje „władze publiczne”. Adresatem tych postanowień są więc wszystkie organy i instytucje państwowe, a także samorządowe należące zarówno do władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej oraz sądowniczej 12.
Konstytucyjne zadania państwa związane z ochroną środowiska można
podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią obowiązki, które zostały

10
„Równowaga przyrodnicza” to „stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga
we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej” (art. 3 pkt 32 p.o.ś).
11
Zob. M. Roliński, Ewolucja pojęcia prawnego „środowisko” i „ochrona środowiska”, „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, nr 6, s. 163; M. Górski, [w:] Ustawa – Prawo ochrony środowiska.
Komentarz, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001, s. 56.
12
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006, s. 248.
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wprowadzone z uwagi na konieczność ochrony środowiska, a drugą te, które
ustanowiono w celu ochrony innej wartości, jednak ich charakter wiąże się
z ochroną środowiska 13.
Do pierwszej z grup należy zakwalifikować zadania wynikające z art. 74
Konstytucji. W ust. 1 wskazano, że „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. Owo „bezpieczeństwo ekologiczne” według Z. Dziamskiego i W. Nowosielskiego „to taki stan stosunków społecznych, w tym treści, form i sposobów działań, które ograniczają i eliminują zagrożenia ekologiczne, zapewniając
wszechstronny i bezpieczny rozwój całej ludzkości 14. Definicja ta wydaje się
być bliska rozumieniu „bezpieczeństwa ekologicznego” przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny, dla którego jest to taki stan środowiska, który pozwala
na bezpieczne przebywanie w nim i rozwój człowieka 15. Jak trafnie zauważa
N. Leśniak „Bezpieczeństwo ekologiczne w ujęciu konstytucyjnym będzie więc
synonimem odpowiedniej jakości środowiska” 16.
Warto zauważyć, że „Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom jest innym określeniem tego, co
w art. 5 [Konstytucji – przyp. aut.] 17 nazwane jest zasadą zrównoważonego
rozwoju. Jednak, podczas gdy w art. 5 [Konstytucji – przyp. aut.] określany
jest sposób postępowania, w art. 74 ust. 1 [Konstytucji – przyp. aut.] ustalony
jest cel postępowania […]” 18.

Tamże, s. 246.
Z. Dziamski, W. Nowosielski, Teoretyczne założenia bezpieczeństwa, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna” 2012,
z. VII, s. 208.
15
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. ….
16
N. Leśniak, Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
[w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym,
red. M. Jabłoński, A. Bisztyga, Wrocław 2014, s. 744.
17
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
18
J. Boć, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red.
J. Boć, Wrocław 1998, s. 134.
13
14
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Obowiązek wynikający z art. 74 ust. 1 Konstytucji powinien być realizowany poprzez działania „prowadzone w sposób systematyczny i uporządkowany w postaci pewnej polityki” 19. Władze publiczne powinny więc opracowywać i stosować zespół zasad, środków i metod, które pozwolą na utrzymanie
środowiska w odpowiednim stanie 20. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego
jednym z elementów bezpieczeństwa ekologicznego jest ochrona środowiska,
do której władze zostały zobligowane w art. 74 ust. 2 Konstytucji. Bezpieczeństwo ekologiczne ma bowiem szerszy zakres, a „Każde działanie w zakresie
ochrony środowiska jest jednocześnie działaniem ze sfery bezpieczeństwa ekologicznego, ale nie każde działanie ze sfery bezpieczeństwa ekologicznego jest
jednocześnie działaniem w zakresie ochrony środowiska” 21. Do pozostałych zadań władz publicznych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego Trybunał zaliczył także działania poprawiające aktualny stan środowiska i programujące
jego dalszy rozwój 22. B. Banaszak wskazuje także na konieczność prowadzenia
badań naukowych związanych ze stanem środowiska naturalnego, mających na
celu ocenę tego, które z jego zmian mają źródła w działalności człowieka,
a które stanowią naturalne następstwo działań samej przyrody oraz na odpowiednią politykę edukacyjną społeczeństwa w zakresie wiedzy związanej z bezpieczeństwem ekologicznym 23.
W art. 74 ust. 4 Konstytucji zawarty został obowiązek wspierania przez
władze publiczne działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Oznacza on konieczność przyjęcia regulacji prawnych określających
sposób współdziałania organów państwa i samorządu z podmiotami niepublicznymi, w tym także w aspekcie finansowym 24. B. Banaszak podkreśla także,
że: „Państwo, ustanawiając wymagania w zakresie kryteriów służących zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego zbyt rygorystycznie i dbając o ich przestrzeganie bez jakichkolwiek zachęt dla częściowego nawet obniżenia zagrożeń

M. Górski, [w:] Konstytucja…, s. 1699.
Tamże, s. 1600.
21
B. Rakoczy, Glosa do wyroku z 6 VI 2006, K 23/05 (lokalizacja drogi krajowej), „Państwo
i Prawo” 2009, nr 4, s. 135
22
Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. …
23
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, 436-437.
24
L. Garlicki, M. Derlatka, [w:] Konstytucja…Tom II …, s. 806-807.
19
20
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i obciążeń dla środowiska, narusza obowiązek wspierania przez władze publiczne działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska” 25.
Konieczne jest również wskazanie, że choć ustawa zasadnicza literalnie
wskazuje na wspieranie działań „obywateli” należy jednak uznać, że obowiązek
ten dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale także prawnych, bowiem rozszerzenie podmiotowego zakresu konstytucyjnych praw jednostki nastąpiło w praktyce działalności m.in. Trybunału Konstytucyjnego 26.
Obowiązkiem ustanowionym w celu ochrony innej wartości, który jednak wiąże się z ochroną środowiska, jest obowiązek zapobiegania negatywnym
dla zdrowia skutkom degradacji środowiska wyrażony w art. 68 ust. 4 Konstytucji. Przepis ten służy pewnemu dookreśleniu zadań związanych z realizacją
prawa do ochrony zdrowia wyrażonego w ust. 1 tego artykułu 27, jednak nie
nakreśla ani formy, ani zakresu tego obowiązku 28. Ustawodawca konstytucyjny
dostrzega więc nierozerwalny związek między dobrem, jakim jest zdrowie ludzi
a ochroną środowiska, wskazując tym samym, że działania konieczne dla skutecznej ochrony zdrowia nie mogą być oderwane od kwestii ochrony środowiska 29. Należy również zauważyć, że zgodnie z jedną z interpretacji tego przepisu
władze publiczne powinny podejmować odpowiednie działania nie tylko
wtedy, gdy wiadomo, że w środowisku naturalnym mogą wystąpić szkody, ale
także wtedy, gdy ta szkodliwość nie została jeszcze w pełni dowiedziona, ale
jest prawdopodobna 30. Oznacza to, że fakt świadczący o tym, że degradacja
środowiska może przynieść niekorzystne dla zdrowia publicznego skutki odłożone w czasie nie powinien prowadzić do bagatelizowania tego problemu tu
i teraz i niezależnie od doraźnych celów politycznych powinien stać się troską
każdej formacji politycznej dzierżącej w danym momencie władzę. Władze nie
powinny się też ograniczać jedynie do eliminowania czy ograniczania ujemnych następstw dla środowiska będących skutkiem m.in. działalności gospodarczej, ale zobowiązane są także do odpowiedniej edukacji społeczeństwa 31.
B. Banaszak, Konstytucja…, s. 440.
Tamże, s. 439.
27
L. Bosek, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek,
Warszawa 2016, s. 1563.
28
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 83.
29
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności …, s. 266.
30
J. Boć, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej …, s. 127.
31
B. Banaszak, Konstytucja…, s. 412.
25
26
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Nie bez znaczenia jest także fakt, że obowiązek zapobiegania negatywnym
dla zdrowia skutkom degradacji środowiska został zawarty w jednej jednostce
redakcyjnej wraz z obowiązkiem zwalczania przez władze publiczne chorób epidemicznych, które mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwie nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi osobami, ale także wskutek m.in. korzystania z wody o nieodpowiedniej jakości czy zamieszkiwania w sąsiedztwie
gleb zanieczyszczonych toksycznymi substancjami. Wskazany obowiązek powinien być realizowany więc nie tylko poprzez programy szczepień ochronnych lub izolację chorych, ale także przykładowo poprzez zapewnianie ludności
dostępu do wody o odpowiedniej jakości i jej stałe kontrolowanie czy też poprzez odprowadzanie ścieków i właściwą gospodarkę odpadami, szczególnie
tymi najbardziej niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi.
Po scharakteryzowaniu treści poszczególnych obowiązków władz publicznych związanych z ochroną środowiska zasadne wydaje się także znalezienie
odpowiedzi na pytanie, czy obywatele mają możliwość dochodzenia ich realizacji.
W pierwszej kolejności należy odnieść się do obowiązku z art. 68 ust. 4
Konstytucji. Przedstawiciele doktryny prezentują dwa poglądy. Zgodnie
z pierwszym z nich przepis ten ma charakter typowej normy programowej skierowanej przede wszystkim do ustawodawcy, który tworząc prawo powinien
mieć na względzie realizację wskazanego celu i nie można z niego wyprowadzić
prawa podmiotowego 32. Drugi, wręcz przeciwnie, wskazuje, że w art. 68 Konstytucji zostało wyrażone prawo podmiotowe, a m.in. ust. 4 (stanowiący doprecyzowanie postanowienia zawartego w ust. 1) może stanowić podstawę
roszczeń skierowanych do władz publicznych 33.
Wśród przedstawicieli doktryny wątpliwości co do swojego charakteru nie
budzi natomiast art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji, ponieważ uważają oni, że we
wskazanych przepisach zawarte zostały typowe normy programowe, których

Zob. M. Bartoszewicz, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, s. 136; Z. Banaszak, Konstytucja…, s. 412
33
Zob. J. Trzciński, M. Wiącek, [w:] Konstytucja … Tom II …, s. 733-734.
32
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naruszenie nie wiąże się z jakąkolwiek sankcją, a z zawartych w nich obowiązków władz publicznych nie można wyprowadzić żadnych praw podmiotowych 34.
Zgodnie z art. 81 Konstytucji praw określonych m.in. w art. 74 tego aktu
można dochodzić jedynie w granicach określonych w ustawie. Oznacza to, że
w przeciwieństwie do pozostałych praw i wolności jednostki określonych
w Konstytucji nie można dochodzić ich powołując się bezpośrednio na ustawę
zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny wskazał jednak na możliwość stwierdzenia niekonstytucyjności danej regulacji, choć będzie to możliwe tylko wtedy,
gdy przepisy ustawy wydanej w celu realizacji obowiązku nałożonego na władze
publiczne nie spełnią określonego w Konstytucji minimum, które powinien
uregulować ustawodawca zwykły 35. Wymaga podkreślenia także, że użyte
w art. 81 Konstytucji pojęcie „ustawa” należy rozumieć ściśle, co oznacza, że
niedopuszczalne jest uregulowanie kwestii objętych m.in. art. 74 Konstytucji
w aktach podustawowych 36.
Powszechny obowiązek ochrony środowiska
Jak już zostało to zasygnalizowane, ciężar obowiązków związanych
z ochroną środowiska Konstytucja nakłada w głównej mierze na władze publiczne. Nie oznacza to jednak, że tylko one są zobowiązane do podejmowania
działań związanych z zachowaniem środowiska naturalnego w jak najlepszym
stanie. Art. 86 Konstytucji wskazuje bowiem, że „Każdy jest obowiązany do
dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez
siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”. Uregulowanie w Konstytucji obowiązku jednostki dowodzi temu, że ma on szczególne znaczenie dla państwa i znajduje swoje uzasadnienie w wartościach, na
straży których stoi Rzeczpospolita Polska. Świadczy to o szczególnej trosce
ustawodawcy konstytucyjnego wobec środowiska naturalnego 37.

34
Zob. B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności …, s. 247; B. Banaszak, Konstytucja…, s. 438;
L. Garlicki, M. Derlatka, [w:] Konstytucja… Tom II …, s. 804, 807.
35
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r, sygn. Ts 86/00, OTK
2000, nr 8, poz. 308.
36
B. Naleziński, [w:] Konstytucja RP. Tom I. …, s. 1861.
37
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności …, s. 237.
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W tym miejscu należy zaznaczyć, że, w przeciwieństwie do art. 74 ust. 2
Konstytucji, w art. 86 ustawodawca konstytucyjny nie wyznaczył obowiązku
„ochrony środowiska”, ale obowiązek „dbałości” o jego stan. M. Górski wskazuje, że jest to zabieg celowy, ponieważ pojęcie „ochrona środowiska” odnosi
się zarówno do działań zachowawczych jak i kształtujących, a więc „dbałość”,
która zakłada starania o to, by stan środowiska się nie pogorszył, jest pojęciem
węższym i mieści się w zakresie jego „ochrony” 38.
Obowiązek z art. 86 Konstytucji ma dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Pierwszy z nich dotyczy zakazu wyrządzania szkód w środowisku,
a drugi nakazu przeciwstawiania się ich czynieniu 39. Przykładowo można wskazać, że działania jednostki mogą polegać z jednej strony np. na racjonalnym
kształtowaniu środowiska i korzystaniu z jego zasobów, a z drugiej – na powstrzymywaniu się od wprowadzania do niego zanieczyszczeń.
Uregulowanie obowiązku dbania o stan środowiska powoduje, że ma on
nie tylko charakter moralny, ale także i prawny 40. Jego adresatem jest każdy
podmiot znajdujący się na terytorium państwa, a więc zarówno osoba fizyczna
(w tym także cudzoziemiec i bezpaństwowiec), jak i osoba prawna, która ma
swoją siedzibę w Polsce 41. Należy zauważyć jednak, że art. 86 Konstytucji, choć
nakłada określony obowiązek względem środowiska, nie ustanawia prawa podmiotowego do korzystania ze niego 42.
Obowiązek troski o środowisko z art. 86 Konstytucji połączony jest z zasadą odpowiedzialności za jego naruszenie. Sposób redakcji przepisu wskazuje,
że odpowiedzialność ta ma charakter indywidualny 43. Zgodnie ze zdaniem drugim omawianego artykułu zasady odpowiedzialności określa ustawa, którą jest
p.o.ś. W jej tytule VI zostały uregulowane trzy odrębne typy odpowiedzialności: cywilna, karna i administracyjna 44.

M. Górski, [w:] Konstytucja…, s. 1900.
K. Działocha, A. Łukaszczuk, [w:] Konstytucja … Tom II…, s. 1002.
40
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
Warszawa 2008, s. 196.
41
Zob. B. Banaszak, Konstytucja…, s. 494.
42
K. Działocha, A. Łukaszczuk, [w:] Konstytucja…, s. 1006.
43
M. Haczkowska, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej …, s. 216.
44
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo…, s. 20.
38
39
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Zgodnie z art. 322 p.o.ś. „Do odpowiedzialności za szkody spowodowane
oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 45, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej”. Przepisy te można podzielić na tworzące środki:
a) prewencyjne (art. 222 § 2 k.c. w zw. z art. 144 k.c. oraz art. 439
k.c.), które pozwalają na złożenie skargi negatoryjnej przez właściciela nieruchomości przeciwko osobie, która narusza własność
w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. To naruszenie własności może polegać np. na emisji
gazów, pyłów czy nadmiernego hałasu. Art. 439 k.c. pozwala z kolei
na wystąpienie z roszczeniem o odwrócenie niebezpieczeństwa,
które może skutkować bezpośrednią szkodą;
b) kompensacyjne (art. 415 k.c. oraz art. 435 k.c.), które pozwalają na
dochodzenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę już po jej wystąpieniu 46.
W art. 323 p.o.ś przewidziane zostało roszczenie każdego, komu przez
bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu już ona wyrządzona o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych przez odpowiedzialny podmiot. W ust. 2,
z uwagi na konieczność ochrony środowiska jako dobra wspólnego, wskazano
na możliwość wystąpienia z roszczeniem także przez Skarb Państwa, jednostkę
samorządu terytorialnego czy organizację ekologiczną. W art. 325 p.o.ś. wyłączono także możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisku, nawet jeżeli szkodliwa działalność była
prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach.
Stosunkowo szerokie uregulowanie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia środowiskowe pozwala na wyodrębnienie ich i określenie

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm. t.j.);
dale także jako: k.c.
46
M. Górski, A. Jaworowicz-Rudolf, [w:] Prawo …, s. 221.
45
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mianem prawa karnego środowiskowego 47. Do najważniejszych, choć nie jedynych, regulacji należy zaliczyć te, które znajdują się w rozdziale XXII Kodeksu karnego 48 oraz w dziale II tytułu VI p.o.ś.
Przepisy karne zawarte w p.o.ś są stosunkowo szczegółowe i powiązane
z sankcjonowaniem niedotrzymania wymagań nałożonych przez tę ustawę.
Przykładowo można wskazać art. 330 p.o.ś., w którym zawarto wykroczenie
polegające na niezapewnieniu przez inwestora ochrony środowiska w trakcie
prac budowlanych na obszarze tych prac 49.
Z kolei w k.k. zawarte zostały przepisy statuujące przestępstwa polegające
na: zniszczeniu środowiska przyrodniczego (art. 181 k.k.), wprowadzaniu zanieczyszczeń (art. 182 k.k.), bezprawnym postępowaniu z odpadami lub substancjami i materiałami promieniotwórczymi (art. 183-185 k.k.), niewłaściwym utrzymywaniu urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniami i skażeniami (art. 186 k.k.), niszczeniu prawnie chronionego terenu
lub obiektu przyrodniczego (art. 187 k.k.) oraz wznoszeniu lub powiększaniu
obiektów budowlanych albo prowadzeniu działalności gospodarczej zagrażającej środowisku na terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych lub
krajobrazowych albo w ich otulinach (art. 188 k.k.) 50. R. Zawłocki, dokonując
analizy poszczególnych artykułów rozdziału XXII k.k. wskazuje, że w ich ramach można wyróżnić aż 59 rodzajów typów czynów zabronionych pod groźbą
kary, co sprawia, że jest to jeden z najobszerniejszych rozdziałów części szczególnej tego kodeksu. Ponadto zawarto w nim najwięcej nieumyślnych typów
przestępstw 51.
Trzecim z rodzajów odpowiedzialności (o najszerszym zakresie przedmiotowym) jest odpowiedzialność administracyjna. Jest ona przedmiotem postępowania wszczynanego z urzędu w sprawach podmiotów naruszających zasady
prawne korzystania ze środowiska niezależnie od odpowiedzialności cywilnej

W. Radecki, Przestępstwa przeciwko środowisku. Rozdział XXII Kodeksu karnego. Komentarz,
Warszawa 2001, s. 50.
48
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, t.j.); dalej także
jako: k.k.
49
M. Górski, A. Jaworowicz-Rudolf, [w:] Prawo…, s. 226-227.
50
Zob. szerzej W. Radecki, Przestępstwa przeciwko środowisku …,, s. 60-205; M. Górski, A Jaworowicz-Rudolf, [w:] Prawo…, s. 227-230; R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 1, s. 133-145.
51
R. Zawłocki, Karnoprawna…, s. 133.
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i karnej, z którymi wzajemnie się uzupełnia 52. Odpowiedzialność administracyjna egzekwowana jest przez organy administracji publicznej poprzez decyzje
administracyjne i polega na ustalaniu przez uprawnione organy nakazów i zakazów określonego zachowania się 53. Może ona przybrać przykładowo formę
decyzji zobowiązującej do przywrócenia środowiska do stanu właściwego czy
ograniczenia oddziaływania na środowisko (art. 362 ust. 1 p.o.ś.) albo wstrzymującej prowadzenie działalności, która powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach (art. 364 p.o.ś.).
Dzięki możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za pogorszenie
stanu środowiska na trzech płaszczyznach (karnej, cywilnej i administracyjnej)
organy władzy publicznej posiadają szeroki zakres środków, które mogą zostać
zastosowane wobec tych, dla których środowisko naturalne nie jest wartością
o którą należy dbać. Należy również wskazać, że także obywatele zaniepokojeni
działaniami podmiotów prywatnych powodującymi szkody w środowisku
mogą podejmować pewne działania zmierzające do wyegzekwowania ich odpowiedzialności. Przykładowo wystarczy wskazać na możność wytoczenia powództwa na drodze cywilnej czy zgłoszenie do organów ścigania informacji
o możliwości popełnienia przestępstwa.
Konkluzje
Konstytucja, nakładając zarówno na władze publiczne, jak i na wszystkie
podmioty przebywające na terytorium Polski obowiązki mające na celu zachowanie odpowiedniego stanu środowiska naturalnego, wskazuje, że jest to jedna
z najważniejszych wartości, która powinna być chroniona. Należy jednak pamiętać, że „Obowiązek dbałości o stan środowiska [nałożony na obywateli –
przyp. aut.] ma charakter subsydiarny w stosunku do obowiązku władz publicznych ochrony środowiska […]” 54.
Władze publiczne zobowiązane są przede wszystkim do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom, a w ramach szeregu zadań, które powinny w tym celu wykony-

R. Łyżwa, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, „Roczniki Nauk Prawnych” 2013, nr 1, s. 113-115.
53
M. Górski, A. Jaworowicz-Rudolf, [w:] Prawo…, s. 238.
54
B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności …, s. 240.
52
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wać, jednym z najistotniejszych jest prowadzenie działań realizujących obowiązek ochrony środowiska. Konstytucja wskazuje także, że jeżeli to podmioty
prywatne zdecydują się na podjęcie działań w tym zakresie, obowiązkiem organów państwa jest wspieranie ich. Władze publiczne, z uwagi na związek między stanem środowiska naturalnego a zdrowiem ludzi, powinny także zapobiegać negatywnym skutkom jego degradacji, aby w pełni realizować przysługujące jednostce prawo do ochrony zdrowia. Obok władz także wszyscy przebywający w Polsce powinni dbać o stan środowiska, a w przypadku jego pogorszenia muszą liczyć się z pociągnięciem do odpowiedzialności.
Konieczność współdziałania państwa i obywateli niezbędna jest do zachowania odpowiedniego stanu środowiska, w którym żyje człowiek. Związane
jest to z faktem, że to działalność ludzi, która często jest efektem pozytywnego
dla rozwoju ludzkości postępu technicznego i urbanizacyjnego, prowadzi do
jego degradacji. Wydaje się jednak, że władze nie powinny oddziaływać jedynie
poprzez ustanawianie określonych nakazów i zakazów czy wspieranie tych
osób, które samodzielnie decydują się na prowadzenie działań na rzecz środowiska naturalnego, ale także, a może przede wszystkim, powinny prowadzić
odpowiednią politykę edukacyjną, która przekona wszystkich członków społeczeństwa do dobrowolnego spełniania ich konstytucyjnego obowiązku.
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Summary
Responsibilities related
to environmental protection
in the Constitution of the Republic of Poland
The Polish Constitution in five articles refers to the natural environment.
Establishment of obligation related to environmental protection in this legal
act means the unique importance of this matter for the Polish state.
The purpose of this paper is to discuss the constitutional obligations related to environmental protection. One part of the text indicates the obligations of the state (laid down in articles 68(4) and 74) and the resulting tasks
that should be implemented by public authorities. The next one discusses the
obligation imposed on citizens to care for the quality of the environment (laid
down in article 86) and characterizes the possibility of bringing to account the
persons who by their actions led to the degradation of the natural environment.
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Konstytucyjna zasada wolności
gospodarczej a regulacje prawne
dotyczące ochrony środowiska

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 20, wprowadziła zasadę wolności działalności gospodarczej zapewniającej każdemu obywatelowi społeczną
gospodarkę rynkową opartą na wolności działalności gospodarczej, własności
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowiącą podstawę ustroju gospodarczego kraju 1. Tym samym Konstytucja
utworzyła nową zasadę prawną, a jednocześnie zapewniła obywatelom prawo
do wolności gospodarczej, której należy przestrzegać i strzec. Jest to norma,
której podmiotami są osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą.
Niezgodne z Konstytucją byłyby więc unormowania wprowadzające daleko idące ograniczenia nadanej wolności, które mogłyby znacząco utrudnić
lub wręcz uniemożliwić korzystanie z wolności gospodarczej. Jednakże, zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze
względu na ważny interes publiczny 2.
Dalej, w art. 31 ust 3. Konstytucja bardziej szczegółowo określa, że ograniczenia z zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób, jednak ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw 3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.).
2
Tamże.
3
Tamże.
1
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Wobec powyższego ochrona środowiska jest konstytucyjnie umocowaną przesłanką do ograniczenia wolności gospodarczej w celu ochrony środowiska.
Jednocześnie, przedsiębiorca jest adresatem większości norm określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 4, które szczegółowo określają jego prawa i obowiązki, w tym te ograniczające wolność gospodarczą w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Konstytucji RP ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Prowadzona przez nie polityka ma zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom - art. 74 ust. 1
Konstytucji. Władze publiczne zatem mają spełniać ten obowiązek, między innymi, poprzez podejmowanie działań legislacyjnych w postaci ustawowych
ograniczeń działalności gospodarczej, adekwatnych i proporcjonalnych do potencjalnych zagrożeń środowiska. Jednakże, żadna z tych wartości nie może być
chroniona w sposób absolutny - należy zachować stosowny balans, który
umożliwi współistnienie tych norm bez nadmiernych szkód wyrządzonych
w zakresie którejkolwiek z nich 5.
Obydwie normy prawne, zarówno wolność działalności gospodarczej jak
i obowiązek ochrony środowiska mają solidne umocowanie w Konstytucji. Nie
wyklucza to jednak sytuacji, w której te dwie normy będą ze sobą w konflikcie.
Nie jest nigdzie wskazane wprost, która norma jest nadrzędna, jednak biorąc
pod uwagę ogrom aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz dorobek doktryny, można by domniemywać, że to właśnie ta norma jest silniej
chroniona przez ustawodawcę. Celem analizy przeprowadzonej w niniejszym
artykule będzie określenie w jakim stopniu przepisy dotyczące ochrony środowiska ograniczają konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej w oparciu o wybrane przykłady regulacji prawnych.
Korzystanie ze środowiska łączy się z szeregiem wymogów do spełnienia
oraz licznymi zezwoleniami, które należy posiąść, aby móc ze środowiska korzystać. Złożoność procedur, rozproszenie w różnych aktach prawnych, niejednoznaczność i obowiązek spełnienia wszystkich wymagań formalnych w wielu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z
późn. zm.).
5
J. Ciechanowicz-McLean, Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, T. XXXI.
4
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przypadkach jest bardzo kłopotliwe dla przedsiębiorców i wydłuża okres oczekiwania na uzyskanie wymaganej decyzji administracyjnej, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie kłopotliwe są wymagania administracyjne stawiane przed wielkimi przedsiębiorstwami.
Problematyczną kwestię rozproszenia przepisów oraz wielość organów
uprawnionych do wydawania zezwoleń idealnie obrazuje sytuacja, w jakiej znalazły się Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice" w 2014 r. Eksploatowały one złoża rud miedzi wykorzystując szyby zlokalizowane w obszarze 3 powiatów: powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego. Doprowadziło to
do sytuacji, w której zgodnie z prawem, gospodarowanie odpadami w ramach
jednej kopali regulowane jest decyzjami organów z kilku powiatów.
Wobec powyższego Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice", aby
uzyskać ponownie wygasające pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie
odpadami, zobowiązane były do przygotowania dokumentacji i wystąpienia
o 4 decyzje: do marszałka województwa o pozwolenie na wytwarzania i przetwarzanie odpadów w instalacji kopalni, do starosty polkowickiego o przetwarzanie i zbieranie odpadów poza instalacjami - na terenach placów szybowych,
do starosty głogowskiego o przetwarzanie i zbieranie odpadów poza instalacjami oraz do starosty lubińskiego o zbieranie i przetwarzanie odpadów poza
instalacjami. Ponadto, na terenie dwóch placów szybowcowych, które były
niefortunnie usytuowane na granicy dwóch powiatów, Zakłady Górnicze musiały wystąpić o dwa pozwolenia na prowadzenie i przetwarzanie poza instalacjami i zbieranie odpadów od dwóch starostów, właściwych ze względu na lokalizację placów 6.
W rezultacie, wniesiono 4 opłaty administracyjne, otwarto 4 postępowania i wydano 4 decyzje dotyczące jednego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, kopalnia musiała uregulować osobną decyzją administracyjną kwestię gospodarowania wytwarzanymi przez nią odpadami wydobywczymi. Podsumowując,
potrzebne było uzyskanie aż 5 decyzji dotyczących gospodarki odpadami przez
jedno przedsiębiorstwo. Przepisy te okazały się mieć kuriozalne skutki w praktyce, jednak mimo licznych nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 7, kwestia ta nie została uregulowana wprost. Na szczęście z pomocą
I. Kotarska, B. Mizera, Przepisy prawa ochrony środowiska w praktyce przedsiębiorcy górniczego,
„Przegląd Górniczy” 2014, nr 8.
7
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.).
6
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przedsiębiorcom ruszyła doktryna i orzecznictwo, które dookreśliły, że w takich sytuacjach jak powyżej opisana, zastosowanie będzie miał art. 21 par. 1
pkt 1 kodeku postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów,
orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości 8. Dzięki takiej interpretacji, udało się zmitygować uciążliwe skutki
niedookreślonej regulacji przepisów ustawowych i polepszyć komfort funkcjonowania działalności gospodarczych, w szczególności tych działających na dużych terenach, bez uszczerbku dla środowiska.
Każda działalność gospodarcza nastawiona jest na zysk. Wobec czego,
newralgiczną kwestią, która może zaważyć na działalności bądź istnieniu danego przedsiębiorstwa są koszty, w tym opłaty nakładane przez państwo na
przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianym użytkowaniem środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska określone zostały między innymi ustawą
z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz ustawą z 20 lipca 2017 r. prawo wodne 9. Opłaty te
dzielą się na opłaty za korzystanie z zasobów środowiska oraz opłaty za wprowadzanie zmian w środowisku, w skład których wchodzą między innymi
opłaty za pobór wód, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz za składowanie odpadów. Ustalanie wielkości tych opłat jest skomplikowane i uzależnione od bardzo wielu czynników,
a odbywa się na podstawie rocznego sprawozdania z korzystania ze środowiska.
Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku, gdy roczna wielkość opłaty jest mniejsza niż 800 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 10.
Problemy dotyczące opłat i kar finansowych nakładanych na rolników za
nawadnianie upraw ze stawów czy rowów krytykowała już Krajowa Rada Izb
Rolniczych. Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm. t.j.).
9
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm. t.j.).
10
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, (Dz.U. 2012 poz. 1342).
8

190

Konstytucyjna zasada działalności gospodarczej …

zgodnej z ochroną środowiska, nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną z pomocą deszczowni lub pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania możliwe są po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w ustawie prawo
wodne 11. W świetle powyższych przepisów rolnicy nie mogą, do wysokości
ograniczenia, nawadniać swoich upraw ze zbiorników wód powierzchniowych
takich jak stawy czy rowy polne, bez stosownego pozwolenia, nawet jeżeli te
zbiorniki należą do nich.
W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych nawodnienie w okresie suszy pomaga w przetrwaniu wielu gatunków fauny i flory, wzbogaca życie biologiczne
takich gruntów oraz zapobiega nadmiernemu wzrostowi glonów w zbiornikach
wodnych, które później wpływają do innych zbiorników zanieczyszczając je.
Ograniczenia dotyczące korzystania z prywatnych zbiorników wodnych
w celu nawodnienia upraw, które summa summarum mają korzystny wpływ
na środowisko, wydają się być wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące w stosunku do rolników. Jest to również kolejny koszt, który gospodarstwa muszą
ponieść w związku ze swoją działalnością, co może mieć negatywny wpływ na
płynność finansową danej działalności gospodarczej 12.
Kolejnym problematycznym wątkiem wartym poruszenia jest kwestia regulacji prawnych dotyczących składowania i utylizacji odpadów. Według danych Ministerstwa Środowiska w 2017 r. spłonęły 37 składowiska odpadów,
a do połowy 2018 r. już 70. Składowiska śmieci mają duży margines ryzyka,
jeżeli chodzi o samozapłony, jednak znacząca większość z nich to nie przypadek. Opłaty za przyjmowanie odpadów z roku na rok rosną, ponieważ rosną
również opłaty za wypuszczanie gazów i pyłów do atmosfery, które zakłady
utylizacji odpadów muszą uiścić.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo może
składować odpady przez rok od daty ich zebrania, a po upłynięciu tego okresu
jest zobowiązane do przekazania odpadów do utylizacji. Wcześniej okres dopuszczalnego składowania odpadów wynosił 3 lata. Jeżeli powyższy termin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm
w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, (Dz. U. poz. 344 z późn. zm.).
12
Za co rolnik może zostać surowo ukarany. Kuriozalne przepisy [online], https://www.agropolska.pl/prawo/za-to-rolnik-moze-zostac-surowo-ukarany-kuriozalne-przepisy,762.html [dostep:
10.06.2019].
11
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i obowiązek utylizacji nie zostaną spełnione, właścicielowi grozi kara grzywny
lub pozbawienia wolności 13. Jednocześnie za każdą tonę składowanych odpadów przedsiębiorstwo w 2020 r. będzie musiało zapłacić 270 zł opłaty marszałkowskiej 14. W związku z wejściem w życie nowych przepisów i projektami kolejnych regulacji, przedsiębiorcy zaczęli szukać alternatywnego rozwiązania dla
tej kosztownej sytuacji i takim sposobem znaleźliśmy się w sytuacji masowych
pożarów na składowiskach odpadów. Miejsc utylizacji konkretnego rodzaju
śmieci często brakuje, a koszty utylizacji są coraz wyższe, więc przedsiębiorstwom najzwyczajniej w świecie się to nie opłaca. Na dodatek, do Polski przyjeżdżają odpady z Francji czy Niemiec, bo koszty przyjęcia odpadów są dużo
niższe, w wyniku czego krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami
przyjmują ich dużo więcej niż są w stanie zutylizować i znowu koło się zamyka
- powstają kolejne pożary wysypisk 15.
Regulacje dotyczące gospodarki odpadami są niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszych realiach, kiedy cały świat dosłownie i w przenośni tonie
w śmieciach. Ustawodawca miał w zamiarze osiągnąć dobry i ważny cel, jednak
wykonanie jest dalekie od doskonałego. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, w której podpalenie wysypiska i wyprodukowanie ogromnych ilości szkodliwych substancji do środowiska, w tym arsenu, ołowiu i kadmu, będzie się
bardziej opłacało przedsiębiorcom niż utylizacja śmieci 16. Nakładanie wysokich opłat i niedostosowanie infrastruktury do potrzeb rynku również ogranicza wolność działalności gospodarczej, a jednocześnie ma bardzo negatywny
wpływ na ochronę środowiska.
Wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawiały się wyroki obejmujące materię ograniczeń wolności działalności
gospodarczej. W wyroku C-283/11 TSUE wskazał, że wolność prowadzenia
działalności gospodarczej - jako prawo podstawowe - ma szczególny charakter,
Art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ….
Wyższe stawki za odbiór odpadów, zmiany nie obejmą rodzin wielodzietnych [online], https://
www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wyzsze-stawki-za-odbior-odpadow-zmiany-nie-obejmarodzin-wielodzietnych-6587.html [dostęp: 10.06.2019].
15
K. Kojzar, Pożary składowisk odpadów. Dlaczego płoną śmieci w całej Polsce? [online], https://
smoglab.pl/pozary-skladowisk-odpadow-dlaczego-plona-smieci-w-calej-polsce/ [dostęp: 10.06.
2019].
16
P. Ciszak, Pożary wysypisk śmieci skaziły ziemię. Wysokie stężenia niebezpiecznych substancji
[online], https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/greenpeace-pozary-wysypisksmieci-odpady,243,0,2410483.html [dostęp: 10.06.2019].
13
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gdyż podlega ona różnego rodzaju ingerencjom ze strony władz publicznych,
które ma prawo ustanowić niezbędne do osiągnięcia założonych celów ograniczania. Jednakże, zawsze powinno się to odbywać zgodnie z zasadą proporcjonalności 17.
Zatem, w jakim stopniu regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska
ograniczają konstytucyjna wolność działalności gospodarczej?
Omówione we wstępie przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jasno wskazują, że możliwe i dopuszczalne jest ograniczenie swobody działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny, którym ochrona środowiska niewątpliwie jest, co też zostało wskazane w przepisach Konstytucji.
W tym kontekście wartość jaką jest ochrona środowiska przeważa nad swobodą
działalności gospodarczej, tym samym uzasadniając jej ograniczenia 18.
Odpowiedź na postawione pytanie uzyskać można również poprzez indywidualną analizę przesłanek ograniczenia wolności działalności gospodarczej,
mających swoje źródło w celu ochrony środowiska. Ocena słuszności, celowości i proporcjonalności wprowadzonych ograniczeń powinna pomóc, w indywidualnych przypadkach, stwierdzić czy dane normy prawne zapewniają osiągnięcie celu jakim jest ochrona środowiska bez nadmiernego czy też niepotrzebnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej.
Z przedstawionych w tym tekście przykładów wynika, że niezbędne jest
dopracowanie, uproszczenie i potencjalne złagodzenie niektórych przepisów
dotyczących ochrony środowiska. Oczywiście, ważne jest postawienie wyraźnych granic w celu ochrony przyrody, jednak nie zawsze cel idzie w parze z właściwą egzekucją. Należy również pamiętać, że gros przepisów dotyczących
ochrony środowiska jest wynikiem implementacji dyrektyw unijnych do prawodawstwa krajowego, na które ustawodawca nie ma pełnego wpływu i często
robi to w dużym pośpiechu ze względu na ogrom prac legislacyjnych. Myślę,
że regulacje środowiskowe idą w dobrym kierunku, są stopniowo dopracowywane i dają realną szansę na poprawienie warunków przyrody.

Wyrok w sprawie Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk, C-283/11.
A. Brzezińska-Rawa, Ochrona wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej Ochrona
wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej, [w:] Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa, red.
A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak, Toruń 2015.
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Co istotne, wartości wysoko cenione, takie jak ochrona środowiska, będą
zmuszały przedsiębiorców i ustawodawców do poszukiwania i wdrażania coraz
bardziej ekologicznych, oszczędnych i długoterminowo pozytywnych rozwiązań, dzięki którym ochrona środowiska będzie stymulowała zrównoważony
rozwój przedsiębiorstw.
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Summary
The constitutional freedom of economic activity
and legal provisions regarding environmental
protection
This article analyses if the regulations regarding the environment limit
the constitutional freedom of economic activity. In the first chapter the author
analyses constitutional and legal basis of both freedoms of economic activity
and environmental regulations. The economic activity can be limited if it is
necessary to save the environment, however it should be done according to the
proportionality rule. The second chapter describes the complex administrational procedures regarding permits to use the environment based on the example of mining industry. It also shows the change of legislation regarding the
procedures in favour of the businesses, showing the progress and effort to
achieve the proportionality rule. Third chapter describes problems regarding
the obligatory payments and fines based on the environmental regulations, referring to the examples of large scale businesses and agriculture, which seem to
be, in specific situations, harsh on the businesses undertaking economic activity and yet again the struggle to mitigate the harshness of the law. The fourth
chapter describes a very important problem of waste management and problems regarding, yet again, the costs that businesses need to bear and how, in a
very harmful to the environment way, they try to avoid those costs. The summary tries to answer the title questions in relation to the analysis undertaken
in the article.
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Leczenie przez nieuprawnionego
na przykładzie leczenia przez rodzica

Wstęp
Zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki medycznej to wielkie wyzwanie zarówno dla Państwa jak i jego obywateli. Skalę tego problemu dostrzegła nawet Najwyższa Izba Kontroli podkreślając, że „dzieci i młodzież w wieku
szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej.
Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje współdziałania i koordynacji
pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ich leczenie, np. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów i pielęgniarek. System opieki nad
uczniami nie funkcjonuje, a zamiast niego podejmowane są jedynie wybiórcze
i fragmentaryczne działania profilaktyczne” 1. Jest to tym bardziej bulwersujące, gdyż sam Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, że „(…) dziecko jest pacjentem szczególnym. Odrębność dziecka jako pacjenta wynika z cech mających
źródła w poziomie jego rozwoju, ograniczonego poziomu percepcji rzeczywistości oraz możliwości komunikowania się z otoczeniem. Ponadto tempo
zmian zachodzących w organizmie dziecka zarówno w procesie rozwoju choroby, jak i procesie zdrowienia jest inne niż u dorosłego” 2. Jak widzimy proces
leczenia dziecka choć inny od procesu leczenia osoby dorosłej, jest co najmniej
równie wymagający. Gdy służba zdrowia nie jest w stanie zapewnić wszelkiej
niezbędnej pomocy medycznej, odpowiedzialność za zdrowie dziecka przej-

Chaos w opiece zdrowotnej nad dziećmi, [online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opiekazdrowotna-nad-dziecmi-i-mlodzieza.html [dostęp: 05.01.2019].
2
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra zdrowia, z dnia 6 lutego 2017 roku, [online]
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2017_02_06_mz_ii.pdf [dostęp: 05.01.2019].
1
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muje jego rodzic. Można tutaj zadać pytanie czy to służba zdrowia jest dopełnieniem domowej opieki medycznej czy też to właśnie domowe sposoby leczenia tylko uzupełniają możliwości leczenia oferowane przez Państwo?
W kolejnych akapitach poruszono problem odpowiedzialności karnej
osób, które udzielają świadczenia zdrowotne bez posiadania odpowiednich
uprawnień. Aby ten problem był przedstawiony w odpowiednim świetle, doprecyzowano rozróżnienie osób pomiędzy osobami leczącymi bez uprawnień
w sposób zawodowy i nie zawodowy.
Odpowiedzialność karna
za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień
Tutaj dochodzimy do konkluzji, kto powinien być bezpośrednio odpowiedzialny za leczenie dziecka - specjalistyczni lekarze czy też najbliższa rodzina? Niezależnie od tego kogo przyjmiemy jako głównie odpowiedzialnego
za leczenie dziecka to i tak nie możemy umniejszyć roli rodzica, opiekującego
się chorym dzieckiem niezależnie od udziału profesjonalnego lekarza lub jego
braku. Niewątpliwie istotnym jest też dość oczywisty fakt, że rodzice nie posiadają specjalistycznych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Jednocześnie w polskim porządku prawnym obowiązuje szereg ustaw przewidujących odpowiedzialność karną za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez
uprawnień - są to:
„1) art. 58 ust. 1 ustawy z dnia grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (dalej u.z.l.), (…);
2) art. 58 ust. 2 u.z.l., (…);
3) art. 84 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej
u.z.p.),(…);
4) art. 85 u.z.p., którego konstrukcja normatywna bazuje na art. 84 u.z.p. (…);
5) art. 9 ust. 1 ustawy z 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (dalej u.z.f.), (…);
6) art. 136 ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (dalej
u.z.fizj.), (…);
7) art. 137 u.z.fizj., (…)” 3.

P. Daniluk, Odpowiedzialność karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień,
[w:] Zagadnienia prawa medycznego, red. A. Górski, E. Sarnacka, Warszawa 2018, s. 33.
3
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Można tu odnotować, że wyjątkowo mało prawdopodobna jest sytuacja
w której art. 58 ust. 2 u.z.l. mógłby mieć zastosowanie względem rodziców
leczących własne dzieci, gdyż trudno wyobrazić sobie sytuację w której rodzic
leczyłby własne dziecko w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jestem też głęboko przekonany, że żaden rodzic nie będzie przekonywał własnego dziecka,
że posiada specjalistyczne uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wydaje się dużo bardziej prawdopodobne, że rodzic powoła się na swój autorytet i doświadczenia życiowe małoletniego.
Rozróżnienie pomiędzy osobami leczącymi bez uprawnień
w sposób zawodowy i nie zawodowy
Warto podkreślić, że tylko w art. 9 ust. 1 u.z.f. jest wprost określone,
że udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych musi mieć charakter zawodowy tzn. być czynione w sposób stały i zarobkowy. Wymóg zarobkowego
charakteru świadczeń zdrowotnych nie występuje w art. 84 u.z.p. co jest dodatkowo uściślone przez art. 85 tejże ustawy, gdzie wprost wypisane są dodatkowe sankcje, możliwe do zastosowania w stosunku do sprawcy, który działał
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadzał w błąd, co do posiadania udziela określonych świadczeń zdrowotnych. Nie ma go też w art. 58 ust.
1 i ust. 2 u.z.l. ani art. 136 i art. 137 u.z.fizj. „Między innymi wykładnia systemowa zewnętrzna nie pozwala przyjąć, że również w art. 58 ust 1 u.z.l., art.
84 u.z.p. i art. 136 u.z.fizj. chodzi o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób zawodowy. Brzmienie art. 9 ust 1 u.z.f. nakazuje bowiem uznać, że gdy
ustawodawca chce ograniczyć odpowiedzialność karną za udzielanie świadczeń
zdrowotnych bez uprawnień do działań o charakterze zawodowym, wówczas
wyraża to wprost w treści przepisu typizującego. Tymczasem w art. 58 ust. 1
u.z.l., art. 84.u.z.p. i art. 136 u.z.fizj. tego nie uczynił i nie posłużył się słowem
«zawodowo» lub podobnym, co wyklucza interpretację, zgodnie z którą stypizowane w tych przepisach czyny zabronione polegają na zawodowym udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych. Wobec tego należy zakwestionować
powszechnie prezentowane stanowisko, że w art. 58 ust. 1 u.z.l. chodzi wyłącznie o czynności zawodowe. Powyższe nie oznacza jednak, że znamiona czynów
zabronionych z art. 58 ust. 1 u.z.l., art. 84 u.z.p, i art. 1.36 u.z.fizj, będzie
wypełniało okazjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę nieu-
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prawnioną w przedstawionym wcześniej rozumieniu. Gdyby tak było, to odpowiedzialności karnej z art. 58 ust. 1 u.z.l. podlegałaby przykładowo matka,
która za pomocą termometru mierzy dziecku temperaturę lub podaje mu lek
przeciwgorączkowy. W przykładzie tym mamy wszak do czynienia z działaniem medycznym polegającym na rozpoznawaniu choroby (mierzenie temperatury) i jej leczeniu (podawanie leku), a więc z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, o jakim mowa w art. 58 ust. 1 u.z.l., podejmowanym przez osobę
nieuprawnioną na gruncie u.z.l. Nie trzeba chyba szerzej argumentować, że
karalność takiego rodzaju zachowań byłaby absurdalna” 4. Ponadto „oczywiste
jest, że nie każde dokonanie czynności leczniczej przez osobę nieuprawnioną
będzie bezprawne. W przeciwnym razie każda osoba niebędąca lekarzem mogłaby być pociągnięta do odpowiedzialności nawet za sporadyczne dokonywanie czynności leczniczych w stosunku do własnej osoby lub osób najbliższych.
Przyzwolenie na leczenie bez udziału lekarza stwarza też obowiązujące prawo,
które dopuszcza sprzedaż wielu leków bez recepty” 5.
Ważnym jest, że wspomniane wyżej przepisy dotyczą osób czerpiących
korzyści majątkowe z udzielania świadczeń medycznych bez uprawnień. Ustawodawca wyraźnie piętnuje takie zachowanie starając się chronić osoby posiadające stosowne uprawnienia. „Współczesnych europejskich czarowników,
szamanów lub znachorów określanych mianem bioenergoterapeutów ceni się
bardziej, jeżeli mogą wylegitymować się stopniem doktora lub tytułem profesora, choćby nadanym bezprawnie przez nieuprawnione do tego samozwańcze
‘towarzystwa naukowe’ i ‘szkoły’. (…) Specjaliści od zjawisk paranormalnych,
różnego rodzaju psychotronicy, parapsychologowie, specjaliści od ‘myślenia
pozytywnego’, którym «leczą» nieuleczalne choroby somatyczne, wróżbici i jasnowidzowie, operatorzy tekturowych piramidek energii jonizującej, wahadełek, amuletów, talizmanów i innych bardziej wymyślnych rekwizytów, niegdyś
tak niezbędnych w praktykowaniu białej i czarnej magii - wciąż u progu XXI
w. mogą liczyć na popyt na swe usługi” 6. Rodzice pod tym względem są całkowicie bezpieczni. Ich naturalna legitymacja do dbania o zdrowie własnych pociech nie jest w sprzeczności z ustawową ochroną zawodów medycznych,
Tamże, s. 46.
E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 945.
6
D. Karczmarska, Prawnokarna ochrona tytułu i stopni naukowych, „Państwo i Prawo” 2008,
nr 6, s. 105.
4
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a wręcz ułatwia rodzicom znalezienie skutecznej pomocy medycznej w sytuacji
problemów zdrowotnych ich dzieci.
Odpowiedzialność rodzica leczącego własne dziecko
Rodzic jest często pierwszym ogniwem w procesie leczenia dziecka, jego
legitymację do tego można nawet wyprowadzić wprost z przepisów kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 maja 2000 r. 7
stwierdził za K. Gromek, że „władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96
i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na
celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów”. K. Gromek
wskazuje, że „piecza” w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks
rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.) to piecza w szerokim ujęciu, obejmująca
obowiązek i prawo wychowywania dziecka. H. Ciepła z kolei podnosi, że k.r.o.
nakazuje przy tym rodzicom, troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka, czyli zapewnić mu należyte środowisko materialne oraz ochronę przed
niebezpieczeństwami, jakie mogą mu zagrażać. Natomiast ochrona dziecka
przed niebezpieczeństwem obejmuje zarówno niebezpieczeństwo fizyczne, jak
i duchowe, bez względu na źródło zagrożenia. Jest to ochrona przed osobami
trzecimi, a także przed niebezpieczeństwem niezależnym od człowieka, np.
chorobą, powodzią, pożarem. Rodzice są zatem zobowiązani troszczyć się o
zdrowie dziecka, zapewnić mu pielęgnację i leczenie, mieszkanie, a także odpowiedni do wieku rodzaj rozrywki” 8.
Wśród rodziców nieletnich może zaistnieć przekonanie, że mają wyłączne
prawo do decydowania o losie swoich dzieci i podejmowania dla nich wszystkich ważnych decyzji. Oprócz codziennych spraw rodzice często muszą podejmować decyzje, które mogą wpływać nie tylko na zdrowie, ale także na życie
ich dzieci. Jednym z przejawów władzy rodzicielskiej jest możliwość leczenia
swojego dziecka. Obecnie coraz więcej leków, które mogły być przepisywane
tylko przez lekarza, jest dostępnych bez recepty, co pozwala rodzicom unikać
wizyt lekarskich i natychmiast kupić leki w aptece. Już teraz widzimy, że zdolność rodzica jako opiekuna medycznego stopniowo się zwiększa (ze względu
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00, LEX nr 51982.
M. Kucwaj, Wybrane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako źródła obowiązku gwaranta, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2010, t. LXXXII, s. 132.

7
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na dostępność szerszej gamy leków dostępnych bez recepty lub poszerzenie
możliwości zdobywania podstawowej wiedzy medycznej z popularnych czasopism lub internetu).
Wraz z rozszerzeniem możliwości leczenia przez rodzica, rośnie również
ryzyko dla rodziców i ich dzieci. Dając dziecku złe lekarstwo, rodzic może nie
tylko pogorszyć jego sytuację, ale wręcz zaszkodzić zdrowiu. Jak możemy przeczytać w publikacji dr n.med. Krzysztofa Piwowarczyka i mgr farm. Ilony Ślugaj: „dziecko ma nieco inną przemianę materii niż dorosły. Dlatego niektórych
leków nie wolno mu podawać. Najbardziej niebezpiecznym preparatem jest
kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Polopiryna), powszechnie stosowany
przy bólach i przeziębieniach u dorosłych, a zabroniony u dzieci do 16 lat.
Może on być bowiem przyczyną bardzo groźnego toksycznego uszkodzenia
wątroby, z towarzyszącymi mu ciężkimi objawami neurologicznymi. To tzw.
zespół Reye'a, który zdarza się wyłącznie u dzieci” 9. Wydaje się oczywiste, że
takie niewłaściwe leczenie może skutkować hospitalizacją dziecka, a rodzic
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie można jednak tego ocenić
bez uprzedniego odniesienia się do konkretnego przypadku. Pokazuje to jak
wielką odpowiedzialność ponosi rodzic leczący własne dziecko, a przecież jest
to tylko jedna z jego powinności. „Z pełnieniem funkcji rodzica wiąże się szereg
praw i obowiązków, nazywanych treścią władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i trwa aż do osiągniecia przez
niego pełnoletności” 10. Warto zauważyć, że zakres władzy rodzicielskiej różni
się w zależności od wieku dziecka, wraz z jego dorastaniem, dziecko nabywa
nowe prawa i może samodzielnie decydować o coraz ważniejszych aspektach
swojego życia. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzialność za zdrowie
dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, chyba że jedno z nich nie żyje, zostało
pozbawione władzy rodzicielskiej, sprawowanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców zostało zawieszone lub jeden z rodziców nie ma pełnej zdolności prawnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z wyżej wymienionych
okoliczności, odpowiedzialność rodzicielska, w tym odpowiedzialność za zdrowie dziecka, należy do drugiego rodzica. Jeżeli oboje rodzice sprawują władzę
rodzicielską, powinni wspólnie decydować o tym, jak leczyć swoje dziecko.
Czy i jak samodzielnie leczyć dziecko?, [online] http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,793
73,5896455,Czy_i_jak_samodzielnie_leczyc_dziecko.html [dostęp: 04.11.2017].
10
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 t.j.).
9
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„Rodzice w ramach przysługującej im władzy rodzicielskiej zobowiązani są do
kierowania się dobrem dziecka i interesem społecznym. Natomiast dziecko zobowiązane jest do posłuszeństwa i szacunku wobec rodziców” 11.
Prawa i obowiązki rodzica względem dziecka
Każdy rodzic ma nie tylko prawa, ale także obowiązki wobec swojego
dziecka. Te obowiązki zmieniają się w czasie i odzwierciedlają bieżące potrzeby
ich dziecka. Od najbardziej oczywistych, takich jak zapewnienie jedzenia
i miejsca do spania, po bardziej wyszukane, uczące szacunku dla innych ludzi,
umożliwiające samorealizację, jak również okazywanie wzajemnego szacunku.
„Realizowanie przez rodziców potrzeb dziecka wymaga - choćby w stopniu
podstawowym - znajomości i zrozumienia tych potrzeb, zarówno w wymiarze
indywidualnym (dotyczącym własnego dziecka), jak i ogólnym (w znaczeniu
zbiorowości dzieci)” 12. Realizacja podstawowych potrzeb wydaje się oczywista,
jednak mimo wszystko zdarza się, że nie jest wypełniana. Warto tutaj przytoczyć historię uzdrowiciela, Marka H. „Sąd uznał, że Marek H. jest winny
sprawstwa kierowniczego, które doprowadziło do nieumyślnego spowodowania przez Joannę i Michała P. śmierci swojej półrocznej córki. Do zgonu Madzi
doszło w wyniku niedożywienia i skrajnego wyniszczenia jej organizmu. Zdaniem sądu znachor miał udzielać rodzicom dziewczynki nieprawidłowych poleceń i instrukcji dotyczących żywienia oraz pielęgnacji córki, a także zakazać
im korzystania z profesjonalnej opieki lekarskiej i kontaktów z członkami rodziny. Znachor miał zalecać rodzicom dziecka karmienie go mlekiem kozim
rozpuszczonym w wodzie” 13. Przedstawiona sytuacja choć wydaje się absurdalna, to jednak zaistniała, a rodzice faktycznie doprowadzili do wyniszczenia
własnej córki. Można domniemywać, że rodzice zagłodzonej Magdy byli nadzwyczaj ufni i niemal wyjątkowi na tle innych przypadków, co jednak nie znajduje potwierdzenia w faktach, ponieważ Marek H. wcześniej zdołał doprowadzić do śmierci dziecka, przekonując innych rodziców do bezzasadnej terapii.
W takich sytuacjach powinien znaleźć zastosowanie art. 109 k.r.o. stanowiący
B. Łukowska, Prawa i obowiązki rodziców, Ciechanów 2011, ss. 10-11.
H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014, LEX.
13
Znachor z Nowego Sącza skazany na więzienie, [online] http://nowysacz.naszemiasto.pl/arty
kul/znachor-z-nowego-sacza-skazany-na-wiezienie,4025254,art,t,id,tm.html [dostęp: 16.01.
2019]
11
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w pierwszym paragrafie, że „Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.” Przepis ten jest nastawiony na ochronę
dobra dziecka. Co można wywnioskować już z jego pierwszych słów, natomiast
paragraf drugi doprecyzowuje jakie działania może podjąć sąd by chronić to
dobro. „Na podstawie ujęcia normy prawnej zawartej w art. 109 można więc
zasadnie twierdzić, że ustawodawcy nie chodzi o wymierzenie rodzicom swego
rodzaju sankcji za zawinione sprowadzenie zagrożenia dobra dziecka, lecz
o ochronę interesu dziecka. Tym samym z punktu widzenia dopuszczalności
zastosowania przepisu - i w konsekwencji możliwości wydania przez sąd opiekuńczy odpowiednich zarządzeń - nie ma znaczenia kwestia, czy zaniedbania
rodziców wobec dziecka zostały spowodowane ich niskim poziomem umysłowym i w związku z tym nieuświadomieniem sobie następstw własnego postępowania (np. leczenie dziecka przez znachorów i «uzdrowicieli», wtedy gdy jest
potrzebna szybka pomoc medyczna), czy też brakiem umiejętności przewidywania skutków własnego postępowania i bagatelizowaniem oczywistych zagrożeń” 14.
Nie można jednakże porównywać sytuacji ofiar takich działań przestępczych (oszustów podszywających się pod lekarzy) do sytuacji pacjentów prawdziwych lekarzy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tak leczone osoby nie miały
nawet statusu pacjenta, gdyż „(…) nie uzyskamy statusu pacjenta, korzystając
z usług o charakterze podobnym do świadczenia zdrowotnego, ale realizowanych przez podmioty albo osoby niemające statusu podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych lub osoby wykonującej zawód medyczny. Są to bowiem świadczenia (usługi) o charakterze nieprofesjonalnym. Zatem nie mogą
być uznane za świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta. Typowym tego przykładem są usługi świadczone przez tzw. znachorów” 15. W tym miejscu warto też przytoczyć uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2014 dotyczącego innego
„uzdrowiciela”. „Sytuacja ofiar działań przestępnych oskarżonego - działań
oszusta i znachora podszywającego się pod lekarzy i naukowców - nie może być
porównywana do sytuacji pacjentów lekarzy i wyboru sposobu leczenia lub od-

H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych ….
M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca, Warszawa 2015, ss. 7374.
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mowy leczenia. Oskarżony nie leczył, nie miał prawa tego robić, nie był w stanie naświetlić choremu jego stanu, nie mógł więc nakłaniać go do wyboru sposobu leczenia. Wszystkie opinie jakie wyrażał oskarżony w stosunku do pokrzywdzonych i ich rodzin były elementem oszustwa skierowanego na zysk za
wszelką cenę. Oskarżony, który nigdy nie studiował medycyny (technik budowlany), ani farmacji, wiedział, że nie ma wiedzy i uprawnień do rozeznania
się w sytuacji zdrowotnej osób chorych i nie ma żadnej wiedzy do stworzenia
leku na każdy rodzaj nowotworu, mimo to produkował ciecz reklamowaną
jako taki lek i nakłaniał, a nawet domagał się od pokrzywdzonych stosowania
wyłącznie tej metody” 16.
Ponownie odnosząc się do przykładu znachora – Marka H. istotnym
jest, że „zagłodzona Madzia to nie pierwsze dziecko, którego śmierć ma związek
z działalnością „uzdrowiciela” z Nowego Sącza. „W 2007 r. Marek H. «leczył»
pięcioletniego Przemka z Łukowicy (znajduje się kilkanaście kilometrów od
Brzeznej). Lekarze wykryli wtedy u dziecka uszkodzenie nerek. Przemek tracił
białko w organizmie, dochodziło do obrzęków. W szpitalu w Prokocimiu
udało się doprowadzić go do dobrego stanu, matka dostała też wskazówki, jak
dalej prowadzić syna. Kobieta nie pojawiła się jednak na kolejnej wizycie: poszła do sądeckiego znachora, odstawiła leki i uwierzyła w cuda. Nerki chłopca
nie wytrzymały. Zmarł. Matka została skazana za nieumyślne spowodowanie
śmierci przez zaniechanie leczenia” 17. Można tu rozważyć, czy w odniesieniu
do Marka H. nie powinna mieć zastosowania art 58 par. 1 i 2 u.z.l. jednak
artykuły te odnoszą się tylko do sytuacji, w której sprawca wykonuje czynności
medyczne, które służą diagnozie chorób lub ich terapii. Niewątpliwie odstawienie leków i proponowanie postu nie jest uznaną metodą diagnozowania
choroby lub leczenia, co oznacza, że osoba, która proponuje takie metody, nie
świadczy usług medycznych, a zatem nie stosuje sztuki. 58 u.z.l. - „(…) nie
można w sposób uprawniony twierdzić, że art. 58 ust. 1 i 2 u.z.l. ma chronić
przed różnego rodzaju «uzdrowicielami» czy też - jak przyjmowano w poprzednim stanie prawnym - przed znachorami i zjawiskiem znachorstwa. Czynności
owych «uzdrowicieli» i znachorów, wykonywane w ramach prowadzonych
przez nich praktyk paramedycznych, nie mieszczą się w pojęciu udzielania
Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2014 r., Sygn.
akt II AKa 278/14, s. 6.
17
Znachor z Nowego Sącza skazany na więzienie ….
16

205

Piotr Piątek

świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, a w konsekwencji znajdują się poza zakresem normowania art. 58 ust. 1
i 2 u.z.l.” 18 Przytoczone przypadki wyraźnie pokazują, jak wielka może być
wiara w ludzi bez kompetencji, a zarazem w brak własnego rozeznania, może
wpływać na zdrowie dziecka - a nawet prowadzić do jego śmierci.
Obowiązki rodziców w zakresie leczenia dzieci
Celem rodzica, którego obowiązkiem jest przecież dbanie o zdrowie
dziecka, jest z jednej strony zminimalizowanie ryzyka pogorszenia zdrowia
dziecka z drugiej strony jak najszybsze przywrócenie go do pełni sił w razie
choroby. Oczywiste jest, że nawet zapewnienie idealnej opieki przez rodziców
nie zapobiegnie zachorowaniu dziecka i leczenie będzie konieczne wcześniej
czy później, choć naturalnie rodzic często może mieć pozytywny wpływ na
zdrowie dziecka (zapewnienie zdrowej diety, motywowanie do aktywności fizycznej, stosowanie zalecanych szczepień, zapewnienie niezbędny odpoczynek
itp.). Wszystkie te obowiązki rodziców budują wizerunek rodzica dbającego o
zdrowie dziecka poprzez zapobieganie chorobom i wydaje się, że jest to właściwy sposób, ponieważ opiekunowie dziecka mają co prawda pełny zakres
możliwości zapobiegania pogorszeniu zdrowia dziecka, jednakże samo leczenie
mogą realizować tylko w ograniczonym zakresie. Warto tutaj przypomnieć, że
dzieci mają ustawowy dostęp do opieki medycznej. „Prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, mają nie tylko
ubezpieczeni, lecz także osoby wymienione w ustawie: małoletni do ukończenia
18 roku życia, kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, inne osoby, których
uprawnienie wynika z ustaw szczególnych (np. więźniowie, narkomani, osoby
chore na choroby zakaźne lub choroby psychiczne)” 19. Trzeba odnotować również, że naturalnym prawem dziecka jest utrzymywanie kontaktu z najbliższą
rodziną, co również przekłada się na możliwość informowania o stanie ich
zdrowia. Rodzic powinien poinformować swoje dziecko o jego zdrowiu w sposób adekwatny do jego wieku i zdolności poznawczych.

18
19

P. Daniluk, Odpowiedzialność karna …, s. 52.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 39.
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Oczywistym jest również, że rodzice powinni informować się nawzajem
o zdrowiu ich dziecka i metodach leczenia. Brak takiej wiedzy ze strony jednego z rodziców może nawet zaszkodzić dziecku (np. gdy jedno z rodziców
poda porcję leku, powinien poinformować, że dawka nie powinna być powielana lub pomijana przez drugiego rodzica). Prawa i obowiązki rodziców określone powyżej pozwalają na skuteczne leczenie dziecka, ale także narzucają duży
bagaż odpowiedzialności na rodzica, który jest odpowiedzialny nie tylko za
materialne i psychologiczne potrzeby dziecka, ale także za jego zdrowie. To
wyraźnie pokazuje, jak duży jest ciężar rodzicielstwa w zakresie ochrony zdrowia dziecka i jak duże są obowiązki rodziców w tym zakresie.
Leczenie dziecka w jednostce leczniczej
Kiedy dziecko jest już w jednostce leczniczej, w której jest poddawane
dedykowanemu leczeniu, rodzice muszą wyrazić zgodę na podjęcie działań diagnostycznych i terapeutycznych. W większości przypadków rodzice są przekonani, że jeśli nie zgadzają się na leczenie i decydują o innej formie leczenia (np.
leczenie naturalnymi metodami), lekarze nie mogą zmusić ich do korzystania
z wybranej formy leczenia. Jak pokazuje przypadek noworodka z Białogardu 20,
w którym rodzice nie zgodzili się na leczenie przedwcześnie urodzonego
dziecka i zabrali je ze szpitala - „jest rzeczą zupełnie oczywistą, że rodzice mają
pierwsze prawo do tego, żeby decydować o tym co z dzieckiem się dzieje, ale
jednak są tego granice. Tymi granicami jest bezpieczeństwo dziecka (…)” 21.
Władza rodzicielska rodziców nie jest jednak absolutna i może być ograniczona. Szpitale posiadają specjalne instrumenty prawne, dzięki którym dziecko
może być poddane leczeniu wybranemu przez lekarzy, nawet wbrew woli rodziców. Odmowa wyrażenia zgody przez rodziców na wykonanie procedury
medycznej niezbędnej do ratowania życia dziecka, traktowana jest jako
sprzeczna z dobrem dziecka i zasadami współżycia społecznego. Art. 32 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 136, pozycja 857, z późniejszymi zmianami) oraz art.
20
Głośna sprawa rodziców z Białogardu. Sąd podjął decyzję, [online] https://www.gazetaprawna.
pl/artykuly/1098369,bialogard-sad-utrzymal-prawa-rodzicielskie-pary-ktora-zabrala-corke-zeszpitala.html [dostęp: 23.02.2019].
21
Radziwiłł: są granice prawa do decydowania rodziców o swoim dziecku, [online] http://www.ry
nekzdrowia.pl/Prawo/Radziwill-sa-granice-prawa-do-decydowania-rodzicow-o-swoim-dziecku,
176544,2.html [dostęp: 16.01.2019].
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16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 52, pozycja 417 z późniejszymi zmianami) stanowi, że przed podjęciem akcji lekarskiej lub jego przedstawicielem
wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta. W odniesieniu do nieletnich dzieci
przedstawiciel to najczęściej rodzic. „Przedstawicielem ustawowym pacjenta
będzie rodzic dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską (art. 98
k.r.o.), przysposabiający (art. 114 k.r.o.), opiekun (art. 148 k.r.o.), kurator
(art. 178 k.r.o.). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 2 k.r.o.). Niewątpliwie do istotnych spraw dziecka będzie należała decyzja dotycząca przeprowadzenia zabiegu operacyjnego lub
podjęcia czynności medycznych niosących za sobą podwyższone ryzyko dla pacjenta, tym samym dla tego rodzaju zabiegów należałoby uzyskać zgodę obojga
rodziców, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, rozstrzygająca będzie decyzja sądu opiekuńczego” 22. Warto tu również zaznaczyć, że
opiekę ustanawia się dla małoletniego, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani.
Podstawy do ograniczenia woli rodziców
na przykładzie dziecięcych szczepień
Na tle powyższych rozważań rysuje się tutaj trudna sytuacja lekarza, który
musi mieć na uwadze wiele czynników takich jak wola rodziców wynikająca
z ich przekonań i doświadczeń życiowych, opinii dziecka często świadomego
swojej sytuacji zdrowotnej, jednakże niezdolnego do podejmowania pełnych
decyzji o swoim procesie leczenia. Podkreślić trzeba również, że lekarz aby
chronić dobro dziecka będzie pod pewnymi warunkami zmuszony ograniczyć
wolę rodziców. Działania wbrew woli rodziców często mają nie tylko na celu
ochronę samego ich dziecka, ale również ochronę innych dzieci znajdujących
się w jego otoczeniu. Najbardziej jest to uwypuklone na przykładzie dziecięcych szczepień. Przed przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły lub
innej publicznej placówki, rodzice powinni mieć obowiązek przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie wszystkich obowiązkowych szcze-

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: komentarz, red. M. Kopeć Warszawa 2016,
ss. 675-676.
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pień w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego innych osób. „Niezgodna z obowiązującym prawem decyzja rodziców o nie poddaniu dziecka
obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego
dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. W ostatnim czasie zwiększa się
liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom co oznacza,
że istniejące ramy prawne egzekwowania tego nakazu są niewystarczające.” 23
- jest to stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w apelu do Ministra Zdrowia.
Problem szczepienia dzieci jest coraz bardziej poważny: „25,3 tys. razy
rodzice odmówili zaszczepienia dzieci w I połowie 2017 r. To o 10 proc. więcej
niż w całym 2016 r. Jeśli takie tempo się utrzyma, za sześć lat nie będziemy
chronieni przed epidemią. Rosnąca z roku na rok liczba odmów szczepień to –
według ekspertów – efekt skuteczności ruchów antyszczepionkowych” 24. Potwierdza to również informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
gdzie na wykresie 25 przytoczonym niżej, gdzie widzimy niemal liniowy wzrost
liczby osób uchylających się od obowiązkowych szczepień w ostatnich latach.
Mając na uwadze powyższe dane, należy zastanowić się nad ograniczeniem
umocowania rodziców do decydowania o środkach ochrony zdrowia dziecka.
Co prawda obecnie możliwe jest nakładanie kar na rodziców nieprzestrzegających obowiązkowych szczepień swoich dzieci, jednakże obecnie stosowane metody okazują się niewystarczająco skuteczne. „Zgodnie z przepisami rodzice,
którzy nie zaszczepią dziecka w terminie, otrzymują upomnienie z wezwaniem
do zaszczepienia dziecka w ciągu 7 dni. Jeśli nie reagują, można nałożyć na
nich grzywnę w maksymalnej wysokości 10 tys. zł; może ona być nakładana
wielokrotnie, ale łączna suma grzywien w celu przymuszenia nie może przekroczyć 50 tys. zł. Z reguły grzywny są jednak niższe - ok. 200-700 zł na jedno

APEL Nr 8/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r.
do Ministra Zdrowia, [online] www.nil.org.pl/aktualnosci/szczepienia-obowiazkowe-dzieci-ap
el-prezydium-nrl [dostęp: 16.01.2019].
24
Coraz więcej Polaków nie szczepi dzieci: Za sześć lat nie będziemy chronieni przed epidemią,
[online] http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/1078587,duze-zdjecie,2,szczepienia-dzieci-za-sze
sc-lat-nie-bedziemy-chronieni-przed-epidemia.html [dostęp: 16.01.2019].
25
Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Informacja o wynikach kontroli,
Wykres nr 5, s. 37, [online] https://www.nik.gov.pl/plik/id,16963,vp,19522.pdf, [dostęp 02.
02.2019].
23
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z rodziców, wysokość jest uzależniona m.in. od liczby niewykonanych szczepień” 26. Jak widać, wysokość samych kar nie zniechęca rodziców, co oczywiście
nie powinno dziwić, ponieważ często można ich uniknąć.

Obowiązki dzieci względem rodziców
Warto również zauważyć, że tak jak rodzice mają obowiązki wobec dzieci,
taki i dzieci mają obowiązki wobec swoich rodziców. Przykładem takich obowiązków jest m.in. posłuszeństwo wobec rodziców czy też okazywanie wzajemnego szacunku. Obowiązek posłuszeństwa jest szczególnie interesujący z perspektywy leczenia dziecka, wszak chore dziecko musi postępować zgodnie
z instrukcjami rodzica, który staje się nie tylko opiekunem, ale i lekarzem własnego potomka. Natomiast okazywanie wzajemnego szacunku może być powiązane z wymogiem przestrzegania przez dziecko zasad terapii nałożonej przez
matkę lub ojca. Taka sytuacja jest również ważna, ponieważ rodzic stosujący
niewłaściwą terapię leczniczą nie tylko nie poprawia jego zdrowia, ale również
może stracić zaufanie dziecka. Tak jak dorosły traci zaufanie do lekarza, który
zaoferował nieskuteczne leczenie, dziecko traci zaufanie do rodzica, który leczy

Za nieszczepienie dzieci grożą grzywny. Ale coraz więcej rodziców uchyla się od tego obowiązku,
[online] http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/za-nieszczepienie-dzieci-groza-grzyw
ny-niestety-rodzicow-to-nie-odstrasza,artykuly,408190,1.html [dostęp: 16.01.2019].
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bez powodzenia. Jednakże osoba dorosła może zmienić lekarza stosującego niewłaściwą terapię, natomiast dziecko nie ma takiego przywileju w stosunku do
rodzica. Inną ważną kwestią, którą można tutaj poruszyć, jest poszanowanie
godności i praw dziecka przez rodzica. Rodzic wychowujący dziecko powinien
słuchać i być może wziąć pod uwagę jego uzasadnione życzenia dotyczące zastosowanych metod leczenia. Podczas całego procesu leczenia dziecko powinno
mieć poczucie godności i bezpieczeństwa. Tym bardziej, że chore dziecko jest
znacznie mniej zdolne do dochodzenia swoich praw a jednocześnie ma więcej
potrzeb.
Podsumowanie
Dzieci są szczególnym rodzajem pacjentów, gdyż trudniej jest im niż osobom dorosłym, ocenić swój stan zdrowia i prawidłowo zakomunikować go
otoczeniu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wszystkie osoby, będące w pobliżu
były zainteresowane ich stanem zdrowia i potrzebami a także adekwatnie reagowały, jeżeli zauważą niepokojące sygnały.
Rodzina dziecka jest zazwyczaj pierwszym ogniwem procesu jego leczenia.
Na jej barkach spoczywa potrzeba bieżącej oceny stanu zdrowia dziecka. Niemniej jednak, nie możemy zapominać, że rodzice są też obciążeni innymi obowiązkami, które muszą wykonywać wobec swoich dzieci, zarówno tymi bardzo podstawowymi np. na dostarczaniu żywności, miejsca do życia, ubrania
lub edukacji, a także tymi wymagającymi większego zaangażowania, takimi jak
umożliwienie im samospełnienia lub rozwoju emocjonalnego. Ważnym faktem, którego czasami nie dostrzegamy, jest to, że wszystkie te obowiązki są
ważne, a brak tego może prowadzić do śmierci dziecka, jego niepełnosprawności lub wykluczenia społecznego. Warto również zwrócić uwagę na wpływ osób
trzecich na dziecko i rodziców. Lekarze, nauczyciele i inne profesjonalnie przygotowane grupy specjalistów mogą pomóc w wychowywaniu dzieci, zwracać
uwagę na ukryte talenty, które warto rozwijać, a tym samym stać się prawdziwym wsparciem dla rodziców. Czasami też będą zmuszone ograniczyć wolę
rodziców ze względu na dobro ich dziecka lub innych dzieci. Z drugiej strony
trzeba mieć świadomość, że wokół nas są osoby zdolne do skrzywdzenia naszego dziecka, a nawet do doprowadzenia do jego śmierci pod pozorem uzdra-
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wiana czy też poprzez zwykłą bezmyślność. Jest to tym bardziej ważne, że rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które pojawiają się w ich otoczeniu i odpowiedzialności, która na nich ciąży.
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Summary
Treatment by an unauthorized person by example
of a parent
The article deals with the subject of children's treatment by people who
do not have specialist treatment rights. The aim of this text is to show legal
problems that may be encountered by parents treating their own children.
Great emphasis has also been placed on the issues of responsibility for the correct course of treatment of the minor, the choice of treatment method, the
limits of parental authority and the effects of treatment by unauthorized persons. The relationship between the parent and the doctor during treatment in
the therapeutic unit was also outlined and the balance between the rights of
the parent and his duties was emphasized.
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Zakres odpowiedzialności prawnej
w przypadkach emisji do powietrza
dokonywanych z przekroczeniem
granicznych wielkości
przewidzianych w pozwoleniu
zintegrowanym i w konkluzjach
dotyczących najlepszych
dostępnych technik (BAT)

Wstęp
Zagadnienie emisji pyłów lub gazów do powietrza stanowi bardzo aktualny temat w zakresie ochrony środowiska w obliczu stale rozwijającego się
ustawodawstwa unijnego, a także idących w ślad za nim ustawodawstw krajowych państw członkowskich. Przez emisje należy rozumieć wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody
lub ziemi: substancji; energii, takiej jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne 1. Od emisji należy odróżnić zanieczyszczenie, stanowiące postać
kwalifikowaną emisji, które uznać należy za działanie zabronione. Taka klasyfikacja pojęcia wynika z jego ustawowej definicji, zawartej w art. 3 pkt 49
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (dalej
„POŚ”) 2. Definicja zanieczyszczenia wskazuje, że prowadzi ono do pogorszenia
Definicję emisji podaje art. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.); dalej POŚ.
2
Rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.
1

215

Michał Pytkowski

stanu środowiska, wynikającego z wprowadzania do powietrza, wody lub
gruntu, substancji stałych, ciekłych bądź gazowych albo energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka,
przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne
zmiany. Żeby ocenić, czy emisja jest działaniem dozwolonym, czy zanieczyszczeniem trzeba ocenić standardy jakości środowiska, a zatem dopuszczalne poziomy substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być
osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze.
Obowiązek ustalenia standardów emisyjnych spoczywa na ministrze właściwym do spraw środowiska. Zgodnie z art. 83 POŚ minister ten powinien
kierować się skalą występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko. Obowiązek kontroli standardów jakości kontroli środowiska obciąża najczęściej wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, natomiast obowiązki w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem obciążają podmioty, które zarządzają poszczególnymi źródłami emisji. W stosunku do instalacji takim podmiotem jest właściciel instalacja (np. właściciel spalarni odpadów), bądź podmiot dysponujący innym tytułem prawnym do instalacji.
By móc stać się źródłem emisji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na
emisję. Pozwolenie to jest aktem administracyjnym wydawanym w trybie wyznaczonym przez postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „KPA”). Obowiązek uzyskania pozwolenia na emisję uregulowany został w art. 180 POŚ, gdzie mieści się zamknięty
katalog oddziaływań na środowisko, mogących występować samodzielnie, jak
i łącznie, które wymagają uzyskania pozwolenia emisyjnego. Oddziaływania te
muszą być związane z eksploatacją instalacji. Na podstawie art. 3 pkt 3 i pkt 6
POŚ można stwierdzić, że eksploatacją instalacji jest każdy sposób korzystania
z niej powodujący określone oddziaływania i skutki, czyli emisje, o których
mowa we wspomnianym powyżej art. 180 POŚ. Pozwolenia wymaga eksploatacja, co do której ustawa wyraźnie wprowadza taki obowiązek. POŚ wyróżnia dwa rodzaje pozwoleń emisyjnych:
1. Pozwolenia zintegrowane, wskazane w art. 181 ust. 1 pkt 1
POŚ;
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2. Pozwolenia na emisję określonych rodzajów substancji lub
energii do środowiska tzw. pozwolenia sektorowe, wskazane
w art. 181 ust. 1 pkt 2, 4 POŚ.
Niniejszy rozdział dotyczył będzie jedynie pozwoleń zintegrowanych,
a konkretnie sankcji prawnych nakładanych na prowadzących instalacje z tytułu emisji dokonywanych z przekroczeniem granicznych wielkości emisyjnych wskazanych w pozwoleniu zintegrowanym oraz w decyzji wykonawczej
Komisji Europejskiej z dnia 26 września 2014 roku ustanawiającej konkluzje
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, jednak nie powodujących szkód
w środowisku, bezpośredniego zagrożenia wystąpienia tego rodzaju szkód lub
zagrożenia dla zdrowia lub życia, a zatem będących jedynie przekroczeniem
formalnym.
Pozwolenia zintegrowane i konkluzje BAT
Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem pozwolenia emisyjnego, dlatego
mają do niego zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące prawa emisyjnego 3
- przepisy ogólne oraz szczegółowe wymagania związane z pozwoleniem na dokonywanie określonej emisji. Koncepcja pozwoleń zintegrowanych pojawiła
się w prawie Unii Europejskiej jako alternatywa dla pozwoleń sektorowych.
W swoim założeniu pozwolenie zintegrowane ma obejmować całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe a także
również niektóre inne zezwolenia. Idea, na której oparto konstrukcję pozwolenia zintegrowanego zakłada przede wszystkim konieczność spoglądania na
oddziaływanie na środowisko jako na pewną całość, która wywołuje określone
skutki. Głównym przepisem regulującym zagadnienie pozwolenia zintegrowanego jest art. 201 POŚ 4.

W POŚ nie ma tytułu „prawo emisyjne”, a jedynie „przeciwdziałanie zanieczyszczeniom” stanowiące tytuł III ustawy, który wraz z przepisami ustaw szczególnych został tak nazwany przez
doktrynę.
4
Art. 201 POŚ stanowi, że prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj
i skalę prowadzonej w nim działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
3
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Listę instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości, a zatem wymagających pozwolenia zintegrowanego określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Jednym z najważniejszych założeń ustalania treści pozwolenia zintegrowanego jest przyjęcie przez ustawodawcę, że ma ono obejmować całość oddziaływania instalacji na środowisko, a więc wszystkie emisje dokonywane przez instalację oraz pobór wody.
Najważniejszymi, a zarazem obligatoryjnymi elementami treści pozwolenia zintegrowanego są:
1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniu;
2. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji;
3. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków
odbiegających od normalnych – maksymalny czas rozruchu
oraz wyłączenia instalacji;
4. Źródła, miejsca wprowadzenia do środowiska substancji/energii.
Najbardziej charakterystycznym elementem treści pozwolenia zintegrowanego, które odróżnia je od pozwoleń sektorowych jest pojęcie najlepszych
dostępnych technik. Pojęcie najlepszych dostępnych technik definiuje art. 3
pkt 10 POŚ 5. Wymóg ich zastosowania w przypadku ubiegania się o pozwolenie zintegrowane przewiduje art. 204 POŚ, wg którego „instalacje wymagające

5
Najlepsze dostępne techniki - rozumie się przez to najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest
to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość, z tym że: a) technika
- oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana,
wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, b) dostępne techniki - oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemy-
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pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik, w szczególności powodowane przez takie instalacje
emisje muszą mieścić się w granicach standardu emisyjnego”.
Wskazaniem najlepszych dostępnych technik dla państw członkowskich
UE zajmuje się Komisja Europejska. W drodze decyzji wykonawczej, wydaje
ona tzw. konkluzje BAT (z ang. best available techniques) w których zawiera
podsumowanie najlepszych dostępnych technik, możliwych do wykorzystania
w danym sektorze przemysłu. Komisja Europejska w konkluzjach BAT zamieszcza opisy poszczególnych technik, dane pozwalające na ocenę ich przydatności, poziomy emisji, jakie wiążą się z najlepszymi dostępnymi technikami
oraz powiązane z nimi poziomy konsumpcji.
W wyniku wydania konkluzji BAT dla określonej gałęzi przemysłu, po
stronie państw członkowskich UE powstaje obowiązek dokonania w określonym czasie analizy wydanych pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 POŚ oraz
odpowiednio dłuższy, czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT dla
podmiotów zarządzających tymi instalacjami. W wyniku analizy tych pozwoleń, może okazać się, że dotychczas akceptowane wartości są niezgodne z konkluzjami BAT, w konsekwencji czego dojdzie do sytuacji będącej przedmiotem
rozważań niniejszego rozdziału, a zatem przekroczeń formalnych, nie wywołujących szkód w środowisku.
Konkluzje BAT ustalane są na podstawie dokumentów referencyjnych
BREF, które przygotowywane są przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (IPPC). BREF, przygotowywany
dla określonych rodzajów działalności, określa aktualnie wykorzystywane techniki, poziomy emisji i konsumpcji oraz techniki, które są uważane na dany
moment za najlepsze spośród dostępnych.
Nadrzędnym celem sporządzania i wprowadzania w życie konkluzji BAT
jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko (lub
jego poszczególne elementy), poprzez stosowanie najlepszych możliwych technik i instalacji o jak najmniejszym stopniu emisji substancji szkodliwych.

słu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów i korzyści, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać, c) najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.
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W wyjątkowych przypadkach organ wydający może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Będzie to możliwe, jeśli stwierdzi, że ich osiągnięcie doprowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska. Warunkiem jest, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, czyli dopuszczalne
wielkości emisji. Dokonując takiej oceny organ bierze pod uwagę położenie
geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowiska jako całości 6.
Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji
Emisje pyłów lub gazów do powietrza powinno być dokonywane w granicach dopuszczalnych wielkości emisyjnych. Przekroczenie wspomnianych
norm granicznych wiąże się z określonym ryzykiem dla zarządzającego źródłem
emisji, wśród których należy wskazać:
1. ryzyko cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania ze
względu na eksploatowanie instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia;
2. ryzyko wstrzymania użytkowania instalacji w związku z wprowadzaniem substancji do środowiska z naruszeniem warunków pozwolenia;
3. ryzyko wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie określonych w pozwoleniu ilości
lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
4. ryzyko wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie w związku
z eksploatacją instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia.
Powyższe ryzyka dotyczą sytuacji, w której pomimo przekroczenia dopuszczalnych norm emisji, nie doszło do powstania szkody w środowisku.
Oprócz sankcji opisanych w niniejszym rozdziale, należy pamiętać też o potencjalnych konsekwencjach o charakterze cywilnym i karnym, które pośrednio
Pozwolenie zintegrowane, [online] https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1616-pozwolenie-zintegrowane [dostęp:
18.04.2019].
6
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mogą być związane z przekroczeniem granicznych wartości emisyjnych określonych w pozwoleniu, jednak wymagają one wystąpienia okoliczności o szerszym zakresie niż będących skutkiem niedochowania jedynie wymogów ściśle
formalnych.
Fakultatywny charakter wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia
lub ograniczenia oraz wstrzymania pozwolenia
W kontekście odpowiedzialności o charakterze administracyjnym należy
zwrócić szczególną uwagę na ryzyka związane z możliwym wszczęciem postępowania w sprawie:
1.

cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania ze względu
na eksploatowanie instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia;

2.

wstrzymania użytkowania instalacji w związku z wprowadzaniem substancji do środowiska z naruszeniem warunków pozwolenia.

Przesłanką ponoszenia odpowiedzialności z tytułu tych postępowań jest
dokonywanie emisji z przekroczeniem granicznych wielkości emisyjnych, tzn.
jednej z grupy warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu. Wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia
czy też wstrzymania użytkowania instalacji jedynie może, lecz nie musi, prowadzić do poniesienia tego rodzaju odpowiedzialności. Istotna w tym względzie jest dalsza postawa podmiotu naruszającego warunki pozwolenia. Obydwa
rodzaje decyzji sankcyjnych mają charakter fakultatywny, oznacza to, że nie
muszą być wydawane, jeśli istnieją ku temu przesłanki. Organ właściwy dysponuje tu swobodą stosowania środków.
Postępowanie w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia
Stosownie do art. 195 ust. 1 pkt 1 POŚ pozwolenie może zostać cofnięte
lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub
ustawy o odpadach. Jak wskazuje K. Gruszecki w komentarzu do POŚ, decyzje
podejmowane na podstawie tego przepisu mają charakter uznaniowy, a zatem
w ich uzasadnieniu organ administracji powinien wykazać, jakie względy
w jego przekonaniu przemawiają za cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia
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na korzystanie ze środowiska. Na potrzeby omawianej kategorii spraw najbardziej uzasadnione wydaje się przytoczenie stanowiska, zgodnie z którym,
w celu wydania prawidłowej decyzji uznaniowej, organy administracji zobowiązane są "zbadać, ustalić i rozważyć stan faktyczny w możliwie najdokładniejszy sposób, gdyż uznanie swobodne nie może mieć cech dowolności. Decyzja powinna być wynikiem wszechstronnej oceny konkretnego przypadku,
dokonanej na podstawie analizy całokształtu materiału dowodowego sprawy,
przy uwzględnieniu zasad postępowania przewidzianych w KPA nakazujących
dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela” 7.
Organem właściwym do wydania decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia jest organ właściwy do wydania pozwolenia, którego dotyczy postępowanie 8. W ramach postępowania w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania ze względu na eksploatowanie instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przed wydaniem decyzji organ, zgodnie z art.
195 ust. 2 POŚ, ma obowiązek wezwać prowadzącego do usunięcia naruszeń
w oznaczonym terminie. Należy więc założyć, że na organie spoczywa obowiązek dwukrotnej sygnalizacji zaistniałych naruszeń (w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i w wezwaniu do usunięcia naruszeń). Usunięcie naruszeń
powinno spowodować, że postępowanie prowadzonej w danej sprawie stanie
się bezprzedmiotowe i powinno zostać umorzone.
Postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji
W razie wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska z naruszeniem warunków pozwolenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji,
użytkowanie instalacji 9. Odmiennie niż ma to miejsce w postępowaniach dotyczących cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska może, ale nie ma takiego obowiązku, ustalić termin usunięcia naruszenia. W związku z tym, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomie-

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016; Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 26 maja 1981 r., sygn. akt SA 810/81.
8
Art. 183 ust. 2 POŚ.
9
Art. 367 ust. 1 pkt 1 POŚ.
7
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nia o wszczęciu tego rodzaju postępowania podmiot dopuszczający się naruszeń powinien wystąpić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
z uzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie terminu na usunięcie naruszenia
oraz przedłożyć wiarygodne informacje wskazujące na jego usunięcie. Przepis
art. 367 ust. 2 POŚ uzależnia możliwość ustalenia terminu usunięcia naruszenia od aktywności prowadzącego instalację, przejawiającą się skierowaniem
przez niego odpowiedniego wniosku do organu.
W przepisach art. 367 ust. 1 i ust. 2 POŚ, nie określono, jakimi kryteriami powinny kierować się organy administracji przy podejmowaniu takich
działań. Nie oznacza to jednak, że uznanie przyznane w tych przypadkach organom administracji ma charakter pełny. Przy ustaleniu granic swobody podejmowania decyzji organ administracji powinien brać pod uwagę również
względy wynikające z rozwiązań zawartych w innych aktach prawnych. W rozważanej sytuacji należy pamiętać, że wstrzymanie użytkowania instalacji stanowi ograniczenie chronionego przez art. 21 Konstytucji RP prawa własności.
Dlatego dokonując oceny, czy zachodzi konieczność wstrzymania użytkowania
instalacji lub odmowy wyznaczenia terminu do usunięcia naruszenia, organ
administracji powinien rozważyć dwa przeciwstawne interesy. Z jednej strony
powinien brać pod uwagę prawo własności, z drugiej - interes ochrony środowiska. Jeżeli z oceny będzie wynikało, że bez natychmiastowego ustania użytkowania instalacji w środowisku zajdą trudne do odwrócenia zmiany, to oczywiście wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie musiał wydać decyzję
wstrzymującą. Natomiast jeżeli okaże się, że instalacja użytkowana z naruszeniem warunków określonych przez przepisy nie stanowi natychmiastowego zagrożenia dla środowiska, to powinien wyznaczyć termin usunięcia naruszeń 10.
Organy mają obowiązek dokładnego uzasadnienia i precyzyjnego wskazania przyczyn, z powodu których nie uwzględniły wniosku w sprawie ustalenia
terminu usunięcia uchybień. Dopiero w razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje,
w drodze decyzji, użytkowanie instalacji 11.

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska ….
Zgodnie z art. 367 ust. 3 POŚ w razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie
wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

10
11
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Postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
W art. 298 ust. 1 ustawodawca wyliczył rodzaje decyzji, których prawidłowe wykonywanie zostało zabezpieczone w drodze zastosowania administracyjnej sankcji finansowej 12. W punkcie pierwszym wspomnianego przepisu
wskazane zostało pozwolenie zintegrowane, zatem w przypadku postępowania
w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wystarczające do
wszczęcia postępowania jest stwierdzenie naruszenia o charakterze formalnym,
tj. przekroczenia parametrów emisji określonych w pozwoleniu. Sankcjami jest
objęte samo eksploatowanie instalacji z naruszeniem warunków określonych
w pozwoleniu. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy eksploatacja instalacji
w sposób naruszający warunki pozwolenia skutkowała negatywnymi konsekwencjami dla środowiska lub okolicznych mieszkańców.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia działań przez organy może być albo
negatywny rezultat kontroli albo wyniki pomiarów przekazane przez korzystającego ze środowiska, z których wynika, że dochodzi do przekroczeń, na co
wskazuje art. 299 ust. 1 POŚ. W sytuacji, gdy do stwierdzenia przekroczenia
lub naruszenia dochodzi na podstawie kontroli, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska, w terminie 21 dni od wykonania pomiarów, zawiadamia podmiot
korzystający ze środowiska, przekazując mu wyniki pomiarów. Tego rodzaju
zawiadomienia przepisy nie przewidują w przypadku, gdy to z pomiarów dokonywanych przez emitującego do powietrza, przekazanych organom, wynika,
że doszło do przekroczenia.
W odróżnieniu od opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat podwyższonych, wysokość kary jest ustalana przez organ administracji publicznej,
a nie przed posiadacza pozwolenia w ramach zasady samonaliczania. Wówczas
to na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska spoczywają obowiązki
wynikające z zasad ogólnych postępowania administracyjnego, do których zalicza się m.in. podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy i wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego 13.

Z. Bukowski i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.
D. Wałkowski, I. Zielińska-Barłożek, Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć
oraz nabycia nieruchomości, Warszawa 2014.
12
13
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Za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do
powietrza wymiar kary biegnącej określa się w decyzji administracyjnej,
uwzględniając przekroczenie w skali godziny. Wojewódzki inspektor ochrony
środowiska nie wszczyna postępowania w sprawie wymierzenia kary, jeżeli
przewidywana jej wysokość nie przekroczy 800 zł 14. Ustawodawca przyjął, że
przy minimalnej wysokości kary pieniężnej koszty związane z jej ustaleniem
i wyegzekwowaniem byłyby większe niż przychody z kary, co w doktrynie nazywanie jest mianem „progu opłacalności”.
Postępowanie w sprawie o wykroczenie
W przypadku postępowania w sprawie o wykroczenie, podobnie jak
w przypadku postępowania o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej,
wystarczające do wszczęcia postępowania jest stwierdzenie naruszenia o charakterze formalnym.
Zgodnie z art. 351 POŚ, kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. W przypadku odpowiedzialności za wykroczenie na gruncie art. 351 POŚ istnieją dwie możliwości jej ponoszenia. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zdecydować się na wymierzenie
grzywny np. gdy w toku kontroli uzna, że zostały przekroczone warunki określone w pozwoleniu. Możliwym jest również wystąpienie przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa lub osób przez nich upoważnionych z wnioskiem o ukaranie do wydziału karnego właściwego sądu powszechnego. Wówczas o popełnieniu wykroczenia orzeka sąd, który może wymierzyć jedną z kar
przewidzianych w art. 351 ust. 1 POŚ.
Podsumowanie
Po dokonaniu analizy przepisów POŚ, należy wskazać, że chociaż, na
gruncie odpowiedzialności o charakterze cywilnym i karnym niezbędnym jest
wystąpienie w danej sprawie czynników wykraczających poza formalne naruszenie granicznych wartości emisji, to nie jest konieczne wyrządzenie szkody
w środowisku, by po stronie prowadzącego instalację jednak pojawiły się inne
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Art. 308 POŚ.

225

Michał Pytkowski

sankcje, w szczególności administracyjne. Jako główne należy wskazać te, które
mogą być wynikiem wszczęcia postępowań w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania lub wstrzymania użytkowania instalacji
z uwagi na eksploatowanie instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia.
Obydwa rodzaje decyzji sankcyjnych mają charakter fakultatywny, tzn. nie
muszą być wydawane, jeśli istnieją ku temu przesłanki, jednak należy pamiętać,
że cele tych postępowań są zróżnicowane, pierwsze zmierza do formalnego
ograniczenia prowadzonej działalności, natomiast drugie do faktycznego jej
ograniczenia. Wobec braku konkretnych przepisów, nie sposób zidentyfikować formalnych przeszkód dla równoległego prowadzenia obydwu ww. postępowań. Zatem dokonując emisji z przekroczeniem dozwolonych w pozwoleniu
wartości, należy liczyć się z prawdopodobieństwem równoległego prowadzenia
postępowań, w obu ww. sprawach.
W dalszej kolejności jako sankcje za dokonywanie emisji do powietrza
z przekroczeniem wartości granicznych, wskazać należy postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie określonych w pozwoleniu ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do
powietrza lub sprawę o wykroczenie w związku z eksploatacją instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia. Obie kary, różnią się od tych wskazanych
w akapicie powyżej tym, że ich zastosowanie nakłada na przekraczającego zobowiązania finansowe, bez bezpośredniego uszczerbku na działalności samej
instalacji.
Wachlarz regulacji sankcjonujących jest zatem stosunkowo szeroki,
a także zróżnicowany. Biorąc pod uwagę brak konieczności wystąpienia
szkody, by wspomniane sankcje mogły zostać nałożone, należy stwierdzić, że
ich poziom restrykcyjności jest adekwatny do przewinienia. Potencjalnie najgroźniejszą sankcją zdaje się być wstrzymanie użytkowania instalacji, jednak ze
względu na fakultatywny charakter oraz obowiązek precyzyjnego uzasadnienia
zastosowania tej sankcji, znajdzie ona zastosowanie zazwyczaj dopiero wówczas, gdy przekroczenia norm będą na tyle znaczące, że dojdzie też do powstania szkód w środowisku, a co za tym idzie powstania odpowiedzialności o zdecydowanie szerszym zakresie.
Wobec powyższego, realnie najgroźniejszą sankcją za emitowanie gazów
i pyłów ponad normę wskazaną w pozwoleniu okazuje się administracyjna kara
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pieniężna. Odpowiedzialność administracyjna ma charakter zobiektywizowany i oderwana jest od pojęcia winy. Samo naruszenie warunków określonych
w pozwoleniach lub brak pozwolenia skutkuje koniecznością wymierzenia kary
pieniężnej 15. Mowa tu o konieczności, zatem organ jest zobligowany do jej
wymierzenia, działania prowadzącego instalację po fakcie wykrycia przekroczenia norm, nie sprawią, że wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej zostanie wstrzymane. Karę wymierza się w wysokości 20-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 16, zatem
jej wysokość może być bolesna dla prowadzącego instalację.
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Summary
The scope of legal liability in cases of emissions
to air carried out with exceeding the limit values
provided for in the integrated permit and in the
Best Available Techniques (BAT) conclusions
Emissions to air carried out with exceeding the emission limit values are
subject to legal sanctions, regardless of whether they cause damage to the environment, direct threats to this type of damage or a threat to human health
or life.
The sanctions that threaten them are the administrative fine referred to
in Article 298 (1) pt 1 of the Environmental Protection Law (hereinafter
"EPL") and initiation of a petty offense in connection with the operation of
the installation in violation of permit conditions (Article 351 (1) of the EPL).
In the context of administrative responsibilities, it should be also indicated that there is a possibility of initiating proceedings on the withdrawal or
limitation of the permit without compensation due to the operation of the
installation in violation of permit conditions (Article 195 (1) pt 1 of the EPL)
and suspension of use of the installation due to introduction of substances to
environment in violation of permit conditions (Article 367 (1) pt 1 of the
EPL).
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Filozoficzne i prawne trudności
definiowania godności człowieka wybrane zagadnienia z perspektywy
ustawodawstwa polskiego

Wprowadzenie
22 lata temu uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
szczególnym akcie normatywnym znajduje się art. 30, który określa, że: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych” 1. Tak sformułowany przepis ustawy zasadniczej przyjmuje a priori szczególną wartość człowieka. W praktyce legislacyjnej okresu obowiązywania obecnej Konstytucji uwidoczniły się jednak pewne
trudności. W jaki sposób bowiem tworzyć przepisy i chronić fundamentalne
wartości, gdy nie są one w pełni zdefiniowane? Problem ten dotyczy m. in.
pojęcia godności człowieka.
Za tezę niniejszej pracy przyjęto, iż pojęcie godności człowieka ma charakter abstrakcyjny i niejednoznaczny, w związku z tym jego prawne zabezpieczenie jest wciąż aktualnym wyzwaniem w praktyce ustawodawczej.
Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy aspektów terminologicznych i natury pojęcia godności człowieka. Druga analizuje wybrane
współczesne trendy naukowego przedstawiania człowieka. Trzecia odnosi się
do aksjologii Konstytucji RP. Czwarta wskazuje wybrane obszary prawne,
w których pojęcie godności człowieka przedstawia szczególną wartość. Przy

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483
ze zm.).
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opracowaniu przedstawionego problemu zastosowano metodę badawczą historyczno-porównawczą, metodę analityczną oraz metodę dogmatyczną. W celu
wyjaśnienia historycznego podłoża poruszanego zagadnienia sięgnięto do literatury akademickiej z zakresu historii filozofii. Metoda analityczna posłużyła
zgłębieniu treści z obszaru filozofii nauki i antropologii oraz literatury z zakresu
prawa karnego, cywilnego, a także konstytucyjnego. Analizę przepisów prawa
i orzecznictwa przeprowadzono metodą dogmatyczno-prawną. Całość zgromadzonego materiału bibliograficznego ma charakter interdyscyplinarny.
Aspekty terminologiczne pojęcia godności człowieka
a) Abstrakcyjność
Na wstępie należy wyjaśnić, czym jest pojęcie abstrakcyjne (abstrahereodrywać, odciągać) 2. Według Gerarda Dogiela abstrakcja „polega na odrywaniu jednych cech od drugich oraz na ujmowaniu jednych a pomijaniu drugich” 3. Pojęcie więc tego rodzaju nie posiada określonego w rzeczywistości desygnatu. Zawiera się w nim cały szereg cech rodzajowych, które pozwalają dopasowywać termin do określonych potrzeb (indywidualnych, konkretnych).
„Godność” więc może odnosić się do cech osobowości, intelektu, woli, czy
świadomości, ale równie dobrze być od nich całkowicie oderwana i dookreślać
inne cechy jednostki. W języku łacińskim godność określana była jako dignitaszasługa, wartość osobista, piękno wewnętrzne, znaczenie, powaga 4. Już przy
pobieżnej analizie wskazanych przykładów tłumaczenia można dostrzec ich
zróżnicowany charakter. Słownik języka polskiego podaje zaś, iż „godność” należy rozumieć jako „poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie,
zaszczytne stanowisko, tytuł, zaszczytną funkcję” 5. To zestawienie desygnatów
również nie oddaje w pełni znaczenia terminu, jedynie go doprecyzowuje.

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1995, s.4.
G. Dogiel, Metafizyka, Kraków 1992, s. 7.
4
K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski …, s .166.
5
M Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1993, s 673.
2
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b) Niejednoznaczność
Dariusz Dudek: proponuje przyjmować godność jako „zjawisko pierwotne i niezależne wobec prawa, związane z egzystencją człowieka, możliwe do
rekonstrukcji definicji raczej filozoficznej […], niż ściśle prawno-dogmatycznej” 6. Pojęcie godności osoby ludzkiej było obiektem uwagi myślicieli już
w okresie starożytności. Platon upatrywał wartości człowieka w świecie duchowym, a ciało stanowić miało materialny balast. W myśl jego filozofii, tylko
człowiekowi miała być właściwa tzw. dusza rozumna. Arystoteles zaś wskazywał na jedność ciała i duszy jako jednego istnienia 7, jedność substancji. Mimo
rozwiniętego dyskursu filozoficznego i postępującej refleksji nad naturą człowieka (Parmenides, Sokrates, Zenon z Kition, Marek Aureliusz), powszechnym było zjawisko relatywizacji wartości osoby ludzkiej. Znamienny wymiar
ma określenie instrumentum vocalae-określające człowieka jako narzędzie mówiące. Taką konstrukcję dopuszczało prawo rzymskie uzależniające pozycję
jednostki od status libertatis, civitatis i familiae 8. Jak pisze Tomasz Giaro:
„W systemie rzymskim prawa człowieka, a zatem i prawa podmiotowe […]
były wykluczone z uwagi na drastyczne nierówności wynikające z niewolnictwa. Epoka Starożytna bywa przecież identyfikowana właśnie przez jego powszechność” 9. W ówczesnym społeczeństwie godność człowieka była wyznaczana przez status społeczny i prawa obywatelskie.
Swoistą przemianę rozumienia pozycji jednostki przyniósł rozwój chrześcijaństwa. Ewangeliczne przesłanie miłości bliźniego i boskiego pochodzenia
ludzkości wyznaczało nowe standardy aksjologiczne. Powszechna i ontyczna
godność człowieka głoszona przez Jezusa z Nazaretu wynikać miała z boskiej
kreacji. Teologiczne sankcjonowanie równości nie przyniosło jednak pełnego
uznania tej wartości w świecie społeczeństw feudalnych. Aż do XIX w. w Europie trwały struktury osobistej zależności. Należy przy tym odróżnić dwie
płaszczyzny. Aspekt występowania wartości oraz ich implementacji. System
wartości może bowiem przyjmować jedynie deklaratywny charakter, a wzniosłe

D. Dudek, Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s.43.
G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992, s. 12.
8
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie Instytucje, Warszawa 2014. s. 88.
9
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie, U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2016, s. 186.
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idee dalece odbiegać od rzeczywistości lub przeciwnie mogą inspirować i inicjować działania. Tadeusz Manteuffel pisze, iż ludność poddańcza, „traktowana jako własność feudała, z którego włością była związana, stanowiła w gruncie rzeczy jej integralną część. Przy wszelkich transakcjach wymieniano ją
przeto na równi z innymi częściami składowymi włości” 10. W średniowieczu
dominowały aspekty dogmatyczne, teokratyczne i przedstawianie człowieka,
jako dziecka bożego, któremu „ziemia ma być poddana” 11. Mimo to, godność
była wyznaczana przez przynależność do stanu.
W bardziej zracjonalizowanej epoce Oświecenia zwrócono uwagę na samego człowieka i uczyniono z niego „miarę wszechrzeczy” 12.. Pojęcie godności
wynikało z prawa naturalnego, wspólnego wszystkim ludziom, będącego konsekwencją racjonalności świata i jego fundamentalnych praw. Zarówno racjonaliści (Kartezjusz, Rousseau), jak i empiryści (Locke, de Condillac) odwoływali się do w swoich teoriach filozoficznych do szczególnego znaczenia osoby
ludzkiej. Znalazło to również kontynuację w filozofii krytycznej (Kant) i egzystencjalizmie (Kirkegaard). W każdym jednak z tych kierunków przybierała
nieco inną postać. Szczególnym wydarzeniem burzącym stary feudalny ład, był
wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która zdecydowanie wyeksponowała
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, jako fundament wartości w państwie.
Jak pisze Mieczysław Żywczyński: „zaczyna się od stwierdzenia, że pragnie głosić prawa naturalne i niezbywalne człowieka. Są nimi wolność, własność, braterstwo i opieranie się uciskowi” 13. Jak wiemy z historii rewolucja była okresem
krwawym i implementacja tych wzorców udała się jedynie częściowo. Ważnym
osiągnięciem było uznanie godności człowieka za podstawę wolności i praw
obywatelskich.
Przemiany cywilizacyjne, które dokonały się od starożytności do współczesności nie zdefiniowały jednego katalogu cech godności. Paradygmaty epoki
i systemy wartości nadawały temu pojęciu różne znaczenie. Można tym samym

T. Manteuffel, Historia powszechna, Średniowiecze, Warszawa 2012, s. 145.
Pismo Święte, Częstochowa 2011, s. 38.
12
Z. Landowski, K. Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia. Sentencje. Przysłowia, Kraków
2002, s. 223.
13
M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2008, s. 43.
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dostrzec, iż jest ono zmienne w czasie i ulega adaptacji do warunków społecznych, a zależnie od kontekstu wyróżniamy jego wymiar: teologiczny, ontologiczny, antropologiczny lub etyczny 14.
Naukowe ujęcia godności człowieka
Wielowiekowa ewolucja obrazu człowieka, co za tym idzie również uzależnionego on niego pojęcia godności, wskazuje na odejście od terminów ogólnych, zdaje się podstawowych dla rozumienia poruszanego zagadnienia.
Współczesny człowiek operuje raczej na przykładach, tj. konkretnych przedstawieniach własnych myśli. Wystarczy wskazać na triadę Arystotelesa: soma,
psyche, polis 15. Pierwotnie filozof niejako zamykał człowieka w tych trzech wymiarach. Współcześnie znacznie rozdrobniono poszczególne zagadnienia, co
jest naturalną konsekwencją specjalizacji nauk. Jeżeli jednak pojęcie godności
jest pojęciem ogólnym, abstrakcyjnym, wtedy porzucając holistyczny obraz
człowieka, oddalamy się od jego rozumienia jako całości. W post pozytywistycznym świecie, dominujący wpływ na kształtowanie obrazu człowieka ma
właśnie dyskurs naukowy.
Michał Heller-filozof i kosmolog, zwraca uwagę na trzy istotne przemiany
jakościowe, które wymykają się ludzkiej logice. Nicość i powstanie materii nieożywionej. Przemiana materii nieożywionej w ożywioną i ostatnia, to jest przemiana materii ożywionej w materię rozumną (myślącą), która jest w stanie zapytać o sens 16. Człowiek w tym ujęciu byłby wynikiem wielokrotnych skoków
jakościowych w organizacji materii.
Robin Dunbar-antropolog i psycholog ewolucyjny, uważa, że człowiek
uformował swoją obecną postać w wyniku ciągłej walki z presją środowiska.
Wzrastającym potrzebom towarzyszył rozwój mózgu i zdolności społecznych 17.
Człowiek więc jest w tej koncepcji niejako szczytem pewnej sztafety ewolucyjnej. Często spotyka się to z krytyką zwolenników integralnego postrzegania
istoty ludzkiej, albowiem stwarza to problem ze zdefiniowaniem godności i jej
beneficjentów.

D. Dudek, Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej …, s.47.
A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2016, s. 10.
16
M. Heller, Sens życia i sens wszechświata, Kraków 2016, s. 189.
17
R. Dunbar, Człowiek, Biografia, Kraków 2016, s. 366.
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Mateusz Hohol-kognitywista i filozof nauki, przedstawia różne paradygmaty związane z definiowaniem ludzkiego umysłu. Odwołuje się również do
czterech poziomów teorii: poziomu pojedynczych komórek nerwowych, poziomu struktur podkorowych, poziomu struktur korowych i poziomu procesów poznawczych. Wskazuje jednocześnie, iż człowiek w swoim zrębie osobowościowym ukształtowany jest przez zespół biologiczno-poznawczych struktur 18.
Przytoczone przykłady naukowców wskazują na przyjętą w nauce tendencję do atomizacji osoby ludzkiej. Nauki szczegółowe, przyrodnicze zobowiązane są kierować się naturalizmem metodologicznym. Zakłada on, iż nie wolno
odwoływać się w konstruowanych wnioskach do argumentów pochodzących
spoza naukowego poznania (mistycznych źródeł wiedzy, objawień, ale też systemów wartości czy dyrektyw moralnych). Nauki mówią o człowieku jako
obiekcie badań, ale nie o godności człowieka, ponieważ jest to poza ich metodologicznymi kompetencjami. Tym samym przyjąć należy, iż wszelkie odkrycia naukowe dla rozumienia pojęcia godności człowieka mają marginalne znaczenie, mogą jedynie wpływać poprzez swoje wyniki na zmianę postaw światopoglądowych.
Godność człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Do poszanowania godności człowieka Konstytucja wzywa już we wstępie.
„Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą
stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka” 19.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 maja 2002 r. wskazał, iż
„niektóre normy konstytucyjne (np. art. 30 Konstytucji, art. 1 i 2 Konstytucji)
określają aksjologiczne i normatywne podstawy całego systemu prawa” 20.
Przyjmujemy je jako przedzałożenia. Mają one tym samym charakter metanorm, niejako zwierających w sobie wszystkie pozostałe. W Konstytucji nie
przyjęto definicji legalnej pojęcia godności człowieka. Doktryna również nie

M. Hohol, Wyjaśnić umysł, Kraków 2013, s. 88.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ….
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Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., K 20/01, OTK 2002, nr 3 poz. 34.
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wypracowała jednego poglądu w odniesieniu do tego terminu. Jak pisze Bogusław Banaszak: „Dzieje się tak dlatego, że godność to sfera osobowości konkretyzująca się w poczuciu własnej wartości człowieka i oczekiwaniu szacunku ze
strony innych ludzi; poczucie to jest zmienne, kształtują je czynniki zewnętrzne, […] a także czynniki wewnętrzne” 21. Trybunał jako organ odpowiedzialny za wykładnię ustawy zasadniczej jednoznacznie zdefiniował aksjologiczne punkty odniesienia w stanowieniu i stosowaniu aktów normatywnych,
jednakże nie wdając się w wyczerpujące explicatio terminorum. Leszek Bosek
przywołuje pogląd, iż w kontekście art. 30: „Chodzi o uznanie człowieka za
najwyższą wartość i uznanie każdej istoty ludzkiej za osobę, a samego istnienia
człowieka za konieczny i wystarczający warunek osobowej i podmiotowej egzystencji każdego człowieka” 22.
Przyjęta aksjologia wpisuje się w pogląd Immanuela Kanta: „Człowiek jest
zawsze celem, nigdy zaś środkiem jakichkolwiek działań” 23. B. Banaszak wskazuje na aspekt transcendentny pojęcia godności, iż: „Godność nie może być
rozumiana jako cecha czy zespół praw nadanych przez państwo, gdyż jest wobec niego pierwotna. Będąc źródłem praw i wolności, pojęcie godności determinuje sposób ich rozumienia i urzeczywistniania przez państwo” 24. Konstytucja w art. 233.1. stanowi, iż: „ustawa określająca zakres ograniczeń wolności
i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może
ograniczać wolności i praw określonych w art. 30” 25. Wskazano na absolutny
charakter godności człowieka. Nie ma innych, wyższych wartości, które by tę
przerastały. Pewne gwarancje jej konstytucyjnej ochrony trwają nawet po
śmierci. Przyjmuje tym samym bez żadnego uzasadnienia, że człowieka należy
chronić, jako integralną całość ontologiczną. W konstrukcji tej silnie zaznacza
się nawiązanie do prawa naturalnego. Konstytucja zobowiązuje władzę do respektowania dwóch cech godności człowieka: przyrodzoności i niezbywalności.
Każdy w równym stopniu ma tę wrodzoną cechę, której nie może się zrzec, ani
jej przekazać. Konstytucja zapewnia ochronę godności człowieka. Co więcej

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016,
s. 723.
23
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2012, s. 210.
24
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz ….
25
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ….
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22

235

Bartłomiej Korolczuk

władza państwowa jest zobligowana do działania na rzecz zabezpieczenia godności każdej jednostki. Aktywność ta przejawia się zazwyczaj w obszarze polityki socjalnej i ochronie mniejszości oraz polityce karnej. Należy wspomnieć
ponadto, iż doktryna wypracowała podział na godność osobową i osobistą.
Pierwsza jest obiektywna, przynależy bezwzględnie każdemu i jest chroniona
konstytucyjnie. Druga jest poczuciem wartości jednostki, pewnym przeświadczeniem o statusie w relacjach społecznych i ma charakter subiektywny.
Ustawowe regulacje związane z godnością człowieka
Jak już wspomniano abstrakcyjny, charakter i niejednoznaczność pojęcia
godności człowieka powodują trudności w praktyce ustawodawczej. Trudności
te potęguje nie tylko sam brak definicji godności człowieka, ale również indywidualne przekonania światopoglądowe polityków. W regulacjach normatywnych godność człowieka choć nie jest przywoływana jako podstawa stosowania
określonych rozwiązań, to zgodnie z konstytucyjną aksjologią pozostaje koniecznym punktem odniesienia. Dla potrzeb niniejszego opracowania pragnę
zwrócić uwagę na wybrane obszary i występujące w nich trudności regulacyjne.
Celem zobrazowania będą to: początek życia, warunki życia oraz koniec życia.
a)

Początek życia

Konstytucja w art. 38 stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia” 26. System prawa nie definiuje kim jest
człowiek ani kiedy zaczyna się jego życie. Niektórzy wskazują, że termin człowiek należy rozumieć gatunkowo, a zatem o człowieczeństwie przesądza genotyp. Jenny Teichman twierdzi wręcz, że „nie dowiemy się niczego o naturze
płodu, jeśli pominiemy genetykę i embriologię” 27. Mimo znacznego rozwoju
nauk, wciąż nie ma kompromisu, co do tego, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie. Płód traktowany jest jako zalążek przyszłej, dojrzałej osoby ludzkiej.
Zwróćmy uwagę na to, że prawo nie próbuje określać momentu początkowego
zaistnienia człowieczeństwa. Prawnokarna ochrona życia uzależniona została

26
27

Tamże.
J. Teichaman, Etyka społeczena, Warszawa 2002, s. 116.
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od stadium rozwoju człowieka, o czym świadczy treść przepisów znajdujących
się w kk. w rozdz. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”.
W kodeksie cywilnym przyjęta została rzymska zasada nasciturus pro iam
nato habetur quotiens de commodis eius agitur 28. Dziecko nienarodzone traktuje
się jako narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści. Momentem więc uzyskania
rzeczywistej zdolności prawnej jest moment urodzenia. Tutaj również pojawia
się problem. Przyjęto w sposób konsensualny, że człowieka uznaje się za odrębny byt z chwilą oddzielenia od ustroju matki. Jednak pojawia się pytanie:
kiedy należy uznać płód za odłączony? W przypadku śmierci dziecka powstaje
szereg wątpliwości związanych z prawem spadkowym. Jeżeli dziecko nie przyszło bowiem na świat martwe, wtedy mogłoby dziedziczyć. Występuje w tym
miejscu tzw. warunkowa zdolność prawna.
W doktrynie prawa nie zdefiniowano jednoznacznie momentu urodzenia,
istnieją przynajmniej cztery koncepcje: „moment pierwszego samodzielnego
oddechu, moment oddzielenia się płodu, moment początku porodu, moment
osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza organizmem matki” 29. Nieścisłości potęguje pojęcie urodzenia żywego. Ustawowe regulacje zostały sprecyzowane w punkcie 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z 2015 r.: „żywym urodzeniem określa się całkowite wydalenie lub
wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży,
który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha, bądź wykazuje jakiekolwiek oznaki życia […]” 30.
Trudności narastają w przypadku rozważań nad przerwaniem ciąży. Godność człowieka może być powodem konfliktu pomiędzy sprzecznymi wizjami
wolności. Z jednej strony prawo zabezpiecza matkę i jej życie. Z drugiej
dziecko i jego prawo do życia. Przypomnijmy, że polskie prawo dopuszcza
przerwanie ciąży w przypadku, gdy: „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne
wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośle-

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017, s. 155.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017, s. 240
30
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, (Dz. U. 2015
poz. 2069).
28
29
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dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego” 31. Zwraca się uwagę na enumeratywnie wyliczone, jedynie wyjątkowe
sytuacje. Ponadto zabieg może być dokonany wyłącznie przez lekarza. Współcześnie podnoszone są postulaty całkowitej bądź częściowej legalizacji aborcji
co przywołuje jednak znaczące wątpliwości. Argumentem popierającym tezę za
ustawowym przyzwoleniem na przerywanie ciąży do określonego momentu
jest prawo kobiety do świadomego planowania rodziny i wolności decydowania o własnym ciele. Odbywa się to jednak z pominięciem głośnego wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. uznającego za niekonstytucyjną ustawę
z 1996 r. Ustawa znacząco liberalizowała prawo aborcyjne. Stanowiła m. in.
„prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci” 32.
Ustawa ta dopuszczała aborcję nawet do 12 tygodnia ciąży w przypadku występowania „ciężkich warunków życiowych” lub „trudnych warunków osobistych” matki 33. W kontekście wydanego uzasadnienia do wyroku TK można
stwierdzić, iż ustawa rażąco naruszała godność człowieka i system wartości konstytucyjnych. Pojawiają się słuszne pytania: Jak w takim przypadku określić
moment, do którego ciąża może być przerwana? Co z prawem do życia dziecka
poczętego w wyniku czynu zabronionego? Ustawodawca staje niejako w roli
arbitra i w oparciu o wiedzę naukową oraz poglądy etyczne normuje przestrzeń,
która w sposób wyraźny powiązana jest z godnością człowieka. Zdarza się, iż
kolizja wartości jest nieunikniona i wejście w pole wolności osobistej wymuszane jest przez imperatyw nienaruszalności życia ludzkiego.
Jak podaje D. Dudek: „art. 38 (Konstytucji) z pewnością jest efektem zasadniczego sporu o koncepcję życia człowieka i granice jego ochrony prawnej,
zaistniałego w toku prac Komisji Konstytucyjnej […]. Sporu rozstrzygniętego
nie w drodze konsensusu, a przewagi określonej opcji politycznej w Zgromadzeniu” 34. Konsekwencją tak postawionej sprawy są trwałe podziały społeczne
i konfliktowy charakter rozwiązań ustawowych.

31
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz. U. 1993, Nr 17 poz. 78).
32
T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Katowice 2005, s. 253.
33
Tamże.
34
D. Dudek, Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej …, s.74.
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b) Warunki życia
Rzecyzpospolita Polska zdefiniowana została jako państwo „urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej” 35. Grzegorz Kryszeń i Krzysztof
Prokop słusznie zauważają, iż: „państwo urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej nie może być utożsamiane z państwem opiekuńczym. […]
Sprawiedliwości społecznej nie można bowiem rozpatrywać w oderwaniu od
subsydiarności państwa” 36. W myśl art. 2 Konstytucji w stosunku do państwa
wysuwanych jest wiele roszczeń. Obejmują one m. in. obszary socjalne. Do
najczęstszych roszczeń należą: zapewnienie pracy i jej ochrony, zapewnienie
minimalnego wynagrodzenia, zasiłki dla osób chorych i bezrobotnych, renty
czy emerytury. W odniesieniu do wszystkich przywołanych obszarów podnoszony jest argument ochrony godności, człowieka, pracownika czy obywatela.
Trudno jest jednak nie zauważyć, iż niejednokrotnie argumentu tego się nadużywa, a ustawodawca stoi wobec decyzji politycznych oderwanych od meritum sprawy.
Codzienne wybory w obszarach polityki gospodarczej zdeterminowane są
dwoma wiodącymi kierunkami: liberalizmem i socjalizmem. Pierwszy zakłada
wspieranie samodzielności, przedsiębiorczości i wzrostu akumulacji kapitału.
Drugi nastawiony jest na ochronę praw pracowniczych i redystrybucję bogactwa. Już Konstytucja wprowadza elementy przywołanych systemów. Znajdują
się w niej przepisy zabezpieczające wolności i prawa ekonomiczne oraz socjalne.
Liberalizm gospodarczy okresu oświecenia postulował nienaruszalność własności, prawo prowadzenia działalności gospodarczej, nieingerencję państwa
w stosunki pomiędzy podmiotami. Polityka socjalna okresu pooświeceniowego była konieczną odpowiedzią na braki liberalizmu: dążyła do ochrony
praw pracowniczych, zapewnienia świadczeń asekuracyjnych i płacy minimalnej. Pojawia się pytanie, które elementy powinny przeważać w świetle konstytucyjnej aksjologii?
W art. 64. 3 czytamy: „Własność może być ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności” 37.
Teresa Dębowska-Romanowska pisze, iż: „ciężary i świadczenia publiczne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ….
G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017, s. 310.
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wkraczają zawsze – ze swej istoty i natury – w prawo własności i inne prawa
majątkowe, a także mogą ograniczać wolności” 38. Pojawia się uzasadnione pytanie: Jak więc należy rozumieć obciążenia na cele socjalne egzekwowane przez
państwo? Redystrybucja w pewnym kontekście może być traktowana jako odbieranie najproduktywniejszym obywatelom części ich majątku na korzyść innych. Klasycznym przykładem takiej praktyki jest podatek progresywny uzależniony od uzyskiwanych dochodów. Występuje więc pewien dysonans pomiędzy konstytucyjną ochroną własności, a arbitralnym wyrównywaniem nierówności. Przekracza to zwykłe obciążenia na rzecz państwa. Należy uznać,
że w tym przypadku prawo własności ulega zawieszeniu na korzyść wartości
wyższej jaką jest godność człowieka i potrzeba zaspokojenia potrzebujących.
Nieuchronnie powoduje to napięcia społeczne pomiędzy beneficjentami
a opodatkowanymi. Pogląd ten wyjaśnia Trybunał Konstytucyjny: „Nałożony
na ustawodawcę obowiązek urzeczywistniania wyrażonych w Konstytucji gwarancji socjalnych w drodze stosownych regulacji normatywnych nie oznacza
obowiązku maksymalnej rozbudowy systemu świadczeń. Ochrona praw socjalnych przejawiać się powinna w takim kształtowaniu rozwiązań ustawowych,
które stanowić będą optimum realizacji treści prawa konstytucyjnego" 39.
Innym przykładem związanym z ochroną godności człowieka przez państwo w sferze gospodarczej jest ustanawianie płacy minimalnej. Niejednokrotnie taka praktyka odbija się na samych pracownikach. Jak pisze Wojciech Muszalski: „Obecnie w sferze gospodarki pozostawiono ustalanie warunków płacowych zainteresowanym stronom stosunku pracy” 40. Można się z tym nie zgodzić z uwagi na to, iż w § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów stanowi, że „od
dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł" 41. Ustawodawca zobligowany został z jednej strony do dbania
o godność człowieka, ale nie określono jakimi środkami ma to osiągnąć.
Art.111 Kodeksu pracy stanowi, iż: „Pracodawca jest obowiązany szanować
godność i inne dobra osobiste pracownika” 42. Jest to zasada słuszna i pożądana
L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. …, s. 1881.
Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2006 r., SK 15/06, OTK 2006, nr 11, poz. 170.
40
W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2006, s.49.
41
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., (Dz. U. 2018
poz. 1794).
42
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (Dz. U. 1974, Nr 24 poz. 141).
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społecznie. Zwróćmy jednak uwagę, iż w sytuacji nieuzasadnionego podwyższania płacy minimalnej w obronie godności pracownika, może dojść do sytuacji, w której pracodawca będzie zmuszony do zwolnienia części personelu.
Koszty pracy nieuchronnie sprawią, że część ludzi stanie się bezrobotnymi.
Państwo tym samym może wpływać negatywnie na ich pozycję społeczną 43.
Działania legislacyjne w tym zakresie niejednokrotnie okazują się być nieskuteczne i likwidować nierówności jedynie częściowo.
Co ważne u źródła obu przywołanych nurtów leży ta sama troska o szeroko pojętą godność człowieka. Liberalizm gospodarczy, jak i socjalizm mają
na uwadze dobro człowieka, ale położenie nacisku na pewne aspekty działalności gospodarczej odbija się niejednokrotnie na innych obszarach życia. Tym
samym należy stwierdzić, iż godność człowieka pozostaje aksjomatem niejednokrotnie leżącym u podstaw kontrowersyjnych decyzji.
c) Koniec życia
Obszarem szczególnie konfliktowym w kontekście pojęcia godności człowieka jest kwestia śmierci. Prawo ze śmiercią wiąże określone konsekwencje.
Wraz z nią znika zdolność prawna. Jednakże nawet po śmierci ochronie podlegają dobra osobiste, takie jak np. dobre imię, czy wizerunek. Respektowana
jest ostatnia wola wyrażona w testamencie. Bliscy nabywają prawo do kultu po
zmarłej osobie. W określonych przypadkach powstaje okoliczność dopuszczająca pobranie narządów. Ustają stosunki pracy, a także stosunek małżeństwa.
Przyjęto na podstawie wiedzy medycznej, iż koniec życia następuje wraz
ze śmiercią mózgu, która opiera się na stwierdzeniu nieodwracalnej utraty jego
funkcji 44. Ta zbudowana na naukowych przesłankach konstatacja nie dostarcza
nam jednak informacji odnoszących się do kwestii aksjologicznych. Godność
człowieka jako wielowymiarowa, może być rozpatrywana z różnych perspektyw i postrzegana w zupełnie sprzeczny sposób. Zależnie od okoliczności traktować ją można jako łaskę lub jako karę.
Z perspektywy osoby nieuleczalnie chorej, znacznie niepełnosprawnej lub
trwale odczuwającej ból, poddanie się zabiegowi pozbawienia życia może być
P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2017, s. 78.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, (M.P. 2007 nr 46 poz. 547).
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jedynym sposobem przerwania cierpienia. Niedostateczne zrozumienie czym
jest życie człowieka, wpływa również na niezrozumienie czym jest cierpienie.
Ustawodawca nie definiuje cierpienia. Przepisy nakazują jednak reakcję na nie
i udzielenie pomocy. „Opieka ma być ukierunkowana na poprawę jakości życia, mieć na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz je
uśmierzać, łagodzić cierpienia psychiczne, duchowe i socjalne” 45.
Jak wskazuje Tomasz Pietrzykowski, w świetle polskiego prawa eutanazja
czynna jest nielegalna. Polega ona na bezpośrednim lub pośrednim aktywnym
udziale w doprowadzeniu do śmierci drugiej osoby. Za legalną uznaje się natomiast eutanazję bierną. Dotyczy ona sytuacji, w których lekarz odstępuje od
dalszego leczenia lub podtrzymywania życia na wyraźne żądanie pacjenta. Autor wskazuje również na występowanie tzw. wspomaganego samobójstwa,
w którym lekarz ma czynną rolę ułatwiając przerwanie życia poprzez np. dostarczenie odpowiednich środków 46.
Argumenty wysuwane przez zwolenników eutanazji wskazują na swoistą
„hipokryzję” państwa, które ma chronić godność człowieka i jego wolność,
a jednocześnie zabrania przerywania życia w godnych warunkach, pod nadzorem lekarza. Wysuwa się argument diametralnego obniżenia jakości życia osób
w stanach wegetatywnych oraz potrzebę wsłuchiwania się w głos cierpiących,
szanowania wolnej woli. Z drugiej strony zwolennicy bezwzględnego zakazu
eutanazji wskazują najczęściej na aspekt świętości życia oraz ujemne skutki społeczne polegające na obniżeniu przywiązania do życia jako wartości. Nie wdając
się w ten spór należy zauważyć, iż pojęcie godności człowieka ponownie występuje w roli uzasadnienia sprzecznych argumentacji. Polaryzacja stanowisk
zdaje się narastać wraz z jakąkolwiek próbą zmiany obecnego stanu prawnego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł jednoznacznie, iż: „Art. 38 należy w pierwszym
rzędzie rozumieć jako zakaz pozbawiania człowieka życia.[…] Z art. 38 wynika
[…] zobowiązanie władz publicznych do podejmowania działań służących
ochronie życia. Skoro bowiem z konstytucji wynika pewien obiektywny system
wartości, to na ustawodawcy ciąży obowiązek stanowienia prawa o takiej treści,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, (Dz. U. 2013 poz. 1347).
46
T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa …, s. 189.
45
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by możliwa była ochrona i realizacja tych wartości w możliwie najszerszym zakresie” 47.
W odniesieniu do przytoczonego orzeczenia należy również rozważyć
kwestię kary śmierci. W polskim systemie prawnym została ona usunięta wraz
z wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. Zwraca naszą uwagę w tym
przypadku skrajnie odmienna pozycja jednostki. Stosując karę śmierci państwo
wymierza karę ostateczną, uznając, iż inne kary miałyby charakter niewystarczający. Zwolennicy kary śmierci wskazują, że w wielu sytuacjach jest to sprawiedliwa odpłata za popełnione zło. Siła odstraszania stanowić ma skuteczny
środek prewencyjny wobec przestępców, a całkowita eliminacja przestępcy ze
społeczeństwa ma gwarantować bezpieczeństwo. W opozycji do tych poglądów
wskazuje się na nieodwracalność skutków wykonanej kary, okrutność i naruszenie godności człowieka 48. Są jednak sytuacje ekstremalne, które powodują
szczególne trudności w moralnej ocenie zastosowania kary śmierci. Znane są
sprawy okrutnych morderstw dokonywanych przez przestępców, w których
taka kara nabiera szczególnego uzasadnienia. Powstaje jednak pytanie: Czy
brutalne naruszenie godności człowieka przez innego człowieka może być podstawą do pozbawienia sprawcy życia? Spory w tej sprawie również stanowią
aktualne wyzwanie debaty publicznej.
Podsumowanie
Przytoczone przykłady nie wyczerpują podjętego tematu, ale obrazują
wagę aksjologicznych fundamentów w porządku prawnym. Każde społeczeństwo posiada bowiem pewne wartości wspólne wszystkim członkom. W konsekwencji to od przyjętych norm społecznych zależą normy prawne. Osobowa
godność człowieka ma taką wartość, jaką społeczeństwa konsensualnie
przyjmą, a jej poszanowanie i ochrona stanowią wyraz zbiorowej wrażliwości.
Ustawodawca niejednokrotnie staje wobec trudnych decyzji. Musi regulować
kwestie, które go przerastają, takie, które podlegają automatycznemu wartościowaniu etycznemu, naukowemu czy religijnemu.

Orzeczenie TK z dnia 30 marca 1999 r., K. 2/98, OTK 1999, nr 3, poz. 38.
W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016, s.161.
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Podsumowując należy stwierdzić, że metodologia prawa nie koncentruje
się na rozstrzyganiu zagadnień egzystencjalnych, ale regulacji stosunków społecznych. Możliwe jest wysunięcie postulatu de lege ferenda sprecyzowania pojęcia godności, jednakże byłoby to bezcelowe z uwagi na charakter terminu,
który pozostaje tradycyjnie wieloznaczny i poddany wpływom kulturowym.
Tym samym prawne zabezpieczenie godności człowieka nieustannie stanowi
wyzwanie dla ustawodawców.
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Summary
Philosophical and legal difficulties
of defining human’s dignity
- selected issues from the perspective
of Polish legislation
In the following essay, I take up an issue of problems connected with
defining human’s life dignity. The article consists of four parts. The first one
concerns terminological apects and an essence of human being’s concept. The
second describes contemporary trends of scientific human’s performing. The
third refers to the axiology of the Polish Constitution. The fourth indicates
selected legal areas, where a term of human’s dignity presents an extraordinary
value. While elaborating on the following issue, three research methods have
been applied: historical- comparative, analytical and dogmatic one. The integrity of gathered bibliographic material has an interdisciplinary nature. Cited
examples do not fill up described issue, but they do highlight an importance
of axiological basements in the legal order.
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Matka kochająca
czy matka – dzieciobójczyni?
Ziemia w obliczu
hipotezy Gai i hipotezy Medei

Według mitologii greckiej pierwszą boginią, która wyłoniła się z Chaosu
była Gaja. Jako personifikacja Ziemi kojarzyła się z życiem, płodnością oraz
macierzyństwem. Sama z siebie zrodziła niebo oraz góry, a z miłości jej i Eteru
(wyższych rejonów niebieskich) powstało morze. Związała się ona z synem
Uranosem (Niebo) płodząc kolejne bóstwa. Gaja była bardzo troskliwa i opiekuńcza, a co więcej, zawsze i za wszelką cenę starała się chronić swoje dzieci.
W mitologii greckiej znajdujemy również przeciwieństwo matczynej
opiekuńczości, którą przedstawiała Gaja. Taką postawę przejawiała Medea,
która ze złości na ukochanego (Jazona) zabiła dwójkę swoich dzieci (Mermerosa i Feresa). Została ona uznana za jedną z najgorszych matek w mitologii
greckiej 1.
Mity o Gai i Medei zostały użyte w celu zobrazowania pewnych poglądów
na ekosystem ziemski. Na przestrzeni lat (od lat 70 XX wieku) powstały dwie
przeciwstawne hipotezy nazwane imionami mitologicznych matek.
Twórcą hipotezy Gai jest brytyjski biolog i ekolog James Lovelock. Przez
wiele lat zajmował się on wynalazkami, które były wykorzystywane między innymi przez NASA. To właśnie przy pracy nad jednym z takich wynalazków
w 1979 roku powstała hipoteza Gai. Według niej żywe organizmy zamieszkujące Ziemię zmieniają warunki, które na niej panują, w taki sposób, aby stworzyć lepszy byt dla nich samych. Lovelock swoją teorię opisał w książce „Gaia:

1

A. J. Atsma, The Theoi Project, Greek Mitology, Auckland 2009.
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A New Look at Life on Earth” 2. Czytamy w niej, że „wszystkie organizmy czy
tego chcą czy nie, tworzą część ogromnego organizmu o rozmiarach naszej planety. Nieświadomie, ale wszyscy należymy do Gai, tego jednego organizmu
żywego, który nigdy się nie zmienia i nigdy nie umiera” 3. W jego dziele bardzo
często pojawiają się słowa homeostaza oraz samoregulacja. Według niego Ziemia to superorganizm, który o ile nie jest zaburzony przez działalność człowieka potrafi się sam „wyregulować”. Ziemia zapewnia sobie stabilność klimatu - schładza się, kiedy osiągnie zbyt wysoką temperaturę lub ogrzewa, kiedy
lodowce osiągną zbyt duże rozmiary. Zatem wszystkie organizmy nie tylko
przystosowują się do środowiska, ale również je kształtują. W dziele „The Ages
of Gaia” Lovelock pisze: „(…) istnienie życia na Ziemi aktywnie i w sposób
korzystny przywracało i przywraca fizyczny i chemiczny stan powierzchni
Ziemi, jej atmosfery i oceanów. Stanowi to kontrast dla konwencjonalnej mądrości (wiedzy), która utrzymuje, iż to życie przystosowuje się do warunków
na planecie, ponieważ zarówno życie jak i owe warunki rozwinęły się oddzielnie” 4.
Zwolennicy hipotezy Gai twierdzą, że dowodem na jej prawdziwość jest
stabilność klimatu ziemskiego. Temperatura na Ziemi na przestrzeni lat podlegała jedynie niewielkiej zmienności, podczas gdy temperatura Słońca zmieniała się w szerokim zakresie zarówno na plus jak i na minus. Zjawisko to wyjaśniane jest obecnością gazów tworzących atmosferę ziemską. Dzięki nim
i tworzącym się chmurom do powierzchni Ziemi dociera tylko tyle promieni
słonecznych, ile jest potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszej planety.
Kolejnym przykładem stabilności jaką gwarantuje sobie Ziemia jest obieg
wody, która opada na jej powierzchnię i paruje zostając zawieszona w postaci
chmur (które również odbijają ciepło). Chmurę tworzy nie tylko para wodna,
ale również kryształki kwasu siarkowego, który jest produkowany przez algi
morskie. W latach 80 XX wieku ilość alg w Oceanie Spokojnym podwoiła się.
Absorbują one kwas węglowy wydzielając przy tym gaz siarkowy. Te czynności
przyczyniają się do oczyszczania atmosfery z nadmiaru węgla produkowanego

J. Lovelock, Gaia: a New Look at Life on Earth, Oxford 1979.
Tenże, Gaja: Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, Warszawa 2003.
4
Tenże, The Ages of Gaia, Nowy York 1988.
2
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przez przemysł i zwiększenia liczby chmur. Algi uczestniczą zatem zarówno
w oczyszczaniu atmosfery jak i w utrzymaniu odpowiedniej temperatury.
Najsłynniejszym argumentem mającym potwierdzać tezę Lovelocka jest
istnienie hipotetycznej planety zwanej Daisyworld (model świata stokrotek).
która utrzymuje homeostazę, mimo że istnieje na niej tylko jeden organizm.
Planeta ta utrzymuje stałą temperaturę, pomimo działania zmiennej energii
pochodzącej ze Słońca. Na planecie tej rosną jedynie stokrotki o 3 barwach:
białej, szarej i czarnej. Czarne stokrotki zatrzymywały energię słoneczną, białe
odbijały promienie a szare odbijały i zatrzymywały mniej więcej taką samą ilość
energii. W ten sposób wpływały na temperaturę panującą na planecie. Model
świata stokrotek stał się obiektem badań wielu naukowców 5, którzy w efekcie
stwierdzili, że zastosowane obliczenia są bez zarzutu, ale jednak założenie, że
cecha korzystna dla danego osobnika jest tak samo korzystna dla systemu, prowadzi do błędnego koła w rozumowaniu 6.
Z punktu widzenia przeciwników hipotezy Gai, równowaga klimatyczna
jest przyczyną, a nie skutkiem istnienia życia na Ziemi. Organizmy oddziałują
na klimat zmieniając go, po czym przystosowują się do nowych warunków życia. Również zachwianie homeostazy wywołane kataklizmami prowadzi do
przystosowania się organizmów na drodze ewolucji do nowych warunków życia i zasiedlania pustych nisz ekologicznych.
Głównym zarzutem uczonych w stronę hipotezy była jej mistyczna
otoczka i przyrównywanie do organizmu żywego. W późniejszym czasie współtwórczyni hipotezy, Lynn Margulis wyjaśniła, że Gaja „nie jest żywym organizmem, natomiast w biologicznym sensie, jest ożywionym ciałem podtrzymującym procesy o charakterze fizjologicznym” 7.Oboje twórców przyrównywało
ten stan do utrzymywania przez ssaki stałej temperatury ciała, pomimo zmieniających się warunków zewnętrznych. Regulacje mają zatem charakter czysto
fizyczny, a nasza planeta nie jest żywa w sensie biologicznym.
Hipoteza Gai, mimo że była błędna w swoich początkowych założeniach
odniosła sukces i wywarła ogromny wpływ na nauki o środowisku, przyczyniając się do postępu nauki, naprowadzając badaczy na interesujący tor badań.
Teoria Lovelocka nie była konfrontowana z hipotezami alternatywnymi, nie
S.L. Weber, J.M. Robinson, Daisyworld homeostasis and the earth system, Cambridge 2004.
J. Weiner, Hipoteza Gai: czy błędna teoria może być pożyteczna?, Kraków 2009.
7
L. Margulis, Symbiotyczna planeta, Warszawa 2000.
5
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zaprojektowano eksperymentów w celu jej sprawdzenia, wątpliwe jest również
czy w ogóle jest falsyfikowalna 8. Jest to zapewne kolejne wsparcie dla tezy Paula
Feyerabenda, że w metodologii nauk „wszystko ujdzie” („anything goes”) czy
też „wszystko jest dopuszczalne” 9.
Choć Ziemi nie uznaje się już za superorganizm, to nikt dziś nie kwestionuje ścisłych współzależności między organizmami oraz ich wpływu na chemiczny skład atmosfery w wymiarze globalnym. Naukowcy zaczęli dokładniej
badać klimat ziemski i przyglądali się obiegowi pierwiastków w przyrodzie.
Zwłaszcza zagadnienia dotyczące cyrkulacji węgla, siarki, dwutlenku węgla czy
metanu, poprzez powiązanie biota z światem fizycznym, w pewnym stopniu
potwierdzają założenia hipotezy Gai. W najnowszej literaturze ciągle można
znaleźć odniesienia do tej hipotezy 10.
Przeciwną wizję życia na Ziemi ma twórca hipotezy Medei. Sugeruje ona,
że ekosystemy częściej przyczyniają się do własnej zagłady niż rozwoju. Peter
Ward, który jest amerykańskim paleontologiem, astrobiologiem oraz ekspertem zakresu nauk o Ziemi opisał swoje poglądy w 2009 roku w książce „Medea
Hypothesis: Is Life on Earth Ultimately Self-Destructive?” 11. Autor pisze w niej
o życiu jako drapieżniku, który jest „zdolny do wywoływania katastrof na skalę
całej planety. Zabijał on zarówno w zamierzchłej, jak i niedawnej przeszłości
i jest gotowy uczynić to ponownie. Zabójca ten jest diabelsko przebiegły, inteligentniejszy niż każdy z czarnych charakterów” 12. Hipoteza Medei zakłada, że
organizmy eksploatują środowisko i niszcząc je mogą doprowadzić do śmierci
całej przyrody ożywionej. Peter Ward sugeruje, że Ziemia „zaprogramowana”
jest do unicestwienia organizmów, jeśli tylko na planecie pojawi się ich za dużo.
Mówi on, że świat stoi u progu wielkiego kryzysu klimatycznego, który doprowadzi do tragedii. Próbował dowieść również, że to klimat jest odpowiedzialny
za okres wielkiego wymierania, który miał miejsce 250 milionów lat temu.

Według K.R. Popper’a nie można wykazać prawdziwości teorii naukowej, natomiast można
wykazać jej fałszywość i to jest kryterium naukowości teorii.
9
P. Fayerabend twierdzi, że to właśnie nieprzestrzeganie zasad prowadzi do odkryć, a nie ich
przestrzeganie. Na przykład młody naukowiec nie wiedząc, że czegoś się nie da zrobić, zrobi to;
zob. J. Weiner, Hipoteza Gai ….
10
J.F. Stolz, Gaia and her microbiome, “FEMS Microbiomogy Ecology” 2017, vol. 93, no. 2.
11
P. Ward, Medea Hypotesis: Is Life on Earth Ultimately Self-Destructive?, Princeton 2009.
12
Tenże, Hipoteza Medei: Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, Warszawa 2010.
8
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Według Warda życie ma skłonności samobójcze przyspieszając niekorzystne zmiany zagrażające egzystencji. Przytacza on przykład kiedy nieomal
doszło do zagłady istnień na naszej planecie. Około 2,5 miliarda lat temu pojawiły się na Ziemi cyjanobakterie, które wykorzystując fotosyntezę w efekcie
ubocznym produkowały tlen będący toksyczny dla większości organizmów,
które wtedy istniały. Pojawienie się tlenu miało katastrofalne skutki dla tych
organizmów.
Kolejnym przykładem destrukcyjnej działalności organizmów w historii
jest pojawienie się bakterii redukujących siarczany. Produktem ich reakcji metabolicznych jest siarkowodór. Około 2-1 miliarda lat temu w wyniku ich działalności powstały akweny nasycone rozpuszczonym siarkowodorem zwane oceanami Canfielda. Siarkowodór jest toksyczny dla bakterii wiążących azot, który
jest z kolei niezbędny dla rozwoju organizmów eukariotycznych.
Najsłynniejszym i najbardziej spektakularnym argumentem potwierdzającym hipotezę Medei jest okres zlodowacenia planety wywołanego przez organizmy żywe zwany „epizodem Ziemi-śnieżki”. Organizmy fotosyntetyzujące
odegrały tu według badaczy kluczową rolę. Wielokrotnie w historii organizmy
te wyjaławiały atmosferę z dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym.
Zwiększenie ilości roślin i intensywności procesu doprowadził do osłabienia
efektu cieplarnianego („greenhouse effect”) i powstania jego przeciwieństwa „icehouse effect”. Polegał on na powiększaniu czap lodowych znajdujących się na
biegunach w wyniku czego zwiększało się albedo Ziemi 13, co z kolei prowadziło
do jeszcze większego obniżania temperatury. Zamarzanie oceanów doprowadziło do masowego wymierania gatunków, z których tylko nieliczne przeżyły.
Doprowadziło to do długotrwałego zahamowania ewolucji. Po ustąpieniu lodu
organizmy wyewoluowały w stronę większej złożoności i kiedy zaczęły się pojawiać nowe rodzaje roślin doszło do drugiego epizodu mającego charakter
Ziemi-śnieżki (ok. 700 milionów lat temu). Drastycznie zmieniło to obieg różnych składników odżywczych na Ziemi.
Kolejnym przykładem na medejski charakter Ziemi Ward przytacza powstanie zwierząt i późniejszą redukcję liczby organizmów około 600 milionów

Albedo - zwiększenie stosunku energii słonecznej pochłoniętej przez planetę do energii odbitej.
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lat temu. Kiedy to po drugim zlodowaceniu biomasa osiągnęła poziom umożliwiający powstanie organizmów żywych, zaczęły pojawiać się nowe typy zwierząt. W okresie tak zwanej „eksplozji kambryjskiej” liczba gatunków zwiększyła
się radykalnie. Niestety wzrost ilości gatunków zwierząt doprowadził do
zmniejszenia się ilość biomasy (działalność zwierząt roślinożernych), doprowadzając w efekcie do spadku ogólnej liczby żywych organizmów. Naukowcy
twierdzą, że zdarzenie to wiąże się z jednorazowym spadkiem temperatury panującej na ziemi o prawie 40°C, co z kolei zredukowało liczbę organizmów
prokariotycznych.
Dla obu hipotez kluczowe znaczenie ma zjawisko sprzężenia zwrotnego.
Sprzężenie zwrotne może mieć charakter dodatni lub ujemny. Z dodatnim
mamy do czynienia, gdy organizmy zmieniają świat wokół siebie i zmiany te
napędzają kolejne procesy zmian. Zjawisko takie może bardzo łatwo doprowadzić do zaburzenia homeostazy, a w konsekwencji również do katastrof w postaci wymierania gatunków. Z ujemnym sprzężeniem zwrotnym mamy do czynienia, gdy organizmy żywe mają hamujący wpływ na potencjalnie destabilizujące procesy. Dodatnie sprzężenie zwrotne dotyczy zatem hipotezy Medei,
a ujemne dotyczy hipotezy Gai.
Rozważając rolę człowieka na Ziemi i analizując założenia hipotez Gai
i Medei nie jesteśmy również w stanie określić jaką rolę pełni człowiek i czy
bliżej mu do Gai czy Medei. Liczebność populacji na przestrzeni wieków zmienia się w zastraszającym tempie. Szacuje się, że między 2050 a 2100 przekroczy
granicę 10 miliardów. Przez zwiększenie liczebności ludzi na Ziemi zmniejsza
się ilość biomasy (np. przez deforestację). Przez zmniejszenie ilości biomasy
ludzie dążą do samozagłady, gdyż w pewnym momencie zabraknie pożywienia
dla wszystkich osobników. Ludzie mają zatem charakter medejski. Jeśli jednak
spojrzymy szerzej na problem możemy dojść do wniosku, że być może Ziemia
jako „superorganizm” dąży do przywrócenia homeostazy biomasy poprzez wyeliminowanie gatunku ludzkiego, który jej zagraża.
Rozważania nad hipotezami skłoniły naukowców do opracowania nowej
teorii zwanej „hipotezą Kronosa” 14. Została ona tak nazwana ze względu na

C.J.A. Bradshaw, B.W. Brook, The Cronus hypothesis – extinction as a necessary and dynamic
balance to evolutionary diversification, “Journal of Cosmology” 2009.
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bardzo burzliwą historię życia i śmierci greckiego boga Kronosa, który był najmłodszym synem Gai i Uranosa. Gaia namawiała syna do zabicia ojca popełniającego zbrodnie przeciwko innym potomkom Gai, a sam Kronos został obalony przez własnego syna, Zeusa i wygnany do Hadesu 15. Według naukowców
jego historia dobrze oddaje zasady międzygatunkowej konkurencji.
Hipoteza Kronosa skupia się nad zagadnieniem wymierania gatunków na
Ziemi. Według naukowców miała ona wyjaśniać, w jaki sposób można określić
procesy opisywane w hipotezach Gai i Medei przy pomocy modelowania matematycznego. Kronos miał zapewniać szersze spojrzenie łączące badania nad
historią naturalną, biologią ewolucyjną, ekologiczną i wymieraniem. Podczas
gdy hipoteza Gai przedstawia samoregulację jako proces mający na celu uniknięcie wymierania gatunków (ponieważ wymieranie porównywane jest do
utraty części ciała, a co za tym idzie zmniejszeniu funkcji całego organizmu),
Kronos ukazuje wymieranie jako część procesu selekcji naturalnej i przywrócenie utraconej funkcji poprzez późniejszą dywersyfikację 16.
Hipoteza Kronosa ma dwojakie zalety. Po pierwsze pojęcie wspólnoty gatunków jako samolubnych jednostek 17 zachowuje darwinowski charakter konkurencji, bez konieczności brania pod uwagę współpracy między gatunkami,
jaką sugeruje hipoteza Gai. Samoregulacja występuje w Kronosie naturalnie
w wyniku wymierania, które modyfikuje przebieg przyszłej ewolucji i otwiera
nowe możliwości różnicowania, w celu wypełnienia pustych nisz. Po drugie
poprzez uwzględnienie procesów makroewolucyjnych jako równoważnych
procesom populacyjnym, pojawia się analogia przydatna do interpretacji obserwowanych zjawisk, podatnych na modelowanie matematyczne używane
również w ekologii. Na przykład przyczyny wymierania można uznać za równoważne z tymi, które przyczyniają się do indywidualnych zgonów w populacji. Przytoczyć tutaj można także wypadki przy niskiej liczebności populacji 18,
starzenie się przy wyższym prawdopodobieństwie wyginięcia linii starych pod

Tamże, s. 1.
Dywersyfikacja - różnicowanie
17
R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 1989.
18
B.A. Melbourne, A. Hastings. Extinction risk depends strongly on factors contributing to stochasticity, “Nature” 2008, vol. 454.
15
16
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względem filogenetycznym 19, konflikty, głód oraz choroby (w tym inwazja drapieżników np. ludzi), trucizny (np. niedotlenienie oceanu, wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze), wady wrodzone (powodujące większą podatność
na negatywne czynniki środowiskowe) 20. Jednak zarówno hipoteza Kronosa
jak i hipoteza Medei nie biorą pod uwagę niespodziewanych zdarzeń krytycznych zachodzących w biosferze 21.
Biorąc pod uwagę, że ewolucja darwinowska obejmuje zarówno elementy
współpracy jak i konkurencji wewnątrz i międzygatunkowej wizja dzieciobójstwa, autodestrukcji czy nawet wizja pośrednia, różnią się w znacznym stopniu
i nie uwzględniają takich zdarzeń jak wybuchy wulkanów, czy zderzenia meteorytów, które również spowodowały masowe wymieranie gatunków. Nie był
to przecież czynnik zarówno ewolucyjny jak i samodestrukcyjny.
Hipoteza Kronosa, ze względu na kontrowersyjne spojrzenie na procesy
wymierania i przedstawiane analogie z nim związane, nie znalazła wielu zwolenników (ani przeciwników). W literaturze jest ona opisywana bardzo rzadko
i nie znajdujemy wielu odniesień do tej hipotezy. Jest to jednak pewnego rodzaju równoważnia do skrajności między samoregulacją, a samozagładą przedstawianymi w hipotezach Gai i Medei.
Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty jakie przedstawiają nam hipotezy
Gai i Medei ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, czy nasza Ziemia jest matką
troskliwą i kochającą czy raczej wyrodną i dążącą do unicestwienia dzieciobójczynią. Można stwierdzić jednak, że obie hipotezy przyczyniają się do rozwoju
nauki i poszerzenia wiedzy jaką posiadają badacze. Dowodzi temu chociażby
powstanie nowej hipotezy jaką jest hipoteza Kronosa. Chęć dowiedzenia swoich prawd sprawia, że jest znanych coraz więcej faktów, a stan wiedzy w przeciągu ostatnich 30 lat zwiększył się niewyobrażalnie. Prawda znajduje się zapewne gdzieś po środku, a dojście do niej wymaga jeszcze wielu badań. Prawdopodobnie przedstawienie hipotezy Kronosa jest pierwszym krokiem do sformułowania bardziej trafnej hipotezy, opsującej stan zbliżony do faktycznego.
W obliczu ostatnich bardzo dobrze widocznych zmian klimatycznych wśród
C.N. Johnson, Species extinction and the relationship between distribution and abundance, “Nature 1998, vol. 394.
20
B.W. Brook, L.W. Traill, C.J.A. Bradshaw, Maximum viable population sizeand global extinction risk are unrelated, “Ecology Letters” 2006, vol. 9.
21
A. Glikson, Mass Extinction of Species: The Role of external forcing, “Journal od Cosmology”
2009, vol. 2.
19
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społeczeństwa znajdziemy zapewne więcej zwolenników tej mniej optymistycznej hipotezy, jaką jest hipoteza Medei.
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Summary
A loving mother
or mother who kills her children?
Earth in Gaia hypothesis and Meadea hipothesis
Gaia and Medea hypothesis are two opposing hypotheses which are showing Earth as a personification of the mythical Greek goddesses. According to
the first hypothesis, the Earth loves her children and just as the mythical Gaia
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can do everything to protect them from suffering and destruction. The autor,
James Lovelock, said that the Earth is a self-regulating superorganism, which
want homeostasis. According to the second theory, the Earth, like Medea, can
kill her children as soon as she finds that they are dangerous for her. Peter
Ward, who created the hypothesis of Medea, says that the Earth can destroy
species that have an excessive influence on it and exploit it too much. Both
hypotheses are based on the principle of feedback, which is positive or negative. Positive feedback describes the Medea hypothesis, where negative changes
lead to disturbances in homeostasis. In a negative feedback (Gaia hypothesis),
we observe the self-regulation of the Earth during the occurrence of imbalances. It can be concluded that both hypotheses contribute to the development
of knowledge. The truth is probably somewhere in the middle and we need to
do a lot of researches to get closer to the truth.
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Gameplay
jako metafora prawdziwie
humanistycznej relacji
człowieka z naturą

Zapoznając się z różnymi stanowiskami w kwestii obecnego statusu humanistyki, którą próbuje się ubrać w termin Nowej Humanistyki (świadomie
przerywając w ten sposób jej ciągłość z XX-wiecznymi nurtami -izmów),
można zauważyć, że badacze 1 są zgodni co do tego, że jest ona rozproszona
(obejmuje mnóstwo obszarów dotyczących człowieka i bytów nie-ludzkich),
niedookreślona (nie ma jednej wspólnej metody) i przechodzi kryzys (postrzegana jest jako nieprzydatna i nieistotna, w przeciwieństwie do badań z zakresu
nauk ścisłych). Przemysław Czapliński, próbując scharakteryzować Nową Humanistykę, pisze o zbiorze zjawisk, które można do niej zakwalifikować lub
z niej wykluczyć 2. Podobnie czyni Ryszard Nycz, wymieniając i charakteryzując
najważniejsze nurty, które na nią się składają 3. Wśród nich podane zostają takie
zjawiska jak humanistyka cyfrowa, zaangażowana, artystyczna, kognitywna
i posthumanizm (bodaj jedyny tutaj -izm). Nie będę jednak poświęcać im więcej uwagi, ponieważ zostały one omówione przez wyżej wspomnianych teoretyków literatury. W tym tekście skoncentruję się jednak na ostatnim nurcie
z wymienionych – posthumanizmie, zajmującym się szeroko rozumianą relacją
człowieka z otaczającym go środowiskiem. Jego argumenty, na które otwiera

Odwołuję się tutaj przede wszystkim do artykułów opublikowanych w „Tekstach Drugich”
2017, nr 1 – numerze poświęconym zagadnieniom Nowej Humanistyki.
2
Zob. P. Czapliński, Sploty, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 9.
3
Zob. R. Nycz, Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur,
refutacji, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 18-40.
1
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się Nowa Humanistyka, jak przekonuje Agata Bielik-Robson 4, są w rzeczywistości strategią dehumanizacji: byt ludzki zawsze należał do natury i podlegał
jej prawom, i jego zadaniem jest przystosowanie się do tego stanu rzeczy. Poniżej chcę zaproponować ilustrację tego zjawiska, aby wskazać, że pewne
posthumanistyczne relacje bytów ludzkich z nie-ludzkimi mogą jednak prowadzić do prawdziwie humanistycznej relacji człowieka z przyrodą.
Teorie posthumanistyczne wraz z powtarzającą się w kontekście Nowej
Humanistyki metaforą gry u Czaplińskiego 5 zainspirowały mnie do spojrzenia
na zagadnienia dzisiejszej humanistyki z perspektywy badacza gier planszowych. Warto zacząć od uwagi, że obecna humanistyka, którą charakteryzuje
brak spójnej metodologii, znalazła się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znajdują się groznawcy zajmujący się grami analogowymi – tekstami kultury, które
mimo swego bardzo długiego istnienia w dziejach ludzkości (w przeciwieństwie
do filmu, gier video i innych mediów cyfrowych) nadal nie doczekał się immanentnej metodologii. Próbując uchwycić specyfikę tego tekstu kultury, z jednej
strony są skazani na czerpanie z narzędzi wypracowanych przez inne duże dziedziny, jak literaturoznawstwo czy filmoznawstwo, z drugiej muszą odwoływać
się do tych zautonomizowanych kategorii-dyscyplin jak pamięć, trauma, gender czy animal studies. Powyższe wyzwanie, jakim jest zestawienie nowohumanistycznych teorii z grami planszowymi, podejmuję z dwóch powodów. Po
pierwsze zauważam, że zagadnienia filozoficzne, pytania i wyzwania (m.in. szukanie trwałych granic), z jakimi zmierza się Nowa Humanistyka, są inspirujące
dla groznawstwa. Po drugie relacje, jakie panują między graczem a środowiskiem gry, stanowić mogą ciekawą ilustrację propozycji nowej więzi człowieka
z naturą – zdaje się kluczowej kwestii dla nowej humanistyki, opierającej się na
heideggerowskiej krytyce podmiotu nowożytności i jego braku więzi ze światem, w którym żyje 6.
Posthumanistyczny nurt zachęcił mnie do podjęcia refleksji nad reprezentacją podmiotu w grach planszowych. A konkretnie, podążając myślami Brunona Latoura 7, co jest podmiotem sprawczym? Odpowiedź na to pytanie jest

Zob. A. Bielik-Robson, Nowa Humanistyka: poszukiwanie granic, „Teksty Drugie” 2017, nr 1,
s. 146-162.
5
Zob. P. Czapliński, Sploty ….
6
Zob. A. Bielik-Robson, Nowa Humanistyka ….
7
Zob. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, Kraków 2010.
4
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o tyle skomplikowana, że w przeciwieństwie do gier video nie dostajemy wizualnej podpowiedzi (mam na myśli obraz ciała postaci, którą gramy lub
z którymi wchodzimy w interakcję) 8. W grach planszowych takich bezpośrednich wizualizacji nie ma, w najlepszym przypadku, co oferują głównie planszówki w stylu amerykańskim, będą to precyzyjnie wyrzeźbione pionki o indywidualnych cechach postaci (zwierzęcych lub ludzkich). Dlatego wówczas na
powyższe pytanie najchętniej odpowiedzielibyśmy, że podmiotem jest gracz. Ta
odpowiedź nie wydaje się precyzyjna, bo np. w Chińczyka czy Kolejkę grają
różni ludzie na całym świecie. Człowiek nie jest stałym elementem planszówki,
choćby dlatego, że nie wchodzi on w „skład pudełka”, które kompletuje wszystkie rekwizyty potrzebne do odegrania scenariusza. Owszem, obecność gracza
jest niezbędna do stworzenia rozgrywki, ale jest to zmienny i zewnętrzny byt.
W związku z tym trudno byłoby na podstawie wybranych ludzi reprezentujących uczestników danej gry w jakiś sposób charakteryzować podmiotowość gry.
Należy zatem poszukać podmiotu bardziej zanurzonego w jej przestrzeni.
Chciałabym natomiast skoncentrować się na pionku, który moim zdaniem jest dobrym symbolem podmiotu „na planszy”, dlatego że często reprezentuje on jakąś postać. Nie licząc „karcianek”, pionek stanowi podstawowy
element wielu planszówek, zwłaszcza tych bardziej tradycyjnych, jak szachy czy
wspomniany Chińczyk oraz innych gier o prostej mechanice 9. Szczególnie ciekawym przykładem są pionki w szachach, gdzie każdy z nich reprezentuje inną
figurę - jest to podkreślone jego stroną wizualną - i dysponuje innymi możliwościami działania w grze, co wynika również z pewnej określonej hierarchii
(w inny sposób poruszają się po planszy Wieża i Skoczek, a jeszcze inaczej Hetman, który w przeciwieństwie do wspomnianych figur nie ma żadnych ograniczeń w ruchu). Na temat pionków szachowych powstało sporo opracowań
historycznych i kulturoznawczych 10, dlatego nie ma potrzeby, by szerzej rozwi-

Dla porównania, jak postrzegany jest problem podmiotowości w grach, proponuję tekst:
P. Sterczewski, Gra w utratę kontroli. Słaba podmiotowość, kwestionowanie racjonalności i problematyzowanie utożsamienia w narracyjnych grach komputerowych, „Replay. The Polish Journal of
Game Studies” 2014, nr 1, s. 49-59.
9
Czyli zasadach gry. Mówiąc o prostych zasadach, mam na myśli plansze, na której znajduje się
od pola „start” do „mety” trasa z przeszkodami do pokonania przez pionek, gracz rzuca kostką
i porusza się zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek, wygrywa ten, kto pierwszy stanie na „mecie”.
10
Pojawiło się także polskie opracowanie. Zob. K. Pańczyk, Wielojęzykowa terminologia szachowa
- analiza diachroniczna i synchroniczna, [online] http://www.konikowski.net/panczyk/termin
8
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jać ten wątek. Warto jednak podkreślić, że jest to jedna z pierwszych planszówek, w których pionki przybierały wyraźną formę fizyczną, dzięki której można
było rozróżnić funkcje przypisywane tym rekwizytom. Później przez bardzo
długi czas zróżnicowanie tych elementów, zarówno w bryle, jak i w kolorze
służyło tylko jednemu – łatwiejszemu odczytaniu, jak na planszy porusza się
dany gracz. W nowoczesnych planszówkach, które cechuje rozbudowany scenariusz i złożona mechanika, pionki, podobnie jak w szachach, reprezentują
różne postacie, mające inne możliwości działania oraz zadania do wykonania,
np. w Alternatywy 4 11 Stanisław Anioł ma większe uprawnienia i inną misję do
spełnienia niż lokatorzy 12. Pionek jest też ciałem poddawanym pewnym represjom, np. w przypadku stanięcia na niewłaściwym polu ma zablokowany bądź
ograniczony ruch („stoi w kolejce” - główna przeszkoda w większości planszówek o prostej mechanice) lub trafia do więzienia, z którego może wyjść po
przeczekaniu określonego czasu, uiszczeniu kaucji (Monopoly) lub wykonaniu
przez pozostałych uczestników gry określonych zadań (np. w Tej ziemi 13 gracze
decydują, czy żetony wymieniają na wypuszczenie „kolegi” z więzienia, czy na
zwolnienie miasta spod okupacji komunistycznych agentów). Na podstawie
powyższych cech można uznać, że pionek reprezentuje ciało postaci, w którą
na czas rozgrywki „wciela się” gracz.
Przyjęcie, że zawodnik jest elementem rozgrywki, który przychodzi z zewnątrz, pozwala postrzegać go w kategoriach „Innego”. Można zatem powiedzieć, że w przypadku planszówek dochodzi do odwrócenia antropocentrycznej hierarchii: tu nie człowiek-gracz stoi w centrum, lecz postać w grze, która
eksploruje jej przestrzeń, zmaga się z przeciwnościami, by zrealizować powierzoną misję. Jak wyżej stwierdziłam, ta postać jest w większości gier symbolizowana przez pionek lub rzadziej, inne rekwizyty materialne. Relacja graczpionek jest dość specyficzna, ponieważ to człowiek wchodzi do obcego świata,
reprezentowanego przez planszę, a chcąc w nim uczestniczyć, musi się dosto-

ologiaszachowa.pdf [dostęp 26.02.2018].
11
M. Mirska, R. Sypek, Alternatywy 4, Inte-Gra, TVP Polska, 2013.
12
To zróżnicowanie wpływa na przebieg danej rundy, ponieważ pojawienie się gospodarza w tej
samej lokacji (na planszy przedstawiającej dom jest to wybrane pomieszczenie, np. korytarz lub
piwnica) co lokator sprawia, że ten drugi pewnych działań nie może wykonać.
13
M. Reputakowski, R. Sadowski, Ta ziemia, Centrum Myśli Jana Pawła II, 2014.
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sować do zasad, które tam panują. Tu, wykorzystując jedną z cech zabaw określonych przez Rogera Callois 14, podkreślę niezwykle istotną kwestię, na której
opierają się moje późniejsze refleksje: świat gry i zabawy jest unormowany przez
reguły. Ich przestrzeganie jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa, z kolei
ich łamanie prowadzi do rozpadu gry lub zmiany jej w inną zabawę.
Dostrzeżenie w relacji człowiek-gra (przedmiot) pewnego odwrócenia antropocentrycznej hierarchii, polegającej na tym, że to nie rzecz staje się „innym”, lecz człowiek, który musi dostosować się do zasad ustanowionych przez
nieżywy byt, zachęciło mnie do podjęcia wyzwania rzuconego przez Ewę Domańską 15: stworzyć nie-antropocentryczną humanistykę. Jest to sprawa o tyle
trudna, że badając rzeczy, często dochodzi do ich personifikacji, której przejawy
z pewnością pojawiły się także w moim tekście, próbując w zachowaniach pionków na planszy dopatrywać się cech cielesnych, zazwyczaj (podświadomie)
przyrównuję je do ciała ludzkiego. Antropomorfizacja jednak, jak twierdzi Domańska 16, jest nieuchronna i nie jest przeszkodą w budowaniu projektu humanistyki nie-antropocentrycznej, pod warunkiem, że wyzbędziemy się stereotypowego myślenia i traktowania człowieka jako głównego punktu odniesienia.
Wydaje mi się, że niepodjęta dotąd refleksja nad grami planszowymi i ich relacją z człowiekiem, która jest niezbędna, aby doszło do gameplay (rozgrywki),
pozwoli spojrzeć na pewne teorie posthumanistyczne, zwłaszcza w studiach
nad rzeczami, z nowej perspektywy.
Podstawą mojej refleksji o relacji między graczem a rekwizytem gry jest
„teoria aktora-sieci” [ANT] Latoura, w której badacz wskazuje, że sprawczość
nie jest zdolnością posiadaną tylko przez istoty ludzkie. Częściej źródło działania jest niepewne, na co wskazuje pojęcie aktora-sieci, gdzie aktor „nie jest źródłem działania, ale ruchomym celem dla ogromnego wachlarza bytów (entities), które się wokół niego mrowią” 17.
Przekładając teorię sprawczości na grę, można wykorzystać stworzoną
przez Latoura listę własności: podmioty (agencies) są częścią opisu; nadana jest
im pewnego rodzaju postać (figure); są przeciwstawione innym podmiotom;

R. Callois, Ludzie i gry, Warszawa 1997, s. 302.
E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura współczesna” 2008, nr 3, s. 9-21.
16
Tamże, s. 18.
17
B. Latour, Splatając na nowo …, s. 65.
14

15
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towarzyszy im jawna teoria działania 18. Zasady operacyjne, czyli instruktaż do
gry, wskazują, że podmiotem działania są postacie o określonej funkcji,
np. w Kolejce 19 zadaniem poszczególnych klientów jest nabycie towarów zgodnie z listą zakupów, a tzw. spekulanci zajmują miejsce w kolejce, by utrudnić
nabywcom wykonanie zadania – oba typy postaci: klienci i spekulanci są zatem
agencies. Figurą jest tu „pionek”, który reprezentuje daną postać (nawiązując
do powyższego przykładu: pionki z Kolejki są zróżnicowane kolorystycznie),
i poprzez ruch oraz swoje położenie ilustruje działania abstrakcyjnej (bo opisanej w instrukcji) postaci. Gracz jest zatem aktorem 20, który „wciela się” w postać scharakteryzowaną przez instrukcję i poddaje się regułom społecznym obowiązującym w przestrzeni danej gry. W związku z tym trzecią własność: „aktorzy angażują się w krytykowanie innych podmiotów (agencies), oskarżając je
o oszustwo, archaiczność [itd.]” 21, ułatwiając pracę badaczom danej grupy –
przejawiają zawodnicy wykazujący krytyczne podejście do gry. Polega ono na
dostrzeganiu np. pewnych nieścisłości w jej scenariuszu lub trudności jego realizacji podczas rozgrywki z mniej doświadczonymi graczami. Aleksandra Mochocka w wewnętrznej przestrzeni gry obok zasad operacyjnych wyróżnia zasady konstytutywne, którymi określa „algorytmy wbudowane w system gry, są
niewidoczne dla graczy, ale mogą być (i są) poddawane analizie i krytyce przez
graczy zaangażowanych” 22. Zasady konstytutywne kryją intencjonalność i jej
zdemaskowanie przez uczestników jest po pierwsze przejawem pewnej krytyki
podmiotów kryjących się w strukturze gry, po drugie jest działaniem ułatwiającym zadanie badaczom tekstów kultury. Zasady operacyjne są jawną teorią
działania, można je zatem przypisać do czwartej własności. Wiąże się ona
z regułami gry, których przestrzeganie jest z jednej strony warunkiem uczestnictwa, z drugiej, praktycznej, mogą być i są one modyfikowane przez graczy.
Tak scharakteryzowany fundament perspektywy badawczej, którą w niniejszej pracy przyjmuję, jest pretekstem do dalszych pytań o sprawczość ciała
Tamże, s. 75.
K. Madaj, Kolejka, Egmont, 2011.
20
Nie jest to odkrywcze stwierdzenie, zwłaszcza że czynność odgrywania roli jest wspólną
podstawową cechą obu tych funkcji. Ponadto R. Callois wyróżnił mimicry, czyli naśladowanie
jako jedną z podstawowych kategorii zabawy. Zob. R. Callois, Ludzie i gry ….
21
B. Latour, Splatając na nowo …, s. 80.
22
A. Mochocka, Polskie gry planszowe oparte na utworach literackich – rekonensans, „Biblioteka
Postscriptum Polonistycznego” 2015, nr 5, s. 42.
18

19
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w grze planszowej i funkcji gracza. Odpowiedzi będą inspirowane różnymi refleksjami Ewy Domańskiej i Bjørnar Olsena dotyczącymi studiów nad rzeczami. Podkreślę jeszcze, że poniższe rozważania mają charakter otwarty i służą
raczej zasygnalizowaniu pewnego problemu, ciekawego zarówno dla badaczy
gier, jak i tych zajmujących się posthumanizmem, niż jego dogłębnej analizie.
Odejście od podziału na ludzkie i nie-ludzkie jest wyniesionym z teorii
Latoura punktem wyjścia dla refleksji wspomnianej wyżej dwójki badaczy.
Choć Domańska postuluje de-antropocentryzację humanistyki, podczas gdy
Olsen proponuje symetryczny sposób widzenia, gdzie kultura materialna istnieje obok bytów ludzkich, zwierzęcych i roślinnych – oboje są zgodni w tym,
że rzeczywistość tworzy się wskutek interakcji ludzi i nie-ludzi 23. Tożsame warunki są potrzebne do zaistnienia gameplay, momentu rozgrywki, w której zostaje odtwarzany świat gry. Choć wszystkie materialne i abstrakcyjne elementy
konstruujące ten świat (terytorium, rekwizyty i obowiązujące normy) są stale
zebrane w jednej przestrzeni (w pudełku gry), same bez interakcji z graczem
nie mogą tworzyć „growej” rzeczywistości. Między materialnością planszówki
a zawodnikiem tworzy się tymczasowa (na czas uczestnictwa w rozgrywce) sieć
wzajemnej zależności. Podmiot działania nie może funkcjonować bez inicjatywy gracza, a jego decyzje są podporządkowane zasadom ustanowionym dla
danej gry.
W innym tekście Domańska 24 powołuje się na Alfreda Gella, który wyróżnia sprawców pierwszorzędnych (agent), czyli byty intencjonalne, i drugorzędnych (patient), czyli artefakty stanowiące przedłużenie tożsamości sprawcy,
poprzez które sprawcy egzekwują swoje działania. Przy założeniu, że sprawcą
pierwszorzędnym są reguły gry, którym przypisuję intencjonalność, gracz jest
„artefaktem” w polu ich działania. Gra posługuje się uczestnikiem, by mogło
powstać gameplay. Zawodnik zatem staje się żywym przedmiotem przedłużającym tożsamość sprawcy pierwszorzędnego. Innymi słowy, jest wcieleniem abstrakcyjnej postaci scharakteryzowanej przez instrukcję do gry. „Podzielona osobowość”, o której wspomina Gell 25, wynika więc z typowego modelu scenariu-

Zob. E. Domańska, B. Olsen, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 83-87.
24
Zob. E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie …, s. 35.
25
Tamże.

23
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sza gry zakładającego, że jej rzeczywistość może zostać odtworzona przez określoną liczbę graczy, wcielających się w te same lub różne postaci, bądź „dowodzących” grupą bohaterów.
Można zauważyć, że moja koncepcja sprzeciwia się teorii Gella, który nie
przypisuje rzeczom (patient) intencji, lecz wskazuje na „relacyjne pojęcie
sprawstwa”, sugerując, że byty martwe mogą stać się potencjalnym sprawcą
wobec człowieka, jednak ich działanie nie jest celowe. Przypisanie intencjonalności materii, jaką jest gra planszowa, przy równoczesnym wykluczeniu lub
przynajmniej ograniczeniu wolności działania gracza, jest właśnie otwartą propozycją do de-antropocentrycznego projektu humanistyki Domańskiej.
W celu potwierdzenia, że rzeczy mogą być bytami intencjonalnymi, wykorzystam przykład Gella o zepsutym samochodzie i skrzywdzonym w ten sposób człowieku, przekładając to na gry i jej uczestnika. W jakich sytuacjach gracz
może stać się ofiarą „planszy”? Można wskazać trzy sytuacje. Po pierwsze, kiedy
postać odtwarzana przez gracza staje na polu z niekorzystnym dla niego poleceniem (np. „stoisz dwie kolejki”; „wracasz na start”; „idziesz do więzienia”;
„tracisz jakieś zasoby”). Druga możliwość, poprzedzająca często pierwszą sytuację, następuje w wyniku pociągnięcia niekorzystnej karty bądź rzutu kostką
lub kostkami, których liczba oczek nie pozwala rozpocząć lub ukończyć gry;
skazuje postać gracza na stanięcie na niekorzystnym polu lub wysyła go do
więzienia (np. wskutek polecenia karty lub po trzykrotnym wyrzuceniu dubletu). Trzecia możliwa niekorzystna sytuacja (i jedyna możliwa w grach pozbawionych elementu losowości) zachodzi wskutek interakcji z bohaterem odtwarzanym przez innego gracza, który może na przykład zablokować ruch, skasować pionek (Chińczyk), zmniejszać zasoby przeciwnika (np. pobierać czynsz
w Monopoly czy kraść sztabki złota w Sabotażyście 26). Na podstawie powyższych
sytuacji można zbadać intencjonalność planszówki. Pola z poleceniami są podstawowym elementem wielu plansz gier o prostej mechanice, która wymaga
uatrakcyjnienia rozgrywki, co czyni właśnie poprzez takie „pułapki”. Wprowadzenie rzutu kostki jako mechanizmu determinującego działanie podmiotu
w grze obiecuje wysoki czynnik losowości, z którym wiąże się intencja gry, aby
każda rozgrywka miała nieprzewidywalny przebieg. Jak widać, zarówno pola
z poleceniami, jak i kostki są integralnym elementem gry, mającym na celu
26

F. Moyersoen, Sabotażysta, Amigo, 2004.
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doprowadzenie gracza do szczególnej interakcji ze światem gry. Intencjonalność planszówki w trzeciej sytuacji przejawia się tym, że jej scenariusz przewiduje możliwe interakcje między podmiotami w gameplay. Przy uznaniu, że
każdy gracz poddaje się regułom gry, więc nie może kierować postacią wedle
własnego pomysłu, zachowanie innego gracza jest właśnie zapośredniczonym
działaniem zasad gry. Tak więc we wszystkich trzech sytuacjach gracz staje się
„ofiarą” wskutek intencji gry, co potwierdza, że rzeczą może być agent.
Warto jeszcze uzasadnić, dlaczego gracz jest raczej patient niż agent. Jedyną
sytuacją, kiedy gra może stać się „ofiarą” wskutek intencjonalnego działania
gracza, jest moment świadomego jej niszczenia, którego następstwem jest niemożność pełnego odtworzenia jej świata. Z podobną konsekwencją wiąże się
zwykle nieuchwytny dla człowieka moment zdekompletowania gry – to można
raczej uznać za działanie nieintencjonalne. Gracz zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad nie może, np. wskutek gniewu, sprawić, że gra staje się
„ofiarą” w trakcie gameplay, dlatego że to wiązałoby się z ingerencją w świat
przedstawiony unormowany przez zasady gry. Jak już kilka razy podkreślałam,
złamanie choć jednej reguły prowadzi do rozpadu lub zmiany zabawy, wówczas
gra nie staje się „ofiarą”, lecz zostaje dezaktywowana, a jej elementy mogą tworzyć rzeczywistość, ale działającą już na innych zasadach.
Z pewnością zostało zauważone, że w swoich refleksjach pomijam podmiot projektujący. Choć materialna strona planszówki jest produkowana
i kompletowana przez maszynę, twórcą reguł gry i autorem jej wizualnej strony
jest podmiot ludzki. Należy przyznać, że projektant gry jest równocześnie autorem networku (czyli sieci zależności między sprawcami), który wytwarza gameplay. Konieczność przestrzegania reguł podkreśla, że moc sprawcza należy do
autora, który, choć nieobecny (fizycznie) podczas rozgrywki, zarządza światem
gry, poprzez którą kieruje graczem. W praktyce nie do końca projektantowi
można przypisać sprawczość intencjonalną. Podmiot tworzący grę ustala zarówno jawne zasady operacyjne, jak i niewidoczne zasady konstytutywne.
W tych drugich kryje się kształt przebiegu i zakończenia rozrywki. Projektant
może mieć intencję, że łatwiej będzie wygrać postaci o większych możliwościach, jednak w praktyce okazuje się, że tak się nie dzieje. Dobrym przykładem
jest tu gra Alternatywy 4. Jej autorzy założyli, że gospodarz bloku będzie postacią, która najczęściej wygrywa (tu intencja autorska wiąże się z celem wiernego
odwzorowania relacji bohaterów w serialu). W praktyce, ilekroć zagrałam w tę
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grę ze swoimi znajomymi, Stanisław Anioł był na przegranej pozycji. To nie
wynika jednak z tego, że gracze nie przestrzegają reguł gry, lecz każdy tekst,
w tym instrukcja gry, jest poddawana pewnej interpretacji, tak jak każdy scenariusz jest rozmaicie odgrywany przez aktora grającego na scenie.
Być może w przypadku planszówek trafniejszym określeniem ich sprawczości będzie termin zaproponowany przez Andrew Jones material agency, czyli
działanie materialne, które składa się z dwóch elementów: „Pierwszy jest związany z intencjami i motywacjami ludzkimi; drugi odnosi się do warunków materialnych, w których owi ludzie działają. Ludzie są w stanie działać jedynie
w ramach ograniczeń i możliwości świata materialnego” 27. One oddają złożony
problem, jak bardzo moc sprawcza tkwi w grze, kiedy jej autorem i aktorem
jest byt ludzki. Podkreślają też potrzebę tworzenia pewnych norm zachowań,
bez których nie mogłoby dojść do gameplay.
Wielowątkowość podejmowanych przez badaczy refleksji nie pozwala na
ich pełne przedstawienie w niniejszym tekście, wskażę jednak na te, które
można uwzględnić w badaniu gier planszowych. Biograficzne podejście do rzeczy, które próbuje zrekonstruować „tożsamość materialną” (material identity) 28,
pozwoli przeanalizować, jak odtwarzana jest biografia wybranej postaci gry,
której „życie” toczy się zwykle od startu do momentu zakończenia. Czasem
jednak zakończyć się może ono wcześniej na przykład, kiedy postać zbankrutuje (Monopoly) lub zginie (Cluedo). Tu analizę biografii rzeczy można poszerzyć o konteksty płciowe, rasowe i kulturowe.
W tej pracy pominęłam również aspekt rywalizacji, który może później
mieć przełożenie na prywatne relacje między podmiotami ludzkimi poza grą.
Ta kwestia dotyczy bardziej norm kultury towarzyskiej, jednak nie można
z tego wątku całkowicie zrezygnować, kiedy zajmuje się sprawczością bytu materialnego. Niemal każdy artefakt może być przedmiotem zmieniającym charakter relacji wybranej grupy osób.
W istocie, w niniejszych rozważaniach ciągle dochodziło do próby wskazania, kto dysponuje większą władzą: podmiot ludzki czy materialna gra? Co
przeczy założeniom Domańskiej, Latoura i Olsena, którzy między tymi kategoriami stawiają znak równości, nie wykluczając przy tym zróżnicowania cech
A. Jones, Archaeological Theory and Scientific Practice. Topics in Contemporary Archaeology,
Cambridge-–New York 2002, 176-177, za E. Domańska, Problem rzeczy …, s. 42-43.
28
Zob. E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 45.
27
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i posiadanych możliwości pozwalających im odgrywać jakąś rolę w społeczeństwie. Podsumowując tę kwestię, należy stwierdzić, że rozgrywka nie jest możliwa bez obecności materialnego i abstrakcyjnego konstruktu gry oraz bez
uczestnictwa podmiotu ludzkiego. Innymi słowy, gameplay jest skutkiem interakcji bytów ludzkich i materialnych. Jednak, odpowiadam już na powyższe
pytanie o źródło sprawczości, to od podmiotu ludzkiego zależy, czy, gdzie
i w jakim momencie zaistnieje gameplay, a inicjując to, dobrowolnie zgadza się
na przyjęcie granic wytyczonych przez środowisko gry.
Wracając więc do koncepcji Nowej Humanistyki, figura gracza staje się tu
podmiotem postnowoczesnym, który poprzez ciągłe powroty do świata gry,
„usilnie odkrywa w sobie momenty wiązania, by ukrócić szaleństwo wolności
i powrócić do stanu ograniczenia i partycypacji” 29. Kryjąca się w grze obietnica
przyjemności sprawia, że ludzie do jej świata wracają. Zatem gameplay staje się
tu metaforą prawdziwie humanistycznej relacji człowieka z przyrodą; podmiotu, który nie jest już uwięziony w naturze [jest bytem „spoza pudełka”], ale
wraca do niej na innych zasadach (bez „zwrotnej instrumentalizacji świata naturalnego” 30), czyli z poszanowaniem jej praw przy równoczesnym samoograniczeniu (decydującym np. ile czasu może grać [na jej zasadach]) chroniącym
siebie przed ponownym aktem zniewolenia (przez naturę).
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Summary
Gameplay as a metaphor for the truly humanistic
relationship between man and nature
Abstract: The article is a voice in the discussion on the current
precarious status of humanities, which, according to some researchers, is
undergoing a crisis, and its shape seems undefined and inconsistent. Inspired
by comments by Przemysław Czapliński and Agata Bielik-Robson as well as
theories of posthumanism, the author attempted to illustrate the problem by
showing the mechanisms in board games. She asks, following Bruno Latour's
footsteps, who is the driving force in the game: a player or a non-human being
who, unlike video games, has no visual representation (the body of the
character we play or with whom we interact). Attention has been focused on
the player's relationship with the game environment, in which the participant
voluntarily submits to the rules dictated by the game. This leads to the creation
of a gameplay, which is supposed to be a metaphor for the perfect relationship
between man and nature – around which deliberations occupy an important
place in reflections on New Humanities, based on Heidegger criticism.
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Człowiek a natura w filozofii

Od zarania dziejów natura i otaczająca człowieka przyroda oraz jej zmienność miała kluczowy wpływ na poglądy, filozofię życia i działania potomnych.
Trend ten wraz z upływem wieków dojrzewał równolegle z rozwojem ludzkości, włączając starożytność i wszelakie jej zasługi począwszy od architektury,
sportowych igrzysk, demokracji czy choćby sztuki. Kolejne etapy historii ludzkości to obraz średniowiecznego przestoju rozwoju techniki, krwawych wojen
oraz kluczowego wpływu Kościoła na światopoglądy ludzi. Czasy nowożytne
charakteryzują się dynamicznym wzrostem technologi i zmiennością otaczającego nas świata pod kątem coraz to nowych i doskonalszych budowli, możliwości komunikacyjnych oraz szerokiej różnorodności poglądowej 1.
Na wszystkie zmiany egzystencjalnej filozofii człowieka, ciągnące się nieustannie od ponad trzech tysięcy lat kluczowy wpływ miał natura. Już w starożytności, jak pisał Bolesław Prus w Faraonie kapłani, będący w owych czasach
najbardziej wykształconą warstwą społeczną użyli podstępu i zaćmienie słońca
przedstawili jako gniew bogów, radykalnie zmieniając poglądy ludu dla własnych potrzeb i korzyści. Podobne praktyki zauważamy w średniowieczu i filozofii Kościoła, który dążył do nieustannego wpajania winy wiernym,
promowania postawy ascety, a tym samym pełnej kontroli i dominacji wśród
wiernych. Niejednokrotnie do szerzenia takich poglądów wykorzystywano naturę jako jedno z kluczowych narzędzi do osiągnięcia celu. Czasy nowożytne
to wolność poglądów i szeroka różnorodność filozoficzna. Charakterystycznym
dla naszych czasów jest technologiczny rozwój wywierający znaczący wpływ na
poglądy i filozofię człowieka. Na ów rozwój bez wątpienia ma wpływ natura.
Widać to choćby w dynamicznym rozwoju architektury, będącym objawem
nie tylko szeroko dostępnej wiedzy, ale też możliwości naturalnych, jak odkry1
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cia coraz doskonalszych materiałów do budowy, dostosowania warunków klimatycznych do potrzeb danego regionu. Innym istotnym aspektem jest również walka z naturą przy użyciu technologi. W XXI wieku pełnym klęsk żywiołowych, jak tornada, trzęsienia ziemi, awarie jądrowe używa się wiedzy opartej
na znajomości przyrody do przeciwdziałania i zmniejszania skutków ww. kataklizmów 2.
Opisany powyżej wpływ natury na filozofię człowieka można rozpatrywać
w skali makro. Warto również przyjrzeć się egzystencji ludzkiej i szybkim zmianą poglądów człowieka wynikającym z wpływu przyrody w skali mikro.
Różnorodność geograficzna mieszkańców Ziemi wynikająca z podziału na strefy klimatyczne jest powodem zmienności warunków życia na danych kontynentach, a nawet w różnych krajach. To z kolei wpływa na najważniejsze aspekty życia ludzkiego, jak rozwój odmienny w określonych częściach świata
przemysł, budownictwo, rolnictwo, kuchnia, a nawet moda i tradycje 3.
Następstwem tych różnorodności jest wykształcenie poglądów ludzi zależnie od otaczającego świata przyrody. Dla przykładu w dużych rozległych krajach jak Australia czy Kanada, gdzie liczba ludności jest niewielka (jak na tak
ogromne powierzchnie państw) ogromna część społeczeństwa żyje w małych
grupach jak wioski czy niewielkie osady, obserwując świat wielkich miast tylko
poprzez informację w telewizji czy internecie. Ma to znaczący wpływ na społeczeństwo. Właśnie Antypody są tego doskonałym przykładem. Jest to kontynent zamknięty na wszelakie różnorodności religijne czy kulturowe. Każdy kto
chce się tam osiedlić jest zobowiązany dostosować się do panujących tam warunków religijnych i kulturowych. Taki stan rzeczy jest świetnym wytłumaczeniem tego, że bardzo popularny w XXI wieku napływ ludności wiary
muzułmańskiej do bogatych, rozwiniętych krajów w Australii miał miejsce
w minimalnej skali.
Idąc dalej tym tokiem myśli można przyjrzeć się naturze i przyrodzie Australii, porównując ją z innymi częściami świata. Fauna i flora najmniejszego
kontynentu jest unikatowa, szczególna i wyjątkowa, ponieważ mnogość gatunków roślin i zwierząt można spotkać tylko tam. Doskonałe przykłady to Wielka
Rafa Koralowa, zwierzęta takie jak kangur, dingo czy koala. Można pokusić

2
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się o hipotezę, że otaczająca natura ukształtowała w Australijczykach unikatowe poglądy 4.
Wpływ zamknięcia granic na szeroko pojętą odmienność kulturową mogła mieć również burzliwa historia najpóźniej odkrytego kontynentu. Głową
państwa w Australii czy Nowej Zelandii jest brytyjski monarcha. Wynika to
z faktu, że to właśnie Wielka Brytania kolonizowała Australię niedługo po jej
odkryciu i rządziła nią. Co ciekawe Brytyjczycy postanowili z odległej wyspy
zrobić kraj – więzienie. Napływające z Europy statki przywoziły przestępców
i złoczyńców, którzy w Australii, na dalekim odludziu mięli odbywać kary. Dobrym przykładem jest leżąca na południe od główniej wyspy Tasmania. Z biegiem lat Australia uzyskała wolność i niepodległość jednak jeszcze przez
dziesiątki lat nie mogła poradzić sobie z pokłosiem zła, jakie pozostało w postaci potomków przestępców tu zsyłanych. Te wydarzenia historyczne spowodowały w Australijczykach wykształcenie się poglądu antyimigracyjnego i ostrożnej polityki zagranicznej. Wspiera się tu głównie małe lokalne kultury i naturalne wartości, jak na przykład praca na wielkich gospodarstwach przy hodowli owiec, nauka przez radio czy kult ludu Aborygenów jako praprzodków
dzisiejszych Australijczyków.
Sytuacja odmienna jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostrzegamy ogromną różnorodność kulturową i religijną. Proces ten można było zaobserwować już pod koniec XVIII wieku kiedy w USA uchwalono pierwszą na
świecie konstytucję. System prezydencki oraz system małej ilości i braku
zmienności partii rządzących nie zmienił się do dziś. Złośliwi mogą
stwierdzić, że od Georga Waszyngtona do Donalda Trumpa historycznie wcale
nie minęło dużo czasu, jednak patrząc w skali globalnej to Stany Zjednoczone
są unikatowym przykładem jednolitego systemu politycznego i braku jego
zmian. Cały wiek XIX i XX, a także początek obecnego stulecia to filozofia
akceptacji wszelkiej odmienności oraz polityki otwartości. Dla przykładu Stany
Zjednoczone są krajem, gdzie mieszka największa Polonia 5.
Analizując filozofię człowieka i to jaki ma na nią wpływ natura nie sposób
nie wspomnieć o geograficznym położeniu i wynikających z tego wydarzeń
historycznych na przełomie lat. Przede wszystkim warto w tym miejscu
mówić o wojnach i ich przyczynach. Od połowy XX najważniejszym powodem
4
5
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konfliktów zbrojnych są polityczne „przepychanki” o złoża surowców naturalnych. Jako przykład można podać wojny Rosji z narodami, które chciały się
odłączyć od Radzieckiej Matki Narodów, wojna w zatoce perskiej, walki zbrojne przy okazji przewrotów w krajach Afryki: Tunezja, Egipt czy Libia. Są nawet
śmiałe teorie, że słynne wojny USA z XX wieku z Kambodżą i Witnamem wynikały z chęci opanowania przez amerykanów terenów bogatych w złoża surowców naturalnych.
Tak więc warunki naturalne, geograficzne miały kluczowy wpływ na wybuch wojny w określonych miejscach. Natomiast każda bitwa, walka i interwencja zbrojna, nie mówiąc o regularnej wojnie ma decydujący wpływ na
filozofię człowieka i narodu przez wiele dziesięcioleci. Doskonale rozumieją to
Polacy, którzy skutki I i II wojny światowej opłakują do dziś. Nasze, tj. narodu
polskiego udziały w tych tragicznych wojnach wynikały przede wszystkim z fatalnego dla Polski położenia geograficznego. Mówiąc kolokwialnie „między
młotem a kowadłem” (ZSRR i Niemcy). Bez wątpienia Polska wzięła by
udział w światowej wojnie, niemniej wątpliwe są aż tak ogromne straty dla kraju, gdybyśmy geograficznie leżeli gdzie indziej. Tak więc naturalne geograficzne położenia miało w wypadku tego przykładu znaczenie kluczowe 6.
Ostatnim przykładem wpływu natury na filozofie pod kątem omawiania
danych państw będzie Japonia. Kraj kwitnącej wiśni słynie jako najbardziej
rozwinięty technologicznie oraz o bardzo pracowitym społeczeństwie. Świetnym przykładem były wydarzenia z początku XXI wieku jak trzęsienie ziemi,
które doszczętnie zniszczyło wyspę oraz wybuch elektrowni jądrowej. Na uwagę zasługuje fakt, że starty i zniszczenia zniwelowano i naprawiono bardzo
szybko. To z kolei mogło wynikać z faktu, że na przełomie historii Japonia była
szczególnie dotknięta katastrofami naturalnymi. Mieszkańcy kraju tego kraju,
aby zniwelować starty wynikające z naturalnych katastrof rozwinęli technologię mającą zapobiegać i ograniczać niebezpieczeństwa wybuchów, powodzi czy
trzęsień ziemi. Ten trend rozwija się do dziś. Niekorzystne położenie geograficzne Japonii wymusiło rozwój technologii, a tym samym rozwinęło główny
nurt rozwoju kraju oraz wpłynęło na filozofię jego mieszkańców.
Szeroko rozwinięta technologia zainicjowała komercjalizację globalną,
powodującą z kolei proces ujednolicenia pewnych aspektów życia, a tym sa6
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mym zacierania się małych kultur i języków zamienianych na popularne w skali
świata. Jest to jednak proces mozolny i jeszcze przez wiele wieków natura będzie odgrywać ogromny wpływ na życie człowieka oraz jego filozoficzne poglądy 7.
Już od zarania dziejów miejsce człowieka w przyrodzie zajmowało bardzo
ważną rolę, która była przyczyną filozoficznych refleksji oraz rozważań. Stanowiła fundamentalną część filozofii przyrody. Z biegiem lat coraz więcej nauk
zaczęło podejmować temat związku człowieka z przyrodą, stało się to również
przedmiotem badań. Relacja człowieka do przyrody w dużej mierze nabrało
znaczenia już w filozofii oraz kulturze grecko-rzymskiej. Było to w odległej
przeszłości. W legendach homeryckich, poematach Hezjoda widzimy jaki szacunek autorzy poświęcają światu natury, oraz istotą jakie w niej żyją. Wiele pojedynczych części w przyrodzie możemy uznać jako jedną, tzw. całość organiczną, np. Bóg, my jako ludzie, zwierzęta, rośliny i całą resztę istniej ludzkich
tego świata. Pokazuje nam to, że wszystko cokolwiek istnieje na tej ziemi tworzy spójną całość, jedna część składowa z drugą. Świat jest stworzony jako jedna
spójna, harmonijna całość każda mniejsza jednostka na swoje wyznaczone
miejsce w hierarchii, człowiek również. Gatunek ludzki nie jest ważniejszy,
podlega takim samym prawą jak wszystkie elementy 8.
Natura odgrywała ogromną rolę w wielu mitach oraz legendach.
Jednym z nich jest podanie o Demeter i Korze. Demeter była wielbioną i czczoną przez lud opiekunką ryb, ptaków, oraz całej przyrody. Z powietrza i wody, którymi obdarzała przyrodę dawała życie ludziom oraz rośliną i zwierzęta. Jej największym szczęściem była córka Persefona. Matka czule się nią
opiekowała, a także dbała o bezpieczeństwo dziewczyny. Pewnego dnia powierzyła opiekę nad dzieckiem nimfą. Młoda niewiasta wybrała się na łąkę, aby
zebrać kwiaty. Miała tylko jeden warunek, pod żadnym pozorem nie mogła
zrywać narcyzów jakie rosły na polu. Jednak sprytny Bóg podziemi Hades zwabił Persefomę tym kwiatem, który w jednej chwili wyrósł spod ziemi i był tak
niezwykły, że dziewczyna nie mogła oprzeć się jego urokowi i zerwała roślinę.
Wtedy rydwan uprowadził Korę do Tartaru. Demeter przez cały czas szukała
córki, była bardzo zrozpaczona i bezradna. Przez to na ziemi pojawił się nieuroE. Gombrich, Krótka historia świata… .
M. Dubiel, Utopia” i „miasto słońca : dwie utopie społeczno-polityczne renesansu, „Pisma
Humanistyczne” 2003, nr 5.
7
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dzaj, klęski i susze. Rośliny usychały, a pola nie dawały owoców. Kiedy w końcu Bóg Zeus odnalazł Persefonę, nakazał Hadesowi zwrócić ją rodzicielce.
Dziewczyna wciąż nie mogła jednak wrócić do matki, ponieważ zjadła owoc
granatu co spowodowało, że przez pół roku musiała zostawać z mężem w podziemiach. Tak też przez sześć miesięcy w roku przyroda pięknie się rozwija,
daje owoce, oraz urodzaj, natomiast w kolejnych miesiącach zasypia. Jest to
czas kiedy matka tęskni za córką. Mit o Demeter i Korze najlepiej oddaje podstawowe znaczenie przyrody w filozofii. Miała ona ogromne znaczenie i zawsze
zajmowała czołowe miejsce w legendach. Podobnie mit o Dionizosie, któremu
Zeus powierzył opiekę i czuwanie nad całą naturę.
Kolejne moje rozważania poświęcę filozofą, którzy w szczególny sposób
związani byli ze środowiskiem przyrodniczym. W starożytnej Grecji jedno
z pierwszych miejsc zajmowała medytacja na temat filozoficzno przyrodniczy. Z upływem lat był to jeden z podstawowych działów filozoficznych,
któremu uczeni poświęcali bardzo dużo uwagi. Nie jest powiedziane jednak,
że tylko w zamierzchłych czasach uwagę myślicieli przyciągała natura, jest to
zagadnienie ponadczasowe, które aż po dziś dzień jest bardzo często poruszane.
Te dwa okresy różnią się jednak tym, iż początkowo filozofia ta obserwowała
i opisywała wszystkie zagadnienia filozoficzne. Dążyła do zrozumienia wszystkiego co związane jest z wszechświatem. Brakowało w niej skupienia się na
konkretnych badaniach, obserwacjach oraz wyciągania wniosków z wiedzy jaką
do tej pory zdobyto. W XXI w. technologia bardzo się rozwinęła za czym idzie
pozyskanie wielu nowoczesnych urządzeń do badań konkretnych działów nauki między innymi do badań nad naszym środowiskiem. Jednym z ważniejszych okresów w tej dziedzinie jest XVII w., ponieważ nastąpiło rozdzielenie
nauki i filozofii. Filozofię nauki nie należy łączyć z filozofią przyrody,
dlatego że mają one odmienne i różniące się zagadnienia, nauka mieści w swym
zakresie samą naukę, a nie przyrodę 9.
Sofistami nazywamy nauczycieli z grupy filozofów, którzy przygotowywali obywateli z zakresu polityki, retoryki, filozofii oraz etyki. Pojawili się
oni w V w.p.n.e. Duży wpływ na filozofię przyrody ma Sokrates, uznawany
był on za głównego twórcę kultury i etyki. Dzięki niemu filozofia przyrody
przestała sprawiać jakikolwiek problem dla zrozumienia przez przeciętnego
9
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człowieka. Platon, który był uczniem Sokratesa także podejmował tematy
związane z naturą, przykładem tego jest napisany przez niego dialog
Timajos. W dziele tym zawarty jest monolog tytułowego bohatera na temat
natury, świata oraz człowieka. Głównym wątkiem, przedmiotem dzieła Platona są rozważania na temat różnic pomiędzy światem fizycznym, a wiecznym.
Można odnaleźć dwie zasadnicze różnice pomiędzy tymi „środowiskami”. Jak
naocznie zauważamy każdego dnia, świat fizyczny zmienia się z każdym dniem,
miesiącem, rokiem, także przemija. Ten drugi natomiast, świat wieczny w odróżnieniu od poprzedniego nigdy się nie zmienia. Zdanie dotyczące tych światów uwarunkowane jest między innymi faktem, iż różna natura występuje
w ich przedmiocie. Dialog o Tajmasie to jeden z podstawowych i głównych
traktatów filozoficznoprzyrodniczych, w okresie średniowiecza.
Kolejnym autorem który łączy związek między naturą, a człowiekiem jest
członek bractwa dominikańskiego, włoski filozof teolog i poeta Tommaso
Campanella. Jest zwolennikiem poznawania przyrody, istnienia świata oraz natury. W jednym z jego największych dzieł zatytułowanym „Miasto słońca”
przedstawiony jest idealny obraz bytu człowieka z naturą. Społeczeństwo oraz
natura uzupełniają się wzajemnie i przenikają. Ustrój przedstawiony w tym
dziele często nazywany jest stanem idealnej harmonii człowieka z naturą. Stworzenie ludzkie jest w bardzo bliskich relacjach z otaczającym ją światem, uczestniczy w egzystencji przyrody. Człowiek nie ma w myśli niszczenia czy wykorzystywania świata przyrody do własnych celów, chce z nią współgrać i doceniać każdego dnia doceniać jej piękno, czyli piękno go otaczające. Na pierwszy
rzut oka rysuję się harmonia pomiędzy światem ludzkim i światem natury, jest
to idelany stan. Polski znawca filozofii stwierdza że: „Tomasso Campanella dał
wizję nowego społeczeństwa, w którym postulaty natury i rozumu znalazłyby
swe urzeczywistnienie. Z zza konturów idealnego państwa wyziera jednak krytyka realnej rzeczywistości społecznej, której zło, krzywda i niesprawiesliwość
rodziły u plebejskiego ideologa pragnienie poprawy.”
Od zawsze w filozofii natura miała trzy podstawowe znaczenia:” po pierwsze, była rozumiana jako byt naturalny, będący źródlem działania; po drugie
jako byt naturalny dostępny w aktach pojęciowego poznania; po trzecie jako
pojęcie (idea) wytworzone przez człowieka w aktach twórczego poznania.”
Święty Tomasz z Akwinu uważał, że natura istnieje niezależnie od człowieka, a w naszej kwestii jest poznawać oraz uczyć się jej, „ordinem rerum na281
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turalium ratio non facit sed considerat”. Akwinata uważał również, że należy
odróznić twór sztuki stworzony przez człowieka, a naturę powstałą od początku
świata. Stworzenie ludzkie posiada rozum dzięki któremu jest w stanie zbudować coś pięknego dzieło kultury, budowlę lecz to nigdy nie będzie naturalnym tworem natury. Jak powiada: „Natura ujawnia się głównie w bytach żyjących, które są same w sobie i dla siebie źródłem działania. Natura poszczególnych bytów, jako stworzone przez Boga, podlegają Bożej opatrzności”: „diversimode secundum differentiam naturarum” – „w różny sposób wedle różnorodności natury” 10.
Człowiek współgra z naturą tylko wtedy, gdy jest w sumieniu z własnym
rozumem gdy działa sprawiedliwie, sumiennie oraz moralnie. Wtedy działanie
człowieka jest właściwie postrzegane przez najwyższy majestat Chrystusa króla.
Podkreślić trzeba, że to właśnie my jesteśmy tworem Bożym nie natury. Bóg
stworzył człowieka, naturę, przyrodę, zwierzęta, a wszystko po to aby te pojedyncze jednostki wzajemnie się uzupełniały, aby żyły w harmonii ze sobą i otaczającym ich światem. Natura jest postępowaniem, oraz działaniem Boga.
Działa on w całym wszechświecie kierując się nakreślonymi stałymi i niezmiennymi prawami. Bóg nie jest obecny w działaniach natury, gdyż to działanie jest
niedoskonałe. Od wieków ludzie zastanawiają się jakie jest miejsce człowieka
w przyrodzie, najczęsciej to pytanie pada w filozoficznej dobie romantyzmu.
Romantycy to jedna z wielu grup, która uczyła rozumieć przyrodę. Ważną kwstią jest fakt iż uważali oni że aby poznać naturę należy zawsze kierować się
uczuciami nie rozumem. Nikt kto nie potrafił nawiązać więzi uczuciowej
z przyrodą nie mógł jej poznać. To właśnie uczucie jest głównym środkiem,
który napędza do dalszego poznania, oraz do nawiązania głębszej więzi, dotyczy
to zarówno uczucia do drugiego człowieka jak i do przyrody. Zawsze ciężko jest
nam nawiązać jakąkolwiek więź emocjonalną kiedy nie znamy drugiej osoby.
Podobnie jest ze środowiskiem naturalnym. Bowiem: „Życie w przyrodzie nie
jest ani epifenomenem dającym się zredukować do mechanicznych układów,
ani tajemniczą siłą wlaną, wniesioną do przyrody z zewnątrz przez transcendentnego wobec niej Boga. Sama natura jest życiem, a prawa życia są podstawowymi jej prawami. Życie, stawanie się, organizacja jest właściwością
pierwotną i powszechną universum. Kosmos jest jednym wielkim organiz10
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mem, samoorganizującym się bytem celowym. Człowiek jako życie stanowi
z nim jedność, jest właściwie partykularyzacją organizacji uniwersalnej. Tym
samym czuje się zakorzeniony w tak pojmowanym universum.” Człowiek twierdzą romantycy – posiada jeszcze szansę odnalezienia zagubionej drogi,
która poprowadzić go może do jedności i porozumienia ze światem, ale musi
przezwyciężyć to, co w procesie rozwoju kultury i cywilizacji oddzieliło i wyobcowało go z universum. Szkoła romantyków poszukiwała jedności i identyczności tam, gdzie inni kreowali podziały i doszukiwali się różnorodności.
W tym sposobie ujmowania relacji człowiek – świat natury doszukać się można
antycypacji współczesnego myślenia holistycznego 11.
Podstawowym wnioskiem płynącym z powyższych rozważań jest stwierdzenie, iż natura ma znaczący wpływ na filozofię życia człowieka. Druga sprawa
to fakt, że proces owego wpływu jest długotrwały i trwa niejednokrotnie kilkanaście a nawet kilkaset lat. Kształtuje się równolegle do procesów historycznych
i technologicznych, będących bardzo rozciągłymi czasie.
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Summary
Man and nature in philosophy
From the beginning of time, nature has had a key impact on the views,
philosophy of life and childlike activities. Already in antiquity, as Bolesław
Prus wrote in Pharaoh priests, they used deceit and eclipse of the sun as the
anger of the gods, changing the views of the people for their own needs. We
observe similar practices in the Middle Ages. Often, the use of nature as one
of the key tools to achieve the goal was used to spread such views. Modern
times are characterized by the dynamic growth of technology. Technological
development is characteristic of our times. Naturally, nature undoubtedly
influences this development. In the twenty-first century, natural disasters use
knowledge based on the knowledge of nature to counteract and reduce the
effects of these cataclysms. Widely developed technology has initiated global
commercialization. However, it is a laborious process and for many centuries
nature will play a huge impact on human life and its philosophical views 12.
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Człowiek panem
czy niewolnikiem przyrody?
- filozoficzna refleksja
nad relacją człowieka i natury

Wstęp
Na wstępie niniejszych rozważań nad relacją łączącą człowieka i naturę
z aspektu filozoficznego, należy zauważyć, że refleksja filozoficzna dotycząca tej
korelacji pojawiła się wraz z narodzinami filozofii. Oznacza to, że już od
VI wieku p.n.e. w starożytnej Grecji, pierwsi filozofowie rozprawiali nad światem ludzkim i światem przyrody.
W. Tryburski w swojej pracy zatytułowanej Człowiek – środowisko przyrodnicze w świetle wybranych stanowisk filozoficznych i ekofilozoficznych zauważa,
że refleksja ta stanowiła integralną część filozofii przyrody 1. Jednakże z upływem czasu kwestiami wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i natury
zaczęły zajmować się nauki przyrodnicze, a w okresie ostatnich dwóch wieków
również dyscypliny, znajdujące się na granicy przyrodniczej i społecznej wiedzy.
Jeśli więc dwa światy – ludzki i przyrodniczy wzajemnie oddziałują na
siebie, a oddziaływanie to wielokrotnie naukowo zostało udowodnione, nasuwa się pytanie: Jakie w rzeczywistości jednostka ludzka zajmuje miejsce
w świecie przyrody, w jaki sposób powinna w nim bytować, istnieć, funkcjonować oraz oczywiście, dlaczego?

W. Tyburski, Człowiek – środowisko przyrodnicze w świetle wybranych stanowisk filozoficznych
i ekofilozoficznych, „Paedagogia Christiana” 2011, nr 2/28.
1
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Człowiek – postać tragiczna wobec przyrody
Przy rozważaniach nad relacją człowieka i przyrody nasuwa się termin,
jakim jest ambiwalencja. To właśnie niniejsza postawa, jednoczesnego występowania zarazem pozytywnego i negatywnego nastawienia do czegoś, według
R. Panasiuka 2, najbardziej trafnie charakteryzuje stosunek jednostki ludzkiej
do natury.
Polski filozof w swojej pracy Człowiek wobec przyrody tłumaczy, że przyroda z jednej strony to podstawa egzystencji człowieka, stanowi środowisko
jego życia, żywi go, z drugiej natomiast niejednokrotnie jest dla niego zagrożeniem. Prof. Panasiuk podkreśla, że przyroda to symbol „nieustannego odradzania się, mocy twórczej, oszałamiała bogactwem form i rozrzutnością kształtów” 3 . Jednakże odsłaniała również okrutną prawdę, mianowicie wszystkie
istoty żywe po osiągnięciu dojrzałości, skazane są na zmierzanie ku końcowi
swojego istnienia. Przychodzi taki moment, gdy przemieniają się one w materię
nieorganiczną, ich byt się kończy.
Świat przyrody zdeterminowany jest walką o byt. Prawa natury są bezwzględne, w tym świecie nie ma miejsca dla bytów bezbronnych, słabych. Od
zawsze wywołuje to w człowieku strach, przerażenie i poczucie bezradności.
Tak więc jednostka ludzka bezwarunkowo przynależna jest przyrodzie,
poddawana jej przemianom. Jednak równocześnie czuje, że jest w pewien sposób ponad tym wszystkim, że może wzbić się ponad przemijanie. To właśnie
wierzenia, mity czy rytuały miały zapewnić jej ucieczkę od tragicznej rzeczywistości, realiów jej bytowania, gdyż…
Jak inaczej żyć ze świadomością, najtrudniejszą do zaakceptowania, a więc
świadomością konieczności śmierci indywiduum? Jak w pełni bytować wiedząc,
że pewnego dnia przyjdzie skończoność swojego trwania?
Istota ludzka stanęła więc przed dramatycznym obliczem bezkompromisowego toku przemian universum. Dramat ten musi jednak znaleźć jakieś antidotum.

R. Panasiuk, Człowiek wobec przyrody, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”
1993, nr 10, s. 5.
3
Tamże.
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Prof. Panasiuk mówi, że „dzieje kultury duchowej ludzkości, religii, filozofii, sztuki odznaczają się niezwykłym bogactwem proponowanych ujęć sytuacji człowieka w jego relacji do przyrody” 4. Bogactwo to można usystematyzować do dwóch całkowicie przeciwstawnych sobie, rozwiązań. Jedną ze stron są
próby w rozumieniu duchowym, czyli te, mające na celu przywrócenie jedności
jednostki ludzkiej z całokształtem bytu naturalnego, przy równoczesnym dążeniu do przedstawienia rzeczywistości naturalnej jako żywej, emocjonalnej,
wręcz uduchowionej. Zaś po drugiej stronie ulokowane są poglądy oddzielające
świat ludzki od świata przyrody. Podkreślają one duchową odrębność człowieka
od natury oraz wskazują partycypowanie nie w przyrodniczym porządku, lecz
w porządku idealnym.
W tym miejscu nasuwa się paradoksalny fakt, mianowicie oba rodzaje
skrajnych stosunków człowieka do przyrody dążą do jednego, fundamentalnego celu. Jest nim wzniesienie się świadomego swej skończoności indywiduum ponad ową skończoność.
Człowiek więc to postać tragiczna, która zmaga się z integralną częścią
siebie. Jest nią bezwarunkowa przynależność do świata przyrody. Przecież, by
istnieć musi czerpać z otaczającej natury środki potrzebne do życia.
Można śmiało stwierdzić, że człowiek to element tego świata, mimo to
towarzyszy mu poczucie obcości, bezradności wobec nieustannych przemian
natury. Jednak także jest istotą obdarzoną świadomością, zdolną do poddawania swojej realnej sytuacji refleksji.
Starożytność (XIII w.p.n.e. – V w. n.e.)
Zagadnienie relacji jednostki ludzkiej a natury zaczęło odgrywać swoiste
znaczenie już w filozofii grecko-rzymskiej. Dziś, można dostrzec ideę szacunku
dla wszystkich istot, tworzących naturę, w mitach czy eposach homeryckich.
Odnajdujemy ją także w poematach chłopskiego filozofa, greckiego epika –
Hezjoda. Kreują one wizję rzeczywistości jako organicznej całości, zaś każdy
z jej elementów, mianowicie – bóg, człowiek, fauna, flora, zarówno to, co organiczne i nieorganiczne, zajmuje swoiste miejsce. Świat to harmonia całości.
Człowiek jest elementem tego świata, a więc tak samo jak pozostałe jego części,
podporządkowany jest tym samym regułom.
4
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Nawiązując do filozofii starożytnych Greków, należy wspomnieć o micie
o Dionizosie. To właśnie jemu, bogu płodności, dzikiej natury, winnej latorośli
i wina, jego ojciec – Zeus powierzył mu opiekę nad zwierzętami, ptakami
i wszelką roślinnością. Dionizos miał nadzorować nad nieprzemijalnością trwania. Stał się symbolem istoty, dynamiki życia, a także konieczności ochrony
wszystkich jego bytów. Konieczne jest podkreślenie faktu, że starożytni Grecy
nie stosowali wyraźnego rozgraniczenia na świat ludzki i świat przyrody.
Najstarsi greccy filozofowie twierdzili, że istota ludzka to nieodłączna
część physis, czyli część natury. Związana jest z nią tymi samymi procesami,
funkcjami. Mówili oni, że ludzie oraz uniwersum wykonani są z jednego tworzywa. Podporządkowani są jednym prawom.
Prof. W. Tryburski zauważa, że dla Pitagorejczyków (VI– IV w. p.n.e.),
uczniów Pitagorasa „idea związku jedności z wielością przybrała szczególnie
wyrazistą postać” 5 . Rozwijali oni ideę świata kosmosu, charakteryzującą się
harmonią i pięknem. Jeżeli więc istota ludzka to integralna cząstka harmonijnego świata, to koniecznością jest pojęcie przez nią tego porządku. Dlaczego?
Okazuje się, że tylko człowiek, obdarowany w świadomość, zdolny do refleksji,
a jednocześnie nieświadomy praw rzeczywistości, spośród wszelkich pozostałych elementów świata, może zakłócić jego harmonię.
Podobne poglądy przejawiała filozoficzna szkoła cyników (V /IV w. p.n.e.
- IV w. n.e.), założona przez Anystenesa z Aten. Jej przedstawiciele uważali, że
istnieje organiczny związek właśnie tych dwóch światów - natury i ludzkiego.
Aby istota ludzka mogła dotrzeć do szczęścia, najpierw powinna stłumić swoje
potrzeby do porządku natury. Tak więc człowiek był szczęśliwy tylko w świecie
podobnym do przyrody. Według cyników należało odrzucić wszystko to, co
wykracza, wybiega poza istotę i zasady świata przyrody.
Inne stanowisko przejawiał Platon (ok. 427 - 347 p.n.e.), uczeń Sokratesa,
który mówił, że istnieje świat przemijających, zmysłowych, przyrodniczych
form, jednak jest ponad nim coś lepszego, mianowicie byt prawdziwy, doskonały, niematerialny, który posiada pełnię idei. My – ludzie, formy zbudowane
z materii należymy do świata organicznego, a więc podlegającego ciągłym
zmianom. Jednakże Platon dostrzega pewne „ale”, mianowicie człowiek został
wyposażony w nieśmiertelną, wieczną duszę oraz rozum, przez co wykraczamy
5
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poza ramy świata przemijającego, zmiennego, i przynależymy do świata prawdziwego, do rzeczywistości idei.
Poszczególne więc fakty czy zjawiska, z którymi człowiek ma do czynienia
tu, w świecie materii, są wyłącznie cieniem, pozorem tego, co idealne we własnym archetypie. Nie należy, a wręcz nie wolno nam – ludziom przywiązywać
się do tego, co materialne, zmysłowe. To wszystko przeminie. Konieczne jest
wzniesienie się ponad pozory, cienie i dążenie ku bytowi rzeczywistemu, wiecznemu, który przejawia się absolutnym bytem idei.
Niedługo potem platońskiemu podziałowi na świat idealny, wieczny,
zwany światem idei oraz świat materialny, przemijający przeciwstawił się Arystoteles (384 p.n.e. - 322 p.n.e.), zwany Stagirytą. Według niego nie jest możliwe, by idee samodzielnie mogły istnieć i bytować, poza tym, co realne. Przyjmował koncepcję hierarchii bytów. Uwzględniał w niej najprostsze, najzwyczajniejsze postacie materii aż do czystych jej form. Jego zdaniem w odrębnościach, niezgodnościach należy upatrywać źródła każdej rzeczy. Człowiek, obdarowany w nieśmiertelną duszę, przeważa nad wszelkimi istotami ożywionymi.
Omawiając relację człowieka i natury, konieczne jest przedstawienie
w tym kontekście poglądów filozoficznej szkoły stoików (IV w. p.n.e.- ok. III
w. n.e.). Uważana jest za ogniwo spajające kulturę Greków z kulturą Rzymian.
Postrzegają oni świat jako jedną całość, organizm rozumny, w którym panuje
ład i harmonia. Zatem wszelkie jej części, tj. ziemia, powietrze, fauna, flora
oraz oczywiście człowiek to jedna wielka całość. Wszystkie elementy są konieczne dla swojego wzajemnego bytowania. Stoicy głosili, że świat w całości
nasączony jest ożywiającą go esencją, tzw. pneuma, tchnieniem. Istnieje, zmienia się w sposób celowy. Istota ludzka jest niezbędna, konieczna, aby świat
mógł prawidłowo istnieć, z tego powodu więc poddana jest zasadniczym regułom bytowania. To nie natura ma się dostosować do człowieka, ale on do niej
i funkcjonować zgodnie z jej wymogami.
Stoicy reprezentowali życie cnotliwe, a więc takie, które jest zgodne ze
światem przyrody, z jego istotą i prawami.
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Średniowiecze (V - XV w.)
W średniowieczu filozofia natury ukształtowana zostaje w całkiem inny
sposób. Zaczyna rozwijać się pogląd, że człowiek – istota rozumna, mająca duszę zajmuje szczególne miejsce. Znajduje się ponad przyrodą, a wręcz przeciwko niej.
Warto przytoczyć w tym miejscu pogląd św. Franciszka z Asyżu
(1181/1182 – 1226), w którym powróciły wcześniejsze idee. Patron ekologii
nawoływał do przyjęcia postawy szacunku i miłości dla przyrody oraz jej
ochrony. Znany był ze swoistego stosunku do wszelkich zwierząt, które nazywał braćmi i siostrami. Św. Franciszek wychodzi poza tradycyjną moralność,
opartą wyłącznie na relacjach ludzkich, a odnosi się także do tytułowej relacji,
istoty ludzkiej ze światem przyrody. Uczeni mawiają, że prezentuje on prawie
sakramentalny wymiar przyrody. Jego poglądy podzielał św. Antoni z Padwy
(1195-1231), traktujący o tym, że człowiek powinien żyć w przyjaźni z całą
naturą.
Renesans (XVI w.)
Dla filozofów epoki renesansu przyroda miała przede wszystkim wartość
utylitarno-poznawczą.
Angielski filozof, Francis Bacon (1561 - 1626) głosił, że człowiek stworzony jest po to, by opanować świat przyrody. Uważał, że tym samym jest wiedza i potęga ludzka, „nieznajomość przyczyny pozbawia nas skutku. 6” Możliwe
jest zapanowanie nad przyrodą, ale tylko, gdy jej słuchamy. Władza ta oparta
wyłącznie jest na naukach.
Stanowisko to znalazło swoje uzasadnienie w tzw. kartezjańsko-newtonowskim paradygmacie. Właśnie wtedy Michael de Montaigne (1533 – 1592),
sprzeciwiał się dominacji człowieka wobec natury. Głosił, że świat nie powstał
wyłącznie dla nas – ludzi, ale dla wszystkich istot, form. Według niego natura
to wspólna matka wszystkich organizmów.
Świat, który otacza każdego z nas ma wartość, logikę i porządek. Człowiek
musi to nie tylko zrozumieć, ale i zaakceptować. Najsłuszniejszym więc rozwiązaniem będzie podporządkowanie się regułom przyrody. O zwierzętach
6

F. Bacon, Novum Organum, Warszawa 1955, s. 57.
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mówił, że cechuje je rozumność, wierność oraz przyjaźń. Sprzeciwiał się negatywnemu do nich stosunkowi tłumacząc, że ludzkość ma wiele z nimi cech
wspólnych. Powiedział, że zdarza się, iż „większa zachodzi różnica między człowiekiem a człowiekiem, niż zwierzęciem a niektórym człowiekiem” 7. Wychodził z założenia, że istota ludzka ma pewne zobowiązania wobec fauny i flory.
Krytyka przyrody wynika z samego ludzkiego rozumu. Montaigne bezwarunkowo sprzeciwia się wykorzystywaniu zwierząt przez ludzi, a przede wszystkim
idei separacji świata ludzkiego i przyrodniczego.
Omawiając relację dwóch światów należy stwierdzić, że antropocentryczny paradygmat najbardziej przejawia się w filozofii kartezjańskiej. To właśnie ona dzieliła świat na dwie substancje, całkowicie od siebie różne, niezależne, mianowicie na res cogitans – rzecz myślącą oraz res ekstensa – rzecz rozciągłą. Tą konstrukcją Kartezjusz (1596 - 1650) argumentował stworzenie mechanistycznej koncepcji przyrody. Głosiła ona, że świat materialny, zmysłowy
to tylko maszyna, która nie ma świadomości ani celu. Co więcej, działa ona
według praw mechaniki. Istota ludzka ma poznać te reguły, a następnie dzięki
nim podporządkować sobie naturę dla realizacji własnych celów. Jego zdaniem
my – ludzie jesteśmy po to, by władać naturą. Przez desakralizację świata przyrody, zostały odebrane człowiekowi wszelkie ograniczenia, które dotychczas
wytworzyła kultura, religia czy etyka. Od tej chwili stosunek człowieka do natury przedstawia się w kategoriach poznawczych i utylitarnych. Aby poznać
zasady działania tejże maszyny, trzeba było tylko odnieść się do mechaniki Newtona.
Demonstracja kartezjańsko-newtonowskiego paradygmatu spowodowała
zmianę stosunku człowieka wobec natury. Zaczyna funkcjonować postawa dominująca. Coraz większe znaczenie nabiera pogląd, że przyroda to tylko środek
do rozwoju i kreowania własnego świata przez istotę ludzką, toteż człowiek fizycznie i psychicznie oddzielał się od naturalnego otoczenia. Traktował je wyłącznie jako materiał do budowy własnego świata. Pojawia się pogląd, że możliwe jest stworzenie świata ludzkiego, niezależnego od nakazów, obowiązków,
praw natury.

7

M. de Montaigne, Próby. Apologia Rajmunda Sebond. Tom II, Warszawa 1985, s. 152.
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Styl poglądów Kartezjusza jest dominujący wśród uczonych tego okresu.
Traktują istotę ludzką jako bezwzględnego władcę, pana przyrody. Warunek
postępu widzą w izolacji od świata natury.
Oświecenie (XVIII)
Omawiając okres oświecenia należy zacząć od przytoczenia poglądów Jana
Jakuba Rosseau (1712 – 1778). Genewski filozof propagował powrót do natury.
Idea ta stanowiła następstwo znużenia kulturą oraz potępienia cywilizacji.
Opiewał naturę, rozumianą jako pierwotny stan. Przestrzegał przed skutkami,
następstwami niszczenia środowiska przyrodniczego, przez nadmierną, nieracjonalną eksploatację, wycinanie lasów i degradację gleby. Jednym z nich, najbardziej według Rosseau widocznym było pustynnienie rozległych obszarów.
Z kolei angielski folozof, Jeremy Bentham (1748 – 1832) głosił koncepcję,
zaliczającą się do współczesnego humanizmu ekologicznego. W szczególności
propagował idee praw dla zwierząt. Uważał, że nas – ludzi i zwierzęta łączy
zasadnicze podobieństwo, mianowicie jesteśmy zdolni do odczuwania cierpienia. W swoim utworze Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa
mówi 8 on, że nadejdzie taki dzień, kiedy to ludzkość weźmie pod opiekę
wszystkie istoty, zdolne do oddychania.
Romantyzm (XIX, 1822-1863)
W epoce romantyzmu uczeni wielokrotnie zastanawiali się nad relacją
człowieka i natury. Z jednej strony romantycy uczyli pojmować świat przyrodniczy, z drugiej zaś uzasadniali, że dominującą instancją poznawczą jest nie tyle
rozum, co uczucie. Ten, kto nie potrafi nawiązać z nią uczuciowego kontaktu,
ten nie jest w stanie pojąć sensu natury. Uczucie i szacunek składają się na
szczególnego rodzaju język, który umożliwia kontakt, a co więcej przymierze
człowieka z przyrodą, a nawet z całym uniwersum.
Inicjator romantyzmu, niemiecki filozof, F. W. J. Schelling (1775 – 1854),
w swoich poglądach traktuje o nawiązaniu dialogu ze światem przyrodniczym,
wtopieniu się w jego rytm i harmonijną całość. Według niego naturę charak-

8

J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958, s. 420.
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teryzuje dynamizm i ewolucyjność. Istota ludzka odzyskuje pierwotną harmonię z przyrodą, utraconą niegdyś w dobie ewolucji. W. Tryburski zauważa, że
w filozofii Schellinga urzeczywistnia się przezwyciężenie separacji „między
światem przyrody a człowiekiem jako organizmem, separacji właściwej matematycznemu przyrodoznawstwu XVII wieku” 9. Przyroda sama w sobie jest życiem, a prawa życia są nierozłącznie związane z jej prawami. Życie to właściwość pierwotna uniwersum.
Epoka romantyzmu prezentuje ideę jedności dwóch światów - ludzkiego
i przyrodniczego, których elementy, składniki tworzą harmonijną całość, i wzajemnie przeplatają się ze sobą. Jednak należy podkreślić, że przedstawiciele romantyzmu byli przeciwni instrumentalno-ilościowemu stosunkowi do natury,
dominującemu w nowożytnym przyrodoznawstwie. Rozum oraz język logiki
nauk przyrodniczych, coraz bardziej separują istotę ludzką od reszty świata. Ta
sytuacja prowadzi do zguby ludzkości. Natomiast romantycy zauważają, że
człowiek ma jeszcze szansę, by odnaleźć drogę, prowadzącą do jedności ze światem. Pierw jednak musi przezwyciężyć wszystko to, co w rozwoju cywilizacji
odseparowało go z uniwersum.
W tym miejscu należy także wspomnieć o amerykańskim filozofie, poecie,
głoszącym jedność i harmonię świata ludzkiego ze światem przyrody. Był to
Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882). Według niego te dwa światy są tym
samym, toteż wzajemnie przenikają się i łączy ich współzależność. Emerson
przedstawiał postać przyjaznego dla ludzkości świata natury. Mówił on, że sposób postrzegania świata przyrodniczego zmieni się, gdy człowiek w pełni zaakceptuje swoją jedność z naturą, a przez to i wzajemną zależność od niej. Zmieniając stosunek, na nowo zauważy swoją pozycję, usytuowanie w świecie. Od
tej pory, będzie traktować przyrodę jak swój dom.
Dla Amerykanina świat natury to żywy, samoregulujący się organizm,
zmierzający ku doskonalszym bytom. Uważa on za wartościową sytuację taką,
w której człowiek rezygnuje z dominacji i zaczyna akceptować swoją substancjalną tożsamość ze wszystkim, co go otacza.

9

W. Tyburski, Człowiek …, s. 50.
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Wiek XX
Myśliciele dwudziestego wieku, m.in. A. Schweitzer (1875 – 1965),
G. Santayana (1863 - 1952), M. Buber (1878 - 1965), H.-G. Gadamer (1900
– 2002) także głosili sprzeciw wobec narastającego zjawiska rozdzielania, rozgraniczania świata ludzkiego od świata przyrodniczego. Taką postawę przedstawia właśnie Max Scheler (1874-1928). Propaguje on solidarność wszystkich
żywych istot i przeciwstawia się koncepcjom, wyodrębniającym istotę ludzką
i jej duchowość z integralnej struktury świata.
A. Schweitzer nazywa swój program moralny etyką czci dla życia, która
skierowana jest nie tylko do człowieka, ale także wszystkich istot żywych. We
wszelkim działaniu trzeba mieć na uwadze zawsze cierpienie nie tylko ludzi, ale
i zwierząt. Z tego względu w każdych okolicznościach złem jest niszczenie, wyrządzanie krzywd i szkód życiu. Człowiek więc musi uznać, zaakceptować
i funkcjonować wedle tych zasad, aby osiągnąć prawdziwe człowieczeństwo.
Francusko-niemiecki filozof propaguje potrzebę etyki globalnej, która
obejmuje wszelkie formy życia. Wedle niej dobro stanowią działania tj. utrzymanie życia, czy przyznawanie mu najwyższych wartości, zaś zło to niszczenie
oraz szkodzenie życiu. Głosząc to, A. Schweitzer zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest uchylenie, zaprzestanie dramatycznych konfliktów między interesami
istot ludzkich, a interesami istot pozaludzkich. Zawsze życie jednych realizuje
się kosztem życia innych. Szkodzić więc innemu życiu można wyłącznie z konieczności, której nie da się ustrzec. Zabronione jest szkodzenie tylko z głupoty
czy braku rozsądku.
Natomiast M. Buber, austriacki filozof argumentuje potrzebę rozszerzenia
osobowej relacji Ja–Ty na świat przyrodniczy. Według niego istota ludzka powinna z naturą nawiązać partnerski dialog. Austriak twierdzi, że Bóg mówi
przez wszystko, co istnieje, a więc odizolowanie się od świata przyrody, oznacza
odwrócenie się człowieka od Boga, Absoluta. Materia, cały świat i wszystko to,
co na nim się znajduje, żyje, bytuje i jest dlatego, by człowiek obcował z nim.
Podsumowanie
Wiele poglądów przedstawionych w dziejach myśli filozoficznej dążyło do
weryfikacji postaw myślowych i koncepcji, które ukazywały dominujący ów
kierunek rozwoju naszej cywilizacji. Nie wywarły one znaczącego wpływu na
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praktykę ludzką, natomiast spajała je świadomość, że zarówno losy istoty ludzkiej i przyrody są zależne od wzajemnych umiejętności i zdolności odnalezienia
i kierowania się poprawnymi, odpowiednimi zadaniami współistnienia.
W kontekście negatywnych doświadczeń ostatnich czasów, mianowicie
klęsk żywiołowych, kataklizmów, pustynnienia, spowodowanych postępującą,
nieracjonalną eksploatacją oraz wszelako pojętym wykorzystywaniem natury,
świadomość ta nabiera szczególnego znaczenia.
Niemiecki filozof, humanista, historyk filozofii, Hans-Georg Gadamer
mówi, że przetrwa ludzkość pod warunkiem, że my – ludzie zaakceptujemy, że
nie możemy ot tak wykorzystywać władzy, którą mamy. Musimy nauczyć się
hamować w swoich działaniach i traktować inne formy w taki sposób, jak my
ludzkość traktujemy się nawzajem, i jakbyśmy chcieli być traktowani. Także
w tym względzie nie wolno człowiekowi zapomnieć o szacunku do innych, pozostałych składników świata.
Tak więc istota ludzka jest jednym z wielu elementów ogromnej układanki - świata.

Bibliografia
Bacon Francis, Novum Organum, Warszawa 1955.
Bentham Jeremy, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958.
Montaigne Michael, Próby. Apologia Rajmunda Sebond. Tom II, Warszawa
1985.
Panasiuk Ryszard, Człowiek wobec przyrody, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 1993, nr 10.
Piątek Krzysztof, Ekofilozofia, Kraków 2008.
Tyburski Włodzimierz, Człowiek – środowisko przyrodnicze w świetle wybranych
stanowisk filozoficznych i ekofilozoficznych, „Paedagogia Christiana” 2011, nr
2/28.
295

Natalia Stachurska

Summary
Man as a lord or a slave of nature
- a philosophical reflection on the relation
of man and nature
The purpose of my work is to present the relationship of two worlds:
human and nature through meticulous philosophical analysis.
Man is a creature that on the one hand is perceived as one of the organisms that are part of the natural environment. However, it is distinguished by
the possession of reason and soul from other creatures. The dualism results in
the diversity of the philosophical images of the discussed relationship. Nature
is the basis of human existence, but it is also a threat to him.
The publication present a wide range of views on the subject of the title
relationship, beginning with the oldest philosophers Hesiod, Plato, Aristotle,
through the sages of particular epochs, i.e. Saint. Francis of Assisi, Michel de
Montaigne, Jan Rousseau, Ralph Waldo Emerson, Max Scheler.
All philosophical views analyzed by me boil down to two situations. A human being is perceived either as its owner or lord, which results in progressive
exploitation and use of it, but also as a slave, subjected to its rules, which is
particularly evident during natural disasters, cataclysms.
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Dzieło demiurga?
Obrazy natury w wybranych
pismach z Nag Hammadi

Odkrycie w 1945 roku koptyjskich kodeksów, znanych dzisiaj jako Biblioteka z Nag Hammadi, miało być przełomem w badaniach nad „gnostycyzmem” i chrześcijaństwem II wieku. Ich treść jednak okazała się inna niż ta,
której - bazując na relacjach znajdowanych w polemicznych pismach Ojców
Kościoła - spodziewano się w niej znaleźć 1. Choć minęło już wiele lat, to ich
treść nie została jeszcze należycie zbadana. Jak pisze Marek Woszczek:
W sześćdziesiąt pięć lat po odkryciu z Nag Hammadi, można wysunąć
w związku z tym tezę, iż przyczyna tego impasu leży w poważnych błędach
metodologicznych, które wpływają na analizę krytyczną tekstów, ich historii
i oryginalnego kontekstu 2.

Badania nad pismami znalezionymi w Nag Hammadi utrudnia to, że klasyfikacja poszczególnych tekstów jako „gnostyckich” zależy od przyjętej definicji gnostycyzmu, a nie od ich cech wewnętrznych 3. Natomiast raz zaklasyfikowane jako „gnostyckie” zaczynają być czytane w narzuconej ramie interpretacyjnej. Jak zauważają Przemysław Piwowarczyk i Ewa Wipszycka: jeżeli badacz nie wyjaśni dokładnie, co ma na myśli, pisząc o „gnostykach”, to etykieta
ta rozmywa teologiczną niejednorodność Biblioteki 4. Niniejszy szkic ma na

R. Broek, Gnostic Religion in Antiquity, Cambridge 2013, s. 1–2.
M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” a wczesnochrześcijańska konstrukcja kategorii herezji,
„Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 4 (242), s. 20–21.
3
K. King, What is Gnosticism?, Cambridge 2003, s. 151.
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celu choćby w drobnym stopniu przywrócić ową niejednorodność teologiczną
i zobrazować problemy związane z kategorią „gnostycyzmu”. Przyjrzyjmy się
temu, jakie obrazy natury i jej relacji z człowiekiem odnaleźć można w pismach
z Nag Hammadi i jak się to ma do nieaktualnej już, lecz wciąż popularnej,
definicji „gnostycyzmu” wypracowanej w 1966 roku.
Kryzys, w jakim znajduje się kategoria „gnostycyzmu”, najlepiej obrazuje
niniejszy fragment z pracy cytowanego już Woszczka, w której badacz udowadnia, że terminu tego używano do określania zbyt wielu różnych od siebie
zjawisk:
Do najbardziej zdumiewających chwytów retorycznych tego rodzaju można
przykładowo zaliczyć konserwatywno-prawicowe tezy o „gnostyckich źródłach” bolszewizmu, leninizmu i terroryzmu w ogóle (Alain Besançon, Luciano Pellicani), przedstawianie w literaturze konfesyjnej nowych ruchów religijnych XX wieku czy tzw. „ruchu New Age” jako odrodzenia „gnostycyzmu”
wrogiego chrześcijaństwu, a nawet rozpoznawanie „nowożytnych gnostyków”
w rzekomo pełnych resentymentu, wyalienowanych intelektualistach wrogich
nowoczesnemu postępowi, z niemieckimi romantykami, nazistowskimi okultystami, Bergsonem i Jungiem na czele 5.

Henri-Charles Puech wyliczał, że za „gnostyckie” uznawano takie systemy
religijne jak: chrześcijański „gnostycyzm”, mandaizm, hermetycyzm, manicheizm, bogomilizm, kataryzm, paulicjanizm, alchemię, okultyzm, kabałę, teozofię czy niektóre nowoczesne szkoły filozoficzne 6. Przyczyn problemu z określeniem zjawisk, mieszczących się w obrębie terminu „gnostycyzm”, zaczęto więc
upatrywać w jego definicji. Jak pisze Woszczek: „często cytowane Documento
finale z Kolokwium w Messynie (1966) nigdy nie zdobyło powszechnego poparcia wśród historyków wczesnego chrześcijaństwa”, jako dowód przywołując
nazwiska takich badaczy jak Gilles Quispel, Morton Smith, Han J. W.
Drijvers, Kurt Rudolph, Michael Waldstein, Søren Giversen, Bentley Layton,
Hans-Martin Schenke czy Elaine Pagels 7. Największe zarzuty kierowane względem propozycji zawartych w Documento finale dotyczą „prowizoryczności,

M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” …, s. 17.
H.C. Puech, About Gnosis and Gnosticism, Bukareszt 2007, s. 228.
7
M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” …, s. 16.
5
6
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ogólnikowości, ulegania optyce antycznych herezjologów, nadmiernej tekstualności analiz (dominacji metod filologicznych na pierwszym etapie badań),
a także tworzenia ad hoc pustych typów idealnych” 8. Najsilniejsza krytyka wyszła spod pióra Michela Allena Williamsa, który w książce Rethinking „Gnosticism”. An Argument for Dismantling a Dubious Category (1996) udowodnił słabość samej kategorii gnostycyzmu. W pierwszym rozdziale swojej pracy Williams analizuje teksty i wierzenia ogólnie uznawane za „gnostyckie” i wykazuje
szereg różnic między nimi, dotyczących nie tylko drugorzędnych szczegółów,
ale spraw dla „gnostycyzmu” najistotniejszych. Jak pisze badacz:
If we consider the other three examples, Ptolemy, Ap. John, and Justin, how
much more different from Marcion is any one of these than each is from the
others? I have already pointed out that, in fact, Justin does not seem to share
with Ap. John and Ptolemy the idea that the spirit in humans is from the most
transcendent realm. The realm of the “Good one” is the destiny of the spirit,
in imitation of Elohim’s ascent, but it is not the original home of the spirit.
On how many other points are these three sources, or other “gnostic” sources,
different from one another, when in fact they are supposed to be alike
according to their usual categorization as “gnostic” 9?

Wykazanie istotnych różnic między tekstami i wierzeniami uznawanymi
przez badaczy za „gnostyckie”, prowadzi Williamsa do ciekawego spostrzeżenia: definicja z 1966 roku jest skonstruowana w ten sposób, że żaden z klasycznych „gnostyckich” tekstów nie mieści się w jej obrębie. W nauczaniu Marcjona człowiek nie będzie pochodził z wyższego świata, zaś „gnoza” nie odgrywa w tych wierzeniach żadnej roli. Również taki tekst jak Księga Barucha
Justyna nie mieści się w definicji zaproponowanej przez konferencje w Messynie, choć powszechnie jest zaliczany do kanonu pism „gnostyckich”. Jak udowadnia Williams, żaden z tekstów uznawanych za „gnostyckie” nie reprezentuje tego, co powszechnie rozumie się przez to pojęcie 10. Pisze o tym również
Woszczek, zauważając, że bez względu na to, który z tradycyjnych wskaźników
„gnostycyzmu” się wybierze, zawsze można znaleźć takie tradycje i teksty,

Tamże.
M.A. Williams, Rethinking „Gnosticism”. An Argument for Dismantling a Dubious Category,
New Jersey 1996, s. 27.
10
Tamże, s. 28.
8
9

299

Krzysztof Brenskott

„w odniesieniu do których jest on nietrafny, mylący czy nieadekwatny” 11. Jak
komentuje to Matthew Dillon: starożytne teksty lepiej grupować ze względu
na ruchy religijne w obrębie których powstały (takie jak np.: walentynianie),
podobieństw mitologicznych, lub obecność pewnych motywów i tropów (np.:
uwzględnienie postaci demiurga) 12. Wysiłki autorów definicji z Messyny nie
tylko więc nie pozwoliły na lepsze zrozumienie tego, czym jest „gnostycyzm”,
ale również - jak pisze Roelof van der Broek - rozpoczęły niezliczone i bezowocne dyskusje, które trwały przez lata 13, co nie najlepiej świadczy o jej użyteczności. Williams dokonał również porównania wyników prac badaczy, którzy, posługując się definicją „gnostycyzmu”, próbowali podzielić pisma z Nag
Hammadi na „gnostyckie” i inne. Liczne rozbieżności w wynikach ich pracy
udowadniają porażkę powstałej po konferencji w Messynie definicji „gnostycyzmu” 14. Absurdalność sytuacji, w której definicja zjawiska wyklucza to, co
przecież sama miała opisywać, ujawnia pewną niepokojącą tendencję. Zwraca
na nią uwagę David Brakke: badacze uznawali, że pewne teksty są „gnostyckie”
i przypisywali im cechy, które według ustaleń konferencji w Messynie musiały
zawierać, bez względu na to, czy tak było w rzeczywistości 15.
Williams zauważa, że w kategoryzowaniu ruchów religijnych można posłużyć się dwiema strategiami. Pierwsza z nich polega na tworzeniu kategorii
na podstawie tego, jak sami o sobie „mówili” członkowie grup, będących
przedmiotem zainteresowania badaczy (self-definition approach, tłumaczone
czasem jako strategia auto-kategoryzacji). Druga polega zaś na tworzeniu pewnych typów ruchów religijnych na podstawie wspólnych różnym grupom elementów ich wierzeń (podejście typologiczne lub fenomenologiczne) 16. Zdaniem badacza żadna z tych dwóch strategii, wykorzystywanych do definiowania tradycji religijnych, nie powinna doprowadzić do powstania kategorii
„gnostycyzmu”, ponieważ termin ten nie znajduje w nich oparcia 17, oraz - co
więcej - jego istnienie niczemu nie służy. Przyjrzyjmy się - za Williamsem M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” …, s. 20-21.
M. Dillon, Gnosticism Theorized: Major Trends and Approaches to the Study of Gnosticism,
[w:] Religion: Secret religion, red. A. DeConick, Farmington Hills 2016, s. 24.
13
R. Broek, Gnostic Religion in Antiquity …, s. 7.
14
M. A. Williams, Rethinking “Gnosticism” …, s. 46.
15
D. Brakke, The Gnostics: myth, ritual and Diversity in Early Christianity, Cambridge 2010,
s. 48.
16
M.A. Williams, Rethinking…, s. 29.
17
Tamże, s. 30.
11
12
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temu, czy można uzasadniać istotność „gnostycyzmu”, używając strategii autokategoryzacji.
Termin „gnostycyzm” użyty został po raz pierwszy w 1664 roku 18 i jest
nieobecny w tekstach uznawanych za „gnostyckie” 19. Jak przekonuje Grant
Adamson, pojęcie to jest nowoczesne i wykorzystywane do określania nim grup
i ruchów religijnych, które jednak nie uważały siebie za część większej formacji
zwanej “gnostycyzmem” 20. Trudno więc mówić o takim zjawisku jak „starożytny gnostycyzm”. W pismach przeciwników herezji pojawiało się jednak
słowo „gnostycy”, choć i z nim sprawa nie jest w żadnym wypadku oczywista.
Jak dalej pisze Adamson, terminu tego owszem używano, ale nie tylko w stosunku do tych, których dziś uznaje się za przedstawicieli tej formacji religijnej
- Klemens Aleksandryjski nazywał w ten sposób doskonałego chrześcijanina 21.
Określenie „gnostycy” pojawia się w pismach Ojców Kościoła zwalczających
herezję, jednakże - jak udowadnia Williams - niewiele ma ono wspólnego z dzisiejszymi wyobrażeniami na ten temat. Ireneusz używa tego określenia w stosunku do różnych herezji, w tym nawet do Ebionitów, którzy nigdy nie zostali
włączeni w nowoczesną kategorię „gnostycyzmu” 22. Określa on również tym
mianem zwolenników Marceliny, której nauki były zupełnie inne niż sekt
uznanych przez badaczy za „gnostyków” 23. Tertullian z kolei używa terminu
„gnostycy” w odniesieniu do heretyków innych od Walentynian, powszechnie
dzisiaj uważanych za sektę „gnostycką” 24. Z kolei Orygenes z Aleksandrii polemizując z grupami, którym przypisujemy bycie „gnostykami”, nigdy nie
określa ich tym mianem 25. Epifaniusz odróżnia zaś „gnostyków” od Setian 26,
tych ostatnich zaś często określa się w dzisiejszych pracach naukowych mianem
„klasycznych gnostyków”. Jan z Damaszku w swojej pracy wylicza ponad 100

M.A. Williams, Gnosticism Emergent: The Beginnig of the Study of Gnosticism in the Academy,
[w:] Religion: Secret religion, red. A. DeConick, Farmington Hills 2016, s. 10.
19
G. Adamson, Gnosticism Disputed: Major Debates in the Field, [w:] Religion: Secret religion,
red. A. DeConick, Farmington Hills 2016, s. 41.
20
Tamże, s. 41.
21
Tamże.
22
M.A. Williams, Rethinking…, s. 38.
23
Tamże, s. 42.
24
Tamże, s. 40.
25
Tamże, s. 41.
26
Tamże, s. 42.
18
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różnych odmian herezji, z czego „gnostycy” są tylko jedną z pozycji 27. Cyryl
Jerozolimski potępia różne sekty, w tym te, które dziś uznaje się za gnostyckie,
jednak żadnej z nich nie określa mianem „gnostyków” 28 (tak samo robi zresztą
Sofroniusz I 29). Trudno więc powoływać się na pisma przeciwników herezji
i twierdzić, że dzięki nim mówienie o „gnostycyzmie” jest dziś prawomocne,
gdyż to, do czego określenia używali oni terminu „gnostyk”, nie jest tym, co
dzisiaj świat akademicki zdaje się uważać za „gnostycyzm”. Najbardziej absurdalnym i jaskrawym przykładem całkowicie dowolnego używania terminu
„gnostyk”, w stosunku do przeciwnika, może być to, że w czasach kontrreformacji określano w ten sposób protestantów 30, którzy dokładnie tak samo próbowali zdyskredytować swoich przeciwników 31. Co więcej: w późniejszych latach Adolf von Harnack starał się oczyścić wizerunek Marcjona w ten sposób,
że zamiast „gnostykiem” nazywał go pierwszym protestantem 32. Warto zwrócić
też uwagę na to, co pisze Erastus Jonker: w czasach wczesnego chrześcijaństwa
słowo „gnosis” nie miało żadnego utartego, stałego znaczenia 33. Ciekawe jest
też to, że nikt nie miał wówczas potrzeby stworzenia terminu „gnostycyzm”
(gnosticismos), choć powstało wiele innych, np.: judaismos, christianismos 34. Sytuacji nie poprawia fakt, że od 1945 roku mamy dostęp do prawdziwych pism
„gnostyckich” - biblioteki z Nag Hammadi. Jak się okazuje w znalezionych
koptyjskich kodeksach nie używa się żadnej odmiany wyrazu „gnostyk” w celu
samookreślenia, choć pojawia się w znalezionych tekstach szereg innych wyrazów służących do samoidentyfikacji, np. chrześcijanie, pneumatycy, rasa Seta
czy rasa Doskonałego Człowieka 35. Jak pisze Woszczek:

M. A. Williams, Gnosticism Emergent…, s. 5
Tamże, s. 7.
29
Tamże.
30
Tamże, s. 8.
31
Tamże, s. 9.
32
Tamże, s. 15.
33
E. Jonkers, Defining Gnosticism after the publication of the Gospel of Judas, „Studia Historiae
Ecclesiasticae” 2014, nr 40, s. 316.
34
M. A. Williams, Gnosticism Emergent…, s. 10.
35
E. Jonkers, Defining Gnosticism …, s. 32.
27
28
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Podstawowy problem napotykamy już w związku z określeniem gnostikos, ponieważ okazuje się, że nie dysponujemy żadnym oryginalnym źródłem
tzw. „gnostyckim”, w którym autor nazywałby siebie „gnostykiem”, tj. używał
tego terminu jako „samooznaczenia”. Jeszcze większe zakłopotanie budzi fakt
nieobecności takiego samoodniesienia lub jakiegokolwiek jego ścisłego koptyjskiego odpowiednika w jakimkolwiek odkrytym kodeksie z Nag Hammadi 36.

Okazuje się więc, że zachowane źródła nie potwierdzają istnienia jakiejkolwiek grupy, która określałaby się mianem „gnostyków” i używałaby tego
wyrazu do opisania swojej tożsamości religijnej.
Nie jest też tak, że kategorię „gnostycyzmu” da się obronić powołując się
na ewentualne podobieństwa między wierzeniami poszczególnych grup, które
dzisiaj badacze nazywają „gnostyckimi”. Na sztuczny, konstruktowy charakter
mitu gnostyckiego zwracała uwagę m.in.: Karen King w głośnej publikacji
What is Gnosticism?. Zdaniem badaczki wyciąganie pewnych, arbitralnie wybranych, motywów z ich literackiego i historycznego kontekstu doprowadziło
do stworzenia przez badaczy sztucznego mitu, który nie istniał jako taki w starożytności 37. Czytanie tekstów znalezionych w kodeksach z Nag Hammadi
przez pryzmat tego mitu i zbudowanej na jego podstawie definicji „gnostycyzmu” z Messyny, zniekształca lekturę odnalezionych materiałów 38. Badaczka
za przykład podaje różnice między pismami klasyfikowanymi jako dzieła setian
i walentynian - wybrane elementy definicji „gnostycyzmu” występują w nich
naprzemiennie, lub wcale, nigdy zaś w całości 39. Innych dowodów dostarcza
Williams. W - uznawanej za gnostycką - Szóstej Księdze Barucha znaleźć można
treści daleko wykraczające poza zerojedynkową konstrukcję „dualizmu antykosmicznego”, która ma cechować „gnostycyzm”. Świat nie jest zły, małżeństwo
nie jest złe, prokreacja nie jest zła, opuszczanie świata i wstępowanie w wyższy
wymiar jest oceniane ambiwalentnie 40 - czytanie tego tekstu przez pryzmat definicji z Messyny ograniczałoby możliwość jego zrozumienia. Tym bardziej,
że - wbrew stereotypowemu myśleniu o „gnostycyzmie” - w tekstach z Nag

M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” …, s. 19.
K. King, What is Gnosticism…, s. 138.
38
Tamże.
39
Tamże, s. 161–168.
40
M.A. Williams, Rethinking…, s. 20–23.
36
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Hammadi można znaleźć apologię małżeństwa i odbywającego się w jego ramach stosunku seksualnego (np.: w Apokryfie Jana 41, Ewangelii Filipa 42, Hipostazie Archontów 43, Asclepiosie 44, czy Parafrazie Sema 45). Co więcej: większość
z tekstów z Nag Hammadi przedstawia dużo subtelniejsze spojrzenie na powstanie świata niż mogłoby się wydawać. Za akt kreacji niemal nigdy nie jest
odpowiedzialny sam demiurg, ale on i siły uznawane za dobre i doskonałe.
Przykładowo w Tractatus Tripartitus świat został stworzony „według obrazu
Ojca Pełni” 46 - pracę, wykonywaną przez archonta, nadzorował Logos „posługując się nim jak ręką” 47. Podobny fragment można znaleźć w Ewangelii Filipa,
z której dowiadujemy się, że „duch święty działał przez Archontów” 48, zaś „ten
świat ma w sobie dobro i zło” 49. W Ewangelii Prawdy można przeczytać, że to
Ojciec jest tym, który wszystko stworzył 50, a - we wspominanym już Tractatus
Tripartitus - również cierpienie i śmierć są „z woli Ojca” 51 (podobnie jak upadek pierwszego eonu „nie obył się bez woli Ojca” 52). Samo stworzenie człowieka (opisane w O początku świata) stało się według przewidywania Pistis 53.
Zresztą, według autora Hipostazy Archontów „wszystkie te wydarzenia stały się
według woli Ojca” 54. Dlaczego? Ponieważ, jak dowiadujemy się z różnych tekstów, wszystko, nawet „każdy z archontów, razem ze swym pokoleniem (…)
zostali bowiem powierzeni porządkowi zbawienia” 55.
Błędne wykorzystywanie kategorii gnostycyzmu zniekształciło odbiór odnalezionych kodeksów, jak również utrudniło ich datację, o czym wspomina
Marek Woszczek. Badacz podsumowuje swoją analizę, pisząc:
Apokryf Jana, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, red. W. Myszor, Katowice 2008,
s. 181.
42
Ewangelia Filipa, [w:] tamże, s. 71, 79, 248, 254.
43
Hipostaza Archontów, [w:] tamże, s. 203.
44
Asclepios, [online] http://www.gnosis.org/naghamm/asclep.html [dostęp: 30.06.2018].
45
Parafraza Sema, [online] http://www.gnosis.org/naghamm/para_shem-barnstone.html [dostęp: 30.06.2018].
46
Tractatus Tripartitus, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II …, s. 114.
47
Tamże, s. 115.
48
Ewangelia Filipa…, s. 234.
49
Tamże, s. 243.
50
Ewangelia Prawdy, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II ….
51
Tractatus Tripartitus…, s. 119, 129.
52
Tamże, s. 101.
53
O początku świata, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II …, s. 331.
54
Hipostaza Archontów…, s. 305.
55
Tractatus Tripartitus…, s. 114.
41
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Oczywiście z czysto historycznego punktu widzenia nic takiego jak „zdrowe
jądro chrześcijaństwa” czy „istota chrześcijaństwa” nigdy nie istniało, jest to
wyobrażeniowo-polityczny konstrukt apologetów II-IV w. (w szczególno- ści
Tertuliana i Ireneusza z Lyonu41), ale to właśnie historycy religii dali się zaangażować teologii w tę normatywizującą, projektującą grę dyskursu zorganizowanego wokół osi „autentyczne/nieautentyczne” oraz „właściwe„obce”
chrześcijaństywu. Jakże inaczej wyglądałaby wiedza na temat wczesnego chrześcijaństwa, gdyby już studia i wykłady na temat Nowego Testamentu zaczynało się od fundamentalnej obserwacji, iż pluralizm Kościołów i teologii
współczesnego chrześcijaństwa blednie w porównaniu z niewiarygodnym pluralizmem wspólnot i teologii I-III wieku 56.

Karen King zauważa, że odejście od czytania tekstów odnalezionych
w Nag Hammadi przez pryzmat „gnostycyzmu”, daje szereg nowych możliwości i pozwala ujrzeć w nowym świetle bogactwo ich treści 57. Skorzystajmy zatem z tych możliwości. Wskazane powyżej przykłady różnic między prawdziwą
zawartością poszczególnych kodeksów, a wyobrażeniem o „gnostycyzmie”, dotyczą już - tak naprawdę - zagadnienia przedstawiania natury w pismach uznawanych za „gnostyckie”. Jak się okazuje w wielu tekstach stworzony świat nie
jest żadną doskonałością zła ani infernalnym więzieniem. Spróbujmy więc skupić się na opisach roślin i przyrody nieożywionej, zwierząt i w końcu natury,
jako spersonifikowanej siły.
W pismach z Nag Hammadi często pojawiają się metafory związane z zasiewem i zbiorami. Za przykład może posłużyć poniższy fragment z Apokryficznego listu Jakuba (NH I, 2):
A Słowo podobne jest do ziarna pszenicy. Gdy je ktoś zasiał (oznacza), że w nie
uwierzył, gdy wzrosło, że je umiłował, bo zobaczył wiele ziaren, zamiast jednego. A gdy dokonał (żniwa), uratował się, bo przygotował sobie pożywienie 58.

M. Woszczek, Problem „gnostycyzmu” …, s. 24.
K. King, ‘The Gnostic Myth’ How Does Its Demise Impact Twenty-first Century Historiography
of Christianity’s Second Century?, [w:] Christianity in the Second Century. Themes and Developments, red. J. C. Paget, J. Lieu, Cambridge 2017, s. 136.
58
Apokryficzny list Jakuba, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II …, s. 44.
56
57
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Utwór ten za „gnostycki” uważa Wincenty Myszor 59. Podobnego zdania
jest Bas van Os, który pisze, że tekst ten dostarcza „gnostycką” interpretację
ukrzyżowania 60. Słowo, niosące możliwość zbawienia, zostaje porównane do
pszenicy, która ratuje życie - po dokonaniu żniw nadaje się do spożycia. Podobne metafory, wykorzystujące żniwa i dodatnio wartościujące pszenicę są
powszechnie stosowane w tekstach klasyfikowanych jako kanoniczne i uznawanych za ortodoksyjne (np.: Mt 3, 12, Mt 13, Łk 3, 17). W Ewangelii Filipa
(NH II, 3), zasiew, który odbywa się w zimie, symbolizuje modlitwę odbywaną
podczas pobytu na tym świecie 61. Jego konsekwencją są letnie zbiory, a więc w domyśle - możliwość zebrania owoców swojej modlitwy już na innym świecie. Utwór, który zdaniem Myszora mógł powstać w trakcie drugiej połowy
II wieku 62, Roelof van den Broek zalicza do literatury walentyniańskiej 63.
W tekście zasiew i żniwa pojawiają się również w dalszym fragmencie, gdzie do
ziarna porównana zostaje prawda 64. Co ciekawe, choć ziarna są w Ewangelii
Filipa wartościowane pozytywnie, to jednak - jak zaraz wykażemy - stosunek
do nich wynika z możliwości ich późniejszego przetworzenia przez człowieka.
Efekt ludzkiej pracy - chleb - zostaje bowiem w innej części tekstu skontrastowany z ambiwalentnie ocenianymi owocami. Jak możemy przeczytać, w raju
były owoce, bo nimi żywiły się zwierzęta. Człowiek też się nimi początkowo
żywił, ponieważ nie miał jeszcze „pokarmu ludzi” 65. Ten dopiero dostarczył
mu Chrystus, ofiarując człowiekowi chleb 66. Owoce były więc dobrym pożywieniem, ale ze stanu zwierzęcego wyprowadził człowieka dopiero chleb, co
istotne, zrobiony właśnie z pszenicy. Narzucanie tutaj kliszy dualizmu antykosmicznego może być mylące - nie jest to proste przeciwieństwo dobrego człowieka i złej natury. Podczas pobieżnej lektury z gotowym przedrozumieniem
tekstu, opartym na wiedzy o „gnostycyzmie” można by uznać, że ciągłe kontrastowanie człowieka i zwierząt wpisuje się w ów radykalny dualizm, w którym

Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II …, s. 40.
B. V. Os, Gnosticism Recorded: Text, Scripture and Parascripture, [w:] Religion: Secret religion,
red. A. DeConick, Farmington Hills 2016, s. 91.
61
Ewangelia Filipa…, s. 231.
62
Biblioteka z Nag Hammadi…, s. 229.
63
R Broek, Gnostic Religion in Antiquity …, s. 37.
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Ewangelia Filipa…, s. 234.
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Tamże, s. 234.
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Tamże.
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to, co światowe i naturalne jest wartościowane ujemnie i traktowane z nienawiścią. Wydaje się jednak, że Ewangelia Filipa przedstawia inny obraz relacji
między naturą a człowiekiem. Widać to już w przypadku pszenicy, którą człowiek, poprzez pracę, może przemienić w chleb - kuriozalne byłoby jednak
stwierdzenie, że natura jawi się jako coś złego. Wydaje się raczej, że choć sama
w sobie ma wielki potencjał, to do jego uwolnienia potrzebny jest człowiek.
Podobne wnioski można przecież wyciągnąć z poniższego fragmentu, dotyczącego relacji ludzi i zwierząt:
Wielkość człowieka nie jest widoczna, lecz znajduje się w ukryciu. Dlatego jest
panem zwierząt, które są mocniejsze i które są większe […] Jeśli jednak człowiek oddzieli się od nich, zabiją się wzajemnie i wzajemnie się gryzą.
A pożerały się wzajemnie, bo nie mogły znaleźć pokarmu. Teraz jednak znalazły, gdyż człowiek rozpoczął uprawiać ziemię 67.

Człowiek, choć z pozoru słabszy i mniejszy od zwierząt, ma być (lub raczej: jest) ich panem. To on wprowadza porządek do ich królestwa - bez niego
„zabijają się wzajemnie i wzajemnie się gryzą”. Co więcej, brutalne prawa rządzące światem zwierząt wynikają tylko z ich nieporadności: pożerają się, ponieważ nie mogą znaleźć innego pokarmu. Dopóki jest przy nich człowiek,
mogą one jeść to, co powstaje z upraw (uprawianie ziemi i stwarzanie pokarmu
jest możliwe, bo „Syn człowieczy otrzymał od Boga zdolność do stwarzania” 68).
Metafora człowieka karmiącego uprawami zwierzęta pojawia się również w innym fragmencie tekstu:
Są zwierzęta, które są człowiekowi posłuszne, jak wól i osioł, czy inne
tego rodzaju. Są też inne (zwierzęta), które nie są posłuszne, te żyją same
na pustkowiach. Człowiek uprawia pole przy pomocy zwierząt, które są
posłuszne i z tego żywi siebie i zwierzęta, te posłuszne, jak i nieposłuszne. Tak samo jest z doskonałym człowiekiem; dzięki mocom, które
są posłuszne „uprawia” wszystkich, przygotowując (ich), żeby istnieli 69.
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Trudno więc mówić o jakimś silnym skontrastowaniu ludzi i zwierząt relacja ta nie jest wroga, jest raczej hierarchiczna. Natura nie jest w Ewangelii
Filipa żadną doskonałością zła, wrogą obcemu człowiekowi. Jej problemy wynikają raczej z tego, że zaburzona została jej hierarchiczna struktura:
Dwa drzewa były w raju: jedno zrodziło zwierzęta, drugie zrodziło człowieka.
Adam zjadł z drzewa, które zrodziło zwierzęta. Stał się zwierzęciem i rodził
zwierzęta. Dlatego [dzieci Adama] czciły zwierzęta […] Gdyby zjadł owoc
z innego drzewa […] wówczas zwierzęta czciłyby człowieka 70.

Sytuacja pierwsza, w której to Adam czci zwierzęta, jest opisywana jako
sytuacja niechciana i niekorzystna, ale faktyczna. Sytuacja druga, w której to
zwierzęta czciłyby Adama, byłaby sytuacją pożądaną. Już dosłowne odczytanie
tekstu pokazuje jaki stosunek do natury mogli mieć autorzy Ewangelii Filipa.
Jednak zwierzęta, do których modli się człowiek, to bogowie rządzący stworzonym światem. Metafora ta staje się jasna, jeżeli przeczyta się fragment bezpośrednio kontynuujący powyższy cytat:
Tak jak […] Bóg stworzył człowieka, [po to, aby człowiek] (czcił) Boga, tak
w ten sposób w świecie ludzie stwarzają bogów i oddają cześć ich stworzeniom.
Wypadałoby jednak, aby bogowie czcili ludzi 71.

Podobne myślenie o wyższości człowieka nad bogami, których porównuje
się do zwierząt, możemy znaleźć w przytaczanym wcześniej fragmencie o posłusznych i nieposłusznych zwierzętach, który kończy się słowami: „Tak samo
jest z doskonałym człowiekiem; dzięki mocom, które są posłuszne <<uprawia>> wszystkich, przygotowując (ich), żeby istnieli”. Moce te, to ci, którzy
rządzą światem. Utożsamianie ich ze zwierzętami pojawią się również w innych
partiach tekstu: „… i były składane zwierzęta mocom, gdyż zwierzętami byli
(także) ci, którym (je) składano” 72. Porządek stworzonego świata powinien
więc polegać na wyższości człowieka, który rządzi posłusznymi mu bogami
(w tym stwórcą świata, który w tekście nazwany jest „niższym” 73) i resztą stwo-
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rzenia (a więc zwierzętami i roślinami). Taka hierarchia powinna być przestrzegana przez wszystkie byty, czego uczy nas fragment, przez Wincentego Myszora zatytułowany „duch i życie seksualne”:
Człowiek łączy się z człowiekiem. Koń łączy się z koniem. Osioł łączy się
z osłem. Gatunki są takie, że łączą się z przedstawicielami swego gatunku. Tak
samo duch tworzy wspólnotę z duchem, słowo tworzy wspólnotę ze słowem… 74

jak również fragment o nadanej nazwie „Natura i rodzenie”: koń zwykle rodzi
konia. Człowiek zwykle rodzi człowieka. Bóg rodzi Boga…” 75.
Z tekstu wyłania się więc ambiwalentna ocena natury i stworzonego
świata. Z jednej strony jest on nazwany „pomyłką” 76 i panują nad nim archonci 77, którzy „dokonują tego, co chcą” 78 jednakże „to Duch Święty działał
przez nich w ukryciu tak, jak chciał” 79. Trudno też w Ewangelii Filipa szukać
radykalnego sprzeciwu wobec zła, który miałby cechować „gnostycyzm”:
Światłość i ciemność, życie i śmierć, ci po prawicy, jak ci po lewicy są braćmi
nawzajem dla siebie. Dlatego ani dobrzy nie są dobrymi, ani źli złymi, ani życie
nie jest żywe, ani śmierć śmiertelna 80.

Co więcej, świat nie jest miejscem złym:
Ten świat ma w sobie dobro i zło. Jego dobra nie są jednak dobrem,
a zła nie są złe. Jest jednak zło istniejące po tym świecie, które jest prawdziwie złe. Nazywa się „środkiem”. I jest nim śmierć 81.
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Ów ambiwalentny stosunek do stworzenia, o którym już pisaliśmy, zostaje w powyższym fragmencie wyrażony eksplicytnie. W Ewangelii Filipa natura nie jest więc dla człowieka radykalnie obca ani tym bardziej zła - natura
powinna mu podlegać.
Warto zwrócić jeszcze uwagę na popularność metafor wykorzystujących
środowisko naturalne w pismach z Nag Hammadi. W omawianej powyżej
Ewangelii Filipa starano się przedstawić rolę m.in.: modlitwy czy relacje człowieka i archontów poprzez metafory siewu, zbiorów, owoców i posłusznych
zwierząt. Prawda zostaje przedstawiona jako baranek 82, człowiek błądzący jako
osioł 83 a zbawienie zostaje porównane do „gospodarki tego świata” 84, która
opiera się na „wodzie, wietrze, ziemi i światłu” 85. W Traktacie Trójdzielnym
(NHC I, 5), tekście datowanym na podstawie kryteriów wewnętrznych na
III w., tak jak Ewangelia Filipa uznawanym za utwór walentyniański, eon
prawdy opisywany jest na przykładach zaczerpniętych ze środowiska naturalnego:
każdy może to zrozumieć na sposób podobieństwa do źródła, które będąc
takim, jakie jest, całkowicie przelewa się w rzeki, jeziora, kanały i strumienie;
podobnie jak korzeń, który rozszerza się w drzewa, gałęzie i owoce 86.

Niepoznawalna rzeczywistość transcendentna jest opisywana poprzez znajome pisarzowi i czytelnikowi elementy rzeczywistości. Zastanawiające jest jednak pewne podobieństwo budowy świata pełni i materialnej przyrody. Co
warte odnotowania, archont, zarządca świata, jest w tym utworze przedstawiany jako sługa Ojca Pełni 87. Natura i świat doczesny nie są więc wartościowane w jakiś specjalnie negatywny sposób.
Ciekawym przypadkiem jest Ewangelia Tomasza (NHC II, 2), której
„gnostycki charakter” - jak pisze Myszor - jest przedmiotem sporów 88. Zdaniem badacza ewangelia, powstała prawdopodobnie około 120-140 lat po
Chrystusie, zawiera fragmenty dające się interpretować „w duchu gnostyków”,
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inne zaś są „zbieżne z tradycją biblijną” 89. Van den Broek zauważa, że uznanie
Ewangelii Tomasza za dzieło „gnostyckie” zależy od przyjętego sposobu rozumienia tego terminu 90. Jeżeli przyjmiemy argumenty King, Williamsa czy
Woszczka, to problem zniknie - teksty te należy traktować jak dzieła wczesnego
chrześcijaństwa, a to, czy można je zaliczyć do sztucznie skonstruowanej kategorii „gnostycyzmu” nie ma żadnego znaczenia. W Ewangelii Tomasza możemy przeczytać: „to do Jakuba Sprawiedliwego powinniście się udać. To z jego
powodu powstały niebo i ziemia” 91. Symboliczny charakter tego zwrotu (które
dałoby się wyjaśnić jako „wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne”) nie zmienia faktu, że warstwa dosłowna tych symboli to znów elementy naturalnego
otoczenia. I znów są one wartościowane pozytywnie.
Najbogatszy opis flory w pismach z Nag Hammadi można znaleźć
w O początku świata (NHC II, 5), tekście który wiele łączy z Hipostazą Archontów (NHC II, 4). Zdaniem Myszora jego autorzy wykorzystują jako źródło
starszy utwór „gnostycki” 92, sam tekst zaś zawiera jednak elementy, jak przekonuje Broek, zaczerpnięte również z walentynianizmu i manicheizmu (prawdopodobnie dopisane później) 93. Przywołajmy opis powstania raju:
Wówczas Sprawiedliwość stworzyła piękny raj. Znajdował się poza rejonem
księżyca i rejonem słońca, na (5) ziemi delikatnej na wschodzie pośrodku kamieni. Pożądanie zamieszkuje wśród pięknych i wspaniałych drzew. Drzewo
życia nieśmiertelnego, tak jak to zostało objawione według woli Boga (10)
znajduje się na północy raju, aby dusze sprawiedliwych czynić nieśmiertelnymi, te, które wyszły z tworów nędzy na zakończenie eonu. Wygląd drzewa
jest jak słońca. (15) Jego gałęzie są piękne. Jego liście są jak liście cyprysu. Jego
owoc jak grona winogron biały. Jego wysokość sięga nieba. Przy nim stoi
drzewo poznania, które ma w sobie moc (20) bożą. Jego wspaniałość jest jak
wspaniałość księżyca, gdy świeci mocno, a jego konary piękne. Jego liście są
jak liście figowca. Jego owoc jest jak (owoce) dobrych i wybornych daktyli. To
(drzewo) stoi na północy (25) raju, aby budzić dusze z niepamięci demonów,
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aby mogły dojść do drzewa życia i zjeść jego owoc i potępić moce i ich aniołów 94.

W zacytowanym fragmencie uderza zachwyt, z jakim opisywany jest raj.
Ziemia jest „delikatna”, drzewa „piękne i wspaniałe”, gałęzie i konary są również określane jako „piękne”, księżyc jest „wspaniały”, a daktyle „wyborne”.
Miejsce to zostało stworzone przez Sprawiedliwość i budzi same pozytywne
emocje. Nie jest to regułą w pismach z Nag Hammadi - w niektórych utworach
raj jest dziełem archontów. W dalszej części tekstu, traktującej o stworzeniu
roślin i zwierząt, możemy przeczytać, że pierwsza róża zakwitła „dla radości
światła” 95. Również gwiazdy powstały z woli wyższej siły, Pistis 96. Podobny
motyw daje się odnaleźć w Dialogu zbawcy (NHC III, 5), którego „gnostycki
charakter”, zdaniem Broeka, nie jest pewny 97, choć von Os nazywa go wprost
„gnostyckim” 98. W nim również gwiazdy pochodzą od światłości 99. Interesujący wydaje się również fragment, w którym Ojciec nakazuje Logosowi wysłać
coś z siebie na świat, by ten nie odczuwał braku: „Wówczas (15) wysłał z siebie
źródła mleka i źródła miodu, oliwy i wina, dobrych owoców o słodkim smaku
i (20) dobrych korzenie” 100. Dzięki Ojcu człowiek może skosztować więc pożywienia pochodzenia zwierzęcego, jak też roślinnego, w tym owoców które
w Ewangelii Filipa były pożywieniem niegodnym człowieka. Warto również
dodać, że w Modlitwie hermetycznej (NHC VI, 7), autor dziękuje za jedzenie,
które nie ma w sobie krwi, a więc za potrawy, które dziś nazwalibyśmy wegetariańskimi.
W Księdze Tomasza (NHC II, 7), która według Myszora nie ma „wyraźnego gnostyckiego oznakowania” 101, zaś według Basa von Osa jest „gnostycka” 102, interesujące jest przedstawienie walki między słońcem, bez którego
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ciała, „podobnie jak chwast i trawa” 103 „przeminą i niszczeją”, a winną latoroślą, która rzuca na „inne trawy” cień 104. Znów sprawy najwyższej duchowej
wagi opisywane są poprzez metafory zaczerpnięte z otaczającej autorów natury,
tym razem jednak pewne jej elementy są oceniane pozytywnie (słońce), inne
neutralnie (trawy), a jeszcze inne negatywnie (winorośl).
W przeciwieństwie do roślin i przyrody nieożywionej, które w powyższych przykładach oceniane były różnie, ale nierzadko pozytywnie, zwierzęta
w pismach z Nag Hammadi nie cieszą się podobnym uznaniem. Już w Ewangelii Filipa przedstawiane były jako stworzenia zależne od człowieka i stojące
od niego niżej w hierarchii bytów. W promującej ascezę Księdze Tomasza
(NHC II, 7) ciało pogardliwie nazywane jest „zwierzęcym” 105. „Zwierzęcość”
tę, a więc ciało, należy pozostawić na ziemi i oddalić się do posiadłości światłości 106. Również w Naukach Sylwana (NHC VII, 4) pojawia się wizja antropologiczna, według której człowiek powstał z połączenia trzech ras - jego „zwierzęcość” poprowadzi go w stronę „rasy ziemi” 107, czyli najniższej. Należy się od
swojej „zwierzęcości” odwrócić. Podobnie w Drugiej nauce wielkiego Seta
(NHC VII, 2), klasyfikowanej jako utwór setiański, ludzie trwający w niewiedzy określani są jako „głupie zwierzęta” 108. W Dziejach Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI, 1), utworze, który według Broeka nie ma niczego wspólnego
z „gnostycyzmem”, możemy znaleźć ciekawy fragment:
Nikt nie może iść ` tą drogą, jak tylko ten, który (25) wyprze się wszystkiego
` co posiada, który pości (25) codziennie w każdym miejscu,` gdyż liczni są
złoczyńcy ` i zwierzęta na owej drodze. ` Kto będzie brał chleb ze sobą` na
drogę, tego czarne (30) psy zabijają z powodu ` chleba. Kto będzie miał ` na
sobie cenną szatę ` z tego świata, tego zabiją złoczyńcy || (6,1) [z powodu]
szaty. Kto będzie miał wodę ` [ze sobą], zabiją go wilki z powodu ` [wody],
której są spragnieni` [Kto będzie się] troszczył o mięso (5) i warzywa, tego
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pożerają lwy ` z powodu mięsa. A jeśli ujdzie ` przed lwami, to byki ` go połykają z powodu warzyw 109.

Zwierzęta (wilki, lwy i byki) wymieniane są obok „złoczyńców” jako potencjalne niebezpieczeństwa, mogące spotkać wędrowca w trakcie podróży.
Warto zatrzymać się na chwilę przy lwach. W Hipostazie Archontów (NHC II,
4) i O początku świata (NHC II, 5) główny archont opisany jest jako istota
brzydka, przypominająca lwa. Porównanie to pokazuje stosunek autorów do
zwierząt - główny archont był bowiem w tych tekstach istotą niższą, której
przypisywane były negatywne cechy. Wyobrażenie to wykazuje pewne podobieństwo do omawianej już Ewangelii Filipa, w której moce również były
przedstawiane jako zwierzęta. Relacja między tymi tekstami jest ciekawa, jeżeli
weźmie się pod uwagę to, że w Ewangelii Filipa (i np.: Tractatus Tripartitus)
wąż, który namówił pierwszych ludzi do zjedzenia owocu z drzewa poznania,
jest oceniany negatywnie 110. Tymczasem w Hipostazie Archontów (i np.: Apokryfie Jana (NHC I, 1)) wąż nazywany jest nauczycielem, najmądrzejszym ze
zwierząt i to w niego weszła światłość, która pomogła pierwszym ludziom wyrwać się spod władzy archontów 111.
Najobszerniejszy opis natury, wyobrażanej jako antropomorficzne bóstwo, znaleźć można w Parafrazie Sema (NHC VII, 1), która - zdaniem Broeka
- jest z całą pewnością „gnostycka” 112. Utwór ten zawiera opis powstania świata
materialnego, nazywanego światem chaosu i sprzeciwia się rytuałowi chrztu,
uznając iż jest to narzędzie wymyślone przez siły demoniczne. Jedną z aktorek
na kosmogonicznej scenie jest Natura. Pierwszy raz jest wzmiankowana wtedy,
gdy Derdekeas, syn światłości, uprawia seks z Naturą, która nie była w stanie
tolerować jego mocy. Mimo tego stosunek się odbył. Derdekeas nakłonił Naturę, nazywaną w tekście „bestią”, żeby stworzyła niebo i ziemię - było to częścią planu zbawienia. Co warte odnotowania, Natura „była mu posłuszna” 113.
Jej posłuszeństwo nie zmienia faktu, że gdy nadejdzie koniec czasów zostanie
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ona zniszczona. W ostatnich dniach jej formy i wszystkie demony, które spłodziła, mają zostać zniszczone i na powrót stać się tylko „mroczną bryłą” 114 Ona
sama niejednokrotnie nazywana jest „naturą ciemności”. Według opisów
zdolna jest również do „ciskania ogniem ze swej mrocznej waginy” 115. Natura
jest więc w tekście przedstawiana jako posłuszna Derdekeasowi bestia, niższa,
ale też niszczycielska siła, która ma trudności z przyjęciem ducha. Choć bierze
ona udział w wielkim planie zbawienia, to tylko dlatego, że została przez światłość oszukana 116.
Powyższe analizy obrazów natury, które można znaleźć w pismach z Nag
Hammadi, mają jedynie charakter szczątkowy, co nie powinno dziwić, biorąc
pod uwagę objętość niniejszego szkicu. Wydaje się jednak, że nawet one pozwalają na wyciągnięcie kilku ciekawych wniosków. Pierwszy z nich dotyczy
samej kategorii „gnostycyzmu” i jej użyteczności. Omawiane teksty były różnorako klasyfikowane przez poszczególnych badaczy. Kilkukrotnie pojawiało
się pytanie o ich rzekomy „gnostycki charakter”. Jak zauważa Mark Edward,
każdy, kto posługuje się tym terminem, musi go samemu zdefiniować 117. Jeżeli
nie istniało nic takiego jak „gnostycyzm” w starożytności, to znaczy, że kategoria ta ma charakter czysto użyteczny i powinna być traktowana jak narzędzie 118. I tak np.: Winrich Löhr definiuje termin „gnostyk” na potrzeby jednego, konkretnego tekstu i rozumie przezeń grupę chrześcijańskich pisarzy,
którzy rozróżniali wyższego i niższego boga 119. Pytanie o zasadność konstruowania takich kategorii pozostaje jednak otwarta - należy też pamiętać to,
o czym pisał David Brakke: poglądy protoortodoksyjnych autorów, takich jak
Klement Aleksandryjski, niejednokrotnie były bliższe poglądom Walentyna
„gnostyka” niż Ireneusza z Lyonu, ojca kościoła 120. W powyższych analizach

Tamże.
Tamże.
116
Tamże.
117
M. Edwards, The Gnostic Myth, [w:] Christianity in the Second Century. Themes and Developments, red. J. C. Paget, J. Lieu, Cambridge 2017, s. 140.
118
Tamże, s. 141.
119
W. Löhr, Gnostic and Manichaean interpretation, [w:] The New Cambridge History of the
Bible. Volume 1: From the Beginnings to 600, 2013, red. J. C. Paget, Cambridge 2012, s. 584.
120
D. Brakke, Self-differentiation among Christian groups: the Gnostics and their opponents,
[w:] The Cambridge History of Christianity. Volume 1: Origins to Constantine, red. M. M. Mitchell, F. M. Young, Cambridge 2006, s. 246.
114
115
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kategoria ta okazała się bezużyteczna - różnorodne podejścia do natury i środowiska naturalnego dało się odnaleźć nie tylko w tekstach uznawanych przez
niektórych badaczy za „gnostyckie” i „niegnostyckie”, ale nawet w obrębie jednej grupy tekstów - Hipostaza Archontów i O początkach świata mają wspólne
źródło, ale podejście do świata natury jest w nich zupełnie inne. Podobnie walentyniańska Ewangelia Filipa przedstawiała inną wizję natury, roślin i zwierząt
niż Traktat Trójdzielny. Podobieństwa i różnice występujące między różnymi
tekstami nie są też regularne. Odrzucenie kategorii „gnostycyzmu” powinno jak już pisaliśmy - otworzyć badaczy na różnorodność treści, które daje się odnaleźć w tych koptyjskich kodeksach. I choć pewne tropy powtarzają się w niektórych tekstach (np.: niższość świata natury względem człowieka, czy przedstawianie rzeczywistości boskiej poprzez przykłady zaczerpnięte z przyrody), to
stworzenie jednego, pełnego obrazu natury, nawet w tekstach zaliczanych do
tych samych grup, jest niemożliwe. Nawet w tekstach klasyfikowanych jako
„gnostyckie” nie jest ona każdorazowo po prostu dziełem demiurga.
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Summary
Demiurge creation? Images of nature
in Nag Hammadi scriptures
The category of “Gnosticism” has been deconstructed and subjected to
thorough critics within the Gnostic studies. The article presents some significant problems concerning a definition of „Gnosticism” and suggests that this
term should be avoided in spite of its wide usage in the field of early Christianity studies. In the first part of publication author presents an overview of
contemporary approaches in Gnostic studies. In the second part he attempts
to show the diversity of described images of nature and relations between nature and human. Labeling texts found in Nag Hammadi as „Gnostic” blurs
the theological heterogeneity of the whole library. In many texts complex relations between nature and human cannot be described by simple concept of
„anticosmic duality” often assigned to the label „Gnosticism”. The images of
nature are diverse even in texts classed as parts of the same larger groups like
„sethian texts” or „valentinian texts”. As prolegomena to future research, it
aims to lay the groundwork for a more nuanced understanding of how Nag
Hammadi scriptures describes nature.
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Uwarunkowania geograficzne
i środowisko naturalne
a rozmieszczenie punktów osadniczych
na terenie Wzgórz Judy w okresie
późnego brązu i w epoce żelaza
- okres I i IIA 1

Niniejszy artykułu jest próbą sformułowania odpowiedzi na pytanie, na
ile ukształtowanie terenu oraz sieć hydrologiczna wpłynęła na rozmieszczenie
punktów osadniczych na terenie Wzgórz Judy w okresie późnego brązu oraz
żelazie I i IIA. W tym czasie doszło do regresu osadnictwa, a następnie odwrócenia tendencji (rozwój przypadł na okres żelaza IIA). Wzgórza Judy jako takie
są określeniem ukutym przez archeologię biblijną, jak również samą Biblię. Bez
wątpienia można uznać go za termin mieszczący się w terminie Juda. Część
badaczy utożsamia wręcz Judę ze Wzgórzami.
Juda 2 jest terenem położonym na pograniczu Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Nakreślenie jej granic jest dosyć trudnym zadaniem. Należy wziąć pod

Analizy geologiczne na podstawie: Geological Survey of Israel WebSite, [online] http://www.
gsi.gov.il/eng/, [dostęp: 30.03.2019]; A. Sneh, Y. Bartov, T. Weissbrod, M. Rosensaft, Geological Map of Israel, 1:200.000 (4 sheets), [online] http://www.gsi.gov.il/?CategoryID=104&Arti
cleID=190, [dostęp: 30.03.2019]; A. Sneh, R. Weinberger, Major Geological Structures of Israel
and Environs, [online] http://www.gsi.gov.il/eng/?CategoryID=298&ArticleID=751, [dostęp:
30.03.2019]; C. McKinny, A Historical Geography of the Administrative Division of Judah (PhD
dissertation), Bar Ilan 2016.
2
Podstawowym badaczem Wzgórz Judy był A. Ofer, zob. A. Ofer, All the hill country of Judah:
from a settlement fringe to a prosperous monarchy, [w:] From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, red. I. Finkelstein Israel, N. Na’aman, Waszyngton
1994, s. 92-121; tenże, The Highland of Judah during the biblical period. Dissertation Thesis, Tel
Aviv 1993; tenże, The Judean hills in the biblical period, “Qadmoniot” 1998, nr 115, z. 10,
s. 40-52; tenże, The Monarchic Period in the Judaean Highland: A Spatial Overview, [w:] Studies
1
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uwagę zarówno geologię, ukształtowanie terenu, jak i sieć hydrologiczną. Na
północy strumienie biegną przez nahal Sorek, nahal Refa’im oraz nahal Kidron. Na południu mamy do czynienia z granicą o płynnym zarysie. Granicę
wschodnią wyznacza obszar wysunięty najdalej na wschód i ukształtowany
w formie pasa wyżyn w kierunku nahal Kidron. Na zachodzie naturalną granicę wzgórz Judy tworzą struktury geologiczne 3.
Do celów analizy uwarunkowań geograficznych oraz środowiska naturalnego należy przyjąć, że w obrębie przedstawionych wyżej granic mieści się Juda
właściwa. Mówiąc o Szefeli mam na myśli Szefelę położoną poza granicami
Judy, natomiast terminem Judzka Szefela określam teren Szefeli, który jest częścią Judy. Pisząc o północnej części doliny Beer Szewy i Arad (właściwie Beer
Szewy i Malhaty), mam na myśli teren Judy. Południe doliny zaliczam natomiast do pustyni Negew. Jebusytią nazywam region położony między nahal
Refaim a Nahal Sorek, który można nazwać po części dzisiejszą aglomeracją
Jerozolimy 4.
in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan, red. A. Mazar, G. Mathias, Sheffield 2001,
s. 14-37.
3
A. Burg, R. Gersman, Hydrogeology and geochemistry of low-permeability oil-shales – Case study
from HaShfela sub-basin, Israel, “Journal of Hydrology” 2016, nr 540, s. 1105-1121, [online]
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.07.026 [dostęp: 03.01.2019]; G. Weinberger, Y. Livshitz, A. Givati, M. Zilberbrand, A. Tal, M. Weiss, A. Zurieli, The natural water resources between the Mediterranean Sea and the Jordan River, Hidrological Service of Israel, Jerusalem 2012,
[online] http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/Doc
Lib4/water_report-mediterranean-sea-and-the-jordan.pdf.
4
R. Amiran, Early Arad 1. The Chalcolitic Settlement and Early Bronze City. First-Fifth Seasons
of Excavations, 1962-1966, Jerozolima 1978 (Judean Desert Studies); R. Amiran, O. Ilan, Early
Arad II. The Chalcolitic Settlement and Early Bronze IB Settlements and the Early Bronze II City:
Sixth to Eighteenth Seasons of Excavations, 1971-1978, 1980-1984, Jerozolima 1996 (Judean
Desert Studies); D. D. Pioske, David’s Jerusalem Between Memory and History, Londyn ‒ Nowy
York 2015; I. Beit-Arieh, Map 144. Tel Malhata Excavations and Survey in Israel, red. Z. Gal,
Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2003, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/36 [dostęp 01.06.2019]; I. Beit-Arieh, L. Freud, Tel
Malhata. A Central City in the Biblical Negev, t. I-II, Tel Aviv 2015; I. Beit-Arieh, Map 145.
Horbat ‘Uza Excavations and Survey in Israel, red. O. Sion, R. Avidov, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2011, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/15
[dostęp 01.06.2019]; tenże, Map 146. Nahal Hemar, Excavations and Survey in Israel, red.
O. Sion, R. Avidov, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2011, [online] http Map 143.
Khirbat ʾAroer Excavations and Survey in Israel, red. S. Ofer, Y. Lanzetski, Israel Antiquities
Authority, Jerusalem 2015, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/2135 [dostep: 01.06.2019]; I. Finkelstein, The Shephelah and Jerusalem’s Western Border
in the Amarna Period, “Ägypten und Levante/ Egypt and the Levant” 2014, nr 24, s. 265-274;
Z. Herzog, I. Beer-Sheba, Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv 1973 (Tel
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Wewnętrzy podział Wzgórz Judy przebiega na wyraźnej linii
południe-centrum (patrz mapa), dlatego część południową bez wątpienia
można nazwać południowymi wzgórzami, analogicznie w części środkowej –
wzgórzami centralnymi, a w północnej – północnymi. Podział ten uwzględnienia nie tylko warunki hydrologiczne, lecz także ma swoje podstawy historyczne, wynikające z badań archeologicznych oraz umiejscowienia najważniejszych stanowisk osadniczych 5.
Według zaproponowanego podziału wzgórza południowe są oddzielone
na północy przez dolinę w okolicach Dury, która wcina się między wzgórza
i rozdziela je w coraz wyższych partiach, które znajdują się już w części centralnej. Na południu wzgórza wyraźnie wdzierają się trzema pasmami w Dolinę
Beer Szewy. Na zachodzie granicą jest masyw biegnący od Sansanny po zboczach w kierunku północnym aż do miejsca, gdzie przecina je nahal Guvrin,
przecinając wcześniej nahal Adorayim, nahal Duma, czy choćby nahal Rimona. Wschodnią granicę południowych wzgórz stanowi pasmo wzgórz, na
którym leży Mazadot Yehud, które następnie zmienia się z prostego na przypominający literę s (na wschód od Khirbet Maon, Khirbet Karmil) i dociera
do wysokości Dury – okolice Khirbet Bani Dar 6.

Aviv Publications of the Institute of Archaeology 2); tenże, Beer-Sheba II. The Early Iron Age
Settlements, Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv 1984, (Tel Aviv Publications of the Institute of Archaeology 7); Z. Herzog, L. Singer-Avitz, Beer-Sheba III. The Early
Iron IIA Enclosed Settlement and the Late Iron IIA-iron IIB Cities, t. I-III, Institute of Archaeology
of Tel Aviv University, Tel Aviv 2016 (Tel Aviv Publications of the Institute of Archaeology
33).
5
A. Burg, R. Gersman, Hydrogeology and geochemistry…, s. 1105-1121; Y. Baumgarten, H. Silberklang, Map 136. Yattir, Excavations and Survey in Israel, red. O. Sion, J. Lentchizky, Israel
Antiquities Authority, Jerusalem 1992, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.
html#/MapSurvey/1126 [dostęp: 01.06.2019]; Y. Govrin, Map 139. Nahal Yattir Excavations
and Survey in Israel, red. A. Sussmann, Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2002, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/48 [dostęp:
01.06.2019]; tense, Qasif - Map 140. Qasif, Excavations and Survey in Israel, red. O. Sion, G. Mazor, Israel Antiquities Authority, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/Map
Survey/2159 [dostęp: 01.06.2019]; S. Batz, The Region of the Southern Hebron Hills from Iron
Age II to the Persian Period in Light of Recent Excavations, “Judea and Samaria Research Studies”
2006, nr 15, s. 55-72 (Hebrew; English summary: XI-XII); tenże, The Tumuli Distribution in
Southern Mt. Hebron, “The Frontier and the Desert in the Land of Israel” 2007, nr 2, s. 15-28
(Hebrew); Z. Herzog, I. Beer-Sheba…; tenże, Beer-Sheba II. The Early Iron Age Settlements…;
Z. Herzog, L. Singer-Avitz, Beer-Sheba III…
6
S. Batz, The Region of the Southern Hebron Hills…, s. 55-72; tenże, The Tumuli Distribution…
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Centralne wzgórza opierają więc swoją granicę południową o obszar położony mniej więcej na wysokości Khirbet Beni Dar oraz Dury na północy –
jest to linia prosta, która prowadzi mniej więcej od Khirbet Abu et-Tuwein aż
po Deir Sha’ar, biegnąc przez El’azar. Zachodnia granica centralnych wzgórz
znajduje się od nahal Guvrin aż po początki nahal Etsiona. Na wschodzie granica biegnie półkolem przez formacje skalne od okolic Tekoi do wspomnianego wyżej Khirbet Bani Dar 7.
Jeżeli chodzi o wzgórza północne, ich południowa granica jest oparta
o obszar wspomniany wyżej, tj. linię prostą, która prowadzi mniej więcej od
Khirbet Abu et-Tuwein aż po Deir Sha’ar, biegnąc przez El’azar. Granica północna jest zarazem granicą Wzgórz Judy i opiera się na: nahal Sorek, nahal
Refa’im oraz nahal Kidron. Na zachodzie granicą jest zwieńczenie ogromnej
formacji skalnej, opadającej w kierunku zachodnim, a dokładniej Tel Beth
Shemesh oraz Doliny Terebintu. Na wschodzie granicą wzgórz jest nahal Kidron, a następnie wzniesienia aż po okolice Netofy 8.
Podział ten zdecydowanie ułatwia orientację w temacie granic Judy. Rzetelna analiza wymaga w pierwszej kolejności prześledzenia budowy geologicznej oraz ukształtowania terenu Wzgórz, następnie należy przejść do hydrologii 9.
Pod względem geologicznym teren wzgórz nie jest tak różnorodny, jak
choćby otaczające go: dolina Beer Szewy i Arad; Judzka Szefela; Pustynia
Wschodnia. Można właściwie scharakteryzować go jako teren jednolity pod
względem ukształtowania terenu. Południe Wzgórz jest zbudowane ze skał ce-

J. I. Davie, Tekoa Excavations. Tomb 302, “Bulletin of the Near East Archaeological Society.
New Series” 1974, nr 86, s. 27-43.
8
Y. Hirschfeld, Map. 108/2. Herodium, Excavations and Survey in Israel, red. Y. Zafrir, Israel
Antiquities Authority, Jerusalem 1985, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html
#/MapSurvey/52 [dostęp: 01.06.2019]; A. Kloner, Map 105. Bet Lehem, Survey of Jerusalem The
Southern Sector, red. A. Sussman, Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, Jerusalem
2000, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/51 [dostęp: 01.06.
2019]; tenże, Map 106. Talpiot – Survey of Jerusalem The Southern Sector, Survey of Jerusalem
The Southern Sector, red. A. Sussmann, Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2000, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/53 [dostęp:
01.06.2019]; D. Weiss, B. Zissu, G. Solimany, Map 104. Nes Harim, Excavations and Survey in
Israel, red. Z. Gal, Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2004, [online]
http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/79 [dostęp: 01.06.2019].
9
A. Burg, R. Gersman, Hydrogeology and geochemistry…, s. 1105-1121.
7
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nomanowych i turonowych, powstałych w mezozoiku. Stykają się one na zachodzie z formacjami opadającymi jeszcze dalej, w głąb doliny Beer Szewy,
a pochodzącymi z kampanu i koniaku w okresie górnej kredy. Większość
Wzgórz Judy powstała na skutek przemian geologicznych, które nastąpiły
w okresie cenomanu i turonu. Wschodnie rejony powstały w turonie. Co do
występujących na tym obszarze skał, można stwierdzić, że dominujące są: rogowiec, który jest skałą krzemionkową; kreda i skały wapienne, dolomity oraz
margle. Teren różni się zatem chociażby od doliny Beer Szewy, która w zasadzie jest aluwialna, lecz w wyższych partiach występuje kreda oraz rogowiec.
To samo tyczy się Judzkiej Szefeli, gdzie formacje powstały w okresie dolnego
i górnego eocenu oraz w oligocenie, kampanie i paleocenie i wcześniejszym
mastrychcie. Ukształtowanie Pustyni Wschodniej także jest odmienne od tego,
jakie występuje na terenie wzgórz; tamtejsze skały powstały w koniaku, kampanie oraz turonie. Wzgórza są więc de facto masywnym najbardziej jednolitym
na obszarze całej Judy 10.
Z materiału archeologicznego dowiemy się, że w okresie późnego brązu
doszło do regresu osadnictwa. Wiele stanowisk archeologicznych okazuje się
trudnych do zakwalifikowania jako osady czy miasta, można raczej mówić
o punktach osadniczych. Odkryty materiał archeologiczny nie pozwala na
stwierdzenie, że mamy do czynienia z dużą liczbą punktów osadniczych na terenie Wzgórz. Sytuacja zmienia się w okresie żelaza, kiedy nastąpił rozwój osadniczy. Wskazuje on na zmiany zachodzące w starożytnym społeczeństwie
Wzgórz Judy 11.

R. Amiran, Early Arad 1…; R. Amiran, O. Ilan, Early Arad II…; J. Patrich, Map 109/7. Deir
Mar Saba, Excavations and Survey in Israel, red. A. Sussmann, Y. Kuris, L. Lender, Israel Antiquities Authority, red. Jerusalem 1994, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.
html#/MapSurvey/62 [dostęp: 01.06.2019]; S. Batz, The Region of the Southern Hebron Hills…;
tenże, The Tumuli Distribution…; I. Finkelstein, The Shephelah and Jerusalem’s Western Border…, s. 265-274.
11
E. Bloch-Smith, Life in Judah from the Perspective of the Dead, “Near Eastern Archaeology”
2002, nr 65/2, s. 120-130; M. Broshi, I. Finkelstein, The Population of Palestine in Iron Age II,
“Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 1992, nr 287, s. 47-60; S. Bunimovitz,
Socio-Political Transformations in the Central Hill Country in the Late Bronze-Iron I Transition,
[w:] From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, red.
I. Finkelstein, N. Na’aman, Jerozolima – Waszyngton 1994, s. 179-202; A. Faust, Cities, Villages, and Towns, Bronze and Iron Age, [w:] The Oxford Encyclopedia of Bible and Archaeology,
red. D. M. Master, B. Alpert-Nakhai, A. Faust, J. K. Zangenberg, Nowy York – Oxford 2013,
s. 203-211; tenże, Israel’s Ethnogenesis: Settlement, Interaction, Expansion and Resistance, London
10

323

Uwarunkowania geograficzne i środowisko naturalne …

Osadnictwo skupiało się w czterech obszarach. Pierwszym jest centralna
część północnych wzgórz, drugim ich część południowa, a trzecim obszar zlokalizowany w okolicach dzisiejszego Hebronu. Czwarty obszar rozciąga się na
południe od Hebronu w układzie liniowym. Układ wzniesień i dolin oraz nahali pozwala sformułować wniosek, że osadnicy wykorzystywali wzniesienia
w zakolach lub w bliskiej odległości źródeł bądź strumieni. Z drugiej strony
większe punkty osadnicze na terenie Wzgórz można uznać za naturalne centra
osadnicze, w których mieszkańcy mniejszych osad i zagród mogli szukać schronienia. Przykłady Khirbet Rabud oraz Tel Hebron wskazują, że mimo regresu
w późnym brązie osadnictwo utrzymało się, a następnie rozwijało. W większości wypadków można mówić o stanowiskach niewielkich: Halhul, Beth Zur,
Efrata, Efazar. Jednocześnie istniały punkty osadnicze rozwijające się w zasadzie od okresu żelaza, na przykład Ramat Rachel 12.
Ukształtowanie terenu warunkowało sytuację, gdy między obszarami zaludnionymi pozostawały „lukiˮ – doliny oraz okresowe strumienie. Wskazuje
to na wykorzystywanie przez osadników tych obszarów do celów obronnych.
Mimo niekorzystnych warunków dla rolnictwa, tak ukształtowany teren sprzyjał rolnictwu tarasowemu (Khirbet Rabud). Analizując punkty osadnicze
w okresie żelaza, zauważamy rozwój winnic, najpewniej na odsłoniętych północnych stokach. Daje to podstawy do stwierdzenia zachodzących zmian
w strukturze społeczeństwa, które zamieszkiwało Wzgórza, ponadto świadczy
– Oakville 2006; tenże, Rural Settlements, State Formation, and <<Bible and Archaeology>>,“Near Eastern Archaeology” 2004, nr 70, z. 1, s. 4-9; tenże, The Israelite Village: Cultural
Conservatism and Technological Innovation, Tel Aviv 2005, nr 32, s. 204-219; tenże, S. Bunimovitz, The House and the World The Israelite House as a Microcosm, [w:] Family and Household
Religion: Toward a Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, Epigraphy, and Cultural Studies, red. A. Rainere i in., Pensylwania, 2014, s. 143-164.
12
W. F. Albright, Debir, [w:] Archaeology and Old Testament Study, red. D. Winton Thomas,
Oxford, s. 207-220; E. Bloch-Smith, Life in Judah from the Perspective of the Dead…, s. 120130; M. Broshi, I. Finkelstein, The Population of Palestine in Iron Age II…, s. 47-60; S. Bunimovitz, Socio-Political Transformations…, s. 179-202; M. Kochavi, Khirbet Rabûd Debir, "Tel
Aviv. Journal of the Institute of Archeology of Tel Aviv University" 1974, nr 1, z. 1, s. 2-33;
tenże, Rabud, Khirbet, [w:] New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land,
t. 4, red. E. Stern, Jerusalem 1994, s. 1252; tenże, Rabud, Khirbet, [w:] Oxford Encyclopedia of
Archaeology in the Near East, t. 4, red. E. M. Meyers, Nowy York – Oxford 1997, s. 401;
A. Ofer, Tell Rumeida, “Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel” 1985,
s. 43-44; tenże, Tell Rumeida (Hebron) – 1985, “Hadashot Arkheologiyot – Excavations and
Surveys in Israel” 1986, nr 88, s. 28; tenże, Tel Hebron – 1986, “Hadashot Arkheologiyot –
Excavations and Surveys in Israel” 1987, nr 90, s. 47-48.
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o rosnącym znaczeniu ośrodków na południu oraz północy od centrum
Wzgórz.
Na obszarze południowym żaden ośrodek poza Khirbet Rabud nie miał
pewniejszych podstaw do noszenia miana ośrodka osadniczego. Poza nim
ośrodkami, które mogły być zamieszkałe przez większą grupę były Eshtemoa
oraz Khirbet Karmil 13. Jeżeli chodzi o Hebron, to z uwagi na współczesną zabudowę trudno jest jednoznacznie ocenić, jakie rejony wokół Tel el-Rumeida
były zasiedlone i w jakim stopniu. Obszar w okolicach Efraty był zróżnicowany. Występowała tutaj już bujniejsza roślinność i podobnie jak w Beth Zur,
było tam sporo okresowych strumieni, co sprzyja rozwojowi osadnictwa. Podobne warunki występowały na wzgórzach północnych, gdzie roślinność była
jeszcze bogatsza, a liczba strumieni okresowych oraz obecność nahal Sorek, nahal Refa’im, a także nahal Kidron sprawiały, że osadnictwo miało najbardziej
korzystne warunki rozwoju (za wyjątkiem opadających stoków południowych,
które są zlokalizowane w pobliżu doliny Beer Szevy oraz Arad i czerpią korzyści
z doliny oraz zróżnicowania skał, na jakich powstało osadnictwo) 14.
Czy osadnictwo na terenie Wzgórz Judy można uznać za kluczowe w odniesieniu do całej Judy? Wstępne, ostrożne ustalenia wskazują, że nie. Po
pierwsze na terenie południowym silne ośrodki to Tel Beer Szeva, Tel ‘Ira, Tel
Masos, Tel Malhata oraz Tel Arad 15. Już ten stan rzeczy wskazuje, że zahamowany rozwój Wzgórz Judy wynikał raczej z warunków naturalnych, a nie politycznych. Teren nie sprzyjał rozwojowi osadnictwa. Na zachodzie po obu stronach Szefeli (Szefela Judzka, Szefela Właściwa) widać wyraźnie, że stanowiska,
takie jak Tel Beit Mirsim oraz Tel Beth Shemesh, czy niedawno przebadane
Khirbet Qeiyafa oraz Socoh, pokazują, że teren Judzkiej Szefeli jest najbardziej
interesujący pod względem osadniczym, zaraz obok doliny Beer Szevy i Arad.
Takie stanowiska, jak Maresha, Beth Guvrin otaz Tel ‘Eton są przykładami

W. F. Albright, Debir, [w:] Archaeology and Old Testament Study, red. D. Winton Thomas,
Oxford, s. 207-220.
14
R. Amiran, Early Arad 1…; R. Amiran, O. Ilan, Early Arad II…; S. Batz, The Region of the
Southern Hebron Hills…; tenże, The Tumuli Distribution…; Z. Herzog, I. Beer-Sheba…; tenże,
Beer-Sheba II. The Early Iron Age Settlements…; Z. Herzog, L. Singer-Avitz, Beer-Sheba III...
15
R. Amiran, Early Arad 1…; R. Amiran, O. Ilan, Early Arad II…; I. Beit-Arieh, Map 144. Tel
Malhata…; I. Beit-Arieh, L. Freud, Tel Malhata…; I. Beit-Arieh, Map 145. Horbat ‘Uza…;
tenże, Map 146. Nahal Hemar…; Z. Herzog, I. Beer-Sheba…; tenże, Beer-Sheba II. The Early
Iron Age Settlements…; Z. Herzog, L. Singer-Avitz, Beer-Sheba III…
13
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wyższego poziomu zasiedlenia w stosunku do większości punktów osadniczych
na Wzgórzach Judy 16.
Podsumowując, analiza przestrzeni doprowadziła do wniosków, które
przedstawiają się w sposób następujący. Juda jako przestrzeń geograficznohistoryczna składa się z interesujących obszarów pod względem osadniczym,
mianowicie Judzkiej Szefeli oraz doliny Beer Szewy i Aradu. Na tych terenach
występowały silne ośrodki osadnicze. W okresie późnego brązu Wzgórza Judy
były słabo zaludnione, wręcz można mówić o podupadającym charakterze
osadnictwa. Pewne symptomy wzrostu widać w obrębie stanowisk, gdzie odkryto ślady z okresu żelaza I, natomiast wyraźny postęp miał miejsce w okresie
żelaza IIA. Rozwój, który nastąpił po okresie późnego brązu jest udokumentowany źródłowo (archeologicznie). Badania pozwalają przypuszczać, że już
w początkowym z omawianych okresów tak wykorzystywano niekorzystne warunki terenu, by rozwijać osadnictwo. Niewątpliwie ogromną rolę w kształtowaniu się osadnictwa Wzgórz Judy miało samo ukształtowanie terenu. Najwięcej znaczącymi ośrodkami na terenie wzgórz Judy były Khirbet Rabud oraz Tel
Hebron. Inne ośrodki aspirowały do tego miana, lecz stan badań nie potwierdza lub nie jest w stanie potwierdzić, czy nie były to punkty osadnicze, a ludne
osady bądź nawet miasta.

W. F. Albright, The Excavations at Tell Beit Mirsim, “Bulletin of the American Schools of
Oriental Research” 1926, nr 23, s. 2-14; tenże, The Excavations at Tell Beit Mirsim II The Bronze
Age, “The Annual of the American Schools of Oriental Research” 1936, nr 17; Y. Dagan, Map
98. Lakhish, Excavations and Survey in Israel, red. S. Ayala, K. Yakov, L. Lori, Israel Antiquities
Authority, Jerusalem 1991, [online] http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/Map
Survey/64 [dostęp: 01.06.2019]; tenże, Map 109. Amaẓya, Excavations and Survey in Israel, red.
Z. Gal, L. Lender, D. Tuval-Marx, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2006, [online]
http://survey.antiquities.org.il/index_Eng.html#/MapSurvey/18 [dostęp: 01.06.2019]; Z. Herzog, I. Beer-Sheba…; tenże, Beer-Sheba II. The Early Iron Age Settlements …; Z. Herzog,
L. Singer-Avitz, Beer-Sheba III…
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Mapa 1. Północna i centralna Juda [opracowanie własne]

Mapa 2. Południowa i centralna Juda [opracowanie własne]
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SUMMARY
GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS
AND THE DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS
ON THE JUDAH

HILLS IN THE LATE BRONZE AND IRON I–IIA

In summary, the analysis of the space has led to the following conclusions.
Judah as a geographical-historical space is an area where there are interesting
areas in terms of colonization are these: Judean Shephela and the valley of Beer
Shewa and Arad. There are strong settlement centres in this area. The topic of
the article was the hills of Judah. In the period mentioned in the text, the Judah
hills are a sparsely populated area, even declining in the Late Bronze Age, while
the growth elements are already little visible in the sites where traces of the
Iron Age and the strong growth in the IIA Age were discovered. This means
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that there has been a development in relation to the Late Bronze situation.
It also indicates that in this period unfavourable areas were used to develop
settlement. Khirbet Rabud and Tel Hebron are the strongest centers in the
Judah Hills. Other centres of flour aspire but the state of the research does not
confirm or is not able to confirm that these were basically not settlement points
but rather strong settlements or even cities. This indicates that the terrain of
the Judah Hills played an important role in the development of the settlement.
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Monika Łątka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czym jest morze dla człowieka?
Motyw morza w malarstwie

Morze pojawia się w malarstwie, odkąd człowiek zaczął malować, jednakże dopiero w nowożytności malarstwo marynistyczne ukształtowało się
jako osobny gatunek. Było to związane z ówczesnym rozwojem handlu morskiego i przerzuceniem ciężaru gospodarki i batalistyki w większej niż wcześniej
mierze na statki i wielką wodę, a zapoczątkowane zostało przez przesławne odkrycia geograficzne. Na przestrzeni wieków zmieniał się sposób przedstawiania
morza, w zależności od zapatrywań danej epoki, a także tego, co artysta chciał
w swojej pracy pokazać. Zgodnie ze słownikiem symboli Władysława Kopalińskiego morze symbolizuje m.in. nieskończoność, czas, wieczność, potęgę, dzikość, zniszczenie, obfitość, życie i śmierć, płodność, namiętności ludzkie, bunt,
samotność czy nieczystość 1. Te i inne znaczenia toni można odnaleźć w malarstwie, ale morze ma też do odegrania mniej znaczące role, jak na przykład tło
wydarzeń, cichy obserwator czy usuwający się w cień sprawca przedstawionej
sytuacji. W związku z tym rolę i symbolikę morza w malarstwie można rozważać na wiele sposobów, zaproponowany przeze mnie i zaprezentowany poniżej
podział jest więc przykładowy i niewyczerpujący, nie jest podziałem logicznym,
tym bardziej, że wydzielone role morza w malarstwie splatają się ze sobą i wielokroć trudno je rozróżnić. Do interpretacji konieczne jest także przyjrzenie się
zastosowanej przez artystę palecie kolorystycznej, chociaż, jak podaje Sarah Carr Gomm, pomimo łączenia w odbiorze społecznym danych barw z różnymi zjawiskami, nie mają one przypisanego sztywnego znaczenia symbolicznego 2. Do podobnych wniosków prowadzi analiza preferencji kolorystycznych

Morze, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990.
Kolory, [w:] S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie
i rzeźbie, Warszawa 2005, s. 129.
1
2
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oraz kojarzenia ich powiązań z konkretnymi zjawiskami lub odczuciami zwykłych użytkowników języka, zawarte w pracy Pauliny Muchy 3.
Czym w ogóle jest kolor?
Dla fizyka kolor jest wymierzalny, jest rodzajem promieniowania świetlnego
o określonej energii i długości fal. Dla fizjologia jest rezultatem bodźców dochodzących do zmysłu wzroku i przekazywanych jako wrażenia mózgowi. Psycholog bada oddziaływanie barwy na ustrój psychiczny i zachowanie się człowieka. Ale można też zajmować się składem chemicznym substancji barwiących
i ich właściwościami – znów cała obszerna, odrębna dziedzina 4.

Jakkolwiek nie patrzeć na kolor, dla malarstwa ogromne znaczenie ma
wymiar psychologiczny barwy i jej oddziaływanie na odbiorcę dzieła.
Aby zrozumieć rolę morza w malarstwie, nie można nie odwołać się do
dzieł sztuki, dlatego też w pracy tej przytoczony zostanie wybór dzieł, które
poddane krótkiej interpretacji – choć w kontekście tematu pracy należałoby
raczej powiedzieć: swoistej reinterpretacji – stanowić będą podłoże do przedstawienia omawianej roli lub symboliki mojego przedmiotu zainteresowań.
Przyporządkowanie dzieła do danej kategorii nie dezaktualizuje jego powiązań
z inną kategorią, jest bowiem, jak nadmieniono, czysto przykładowe.
Morze bywa tłem wydarzeń, również wielkich. Jest to znany i częstokroć
wykorzystywany motyw, jednak jego zastosowanie nie wyłącza automatycznie
możliwości przypisania żywiołowi również funkcji symbolicznych. Dobrymi
przykładami mogą być dzieła Narodziny Wenus – tak Sandro Botticellego, jak
i Alexandre Cabanela czy Williama-Adolphe Bouguereau. Wszystkie odnoszą
się do antycznego motywu bogini miłości, przedstawianej jako piękna, zmysłowa kobieta, przy czym każde z wymienionych dzieł poprzez zastosowanie
tegoż motywu znalazło pretekst do ukazania kobiecego aktu. Warto przy tym
zaznaczyć, że choć Afrodyta uchodzi za symbol kobiecego piękna, to jednak jej
ciało u Sandro Botticellego jest nieco nieforemne i paradoksalnie odbiega od
kanonu piękna, którego jest ucieleśnieniem.
Afrodyta Botticellego dryfuje spokojnie, stojąc w muszli. Jej posągowa figura jest centralnym elementem kompozycji, ale mimo to jej nagość nie jest

P. Mucha, Różne znaczenia kolorów, czyli o przykładach konotacji determinowanych płciowo,
„Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 2014, nr 1(8).
4
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983, s. 17.
3
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bezwstydna czy wulgarna. Bogini bowiem zakrywa rękami i włosami swą intymność, a nadto spodziewa się, że lada moment zostanie otulona elegancką
szatą, jaką dla niej przygotowano. Na obrazie widać także Zefira, dmącego
mocno, ażeby muszla Afrodyty mogła dobić do brzegu. Dopiero na samym
końcu zwraca się uwagę na otaczający boginię, narodzoną przecież z piany morskiej, bezmiar prawie nieruchomej, zmarszczonej jedynie oddechem wiatru
wody. Stonowana paleta barw dodatkowo podkreśla spokój tkwiący w kompozycji. Charakterystyczne ukazanie nieba i operowanie mocno rozjaśnionym
kolorem niebieskim nadaje dziełu lekkości i poczucia przestrzeni, zaś jego pejzażowy charakter jest tym bardziej podkreślony, że od XIV w. odchodzono od
symbolicznego wykorzystywania złota w malarstwie na rzecz skupienia się na
jego funkcji estetycznej, dlatego złote tło zastępowano właśnie pejzażem 5.
Drobne zmarszczki na wodzie przypominają rybie łuski. Morze się nie burzy,
niemalże biernie uczestniczy w cudzie narodzin Afrodyty. Nie jest wysunięte
na pierwszy plan i nie gra głównej roli. Jego celem jest wyeksponowanie tytułowej postaci, podkreślenie jej boskości, delikatności i piękna. Bogini wydaje
się bardziej majestatyczna i potężniejsza, skoro nie obawia się nawet ogromu
wody wokół. Ponadto morze jest niejako symbolem samej Afrodyty, elementem natury nierozerwalnie z nią związanym.
W klasycznej sztuce greckiej wodę utożsamiano z płodnością, za obrazowy przykład podając deszcz – nasienie Nieba, spadające na Ziemię i ją zapładniające 6. Sprawczynią tego cudu miała być właśnie Afrodyta, przy której
uspokajało się nawet wzburzone morze i z tegoż powodu to do niej wznoszono
modły o bezpieczną podróż morską 7. Afrodytę wychodzącą z kąpieli, otoczoną
wodą lub znajdującą się blisko morza lubiano przedstawiać już w starożytności.
Ważne, że nie były to jedynie akty, hołdujące kobiecemu pięknu, ale i wyrazy
powiązania bogini z morzem i jego ogromnego znaczenia dla konstrukcji tej
mitologicznej postaci. I chociaż akademizm gustował w kobiecych aktach dla
samego uwiecznienia piękna ciała, to z uwagi na swe zamiłowanie do sztuki
starożytnej nie zrywał z mitologicznymi motywami. Przez to nadal można interpretować rolę morza na obrazach np. wspomnianych uprzednio Alexandre

Tamże.
W. Dobrowolski, Mity morskie antyku, Warszawa 1987.
7
Tamże.
5
6
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Cabanela czy Williama-Adolphe Bouguereau, gdyż nie ogranicza się ona wyłącznie do zachowania zgodności z mitologicznym pierwowzorem narodzin
Afrodyty. Podobnie jak na obrazie Botticellego, tak i w dziełach Cabanela
i Bouguereau morze nie jest najważniejszym elementem kompozycji, ale z pewnością ją dopełnia i nie dość, że uwydatnia znaczenie i urodę Afrodyty, to
nadto, powtórzmy, odwołuje się do symboliki morza z mitów greckich. Nie
można zrozumieć więzi pomiędzy Afrodytą i morzem, nie znając historii jej
narodzin, w jaką wierzono w starożytnej Grecji. Na przytoczonych obrazach
symbolikę toni podkreśla postawa tytułowej bogini. Na obrazie Cabanela Afrodyta jest pogrążona we śnie i bez cienia lęku, w poczuciu bezpieczeństwa daje
się nieść delikatnym falom. I choć ukazano ją śpiącą, to jej ciało zdradza zmysłowość i namiętność. Dobrze koresponduje to z wyobrażeniem morza jako
symbolu płodności, które zrodziło patronującą miłości i seksualności boginię.
Podobnie tę relację ukazał Bouguereau, którego Afrodyta stoi w środkowej części obrazu, a jej kształtne ciało ułożone jest w sposób zachęcający i erotyczny.
Ponadto jej ciało ma wyraźnie jaśniejsze barwy od ciał pozostałych osób, co
dodatkowo zmusza odbiorcę do skupienia uwagi na nowo narodzonej bogini.
Tafla wody znajduje się u jej stóp, jakby będąc cichym dowodem na to, że oto
na świat przyszła ta, która patronować będzie płodności, bo sama powstała
w odmętach wody – życiodajnego nasienia. Tak więc chociaż główną rolą morza w omawianych dziełach jest dopełnienie prezentacji głównej postaci, to
jednak nie można odmówić mu realizacji także roli symbolicznej, niejako zepchniętej na dalszy plan. Nie jest to zaskakujące, gdyż zazwyczaj za funkcją
symboliczną kryje się także funkcja dopełniająca kompozycję.
W charakterze tła morze było często malowane przez artystów niderlandzkich, przedstawiających na pierwszym planie okręty wojenne, statki handlowe
czy porty. Malarstwu temu przyświecała idea naturalizmu barwy i formy
(„zwierciadła natury”), później modyfikowana w kierunku wyboru najpiękniejszych motywów oraz idealizacji 8. Ze względów gospodarczo-handlowych
morze było dla Niderlandów błogosławieństwem, dlatego nie dziwi fakt, że
właśnie tam motywy marynistyczne były szczególnie upodobane. Bez tła w postaci krajobrazu morskiego nie wybrzmiałaby w taki sam sposób waga żeglugi
dla gospodarki nowożytnej ani potęga floty niderlandzkiej czy angielskiej.
8

M. Rzepińska, Historia koloru ….
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Czym innym jest bowiem przedstawienie chociażby pracy w stoczni, gdzie
przede wszystkim dostrzega się trud tejże pracy, czym innym zaś pokazanie już
gotowych do działania statków handlowych czy okrętów wojennych, wypływających z portu lub znajdujących się na otwartym morzu. Dlatego też morze
na tych obrazach nie musi walczyć o uwagę odbiorcy. Jeżeli nie wprost, to skupia ją pośrednio – poprzez naturalne skojarzenie ze statkami czy portami. Jak
na obrazie Willema van de Veldego Młodszego pt. Wystrzał armatni, powierzchnia morza pozostaje niezmącona, a ono samo jest jedynie cichym obserwatorem rozgrywającej się na nim sceny. „W wielkich obrazach z przedstawieniami floty […] [van de Velde – MŁ] połączył zręczną konstrukcję i majestatyczną rozległość kompozycji, dramatyczny element ruchu i subtelność
oświetlenia” 9. Komentarz ten odnosi się również do Wystrzału armatniego.
„Ukryciu” morza w dziele pomaga zachowana tonacja kolorystyczna, gdyż na
pierwszy rzut oka można wcale nie dostrzec wody, na której, rzecz oczywista,
unoszą się okręty. To właśnie je zauważa się w pierwszej kolejności.
Symbolika morza jest bardzo różnorodna, jak wskazał cytowany na wstępie Władysław Kopaliński. Opisane już zostało postrzeganie morza jako symbolu płodności, ale pierwszym, co naturalnie przychodzi na myśl, jest siła, potęga i groza. Morze jako rozszalały żywioł, dziko przerzucający masy wody to
wyrazisty, działający na emocje motyw. Doskonale rozumiał to William Turner, genialnie operujący barwą, światłem i kontrastem. Jego obrazy są wyraziste
i działające na zmysły, a nadto głęboko refleksyjne. Statek niewolniczy nie ukazuje jedynie wspaniałości i wielkości morza. Pośród fal, na tle rozpłomienionego nieba rozgrywa się dramat wziętych niewolników, którzy wyrzucani są za
burtę w celu uzyskania odszkodowania za utratę spodziewanego zysku w wyniku ich sprzedaży. Na obrazie tym jasno przedstawiona jest groza morza, pochłaniającego swe ofiary bez litości. Dla niewolników nie ma już ratunku,
skoro znaleźli się pośród fal. Czeka ich jedynie śmierć. Poprzez zastosowaną
przez artystę kolorystykę obraz podzielony został na dwie nabudowane na sobie
warstwy – ciemną, zwiastującą cierpienie i śmierć, oraz płonącą żywym ogniem
zachodu słońca. Wzmacnia to przesłanie dzieła i wzbudza jeszcze większy respekt i strach wobec siły morza, odgrywającej na obrazie pierwsze skrzypce.
Dramat niewolników i haniebny proceder handlarzy są częścią przesłania,
Velde van de, [w:] R. Genaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa
1975, s. 207.
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o którego istnieniu nie mogłoby być mowy bez wyrażenia podziwu i lęku
względem natury. Refleksja nad potęgą morza i okrucieństwem człowieka są,
wobec tego równorzędnymi elementami obrazu.
Inne dzieło Turnera pt. Latarnia morska w Bell Rock 10 również skupia się
na potędze żywiołu, ukazując ogromne fale rozbijające się o tytułową latarnię.
Zachowanie jasnej kolorystyki w dużej części obrazu i dalekiej od klaustrofobii
kompozycji, ujmującej jedynie wycinek przestrzeni, stanowi sposób na ukazanie przewagi natury nad człowiekiem i jego zdobyczami bez demonizowania
jej przez skorelowanie z mrokiem. Morze okiem Turnera jest groźne, ale nie
przez to, że syci się śmiercią i zniszczeniem. Jego potęga wynika z drzemiącej
w nim nieprzezwyciężonej siły, która jest w stanie rzucić człowieka na kolana,
niezależnie od obranych przez niego przeciwśrodków. W obrazie pojawia się
przestroga, ażeby nie lekceważyć morza i cieszyć się ze sprzyjającej pogody, nie
zapominając jednak o tym, że fortuna łatwo może się odwrócić i postawić człowieka przed nie lada wyzwaniem: przetrwaniem w czasie sztormu. Motyw ten
objawia się w statkach, które zmierzają w stronę latarni, niepewne swego losu
– jeśli nie pokona ich burza i wysokie fale, mogą rozbić się na skałach przy
samej latarni. W tej wizji pojawia się także inna refleksja, dotycząca człowieka
i jego uporu i zdolności. Latarnia Bell Rock jest bowiem budowlą, której
wzniesienie w tym właśnie miejscu było tyle odważne, co i szalone. Podstawa
konstrukcji znajduje się bowiem na niebezpiecznych skałach zatapianych przez
wody. Latarnia jest więc wielkim sukcesem człowieka. Wydarła morzu część
jego władztwa i opiera się jego naporowi, stojąc wytrwale tam, gdzie ją zbudowano.
Siłę skrytą w zimnym majestacie idealnie umiał ukazać Caspar David
Friedrich. Jego Morze lodu odznacza się surowym pięknem i spokojem. Pomimo symbolicznej interpretacji dzieła, odwołującej się do polityki, nie można
zapominać o pierwszej warstwie rozumienia obrazu, tej dosłowniejszej, która
w przypadku Friedricha schodzi na dalszy plan – w odniesieniu do morza i jego
grozy. Odbiorca niemal czuje chłód lodu na twarzy, a jednocześnie jest zmrożony pięknem i tragizmem wizji artysty. Lodowe góry, których ostre wierzchołki widać nad wodą, stanowią niebezpieczeństwo dla przepływających statków i zdają się obwieszczać to światu właśnie poprzez swą formę. Mimo to
Turner and Scotland, National Galleries Scotland, [online] https://www.nationalgalleries.
org/art-and-artists/19251/bell-rock-lighthouse#related-media-anchor [dostęp: 19.04.2019].
10
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z obrazu wyziera spokój. Kompozycja wydaje się niemal nieruchoma. Rozmiary gór wywołują też poczucie bezsilności oraz zachwyt nad urodą pokrytego
lodem morza. Widoczne pośród lodu połamane części statków pozwalają
w pełni pojąć, jak zdradliwe jest to piękno, ale majaczący w oddali horyzont
daje nadzieję na przeżycie. Potęga toni została zatem ukazana przez cichą, dorozumianą groźbę, jaka wyziera z dzieła, zamiast poprzez szalejący sztorm.
Myśl o ogromie słonej wody, po jakiej dryfują giganty – góry lodu, kryjącej się
pod lekkim płaszczykiem szronu mocno oddziałuje na zmysły. Oczywistym
jest, że igranie z losem można przypłacić bardzo dotkliwie i morze wcale nie
będzie musiało się wysilać, żeby ukarać śmiałka.
Groza i niebezpieczeństwo śmierci, zamknięte w morzu, nie pojawiają się,
rzecz jasna, jedynie w Morzu lodu Friedricha. Arnold Böcklin w swym dziele
Wyspa umarłych w symboliczny sposób pokazał przejście z życia do śmierci.
Tym samym w inny sposób, aniżeli poprzez przedstawienie niebezpieczeństwa
sztormu, udało się artyście ujawnić kolejną funkcję morza w malarstwie – symbolizowanie śmierci i przemijania. Wyspa Böcklina wyrasta pośród wody
i składa się z pionowych, ciężkich skał, pomiędzy którymi w otoczeniu potężnych cyprysów, symboli smutku, żałoby 11, znajdują się nagrobki. Na pokładzie
dobijającej do brzegu łodzi prawdopodobnie znajduje się zmarły. Jego wędrówka do krainy umarłych już się kończy. Morze również wydaje się martwe,
a jego powierzchnia przypomina lustro. Wpasowuje się w kompozycję niczym
idealnie dobrany element. Właściwie nie jest nawet obserwatorem wydarzeń,
jest ich częścią, bez której kompozycja byłaby pozbawiona wyrazu. Świadczy
o oddaleniu wyspy od świata żywych, jej wyobcowaniu, tajemniczości. Nastrój
na obrazie jest melancholijny i refleksyjny, skłania bowiem do zastanowienia
się, jaki jest stan wiedzy człowieka na temat śmierci. Böcklin poprzez ogromne
cyprysy, przesłaniające znaczną część wyspy, unaocznia, że śmierć i to, co po
niej wciąż jest zasnute mgłą tajemnicy i tylko umarli mogą odpowiedzieć na
nurtujące żyjących pytania dotyczące zaświatów.
[Obraz – MŁ] łączył w sobie motywy śmierci i samotności człowieka wobec
natury: bujna roślinność wyspy, głosząca triumf odnawiających się sił natury
nad jednostkowym życiem człowieka, obcość skały i rozległość rozciągająca się

11

Cyprys, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli ….
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wokół wodnej pustyni, sugerowana przez formy obrazu cisza panująca w państwie śmierci, akcentują dobitnie fakt, że samotność człowieka wobec śmierci
wyrażała się u Böcklina poprzez osamotnienie wobec natury 12.

Nad tematyką niepewności losu człowieka i przemijania pochylił się także
przywoływany już wyżej Caspar David Friedrich. W symbolicznym dziele Seashore by Moonlight 13 nawiązał do religijnych motywów, ukazując wyższość
mocy Boskiej nad światem ludzi. Człowiek bowiem musi zmagać się z przeciwnościami losu, z żywiołem, zmęczeniem i ciężką pracą. Przesłanie widać to
w namalowanych przez artystę łodziach, powoli docierających do portu. Wysoko nad nimi wisi księżyc, od którego bije wręcz nieziemski blask – symbol
boskości i potęgi, zdolnej kierować rzeczywistością 14. Ziemski świat ukazany
został w ciemnych, smutnych barwach, wywołujących u odbiorcy melancholię.
Cała kompozycja skrywa w sobie refleksję nad kruchością ludzkiego życia i nad
łatwością jego utraty. Rybacy, bo to ich łodzie widać na horyzoncie, każdego
dnia mierzą się ze śmiercią i rzucają jej wyzwanie. Nad wszystkim czuwa
Zbawca Jezus Chrystus, wobec czego wymowa obrazu nie jest tak pesymistyczna, jak mogłoby się wydawać. Perspektywa wsparcia Opatrzności Bożej
może dawać odwagę i nadzieję, ażeby nie dać się złamać szarości dnia codziennego, którego zwyczajnym elementem jest cierpienie i ból, a także śmierć. Friedricha bardzo interesował temat przemijania i dlatego pojawiał się on w wielu
pracach tego artysty. Kolejnym przykładem może być dzieło Etapy życia, przedstawiające statki przybijające do brzegu, gdzie oczekuje ich grupa ludzi składająca się z dwójki dzieci, dwojga młodych i jednego staruszka. Doświadczenie
życiowe każdej z tych osób znajduje odbicie w jednym z pięciu zbliżających się
statków. Dwa najbliższe i najmniejsze odnoszą się do dzieci. Największy i najbardziej majestatyczny statek reprezentuje ogrom przeżyć i mądrości stojącego
na pierwszym planie staruszka; znajduje się on w centrum kompozycji tak, jak
w centrum zainteresowania człowieka powinno być zdobycie doświadczenia
i mądrości życiowej. Dwa najdalej znajdujące się od brzegu statki podążają za
największym, ale wciąż się od niego znacznie oddalone. Statki te reprezentują
młodych kobietę i mężczyznę na brzegu, którzy choć wiele już w życiu widzieli,
J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Tom I, Warszawa 1982, s. 364.
Seashore by Moonlight, Department of Paintings: German painting, Louvre [online], https://
www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/seashore-moonlight [dostęp: 19.04.2019 r.].
14
J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Tom I ….
12
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to nadal nie mają takiego doświadczenia, jak staruszek. Pomimo jasnych, dość
optymistycznych kolorów obraz jest głęboko refleksyjny. Przypomina, że wraz
z upływem życia, człowiek nabywa mądrość – ale także przybliża się do śmierci.
Etapy życia są więc wypełnione treścią o nieuchronnie nadchodzącej śmierci.
Morze tutaj wydaje się zapomniane, gdyż najbardziej interesujące są dla odbiorcy oczywiście statki i postaci. Jak sądzę, taki też był zamysł artysty. Łagodne, iskrzące się morze tylko dodaje obrazowi spokoju, przez co odbiorca
odnosi wrażenie, że staruszek z obrazu jest pogodzony ze swoim losem i przyjmie wszystko, co będzie mu dane. Nie ma on powodu, aby obawiać się śmierci
– wszystko, czego powinien w życiu dokonać, zostało dokonane. Tak więc rolą
morza w tej kompozycji jest jej dopełnienie poprzez częściowe ukształtowanie
nastroju. Ze względu natomiast na statki, znajdujące się przecież na morzu,
staje się ono częścią przemijania i jej jedynym stałym obserwatorem. Statki
wszak przeminą – zacumują w porcie, potem być może znów wrócą na otwarte
wody, a następnie kolejny raz zawiną do portu. Tak będzie się jednak działo
do czasu, aż ich reperowanie okaże się bezcelowe i zostaną rozebrane. Pozyskane materiały zapewne w części da się ponownie wykorzystać. Te, które będą
bezużyteczne, zostaną wyrzucone i zapomniane. Ale morze pozostanie i będzie
pamiętać. Dlatego też jest ono i w tym obrazie symbolem nieuchronności
śmierci.
Morze bywa ponadto odzwierciedleniem duszy i odbiciem przeżywanych
emocji towarzyszących uwiecznionym wydarzeniom. Można tu wydzielić dwa
sposoby ujawniania emocji bohaterów dzieła – pośredni, a zatem bez ukazywania twarzy i gestów ludzi, ale poprzez przelanie ich uczuć w przedstawienie
morza, oraz bezpośredni, który uwiecznia emocje tak w mimice twarzy, jak
i w falach. Na obrazie Auguste Mayera Trafalgar morze ma ciemne barwy, jest
niemal czarne, przeciwne bitwie i niechętne do przyjęcia ofiar. Symbolizuje to
cierpienie, strach i pesymizm, co kontrastuje z zimną obojętnością jasnego
nieba. Pierwszym, co zauważa się na obrazie, są, naturalnie, okręty. To one
zajmują największą część kompozycji, a ich barwy nie są wyraziste. Pomiędzy
okrętami kłębi się dym po wystrzale, co nadaje dynamizmu na pozór spokojnemu obrazowi. W kontekście moich rozważań jednak najistotniejsze są emocje, zakodowane w barwie i wyglądzie morza – jego równa powierzchnia wska-
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zuje na brak zainteresowania, co może być odebrane jako niechęć lub obojętność. Zastosowanie ciemnych barw kieruje mnie na uznanie pierwszej z wymienionych interpretacji.
Dziewiąta fala Iwana Ajwazowskiego, sławnego rosyjskiego marynisty.
Tytuł obrazu nawiązuje do marynarskich mitów, wedle których co dziewiąta
fala jest większa i silniejsza od pozostałych. W tym kontekście taka fala jest
ostatnią w cyklu – najpotężniejszą i rozstrzygającą o życiu i śmierci marynarzy.
Na płótnie widać grupkę rozbitków, unoszonych na szczątkach statku w nieznane. Wokoło rozciąga się jedynie morze, nie widać śladu lądu. Rozbitkowie
pokonują mozolnie kolejne fale, zbliżając się do tej decydującej, dziewiątej. Do
katastrofy doszło zapewne w wyniku spotkania z tytułową dziewiątą falą. Fragment masztu, który służy nieszczęśnikom za tratwę, kształtem przypomina
krzyż, co odnosi się bezpośrednio do chrześcijaństwa i nadziei na życie pośmiertne. Nadzieję wieczności lub przetrwania grozy morza wyraża ponadto
jasne światło słońca. Pomimo że dziewiąta fala ma być tą śmiertelną, kolorystyka dzieła jest dosyć optymistyczna. Obraz stanowi nie tylko wyraz oddania
się władzy Boga oraz zaufania. Jest nadto pochwałą natury i zachwytem nad jej
wspaniałością i urodą. Nie można bowiem zaprzeczyć, że zarówno zarumienione niebo, jak i zielonkawa, przejrzysta woda wywołują w odbiorcy dzieła
wrażenia estetyczne. Niezwykła dbałość o detale świadczy o pragnieniu artysty
jak najdokładniejszego wyrażenia piękna natury. Jednocześnie dzieło przejawia
niezwykłe przesłanie symboliczne, związane z życiem po śmierci oraz ogromem
nadziei co do przetrwania na morzu, będąc zależnym od łaski i niełaski żywiołu.
Z kolei Eksplozja francuskiego okrętu flagowego Orient Arnadla Goerge’a,
utrzymana w kolorach sepii, ukazuje poczucie beznadziei. Ma się wrażenie, że
od obrazu należy się odsunąć, żeby się nie oparzyć. Ogień buchający w centrum
jest wszechogarniający, bo cała kompozycja jest z nim kolorystycznie zgrana.
Nie ma już ucieczki, nie ma odwrotu, ten ogień będzie nawiedzał we śnie i na
jawie uczestników bitwy, którzy będą mieli szczęście przeżyć. Morze nie jest
zupełnie obojętne na to, co się dzieje. Przetaczające się po jego powierzchni fale
wskazują na zaangażowanie w przebieg wydarzeń, a kolory wody, również
w barwach sepii, jednoczą morze z resztą kompozycji, podkreślając jego trwały
związek z uczuciami towarzyszącymi rozbitkom. Wymienione obrazy pokazują
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ludzkie tragedie i emocje poprzez ich zaznaczenie w żywiole, bez skupiania się
na mimice i postawie tych, których uczuć dzieła dotyczą.
Inne podejście zaprezentował Théodore Géricault w Tratwie Meduzy.
Rozbitkowie są wyraźnie zrozpaczeni, bezradni, przerażeni. Stłoczyli się na niedużej tratwie, unoszonej przez wzburzone fale, na tle których sylwetki mężczyzn zdają się wręcz posągowe, jakby zastygłe na wieki w bólu i zwątpieniu.
Ich rozpacz wyraża morze, ciskając wokoło falami. Jest zatem nie tylko dodającym dramaturgii tłem dla wydarzeń, ale i medium, za pośrednictwem którego ujawniane są emocje rozbitków. Ponura kolorystyka działa na zmysły odbiorcy, wywołując u niego smutek i melancholię. Obraz ten jest kolejnym przykładem korespondowania emocji człowieka z morzem i ujawnia to bezpośrednio, poprzez uwiecznienie lęku w postawach i twarzach ludzi, a nie jedynie
w samym morzu, jak na wspomnianym już dziele Trafalgar.
W obrazach, na których na pierwszy rzut oka morze jest jedynie elementem krajobrazu, może ono odrywać rolę symbolu samotności lub alienacji, ale
bez poczucia beznadziei. Dobrym przykładem jest Pejzaż z upadkiem Ikara autorstwa Pietera Bruegla Starszego. Choć morskie wody zajmują znaczną część
płótna, nie wydają się być żadnym symbolem, dopóki nie zauważy się niewielkiej postaci na uboczu, wpadającej do morza. To właśnie Ikar, przegrywający
batalie ze swymi marzeniami. Jego dramat rozgrywa się obok życia codziennego pozostałych postaci. Rolnik nie odrywa się od prac w polu, a pasterz stoi
odwrócony plecami do morza. Obrazuje to obojętność człowieka wobec losów
innych. Samotność jest tu rozumiana inaczej – nie jako fizyczny brak obecności
innych ludzi czy strach przed nieznanym, jak w przypadku dryfowania rozbitków po morzu. Nie jest to też odtrącenie ze strony społeczności czy alienacja
z wyboru. Według autora samotnością jest także brak zainteresowania losem
drugiego człowieka i pozostawienie mu borykanie się z porażkami w pojedynkę. Niezmącona powierzchnia morza także zdaje się ignorować upadek
Ikara, jakby wpasowywała się w ogólnie panujący nastrój obojętności. Potęguje
to jedynie poczucie samotności, jakie towarzyszy upadającemu Ikarowi.
W bardziej melancholijne tony uderza stylistyka dzieł Caspara Davida
Friedricha, np. Mnich nad brzegiem morza. Stojąca samotnie na pustej plaży
ciemna postać jest prawie niewidoczna w obliczu potężnego, bezkresnego, niemalże czarnego morza. Jest niewielka i nie kontrastuje z kolorystyką obrazu przeciwnie: wręcz ginie na tle morza. Niebo jest zasnute chmurami, rozjaśnia
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się dopiero wysoko w górze. Z obrazu wyziera samotność i smutek, a jednocześnie ponura akceptacja rzeczywistości. Artysta w swym dziele oddaje hołd
naturze. To na niej się skupia, postać ludzka natomiast pozostaje gdzieś z boku,
chociaż jest niezwykle ważna dla interpretacji obrazu. Odbiorca czuje płynącą
z płótna tęsknotę. Morze jest tu symbolem alienacji i zadumy. Jest żywiołem,
potężniejszym od człowieka i nieodgadnionym.
Jeszcze inną rolę morza w malarstwie pokazał Jozef Israëls. W jego pracy
pt. Dzieci nad morzem tytułowe morze jest nie tylko przestrzenią do zabawy,
ale i symbolem predestynacji, niekoniecznie rozumianej religijnie. Artysta ukazał przyszłość dzieci na obrazie, nieodłącznie związaną z tonią morską i od niej
zależną. Ubrane bowiem ubogo dzieci wywodzą się z rodziny rybackiej i również je czeka ciężka, kapryśna praca na morzu. To ono kształtuje ich charakter
od najmłodszych lat, gdy bawiąc się pośród fal dzieci uczą się rozpoznawać
zachowanie morza. Przy zrozumieniu tego przeslania sielankowy nastrój dziecięcej zabawy znika, zastąpiony przez smutek i nudę szarej rzeczywistości.
Uwydatnia to stonowana kolorystyka, której celem jest nie tylko naturalizm,
ale także – lub przede wszystkim – zaakcentowanie biedy i przewidywalności
życia ludności rybackiej, pośród której Jozef Israëls żył.
Morze spełnia w malarstwie również funkcję estetyczną. Nie bez kozery
stało się przecież jednym z lubianych motywów impresjonistów. Próbowali oni
uchwycić na płótnie ulotne wrażenie chwili, czyli właśnie impresję 15, podobnie
jak współcześnie robi się przy pomocy fotografii. Nie liczyło się ujmowanie
szczegółów, najważniejsze były uczucia, dlatego też często zaznaczano jedynie
zarysy obiektów.
Najważniejsze były […] studia nad wzajemnymi stosunkami światła i koloru,
co, w połączeniu z ówczesnymi ustaleniami optyki na temat rozbicia plamy
barwnej na podstawowe barwy widma słonecznego, doprowadziło […] do operowania wyłącznie kolorami lokalnymi i posługiwania się techniką dywizjonistyczną […]. Lekkie, szkicowe nakładanie farb, zacierające kontury i bryłowa-

Impresja, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa
1989.
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tość przedmiotów, pozwalało na budowanie płaszczyzny obrazu wyłącznie kolorem i światłem, oddawanie przelotnych faz oświetlenia i ułamkowych momentów ruchu 16.

Efekt ulotności uzyskiwano za pomocą zacierania konturów i trójwymiarowości malowanych obiektów. Wielką wagę przywiązywano do wyboru barw,
bo to one w ogromnej mierze budowały nastrój chwili. Piękno morza świetnie
potrafił oddać Claude Monet. W swej przesławnej Impresji – wschodzie słońca
ukazał swój zachwyt wobec natury. Mocno pomarańczowe słońce wygląda jak
oko w szaro-niebieskiej kompozycji i rzuca dygoczący, poranny blask na zamknięte w zatoce wody morza. Widniejący w oddali port przedstawiony został
jedynie w zarysie, słabo odróżniającym się od powierzchni wody i morza. Zastosowany przez Moneta sztafaż wprowadza dodatkowy element naturalności
obrazu, jakoby dowód na potwierdzenie jego autentyczności i prawdziwości
samego wrażenia, jakie wywołała w artyście uwieczniona chwila.
Piękno morza jako części natury świetnie podkreślił Claude Lorrain w obrazie Św. Urszula wypływa z Rzymu. Na środku płótna, na tle rozjaśnionego
blaskiem słońca nieba majaczy wielki statek. Morze jest spokojne, pocięte łagodnymi falami. Cała kompozycja jest wyciszona i subtelna, morze nie przeraża swoją potęgą, natomiast w połączeniu z jasnym niebem daje nadzieję na
bezpieczny i przyjemny rejs. Podobne odczucia estetyczne budzą wykorzystujące wyrazistszą kolorystykę prace Ludwika de Laveaux. Jego Morze (albo Zachód słońca nad morzem) zachwycają kontrastem barw i wyzierającym z obrazu
ciepłem. Urok chwili burzy leżąca na plaży postać, mącąca spokój pejzażu.
Polscy artyści doceniali morze, drzemiącą w nim siłę i związaną z nim
symbolikę. Polskie malarstwo marynistyczne jest różnorodne, a prace wpisujące się w jego zakres można dopasować do każdej z zaproponowanych w tej
rozprawie kategorii. Przykładowo Żaglówki w Pourville Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej, Jastarnia Erno Erba czy Port Henryka Haydena ukazują morze
jako element tła, wzmacniający kompozycję. Natomiast dzieła o impresjonistycznym charakterze takie, jak Wieczór z nadzieją lub Impresja na horyzoncie
Kornela Wilczka bazują, naturalnie, na ulotności chwili i wrażeniach zmysłowych. Inaczej morze przedstawił Julian Fałat w swoim dziele Laguna wenecka.
Impresjonizm, [w:] K. Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych,
Warszawa 2003, s. 159.
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Wylewające się z obrazu zimne niebieskie barwy paradoksalnie nie sprawiają,
że pejzaż jest nieprzyjemny dla oka. Przeciwnie – obraz wydaje się spokojniejszy i bardziej refleksyjny. Emanuje z niego dostojne, chłodne piękno ogromnego morza. Interesuje ono również Marcelego Harasimowicza, którego Pejzaż
nadmorski skupia się właśnie na ukazaniu wspaniałości i niezwykłej urody natury. Nie można jednak zapominać o tym, że morze jest niebezpiecznym żywiołem. Jego gniew świetnie ukazał Franciszek Ksawery Lampi w dziele Ratowanie rozbitków. Strach i śmierć podkreślona są poprzez wykorzystanie ciemnych barw. W centrum płótna prawie czarne chmury rozstępują się, ukazując
fragment nieba i żółte światło, dające nadzieję. Podobny motyw wykorzystał
Aleksander Orłowski, autor Katastrofy morskiej, przedstawiającej moment roztrzaskiwania się statku o skały. Motywy marynistyczne pojawiają się nadto
w pracach m.in. Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Suchanka, Zbigniewa
Kopani i Dawida Figielka. Specyficzne ujęcie tematyki morskiej w malarstwie
znalazło odbicie w Fali Zbigniewa Hinca czy Ariel II (z roku 2016) Arkadiusza
Dzielawskiego. Oba obrazy odrywają się od „standardowego” ukazywania morza na płótnie. W Fali przestaje być po prostu żywiołem, a zaczyna być bytem,
żyjącym własnym życiem, nieodgadnionym, w Ariel II z kolei morze jest zarówno elementem krajobrazu, jak i żywą duszą głównej bohaterki płótna.
Słona woda tak mocno łączy się z postacią syreny, że nie sposób je rozdzielić.
Ciekawym jest, że Ariel kreuje rzeczywistość przy pomocy pędzla. W trend
niestandardowego ukazywania morza wpisują się także Aquamachiny tego samego artysty. Dzieło to powstało niedawno, bo w 2017 r.
Z opracowania wynika jasno, że określenie roli morza w malarstwie nie
jest proste i trudno tu o jednoznaczność. Morze w sztuce jest bowiem symbolem o ogromnej liczbie skojarzeń. Trudnością jest już samo wymienienie ich
wszystkich, dlatego pracą wręcz niemożliwą wydaje się stworzenie podziału
rozłącznego, zakładającego wszelkie możliwe kategorie. Tym bardziej nie
można przytoczyć wszystkich dzieł marynistycznych i scharakteryzować funkcji, jaką morze w nich pełni. Warto jednak pochylić się nad tą tematyką, ponieważ pomimo wieków zainteresowania marynistyką temat ten wciąż pozostaje w znacznej mierze niezbadany, a studia nad nim są nad wyraz pasjonujące.
Dla człowieka morze jest mniej lub bardziej istotną częścią życia, dla każdej
jednostki może oznaczać coś innego – od wolności po śmierć. Nadal jest niezwykle ważne dla społeczeństw, żegluga bowiem wciąż jest jednym ze środków
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transportu, a ponadto ludzie chętnie korzystają ze skarbów, jakie morze oferuje, np. pożywienia. Obecnie choć docenia się siłę morza, stanowi ono raczej
żywioł, z którym człowiek chce sympatyzować lub współpracować. Pomimo
braku totalnej kontroli nad naturą w mentalności ludzkiej, na pewno europejskiej, nie przeciwstawia się już morza człowiekowi tak, jak niegdyś.
Przeciwstawienie naturze typowe było zwłaszcza dla wczesnej gazy romantyzmu. Natura przestała być monumentalną ramą dla heroicznych czynów,
a także intymną scenerią pastoralnej liryki: stała się potęgą, z którą człowiek
podejmował walkę. […] U progu stulecia natura triumfowała jeszcze w pełni;
w obrazie Friedricha „śmiertelna twardość świata lodowego” [Morze lodu - MŁ]
kruszy z łatwością nieodporny ludzki okręt. Potęga żywiołu morza była jednym
z ustawicznie powracających przeciwników człowieka w sztuce romantyzmu
w […] Rozbitkach Meduzy Géricault, w Okręcie niewolników Turnera 17.

Wieloznaczność symboliczna morza pozwala obecnie na pojmowanie go
w sposób maksymalnie indywidualistyczny. Daje to możliwość silniejszego
zjednoczenia się z naturą i odnalezienia w niej tego, czego człowiek potrzebuje,
przede wszystkim w wymiarze ideowym i psychologicznym.
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Seashore by Moonlight, Department of Paintings: German painting, Louvre,
[online]
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/seashore-moonlight
[dostęp: 19.04.2019].
Summary
What does the sea mean for a human? The marine
motif in painting
The symbolism of the sea is very diverse. It may refer to fertility, loneliness, power and majesty or beauty. Some awareness of colors is required for
a proper interpretation of a role the sea plays at the painting.
The sea happens to be just a background to something great to emphasize
the meaning of e.g. the birth of Venus. On the other hand it may be wild and
merciless as it is seen at The slave ship, but still beautiful (The Sea of Ice). Moreover, the sea is a symbol of loneliness (The Monk by the Sea, The Ninth Wave)
and expresses human’s emotions (Trafalgar, The Raft of the Medusa). In the sea
death (Isle of the Dead) and fate (Children of the Sea) are encoded. Impressionists focused on the beauty of the sea, as C. Monet did. In Poland there are
numerous works with marine motifs, second to none as well.
Many roles does the sea play, they influence each other. There is no way
to divide marine motifs in painting to make it separable, so nowadays we are
free to choose individually what is the one we prefer.
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Zagłada (i) drzew(a).
Poetyckie reprezentacje
roślinnych świadków holokaustu

Śledzenie relacji zachodzącej między środowiskiem naturalnym a zagładą
i jej artystycznymi reprezentacjami wytwarza pewnego rodzaju siatkę powiązań, w której splata się z sobą to, co (nie)ludzkie, organiczne, szczątkowe, śladowe i niewyobrażalne 1. Brak stabilnych ram pozwalających na stworzenie
spójnej narracji na temat destrukcji zachodzącej w obrębie historii w najpełniejszy sposób do głosu dochodzi w utworach poetyckich, uwydatniających
współzależności między „naturą” a „historią ludzkości”. Twórcy, tacy jak Wisława Szymborska, Grzegorz Kwiatkowski, Paul Celan czy Halina Birenbaum,
sięgając po tematykę związaną z zagładą, szczególne znaczenie przypisywali
drzewom, które w poetyckich zapiskach urastały do rangi świadków, współmęczenników i ofiar holokaustu. Ze wspomnień ocalonych oraz poetyckich zapisków wyłania się obraz drzew, które były nie tylko milczącymi świadkami zdarzeń, ale także ich pełnoprawnymi uczestnikami przechowującymi pamięć
o zmarłych. Ten sposób myślenia artystów koresponduje z koncepcjami wypracowanymi na gruncie ekokrytyki, a pionierskie rozważania wpisujące się
w tę koncepcje odnaleźć można w eseju fotograficzno-słownym zatytułowanym Kora.
Georges Didi-Huberman w słowach otwierających esej powstały na skutek wizyty w muzeum w Oświęcimiu w następujący sposób próbował uobecnić
to, co zwykło uznawać się za niewyobrażalne:
Artykuł został napisany w ramach realizacji projektu badawczego „Ekopoetyki historycznych
katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr decyzji 0056/NPRH4/H2a/
83/2016.
1
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Położyłem na kartce papieru trzy kawałki kory. Patrzyłem. Patrzyłem,
myśląc, że patrzenie może mi pomóc odczytać coś, co nigdy nie zostało napisane. Patrzyłem na trzy strzępy kory jak na trzy litery pisma sprzed alfabetu.
(…) Brzozy w Birkenau: to właśnie drzewa – „brzozy” to Birken, a „brzezina”
to Birkenwald – dały nazwę miejscu, które naczelnicy obozu w Auschwitz
chcieli, jak wiadomo, przeznaczyć na zagładę europejskich Żydów 2.
Kora, pochodząca z drzew znajdujących się na terenach byłego obozu,
staje się śladem otwierającym drogę powrotu przeszłości, której jednymi
z ostatnich żyjących świadków są brzozy. W ujęciu filozofa stanowią one „pismo sprzed alfabetu”, rodzaj znaku uruchamiającego pracę pamięci, obraz
przybliżający widmo zagłady. Zwrócenie uwagi na etymologię ukazuje szczególnego rodzaju zależność, w której spalają się z sobą dwa przeciwstawne wektory – życie i śmierć 3. Już samo ukształtowanie obozowej przestrzeni odzwierciedlać miało tak zarysowany podział, a co więcej funkcję linii demarkacyjnej
pełniły brzozy maskujące krematoria bądź kamuflujące doły służące do spalania ciał (Fot 1).
Poeci sięgający do tematyki holokaustu, a także ocalali więźniowie szczególne znaczenie przypisują drzewom, które w ich relacjach urastają do rangi
współtowarzyszy cierpienia, świadków historii, strażników pamięci, desygnatu
pustki po pomordowanych.
Za jeden z najczęściej wykorzystywanych toposów holokaustowych, zgodnie z zestawieniem Sławomira Buryły, zwykło uznawać się transport wiezionych przez las 4. W literackich przetworzeniach tego motywu trudno doszukać
się nazw drzew, występujących w jego granicach – zamiast nich pojawia się
złowrogi obraz przestrzeni przypominającej otchłań lub stanowiącej tło krwawych wydarzeń:
W zaplombowanych wagonach
Jadą krajem imiona
(…)
Tory wiodą w czarny las.
G. Didi-Huberman, Kora, Gdańsk 2013, s. 7, 11.
Zob. A. Kłos, Ogród życia i ogród śmierci – dwie egzystencje w obozie. Eden kontra Auschwitz,
„Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1, s.163-188.
4
S. Buryła, Topika holokaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012,
s. 131-151.
2
3
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Fot 1. Żywopłot kamuflujący krematorium V.
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(negatyw nr 860).
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Tak to, tak stuka koło. Las bez polan.
Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań.
Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę
tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę 5.

W wierszu Wisławy Szymborskiej pola semantyczne skoncentrowane wokół słów czerń i noc stanowią zapowiedź śmierci, która spotkać ma jadących
w wagonach na skraju torów, powodując, że pogłos żydowskich imion zamieni
się w „łomotanie ciszy w ciszę”. Echo losów transportowanych odbija się od
drzew, docierając do uszu podmiotu mówiącego o tych zdarzeniach. Z ich
opisu wyłania się ujęcie lasu definiowanego jako przykład natura devorans,
w którym na plan pierwszy wysuwany jest śmiercionośny charakter przestrzeni
pochłaniającej człowieka. Ten sposób obrazowania naznacza tekstową matrycę
znamionami katastrofizmu, podkreślając dramatyzm wydarzeń rozgrywających
się wśród leśnych ścieżek, intensyfikując wrażenie niezadomowienia i niebezpieczeństwa. Nie bez powodu w utworze Szymborskiej pojawia się „las bez (biblijnych) polan”, na których można byłoby odpocząć, a zamiast nich ewokowany zostaje portret labiryntowej pułapki bez wyjścia. Podobne przedstawienie
kniei zaobserwować można na zdjęciach, dokumentujących zbrodnie nazistowskiego systemu, wykonanych przez więźniów Auschwitz-Birkenau.
Leśna sceneria, stanowiąca tło fotografii obozowych ukazujących eksterminację, w ujęciu Didi-Hubermana stanowić miała przykład „obrazu mimo
wszystko” obalającego złudne przeświadczenie o nieprzedstawialności holokaustu. Filozof, opisując procesy zacierania śladów po eksterminacji – palenie ciał
oraz niszczenie dokumentacji i budynków obozowych, krytycznej ocenie poddaje działania historyków i teoretyków, którzy z działań nazistów oraz masowej
skali zbrodni wywodzą mit o niemożliwości wyobrażenia sobie Auschwitz,
przeciwstawiając takiemu sposobowi prowadzenia narracji wizualne formy reprezentacji traumatycznych zdarzeń 6. Materialne ślady sprawiają, że dyskurs
skoncentrowany wokół etycznego nakazu milczenia pęka niczym balon, z któ-

W. Szymborska, Jeszcze, [w:] Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 47-48.
Stanowisko mówiące o nieprzedstawialności zagłady, pojmowanej jako brak obrazów i dzieł
sztuki oddających prawdę na temat holokaustu, reprezentuje między innymi Gérard Wajcman;
Zob. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008, s. 36.
5
6

356

Zagłada (i) drzew(a) …

rego uszło powietrze. Wśród „czterech kawałków kliszy wyrwanych piekłu” zaobserwować można kadry uwieczniające kobiety prowadzone do komory gazowej krematorium V, układanie ciał, spopielanie zwłok w dołach, a szczególne
miejsce zdaniem filozofa zajmuje fotografia ukazująca korony drzew, podkreślająca dramatyzm sytuacji 7. Autor Kory zwracając uwagę na okoliczności powstania dokumentów, zauważa, że skierowanie migawki aparatu w stronę gałęzi znajdujących się nad głową fotografującego dowodzi, iż zostały one wykonane „z ukrycia”, bez wiedzy strażników, dowodząc tym samym szczególnej
odwagi członków Sonderkomando, którzy zdecydowali się zorganizować akcję
i uchwycić fragment prawdy na temat zagłady (Fot. 2) 8.
Umiejscowienie posępnego obrazu drzew w centrum skłania do ponownego przemyślenia funkcji postkatastroficznego pejzażu. Podążając tropem wyznaczonym przez Didi-Hubermana należałoby stwierdzić, że las otaczający tereny obozu przestaje pełnić funkcję dekoracji, a co więcej urasta do rangi pełnoprawnego uczestnika zdarzeń, skoro zostaje sportretowany tak, jak pozostałe
ofiary. Ten sposób ujęcia tematu zmienia pryzmat myślenia o drzewach pojawiających się w literaturze, powodując, że dotychczasowe formy reprezentacji
zaczynają wymagać rekonceptualizacji.
Obraz brzozy jako typowego elementu polskiego krajobrazu za sprawą
dzieł, takich jak Chopinowskie mazurki czy Brzezina Iwaszkiewicza, w rodzimej tradycji kulturowej na stałe powiązany został z melancholijnym wspomnieniem tego, co utracone. Trop ten na nowo podjął Grzegorz Kwiatkowski,
zamieszczając w motcie Spalania słowa z Czarodziejskiego fletu Mozarta: „jam
ptasznik biedny/dopiero z lasu przychodzę wesoły/hopsasa hopsasa” 9, które
ironicznego wydźwięku nabierają, gdy okazuje się, że leśna sceneria jest przede
wszystkim miejscem nazistowskich zbrodni. Poeta, oddając głos kolejnym

Tamże, s. 23.
Didi-Huberman w krytyczny sposób odnosi się do koncepcji wystawy w muzeum w Oświęcimiu, na której zamieszczono jedynie trzy fotografie i pominięto obraz przedstawiający gałęzie
drzew, co doprowadziło do dużego uproszczenia nieuwzględniającego warunków ich powstania.
Zdaniem filozofa jedynie postawienie przed oczyma zwiedzających steli z reprodukcjami czterech ujęć pozwoli na pełne uobecnienie tragizmu opisywanej historii; Zob. G. Didi-Huberman,
Kora …, s. 55-62.
9
G. Kwiatkowski, Spalanie, Wrocław 2015, s. 5.
7
8

357

Ewa Kuliś

Fot. 2. Kobiety prowadzone do komory gazowej krematorium V, sierpień 1944.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Źródło: www.auschwitz.org.

postaciom, wytwarza polifoniczny wywód tworzący skomplikowany obraz niemieckiej mentalności, z jednej strony utożsamianej z umiłowaniem do tego, co
estetyczne i piękne, z drugiej zaś kojarzonej z wyjątkowym okrucieństwem
(„potomek Schuberta/ jeździ na rozstrzeliwania/ i wygwizdywał melodie
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przodka” 10). W projekt Kwiatkowskiego wpisana zostaje ambiwalencja ujawniająca się w sposobie prezentacji zdarzeń wybrzmiewających z wypowiedzi ich
uczestników, zastosowanie liryki maski podkreślać ma, że etyczna ocena postaw propagowanych w „epoce żelaznych pieców” jest niemożliwa, gdyż zależy
od przyjętej perspektywy. W świecie poetyckiej opowieści zbrodniarze wojenni, tacy jak Adolf Eichmann czy Wilhelm Koppe ukazani zostają przez pryzmat życia codziennego, w którym czas upływa im na ścinaniu drzew, spożywaniu bulionu, pastowaniu butów i opowiadaniu swym żonom baśni o życiu
w Auschwitz. Jak gorzko konstatuje Kwiatkowski naczelnicy obozu, pośrednio
odpowiedzialni za zbrodnie, byli przecież zwykłymi pracownikami usiłującymi
z wykonywanej pracy utrzymać swe rodziny, a ukształtowanie terenów położonych wśród Wisły i Soły sprzyjało eksploracji środowiska 11. Czynniki te
wskazują na płynność granic między wymiarem natury i kultury, co uchwycone zostaje w utworze leśnik Danz 12:
podczas wojny układaliśmy ciała jak drewno
ale już po wojnie układaliśmy w lesie drewno
jak świeżo ścięte ciała 13.

Tamże, s. 22.
Jacek Małczyński zwracał uwagę, że żyzność gleb znajdujących się w pobliżu obozu była powodem prowadzenia przez władze III Rzeszy polityki zachęcającej do przesiedlania na te tereny
niemieckich osadników. W celu modernizacji polskich wsi do pracy wykorzystywano więźniów
Auschwitz-Birkenau, do których zadań należała budowa systemu melioracyjnego, hodowla zwierząt, uprawa roślin. Z pocztówek i listów Niemców, którzy przyjechali do Auschwitz, wyłania
się wizja idyllicznego krajobrazu na plan pierwszy wysuwająca elementy podkreślające piękno
środowiska naturalnego (bujne ogrody, zieleń traw, możliwość odpoczynku w cieniu drzew);
Zob. J. Małczyński, Krajobraz zagłady w perspektywie posthumanistycznej, Historyka. Studia Metodologiczne” 2015, nr 45, s. 55-77.
12
W tym miejscu warto przywołać historyczny kontekst stanowiący pobudkę do powstania
utworu. Zgodnie z zapiskami znajdującym się w księgach wieczystych miasta Gdańsk leśnik
Danz był autentyczną postacią, która w 1896 na terenach wzgórza znajdującego się w Oliwie,
zasadziła brzozy, układające się w napis upamiętniający datę tego wydarzenia opatrzony sygnaturą pomysłodawcy (pocztówki z reprodukcjami fotografii drzew cieszyły się dużą popularnością). Po wojnie ten rodzaj żywego pomnika został zdewastowany na skutego rozrastania się lasu.
W Gdańsku do dziś istnieje wzgórze noszące nazwisko leśniczego. Kwiatkowski w swoim utworze oddaje głos wspomnianej postaci, osadzając jej słowa w ramach zdarzeń rozgrywających się
w czasie II wojny światowej; Zob. B. Gondek, Jak leśnik Danz podpisał się na drzewach?, [online]
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,5063910.html [dostęp: 18.04.2017].
13
G. Kwiatkowski, leśnik Danz, [w:] Spalanie, s. 12.
10
11
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Autor Radości, przywołując funkcje leśnej przestrzeni naznaczonej topografią śmierci, dekonstrukcji poddaje binarną opozycję między „kulturą” a „naturą”. W optyce tej to, co zgodnie z kulturowym stereotypem wydawać się
mogło niewinne, zbroczone zostaje krwią z powodu „rzezi na bagnach”, które
„odbywały się w rytmie prac sezonowych” 14. Zderzenie sfery „naturalności”
z „wytworami pracy rąk ludzkich”, będącymi symbolem „cywilizacji postępu”
(za jaką zwykło uznawać się Niemcy), jest próbą przewartościowania znaczeń,
dążącą do wywrócenia porządku, uwydatniającą wymienność i umowność
wspomnianych kategorii. Należy zwrócić uwagę, że sposób układania drewna
i ciał, zgodnie z tradycyjnym paradygmatem postrzeganych jako pojęcia przeciwstawne, przyczynia się do wykształcenia Latourowskiego obszaru „pluriwersum”, podkreślającego masowy wymiar zagłady 15. W wydaniu tym unicestwienie ciał roślin i ludzi używane jest na metonimicznej zasadzie, uwydatniającej
nierozerwalność splotu „natura-kultura”, w którym to każdy z wymienionych
członów stanowi namacalny dowód popełnionych zbrodni 16. Kwiatkowski,
oddając głos leśnikowi - strażnikowi drzew pozostającemu w stałym kontakcie
z środowiskiem, wyzbywa się antropocentrycznego punktu widzenia, przybliżając obraz zagłady obejmującej wszelkie formy istnienia i przypisując tym samym roślinom funkcję pełnoprawnych uczestników zdarzeń. Podobne zestawienie odnaleźć można we wspomnieniach tych, którzy przeżyli Oświęcim.
Halina Birenbaum, tworząc literacki zapis doświadczeń obozowych,
zwracała uwagę na szczególną rolę, którą ona i jej współtowarzysze przypisywali
drzewom. Zgodnie z poetyckim zapisem postrzegane były one jako by przywołać Hildbergowskie rozróżnienie, milczący „świadkowie” cierpienia milionów
Żydów, którzy wchłaniali „i krzyk i ogień i dym” 17:
Wpatrywałam się w drzewa
Wdychałam ich zapach
zmieszany
Z zapachem palonych ludzi

Tamże, s. 11.
B. Latour, Polityka natury, Warszawa 2009, s. 67.
16
B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011, s. 17.
17
H. Birenbaum, Drzewa milczą, [w:] Nawet gdy się śmieję, [online] http://www.zchor.org/bi
renbaum/wiersze.htm#25 [dostęp: 20.04.2017].
14
15

360

Zagłada (i) drzew(a) …

Modliłam się o zachowanie
śladów
Że byłam kiedyś na tym
świecie…
Wielu jak ja spowiadało się tu
drzewom
Błagało o pamięć
Pragnęło wspiąć się na ich
wierzchołki
By odlecieć
(…)
A drzewa to wszystko widziały
Słyszały
I swym zwyczajem
Rosły zieleniły się – i milczały 18
W przywoływanym utworze dochodzi do zderzenia opisu działania unicestwiającej machiny z wiecznym trwaniem drzew. Poetka zwraca uwagę, że
wobec masowości zagłady roślinni obserwatorzy zdarzeń zajmują niewzruszone
pozycje w milczący sposób przyglądając się śmierci Żydów. Natura skażona
zostaje upiornością zbrodni, co podkreślone zostaje poprzez uwydatnienie zależności zachodzącej między produkcją tlenu a zagazowywaniem ofiar w komorach. Drzewa odpowiedzialne za pierwszy z wymienionych procesów
wchłaniają zapach „spalonych”, co powoduje, że w roślinach rosnących na terenie obozu „kryje się wielka ludzka rozpacz”, gdyż jak powiada Didi-Huberman: „śmierć ludzi nie znaczy, że odeszli oni gdzie indziej. Są tutaj, dokładnie
tutaj: w polnych kwiatach, w soku brzóz, w niewielkim jeziorku (…)” 19. Tym
samym milczący świadkowie wpisani w pejzaż dramatycznych zdarzeń stają się
rodzajem ogromnego cmentarzyska, na którym spoczywają prochy pomordowanych, co sprawia, że nadana zostaje im ranga relikwii. Birenbaum przypisuje
drzewom rolę obserwatorów zgłady naznaczonych piętnem pamięci o dokonanych zbrodniach, jednocześnie uznając, że tylko kontemplacja krajobrazu nacechowanego traumą przynieść może jej przepracowanie, co potwierdzają
18
19

Tamże.
G. Didi-Huberman, Kora …, s. 42.
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słowa: „w ich niepoprawnym tajemnym/milczeniu/ (…) dziś jest ukojenie”.
Do wypowiedzenia tego rodzaju konstatacji skłania poetkę przeświadczenie
o szczególnej roli „milczących świadków”, pełniących funkcję medium zdolnego połączyć świat żywych i zmarłych („w ich szumie jednoczę się z moimi
Bliskimi Straconymi”). Stwierdzenie to wprowadza przesunięcie w obrębie
Hilbergowskiego trójkąta osadzającego uczestników zagłady w rolach sprawcy
– ofiary – świadka 20 i jak dowodziła Aleksandra Ubertowska uświadamia, że
jest on „konstruktem ułomnym, bowiem by ogarnąć wszystkie wymiary zdarzenia, jakim był holokaust, powinien on stać się modelem bardziej wielowymiarowym” 21. By tego dokonać należy zwrócić uwagę, że przyroda w tak zarysowanej sytuacji spełnia rolę aktanta generującego kolejne zdarzenia. W poetyckim ujęciu drzewa przeżyły tych, którym niedane było przetrwać, stając się
desygnatem nieobecności „straconych”. Pustka rezonująca z kart opowieści
o zagładzie dochodzi do głosu również w twórczości Paula Celana.
Autor Psalmu, który jak powszechnie wiadomo w czasach holokaustu
utracił rodziców, opłakuje swych bliskich przywołując w kolejnych utworach
obrazy pejzażu naznaczonego tym, co nieobecne:
OSIKO, twoje liście lśnią biało w ciemności.
Włosy mojej matki nigdy nie zbielały.
Mniszku polny, zieleni się Ukraina.
Moja jasnowłosa matka nie wróciła.
Deszczowa chmuro, zwlekasz przy studniach?
Moja cicha matka płacze nad wszystkimi 22.

Przedwczesna śmierć matki sygnalizowana jest poprzez brak białych włosów na głowie (oznaki starości), sugerujących, że naturalny porządek rzeczy
został zaburzony. Krajobraz opisywany przez poetę odmalowany został w melancholijnych barwach wyrażających pustkę, definiowaną jako „szczególne
miejsce, które otwierając przestrzeń dla wszelkich form, potencjalnie je w sobie
R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie: zagłada Żydów 1939-1945, Warszawa 2007.
A. Ubertowska, Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie, „Teksty Drugie” 2013,
nr 1-2, s. 37.
22
P. Celan, Psalm i inne wiersze, Kraków 2013, s. 25.
20
21
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rozpoznając, samo poszukuje schronienia” 23. Pojawiające się w kolejnych wersach zestawienia ukraińskiej przyrody z wspomnieniem matki nadaje całości
lamentacyjnego charakteru, wykazując, że opłakanie zmarłych jest niemożliwe,
co powoduje, że środowisko naturalne staje się desygnatem braku. Wyrażenie
utraty może zostać dopuszczone do głosu jedynie na metonimicznej zasadzie
podstawiającej w miejsce wspomnianego uczucia opustoszały krajobraz, a widok ten wywołuje w odbiorcy, mówiąc słowami LaCapry, „empatyczne wytrącenie z równowagi” 24. Żałobny ton rozprawiający o śmierci niewinnych ofiar
(cecha ta podkreślana jest poprzez obrazy bieli) w poetyckim ujęciu pełni funkcję uobecnienia pamięci o tych, których prochów nie można było pogrzebać.
Zastosowanie takiego rozwiązania twórczego powoduje, że ukraiński pejzaż
staje się rodzajem nieistniejącego cmentarzyska, na którym funkcja płaczki żałobnej przypisana zostaje smutnej topoli.
W utworach skoncentrowanych wokół holokaustu poetyckie reprezentacje topoli i brzozy urastają do rangi współuczestników zagłady, którym dane
było przeżyć i w swej strukturze przechować pamięć o śmierci ofiar. Współcześnie praktyka ścinania drzew nie omija, by przywołać formułę Aleidy Assmann,
„miejsc traumatycznych”, związanych z eksterminacją Żydów, co sprawia, że
pejzaż naznaczony wybrakowaniem jest częstym widokiem rozpościerającym
się tam, gdzie jeszcze do niedawna można było ujrzeć las. W 2007 roku na
terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau „zgładzono” kilkadziesiąt drzew,
które „pamiętały” czasy nazistowskiej zbrodni. W ich miejsce zasadzono nowe
brzozy, które miały przypominać o wcześniejszym ukształtowaniu terenu i doprowadzić do zachowania równowagi w ekosystemie. Gest ten odebrany został
jako przykład pozytywnej praktyki, w przeciwieństwie do „zamordowania mirabelki”, jak wycięcie drzewa rosnącego przy ulicy Nalewki nazwał Jacek Leociak 25. Szereg praktyk literackich i politycznych podejmujących zagadnienie
„zagłady (i) drzew” uzmysławia, że nie są one jedynie świadkami tych wydarzeń, ale stają się także ich uczestnikami.

E. Rewers, Pustka i forma, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3, s. 308.
D. LaCapra, Pisanie historii, pisanie traumy, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011, s. 512.
25
J. Leociak, Słynna mirabelka z Nalewek wycięta [list], [onlone] http://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,21488451,slynna-mirabelka-z-nalewek-wycieta-list.html, [dostep: 17.05.
2017].
23
24
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Summary
Extermination of (and) trees.
Poetic representations
plant witnesses of the Holocaust
The article is an attempt to describe the functions of trees in works focused around the holocaust. Authors reaching out for this subject attributed
particular importance to them, which resulted from the proximity of these
plants and their role during the extermination (birches giving the name of the
place intended for the extermination of Jews, fires camouflaging the crematorium). From the memories of survivors and poetic notes an image of trees
emerges, which were not only silent witnesses of events, but also their fullfledged participants storing the memory of the dead.
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Natura w przestrzeni cmentarza.
Pomiędzy przyrodą,
zabytkową zielenią, symboliką
i pragmatyką

Natura zawsze była podstawową formą, która tworzyła przestrzeń cmentarza. Początkowo wydzielona przestrzeń składała się tylko z przyrody i ewentualnie jej drobnych modyfikacji. Była ona używana pragmatycznie oraz symbolicznie, lecz wyłącznie poprzez ingerencję człowieka w jej naturalny układ.
Forma zawsze pozostawała czysto przyrodnicza i mogła być nieczytelna dla postronnych. Dopiero później zaczęły się pojawiać elementy, które były znacznie
zmodyfikowane i wyróżniały się w przyrodzie. Z czasem wszelkie modyfikacje
przeszły w stronę form artystycznych, w związku egalitaryzacją podejścia do
kommemoracji.
W Polsce w znacznej mierze przywiązuje się wagę do zabytkowej zieleni
przy inwentaryzacji i katalogowaniu cmentarzy. Karta cmentarza stworzona
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 1 przewiduje wiele rubryk, które wprost
odnoszą się do przyrody. Możemy tutaj wymienić np.: położenie cmentarza,
starodrzew czy ogólny stan zachowanie zieleni na cmentarzu. Szczególnie punkt
starodrzew jest rozbudowany. Opis ilości, przekątnej pnia czy stanu zdrowotnego
dają wyraźny impuls do zadbania o strukturę przyrodniczą zabytkowego cmentarza oraz w pobliżu zabytkowych grobów. Również zwraca uwagę hasło mogiła
w Instrukcji opracowywania kart ewidencyjnych cmentarzy. Zgodnie z opisem
mogiłami są „groby ziemne pokryte darnią lub innymi roślinami okrywowymi,
Wszystkie karty ewidencyjne oraz ich instrukcje opracowania są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem www.nid.pl.
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na mogile może znajdować się krzyż lub inny element symboliczny”. Elementy
takie jak: płyty nagrobne czy pomniki nagrobne są klasyfikowane jako nagrobki
według Instrukcji opracowywania kart ewidencyjnych cmentarzy. Tak więc mogiły
są formami związanymi z naturą i jej drobnymi modyfikacjami, lecz nie formami artystycznymi. Przede wszystkim ich naturalny i przyrodniczy charakter
wiąże się z ulotnością oraz nietrwałością, naukowo najczęściej nieuchwytnością
starszych form.
Musimy przede wszystkim określić termin natura w odniesieniu do form
cmentarza. Jest on szerszy niż przyroda czy zabytkowa zieleń. Naturą będzie
cała przyroda i zieleń, jej dowolne modyfikacje przez człowieka, która nie wyróżniają się z przestrzeni naturalnej w zasadniczej formie i mogą być dla osoby
postronnej nieczytelne jako modyfikacje. Będą nimi również proste elementy
wertykalne – znaki nadgrobne, które powstały z przestrzeni cmentarza, np. kamień nadgrobny bez form rzeźbiarskich lub krzyż drewniany. Są one symboliczne, lecz bardzo ulotne.
Często w pracach historycznych zwraca się uwagę na formy rzeźbiarskie
i architektoniczne, lecz rzadziej na położenie oraz przyrodę i zieleń, traktując
je jako dodatek do całej materialnej struktury naziemnej w formie artystycznej
lub zbliżonej do niej. Krajobraz inny niż artystyczny lub ogólna malowniczość
są rzadko doceniane. Szczególną uwagę na zalety i wady przyrody w strukturze
cmentarza zwrócił już w roku 1925 na łamach Słowa Polskiego B. Janusz 2 .
W artykule tym podkreśla on przewagę Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie nad innymi polskimi, tu przykładem są warszawskie Powązki czy cmentarz
Krakowski, czyli Rakowicki, która zasadza się w zieleni oraz urbanistyce 3. Ważnym jest też podkreślanie udziału człowieka w modyfikacji przyrody cmentarnej 4. To pokazuje, że już od około stu lat mamy do czynienia z planowym,
oczywiście w nielicznych wypadkach tak wtedy, jak i dziś, podejściem do natury cmentarza. Jej podkreślanie w kartach ewidencyjnych czy pracach badawczy jest bardzo ważne.
Cała przestrzeń sepulkralna, nie tylko cmentarz, jest wyrażeniem trzech
podstawowych aspektów: religijnego, honorowego i kommemoracyjnego.
B. Janusz, O całość i piękno cmentarza Łyczakowskiego, „Słowo Polskie” 1925z dn. 2 listopada,
s. 4.
3
Tamże.
4
Tamże.
2

368

Natura w przestrzeni cmentarza. …

Określenie, jakie aspekty wiążą się z miejscem pochówku wyjaśnia również jego
formę czy dążenie do formy.
Aspekt religijny w naszym świecie jest określany głównie przez Stary i
Nowy Testament, ponieważ na terenie Polski dominują i dominowały cmentarze
chrześcijańskie, rzadko żydowskie, a tylko na nielicznych terenach – Wlk. Ks.
Litewskiego i Warszawy jako stolicy cmentarze muzułmańskie 5.
Zasadniczo element religijny sprowadza się do pochowania ciała. Już Mądrości Syracha stwierdzają: „(…) pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu” 6.
Jednocześnie w tej samej księdze mamy zachętę do pozostawienia umarłych
umarłym 7. Wspominana jest śmierć Racheli i jej pochówek 8. Jakub pochował
Rachelę w Kanaanie, a jest to podkreślone jego słowami: „(…) i musiałem ją
pochować tam (…)” 9. Pierwsza księga Samuela wspomina o Samuelu, że „(…)
pochowali go w jego posiadłości w Rama” 10. W Księdze rodzaju można przeczytać o aspekcie miejsca, gdy Jakub chce być pogrzebany ze swymi przodkami,
a nie w Egipcie 11. Oczywiście też mamy do czynienia z kommemoracją, gdy
„Jakub ustawił stelę na jej grobie. - Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś
dzień” 12. W Nowym Testamencie mamy dość radykalne podejście. Jezus Chrystus mówi wprost: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” 13.
Zakończeniem tego podsumowania krótkiego jest Katechizm rzymski, który
nakazuje tylko „umarłych pogrzebać” 14 . Dodatkowo jest klauzula, że „(...)
Chrystus Pan wykraczającym przeciw niemu [obowiązkowi uczynków miłosiernych co do ciała] grozi wiecznym potępieniem” 15.

O cmentarzach muzułmańskich zob. A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce,
1998, nr 7 (10); Autor opisuje cmentarze na terenach dzisiejszej Polski. W pewnej mierze nawiązuje on do tradycji Litwy, zob. tamże, np. s. 37-43; Zielenią i przyrodą raczej w pracy się nie
zajmuje, choć należy zwrócić uwagę, że opisuje on niektóre mogiły, a na planach często są zaznaczone elementy przyrodnicze, zob. tamże, np. s. 89, 93.
6
Syr 38, 16, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa – Poznań 2000.
7
Syr 38, 19-22, [w:] Pismo Święte ….
8
Rdz 35, 19; 48, 7, [w:] Pismo Święte ….
9
Rdz 48, 7, [w:] Pismo Święte ….
10
1 Sm, 25, 1, [w:] Pismo Święte ….
11
Rdz 47, 30, [w:] Pismo Święte ….
12
Rdz 35, 20, [w:] Pismo Święte ….
13
Mt 8, 22, [w:] Pismo Święte ….
14
Katechizm rzymsko-katolicki większy dla archidyecezyi gnieźnieńskiéj i poznańskiéj, Gniezno
1870, s. 85, p. 31.
15
Tamże, s. 85, p. 32.
5
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Spełnienie aspektu religijnego nie jest trudne. Przestrzeń naturalna i natura świetnie spełniają te warunki. Podstawowa funkcja cmentarza może ograniczyć się tylko i wyłącznie do natury. Oczywiście aspekty honorowe i kommemoracyjne wymagają już większych form, choć zawsze aspekt honorowy może
się sprowadzać do np. poświęconej ziemi. Warto zauważyć, że według Michela
Foucault wzrost elementów kultury pamięci jest powiązany ze spadkiem religijności 16. Spadek ten jest związany z epoką cmentarzy industrialnych, co niewątpliwie sprzyja eliminacji wiele elementów naturalnych, które nie sprzyjają
kommemoracji, a już szczególnie indywidualnej. Jednakowoż przestrzeń naturalna czy grób, który posiada ziemny korpus i drewniany krzyż mogą zapewnić
długie trwanie pochówku nawet w I p. XX w. Wszystko oczywiście zależy od
najbliższych, ponieważ groby pielęgnowane nie podlegały tradycyjnie likwidacji 17.
Cmentarze na obszarze świata pogańskiego nie łączą się w sposób bezpośredni, a jedynie kulturowy z nekropoliami świata starożytnego, szczególnie
śródziemnomorskiej części Imperium, gdzie forma honorowa i kommemoracyjna była dosyć powszechna 18. Nasz słowiański świat pogański znał zasady honoru i czci w perspektywie sepulkralnej, ale wyłącznie poprzez modyfikacje
przyrody i budowę kurhanów, czego ślady znajdujemy np. u Kosmasa 19. Nie
były one jednoznacznym niszczeniem przyrody i znakiem widocznym dla każdego postronnego. Starały się one zachować równowagę krajobrazu wyłącznie
poprzez honorową i tylko częściową kommemoracją, utrwaloną w kulturze
werbalnej, a więc skazanej w toku dziejów na zatarcie, czego przykład również
widzimy u kronikarza Czechów 20.
Nasza tradycja od początków chrześcijaństwa starała się rozdzielać w przestrzeni grzebalnej funkcje religijne, honorowe i pamięci w swoim znaczeniu,
lecz nie było zakazów ich łączenia. Wszelkie miejsca chrześcijańskiego pochówku były powiązane w średniowieczu ze sferą religijną. Sfera honoru i pamięci, czci i kommemoracji były już ściśle wytyczone.
M. Foucault, Inne Przestrzenie, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 121-122.
Nieprawdziwe pogłoski, „Prawda Kołomyjska” 1935 z dn. 13 stycznia, s. 4.
18
R. E. Wycherley, The Stones of Athens, Princeton - New Jersey 1978, s. 257; L. A. Tritle, A new
history of the Peloponnesian War, b. m. 2010, s. 17.
19
Kosmůw letopis český, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. II, Cosmae chronicon Boemorum cum
continuatoribus, Praha 1874, s. 23.
20
Tamże.
16
17
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Wykopaliska archeologicznego z terenów cmentarzy dostarczają nam dużej ilości artefaktów. Lecz problem w tym, że dotyczą one praktycznie wyłącznie
grobu właściwego – ślady trumien, wyposażenie grobów, tzw. obole martwych 21.
Brak jest natomiast zasadniczych form materialnych, trwałych struktur naziemnych nagrobków na polu grzebalnym. Sprowadza się to do nietrwałości
mogiły, która w swej części nadziemnej musiała być w pełni naturalna, bez produkcji artystycznej, rzeźbiarskiej i kommemoracyjnej. Funkcje honorowe oraz
kommemoracyjne pełniła sakralna przestrzeń kościołów. Przy czym częściej jest
spotykana funkcja honorowa niż kommemoracyjna. Za przykład mogą służyć
pochówki mnichów w kościołach – honor, lecz brak pamięci. Liczba pochówków była znacznie większa niż elementów upamiętnienia 22. W przestrzeni architektonicznej nie było miejsca dla natury, tutaj dominowała materia – wyroby różnego rodzaju, lecz już na przykościelnych cmentarzy królowała przyroda.
Epoka nowożytna rozwija dążenia do kommemoracji, a jednocześnie eliminuje po części naturę z cmentarza. Wkraczanie wytworów artystycznych
i rzeźbiarskich do przestrzeni cmentarza jest związane z dążeniami do awansu,
jak w przypadku kaplicy Boimów we Lwowie 23. Kolejnym przykładem wzrostu
znaczenia cmentarza jako przestrzeni honorowej i kommemoracyjnej, a nie
tylko religijnej są Łuczanowice, dziś w granicach Krakowa. Były one cmentarzem protestanckim 24. Oczywiście dotyczy to tylko ludzi bogatych. Biedniejsi
musieli dalej zadowolić się pogrzebaniem zwłok w aspekcie czysto religijnym.
Dopiero przejście od cmentarzy przedindustrialnych do industrialnych
niweczy zasadniczą naturalną formę cmentarza. Zaczynają powstawać bogate

Zob. np. Е. Манева, Средневековна некропола Пепелиште, Скопје 2000; I. Štefan,
L. Varadzin, Počatky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie, [w:] Kościół
w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej. Gniezno 21-24 września
2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009; P. Mašková, K obrazu středověkého pohřebiště – církevní
normy a výpověď archeologických pramenů, [w:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów...
22
W klasztorze tynieckim mówimy np. o blisko stu odkrytych pochówkach; zob. H. Zoll-Adamikowa, Pochówki benedyktynów tynieckich jako impuls do dyskusji nad średniowiecznym rytuałem
pogrzebowym w ośrodkach monastycznych, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach
4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 445.
23
J. Kowalczyk, Europejskie i narodowe znamiona sztuki polskiej na przełomie XVI i XVII wieku,
[w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984, s. 74.
24
Historię cmentarza w Łuczanowicach opisuje Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego przez
X. Wojciecha Węgierskiego, opr. M. Pawelec, Kraków 2007.
21
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materialne struktury naziemne, lecz ich rozwój jest powolny, a upowszechniony dopiero w XX wieku. Wciąż wiek XVIII i XIX zachowują, oczywiście
w zależności od warunków, wiele naturalnych elementów grobu. Opis pochówku wśród zesłańców na Syberii na przełomie XVIII i XIX wieku odpowiada realiom nie tylko trudnego azjatyckiego klimatu. Mogiła Jana Nartowskiego została opisana słowami: „Przytoczyli wielki kamień na miejsce pogrzebania, co miał służyć za nagrobek, na którym wyryto imię pogrzebanego i rok
jego śmierci dla wiadomości innych późniejszych posieleńców” 25. Także zdjęcie
Cmentarza na Rossie w Wilnie z 1866 roku jest dowodem wciąż małej ingerencji wytworów rzeźbiarskich, artystycznych i architektonicznych w strukturę
cmentarza, tak bogatego cmentarza. Dalej widać wiele elementów przyrodniczych, które stanowią o pragmatyce i symbolice 26.
Pod względem schematu badawczego natura zawiera się w trzech aspektach: lokalizacji, układu topograficznego i zieleni. Samą zieleń musimy podzielić na publiczną i prywatną.
Lokalizacja zawsze była aspektem przemyślanym, ale również różnorodnym. Wśród czterech podstawowych czynników lokalizacji cmentarzy Anna
Długozima wymienia aspekt przyrodniczy (krajobrazowy) 27. Już przed wojną
wyrażano jasno ważki element, jakim jest położenie. Ono właśnie stanowiło
często o pięknie niektórych cmentarzy, tu przykład Łyczakowa 28. W polskiej
przestrzeni możemy odnaleźć różnorodne formy ukształtowania cmentarza
w przestrzeni naturalnej. Za przykład mogą służyć często płaskie formy, które
są najliczniejsze, ale również bardzo specyficzne 29. One odnoszą się albo do
miasta/obszaru, albo konkretnego cmentarza. Na przykład wiele cmentarzy wileńskich jest połączonych z pagórkowatym układem terenu (Stara Rossa, Antokol). Cmentarz Antokolski pokazuje, że pagórkowatość terenu potrafiła tworzyć naturalne kwatery. W przypadku tym jeszcze w okresie zaborczym górną

Pamiętnik xiędza Ciecierskiego przeora dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów
jego przygody, doznane na Sybirze w latach 1797-1801, Lwów 1865, s. 134-135.
26
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Fg.1-514/3, Римскокатолическое клад-бище Росса
27
A. Długozima, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011, s. 75.
28
B. Janusz, O całość i piękno cmentarza Łyczakowskiego …, s. 4.
29
Temat położenia cmentarza nad poziomem morza w Bieszczadach, Warmii i Warszawie rozwija; A. Długozima, Cmentarze jako ogrody …, s. 79-81.
25
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część cywilną i dolną wojskową, gdzie w okresie I w. ś. powstał cmentarz wojskowy niemiecki 30. Cmentarz szawelski jest położony na wzgórzu, w pobliżu
jeziora. Jego naturalna forma wpisuje się jako pewnego rodzaju dominanta architektoniczna, ale również zbocza wzgórza są świetnym miejscem na drążenie
grobowców. Wykute wejścia w zboczach tworzą niepowtarzalny klimat tego
żmudzkiego cmentarza 31.
Również na południowych Kresach mieliśmy podobne podejście. Cmentarz rzymskokatolicki w Jampolu (dawna gubernia podolska) jest położony
w najwyższej części miasta, nad skarpą Dniestru. Góruje on nad całym założeniem architektonicznym. Oczywiście jest wtórny do miasta, ponieważ najstarsze nagrobki pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku, czego przykładem może
być grób proboszcza jampolskiego Ferdynanda Janickiego, lecz centrum nekropolii z kaplicą cmentarną było rozplanowane praktycznie nad samym zboczem,
co czyniło z tego budynku świetnie widoczne miejsce. Co ciekawe, piękny widok na cmentarz rozpościera się szczególnie ze strony tzw. multańskiej, czyli
mołdawskiej. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również cmentarz prawosławny oraz niedaleko żydowski.
W dużej mierze takie położenie jest wpisane w cmentarze okręgu krakowskiego z I w. ś. Wiele cmentarzy powstawało w pobliżu osiedli czy jako kwatery
już istniejących, lecz niektóre w miejscach bardzo widocznych. Szczególnie widoczne jest to w twórczości Dušana Jurkoviča, który preferował często wzgórza
i zbocza 32. Roman Reinfuss podkreślał już przed wojną odnośnie cmentarzy
Bundesarchiv, Bild 183, Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild, S02231,
Scherl. I. Weltkrieg 1917. Deutsche Kriegergräber im Osten. (Wilna-Antokol.).
31
Niestety dziś wiele elementów cmentarza jest zniszczonych, w tym jego centralny punkt –
kościół. O prawdziwym pięknie tego miejsca mówią szczególnie archiwalne fotografie, zob. np.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Pagrindis, ČDM Ng 6049; Szerzej o cmentarzach na Żmudzi pisze J. Skłodowski, Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości obojga narodów, Warszawa 2013.
32
O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 61; Szerzej
o ogólnej problematyce, zob. tamże, szczególnie s. 59-64; A. Partridge, W stulecie hekatomby.
Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony, "Ochrona Zabytków" 2015,
nr 1; Świetnym przykładem zachodniogalicyjskiego cmentarza, który dominuje w perspektywie
okolicy jest cmentarz nr 123 w Łużnej autorstwa Jana Szczepkowskiego z kaplicą Dušana
Jurkoviča; Szerzej zob. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 193-196; Świetnie jest zarysowana dominanta w fotografiach archiwalnych, zob. np. Narodowe Archiwum Cyfrowe w
Warszawie, 1, Ilustrowany Kurier Codzienny (1918-1939), U-3954-1, Łużna. Cmentarz wojenny na Pustkach.
30

373

Paweł Szafrański

w Karpatach koło Krakowa i Przemyśla, że „Szczególnie starali się [Austriacy]
uświetnić miejsca, gdzie rozegrały się słynniejsze bitwy. W takich wypadkach
wybierali na cmentarze miejsca widoczne, z daleka górujące nad całą okolicą” 33.
Lokalizacja austriackich cmentarzy wojennych z okresu I w. ś. w miejscach wyniosłych w innych regionach była w dużej mierze zależna od rzeźby terenu.
Niemożliwym było to w okolicach Tarnopola, lecz już w krajobrazie karpackim
okolic Stanisławowa czy w Alpach było to możliwe, a nawet często pożądane.
Za przykład mogą służyć cmentarze w Dżwinowie 34 (woj. stanisławowskie II
RP) oraz Caorii 35 i Podmelcu 36 (Alpy). Nie możemy zapominać, że austriackie
cmentarze wojenne okręgu krakowskiego, przemyskiego i lwowskiego były często i w dużej mierze źle odbierane przez polskie społeczeństwo jako element
obcy kulturowo 37. Jednocześnie może to kontrastować, ale nie musi, ponieważ
wśród projektantów też byli Polacy 38, z polską tradycją lokacji cmentarzy.
Całą zieleń na cmentarzu musimy podzielić na publiczną i prywatną.
Wszystko, co nie znajdowała się na korpusie grobu lub w ramach ogrodzenia
grobu było sferą publiczną. Raczej brak jest na polskich cmentarzach rozwiniętych form, gdzie zieleń rozwijałaby się w sposób planowy. Sytuacja planowości
może dotyczyć głównie wielkich cmentarzy, a na pewno za wzór rozwoju takich
form trzeba stawiać Cmentarz Łyczakowski 39. Jednocześnie B. Janusz zwraca
uwagę, a jest to na pewno wyrażenie zdania tak mu, jak i nam współczesnych,
że „Najgroźniejszym wrogiem cmentarza jest flora i wpływy atmosferyczne,
czyli czynniki, stanowiące równocześnie najbardziej o jego stronie estetycznej” 40. Świetnie jest to widoczne na zaniedbanych cmentarzach Ukrainy, Białorusi i Litwy dziś, kiedy często groby są oplecione zielenią, trawa, burzany
R. Reinfuss, Cmentarze, na których nie zapłoną światła, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1933,
z dn. 30 październik, s. IX.
34
Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB049/1337013373.
35
Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB014/0383203833.
36
Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB074/21331,
Heldenfriedhof in Podmelec.14.9.17.
37
Ch. Mick, The Dead and the Living: War Veterans and Memorial Culture in Interwar Polish
Galicia, [w:] Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, red. M. Cornwall,
J.P. Newman, Nowy York – Oxford 2016, s. 240.
38
A. Partridge, W stulecie hekatomby …, s. 100.
39
B. Janusz, O całość i piękno cmentarza Łyczakowskiego …, s. 4.
40
Tamże.
33
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i roślinność dochodzą nawet w skrajnych wypadkach do dwóch metrów, a powalone drzewa przygniatają pomniki. Wyjątkiem od reguły cmentarzy cywilnych są cmentarze wojenne. Ostatnie były zakładane najczęściej według planów,
a często ze znaną już na etapie planowania liczbą pochówków. Głównym źródłem form dla sztuki planistycznej w Polsce są austriackie i częściowo niemieckie cmentarze wojenne, które powstawały nie tylko w zaborze austriackim, ale
również, choć w mniejszym stopniu, na terenach zaboru rosyjskiego. Szeroko
stosowano tam planowy rozwój roślinności poprzez naturalną, ale i sztucznie
wprowadzaną szatę zieleni 41.
Jednocześnie człowiek zawsze starał się panować na przyrodą publiczną na
cmentarzu, lecz szczególnie w formie pragmatycznej, a częściowo symbolicznej.
Z lat 20. XX wieku znamy przypadki, kiedy roślinność i modyfikacje terenu
pełnią rolę pragmatycznej granicy oraz symbolicznej przestrzeni – podziału na
sacrum i profanum, terenu niedostępnego dla zwierzyny, a także świata doczesnego. Rolę tego elementu często spełniał rów, czasem żywopłot czy drzewa,
a czasem te formy były łączone, również z innymi. Z cmentarzy obkopanych
rowem możemy wymienić: Łopuszany (pow. Zborów; w miejscowości było
kilka cmentarzy obkopanych rowem, prawdopodobnie cztery i jeden pojedynczy grób), Mszanę (pow. Zborów), Nuszcze (pow. Zborów; rów planowany),
Perepelniki (pow. Zborów; rów planowany), Trościanec Wielki (pow. Zborów;
uchwalono okopać rowem), Przewoziec (pow. Kałusz), Bratkowce (pow. Stryj),
Grabowiec Stryjski (pow. Stryj), Zawadów (pow. Stryj), Ułyczno (pow. Drohobycz), Zuszyce (pow. Gródek Jagielloński) 42. Żywopłot pełnił rolę parkanu
np. w: Nuszczach (pow. Zborów; w planach), Bratkowcach (pow. Stryj), Brygidynie (pow. Stryj) i Zaszkowie (pow. Lwów) 43. W powiecie Turka zaznacza
się, że niektóre cmentarze zostały ogrodzone drzewami, a inne parkanami lub
drutem kolczastym 44. Warte zauważenia jest, że taka forma nie była uważana
O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 60-61.
Sprawozdanie Polskie Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów (Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża) za rok 1926, Lwów 1927, s. 66-68, 70, 76, 83-85; Polskie Tow. Opieki nad Grobami Bohaterów oddział województwa Lwowskiego. Sprawozdanie za rok 1927, Lwów 1928, s. 22,
24; W nawiasach podany przedwojenny podział administracyjny, co jest zalecane przez
A.S. Czyż, B. Gutkowskiego, Praca inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów Wschodnich – założenia metodologiczne, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 23-24.
43
Sprawozdanie Polskie Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów …, s. 67, 83; Polskie Tow.
Opieki nad Grobami Bohaterów …, s. 26.
44
Sprawozdanie Polskie Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów …, s. 85-86.
41
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za tymczasową. W Mszanie zaznacza się, że cmentarz nie potrzebuje oparkanienia, gdyż jest obkopany rowem 45.
Istniały też formy łączone. Dwie naturalne formy lub naturalna z produkcyjną, która mogła występować w postaci muru kamiennego czy parkanu drewnianego. Przykładem tego mogą być np. Bratkowce w powiecie stryjskim, gdzie
cmentarz jest obkopany rowem i ogrodzony żywopłotem 46 . Podobne plany
były w Nuszczach w powiecie zborowskim 47. Cmentarz zaś w Przewoźcu w
powiecie kałuskim był obkopany rowem i ogrodzony 48, przez co należy rozumieć raczej nie formę przyrodniczą. Nie wszystkie cmentarze posiadały własne
ogrodzenie. Nie można uważać, że rów jest minimalną formą, która musi ograniczać pole grzebalne. Często braki w oparkanieniu i ogrodzeniu wynikały z
zamożności mieszkańców. W Stobychówce w powiecie Kamień Koszyrski
ogrodzenia nie było w ogóle 49.
Zieleń prywatna ograniczała się do praktycznie dwóch form: upiększenia
korpusu grobu oraz terenu własnego wydzielonego, co stawało się przede
wszystkim poprzez płotek wokół grobu. Same płotki nie były formą częstą.
Dziś możemy je spotkać np. w Kopyczyńcach 50, Chodaczkowie Wielkim (pow.
Tarnopol) 51, Nadwórnej 52 czy Szawlach 53.
Upiększenie zielenią stałą i ukorzenioną korpusu grobu mogło zaistnieć
tylko w przypadku jego pełnej lub częściowej ziemnej formy. Uformowany
z ziemi korpus grobu jest znany praktycznie od zawsze. Jego zaznaczenie było
ważny elementem materialnej struktury naziemnej, która powinna odpowiadać grobowi właściwemu. Jednakże szczególnie z obszarami szeroko pojętej Litwy były związane kamienne/betonowe ramy/opaski, czyli tzw. korpusy-kwietniki. Korpus grobu był szeroko ujęty w stałe granice, lecz wewnątrz nich znaj-

Tamże, s. 67.
Tamże, s. 83.
47
Tamże, s. 67.
48
Tamże, s. 76.
49
Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB100/30388,
Russischer Friedhof bei Stobychowka.
50
Nowy cmentarz rzymskokatolicki w Kopyczyńcach, grób N. N.
51
Stary cmentarz rzymskokatolicki w Chodaczkowie Wielkim, grób ks. Feliksa Andrzeja Kwoczyńskiego.
52
Cmentarz rzymskokatolicki w Nadwórnej, np. grobowiec rodziny Wróblewskich.
53
Cmentarz rzymskokatolicki w Szawlach, grób Michała Daszkiewicza.
45
46
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dowała się ziemia, która pozwalała na wprowadzanie ukorzenionej zieleni. Czasem takie ramy miały formy trumnopodobną na bokach 54.
Owy typ można zauważyć zarówno u katolików, jak u prawosławnych, ale
też i karaimów na obszarze byłego Wlk. Ks. Litewskiego ze składu Rzeczypospolitej. Jednakże nie jest on przypisany wyłącznie do tradycji Litwy i chrześcijaństwa. Również w innych regionach Polski, innych zaborach można spotkać
kamienne ramy 55. Forma otoczenia ziemnych korpusów kamieniami jest znana
również w innych kulturach. Przykład tutaj mogą być muzułmańskie groby
z Anatolii 56.
Sam korpus, w formie ramy, był ściślej związany z grobem właściwym na
terenach Litwy niż część wertykalna. Bywały formy z jedną częścią wertykalną
wspólną, lecz osobnymi korpusami w formie ramy 57. Zwiększało to udział natury w zespole kommemoracyjnym.
Samo podejście do sfery natura na cmentarzu u różnych narodów jest doskonale widoczne na wieloetnicznych cmentarzach wojennych i wojskowych.
Na Cmentarzu Zejtinlik w Abelokipi (Salonikach) 58 są pochowani żołnierze
serbscy, francuscy, brytyjscy, rosyjscy i włoscy. Groby pochodzą z okresu I w. ś.
Podejście do wypełnienia zielenią ich kwater jest zgoła różne.
Kwatera żołnierzy serbskich jest ukryta wśród drzew liściastych, posadzka
urbanistyczna oraz wypełnienie korpusów składa się z małych kamyczków. Kolorystycznie zdecydowanie jest wyróżniona posadzka i wypełnienie korpusów
grobów żołnierzy. Całość skryta jest w cieniu, który dodatkowo potęguje pomnik centralny kwatery i całego cmentarza w formie kaplicy o wyraźnie bizantyjskich konotacjach.
Żołnierze francuscy są pochowani na kwaterze bez wyraźnych elementów
Szeroko opis tego typu korpusów można znaleźć w inwentaryzacji z Cmentarza Kalwaryjskiego w Mińsku, Rzymsko-katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi, opr. T. Czerniawska, A. Jaroszewicz, red. nauk. R. Brykowski, Warszawa 1996-2000.
55
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Grunwaldzkiej (ob. Трускавецька) w Drohobyczu,
grób Franciszka Breitha; Stary cmentarz rzymskokatolicki w Kołomyi, grób Jana Baraniuka/
Franciszki z [...]lewskich Baraniuk.
56
A. Drozd, Wiejskie cmentarze w południowej i środkowej Anatolii, [w:] Od Anatolii po Syberię.
Świat turecki w oczach badaczy, red. E. Siemienic-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń, Kraków 2010,
s. 41-43.
57
Cmentarz Antokolski w Wilnie, grób Виктора Иментьевича Маркова/ Маріи
Емельяновны Марковой.
58
Abelokipi łączy się z Salonikami. Najczęściej Cmentarz Zejtinlik jest sytuowany w Salonikach
jako ośrodku większym.
54
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zielonych. Brak drzew i krzewów. Ceglana posadzka urbanistyczna oraz, podobnie jak u Serbów, wypełnienie korpusów z małych kamyczków. Kolorystycznie alejki bardzo odróżniają się od korpusów mogił. W tym przypadku
brak zadrzewienia sprawia wrażenie nieskończoności przestrzeni.
Zmarli z armii brytyjskiej są pochowani w formie typowej dla kultury
anglosaskiej. Forma niczym nie różni się od przyjętej w innych częściach Europy, gdzie ginęli brytyjscy czy amerykańscy żołnierze, jak Belgia 59 czy Francja 60. Znów zasadniczy jest brak zadrzewienia z wyjątkiem pasma, które oddziela kwaterę brytyjską od francuskiej. Te drzewa są wyłączone z jednej i drugiej kwatery, lecz ze względu na mały obszar kwatery brytyjskiej w stosunku do
kwatery żołnierzy francuskich mogą one zacieniać groby Brytyjczyków jako zespołu. Pole brytyjskie jest obłożone posadzką urbanistyczną w formie trawy.
Nie ma korpusów grobów. Jeden wielki zielony dywan z trawy jest usiany znakami nagrobnymi żołnierzy w formie stell. Jedna wielka łąka z tablicami kommemoracyjnymi. Jednoznaczne nawiązanie do psalmu 25, gdzie możemy przeczytać: „Pan jest Pasterzem moim, nie brak mi niczego. Pozwali mi leżeć na
zielonych pastwiskach” 61.
Groby żołnierzy rosyjskich są położone w kwaterze, która dość znacznie
przypomina, i pod względem przyrodniczym, i artystycznym, kwaterę serbską.
Stosunkowo widzimy tylko drobne zmiany, świadczące o innej przynależności
wojskowej. Posadzka urbanistyczna zlewa się z wypełnieniem korpusów grobów, a są one oddzielone tylko ramą pola korpusu. Brak tu kamieni, żwiru, jest
tylko surowa ziemia. Nie ma kontrastu między alejką a korpusem. Ciemna ziemia jest przykryta jeszcze cieniem drzew.
Ostatnią kwaterą są groby żołnierzy włoskich. Zasadniczo w swoich elementach przyrodniczych różniące się od innych jako całość, lecz zawsze możemy odnaleźć elementy wspólne. Posadzka urbanistyczna jest złożona ze żwiru
w części alejowej i wykładziny kamiennej w okolicach pomników wspólnej
kommemoracji. Każde pole jest otoczone przez drzewa liściaste, które tworzą
cień. W ramach pól, podobnie jak u Anglosasów, nie ma zaznaczonych korpusów. Całe pola są wyłożone trawą. Kwatera ma charakter umiejscowienia w lesie
Bundesarchiv, Bild 121, Sammlung Adolf von Bomhard, 0461, Engl. Kriegerfriedhof von
1916.
60
Bundesarchiv, Bild 102, Aktuelle-Bilder-Centrale, Georg Pahl, 10669.
61
Ps 25, 1-2, [w:] Pismo Święte ….
59
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i odseparowania przez zieleń od innych. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jej forma
dosyć zbliżona do polskiej tradycji cmentarzy wojskowych i wojennych.
Mały przegląd podejście do przyrody jako elementu symboliki, pragmatyki, a dziś również zabytkowej zieleni na terenie cmentarza Zejtinlik w Abelokipi (Salonikach) uzmysławia mam różnorodność podejścia narodowościowego do elementu krajobrazu naturalnego. Z drugiej strony musimy zdawać
sobie sprawę ze złożoności kultury europejskiej. Dušan Jurkovič wspominał
o planowaniu cmentarzy tego samego okresu, tylko na terenie Małopolski Zachodniej: „Nie usypywałem sztucznie ich powierzchni i nie żwirowałem, ale
wykładam je darnią, która szybko tworzyła jeden zielony kobierzec, żywy i zespolony z otaczającą zielenią lasu czy górskiej łąki” 62. Jego opis przypomina
praktyki architektów z innych krajów, które zostały użyte na Cmentarzu Zejtinlik. Sam Jurkovič kontrastował swoją sztukę planistyczną z formami „wiedeńskich kolegów” 63. Na pewno wynikało to korzeni jego sztuki i podejścia do
natury, którą trzeba wiązać z kulturą słowiańską, a bliżej słowacką, polską, rusko-karpacką 64. W Polsce wielkie projekty w ramach budowy cmentarzy wojennych w Małopolsce były krytykowane za monumentalizm 65.
Ostatecznie w kulturze europejskiej cmentarze są zdominowane przez
przyrodę, a materialna struktura naziemna - publiczna i prywatna usunięte.
Mówimy o wypadkach likwidacji cmentarzy już epoki industrialnej. Powszechną praktyką jest tworzenie z byłych cmentarzy parków i skwerów z zachowaniem ich struktury zabytkowej zieleni, która łatwo może zmienić funkcję.
Powiązanie ogrodu i cmentarza słusznie zauważyła Długozima 66. Usunięcie typowych elementów cmentarnych bez ingerencji w zieleń prowadzi do sekularyzacji zieleni i stworzenie parku czy skweru, jeśli mówimy o mniejszym obszarze. W polskiej tradycji mamy przykład Lwowa, gdzie w III ćw. XIX wieku
i I p. XX w. przekształcono Stary Cmentarz Stryjski, Nowy Cmentarz Stryjski
i Cmentarz Gródecki w tereny zielone. Po drugiej wojnie światowej dalej likwidowano cmentarze, czego przykładem jest likwidacja cmentarza ewangelickiego przy ul. Trzemeszeńskiej (ob. Roosevelta) w Gnieźnie. Na tzw. Ziemiach

D. Jurkovič, za: O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 61.
O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 61.
64
Tamże; A. Partridge, W stulecie hekatomby …, s. 100.
65
Ch. Mick, The Dead and the Living …, s. 240.
66
A. Długozima, Cmentarze jako ogrody …, s. 9.
62
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Zachodnich oraz Kresach Wschodnich, gdzie zmieniły się granicy i krajobraz
etniczno-kulturowy w ramach dostosowania do własnej tradycji kulturowej lub
potrzeb zmieniano cmentarze w tereny zielone. Taką sytuację mieliśmy we
Wrocławiu (wiele przykładów), Wilnie (Cmentarz luterański na Górze Buffałowej), Kopyczyńcach (Stary cmentarz rzymskokatolicki) czy Stanisławowie/Iwano-Frankowsku (Cmentarz Sapieżyński).
W podsumowaniu należy widzieć szerokie powiązanie wszystkich terenów
z zabytkową zielenią, a w tym cmentarzy. Ważnym jest, że w ostatnim czasie
zabytkowa zieleń i natura są w pracach badawczych ujmowane w szerszym
aspekcie. Przykładem tutaj mogą być zbiory: Cmentarze i ogrody w krajobrazie.
O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu 67 czy Zielone światy. Zabytkowy
krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne 68. Słusznie zauważa w recenzji ostatniego zbioru Anita Grutkowska, że „Książka Zielona
światy adresowana jest nie tylko do osób zainteresowanych ochroną zabytków
i ochroną przyrody, ale do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o szeroko pojmowanym krajobrazie, w którym żyjemy” 69. Często zajmujemy się
ochroną zabytków lub ewentualnie zabytkowej zieleni w przestrzeni mortualnej, a rzadko stosunkowo badamy złożoność krajobrazu, który został zaplanowany lub wykształcić się naturalnie. Korzystanie z doświadczeń konserwacji
ogrodów i terenów zielonych będzie cennym doświadczeniem, jeśli zostanie
umiejętnie przeniesione na grunt cmentarzy. Głównym problemem będzie jednak zaznaczenie, że przyroda cmentarna zasadniczo rozwijała się organicznie
i swobodnie, a element ludzki jedynie ją ograniczał.
Trzeba zaznaczyć, że przyroda, natura, zieleń, roślinności i wszystkie podobne określenia są nieodzownym elementem przestrzeni sepulkralnej. Szczególnie w świecie na północ od Renu wyprzedzają one dostępne kulturowo

Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2013, no. 22).
68
Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Warszawa 2008.
69
A. Grutkowska (rec.), Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze
i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne,
red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Warszawa 2008, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2009,
z. 2, s. 286.
67
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formy materialne. Dostrzeganie ich jest podstawą właściwego oglądu krajobrazu cmentarnego. Niestety ujęcie ich w konkretne ramy, wyłączając projektowane cmentarze wojskowe II p. XIX i XX wieku, jest trudne. Brak rozplanowania, niesystematyczność prac, brak koncepcji i wizji stwarzają pozory chaosu.
Jednak wiele elementów ma swój bagaż kulturowy, który należy zbadać dla
właściwego i należytego zrozumienia problemu. Wypracowanie form zastosowania, które będą się tyczyć dzikiej przyrody cmentarzy poprzednich wieków
jest elementem, bez którego stosunek do krajobrazu cmentarza jako zabytkowego krajobrazu nie będzie pełny. Dziś często dokonujemy prac przy zieleni
cmentarnej bez konkretnego planu krajobrazowego, a jedynie z potrzeb pragmatycznych – np. dostępności terenu. Wynika to również braku wypracowanych metod, a te z zaniedbań w kompleksowych badaniach nad przyrodą
cmentarną szczególnie mniejszych nekropolii w konkretnym regionie i względem konkretnego wyznania lub religii.
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Summary
Natural space in the territory of cemetery.
Between nature, historic greenery, symbolism and
pragmatism
The author in his text touches upon the theme of natural space in the
terrotory of cemetery, especially old and historical cemetery. He focuses on the
relation between nature, historic greenery, symbolism and pragmatism, which
influence landscape of old graveyards and sometimes new cemeteries. He uses
many sources from Poland, Germany, Lithuania, Austria, Macedonia and other
european countries. Author focuses mainly on christian cemetery in many denominations, but he pointes out muslim and karaite cemetery too. He gives in
the article many examples from especially modern territories of Poland and
former Polish lands. He gives also the many examples from other countries like
Greece, Turkey, Belgium, France of Italy too. From cemeteries, which are outside of Polish culture, he writes especially about war cemetery in Abelokipi
(Thessaloniki), which is from first world war. At that cemetery was buried Serbian, Russian, British, Italian and French soldiers.
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Walka człowieka ze szkodnikami
i chorobami roślin uprawnych

Współcześnie, człowiek podczas codziennego życia nie musi zmagać się
z problemami związanymi z głodem, ponieważ za żywność odpowiedzialne jest
szeroko pojęte rolnictwo, które ciągle się rozwija. Rolnik musi przeciwstawiać
się podczas sezonu wegetacyjnego takim agrofagom, jak szkodniki roślin
uprawnych, czy choroby wirusowe lub bakteryjne. Jest to ciężka praca, gdyż
rozpoznanie choroby, których podobne objawy daje wiele z nich, jest bardzo
trudne. To samo dzieje się ze szkodnikami. Potrzeba dobrego oka i doświadczenia, aby rozpoznać, który szkodnik żeruje.
Istnieje wiele grup szkodników podstawowych roślin uprawnych, które
można zwalczyć mechanicznie, chemicznie lub po prostu stosować odpowiednie zmianowanie. Wiele szkodników powoduje takie straty, że rolnik tuż przed
zbiorem musi zniszczyć całą uprawę, ponieważ nie nadaje się ona do sprzedaży,
gdyż została opanowana przez szkodnika np. kwarantannowego.
Rolnik musi radzić sobie również z chorobami roślin uprawnych. Wyróżnia się wiele chorób, jak np. wirusowe czy bakteryjne. Jest wiele przyczyn klimatycznych i glebowych, które wpływają na rozprzestrzenianie się chorób roślin, aczkolwiek dzięki stosowaniu fungicydów, rolnictwo jest w stanie sobie
z nimi poradzić. Przy dzisiejszych potrzebach żywieniowych społeczeństwa, należy używać metod, których zadaniem jest ochrona roślin. Bez tego żywność
zarażona by była szkodliwymi dla zdrowia grzybami, jak i również było by
w niej dużo niechcianych dla ludzkiego oka szkodników 1.
Rolnictwo coraz częściej zmaga się z problemem, którym jest uodpornienie roślin uprawnych oraz chwastów na pestycydy dostępne na rynku. Wiele
1

J. Robak, K. Wiech, Choroby i szkodniki warzyw, Kraków 1998, s. 5.
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roślin, które uprawiamy są zaatakowane przez szkodniki oraz porażone przez
choroby wirusowe czy bakteryjne, które mogą zniszczyć całkowicie plony i narazić rolników na ogromne straty finansowe. Rolnictwo wspomagają bardzo
dotacje z Unii Europejskiej, które przyznawane są do każdego hektara gruntów
ornych, a efekt tego można zauważyć na polskich wsiach, chociażby w postaci
sprzętu rolników, który diametralnie zmienił się na przestrzeni kilkunastu lat.
Dotychczas stosowane środki ochrony roślin mogły szkodzić ludziom, naturze, roślinom i środowisku, gdyż stosowano nadmierne dawki, które w całej
Unii Europejskiej regulują ustawy. Oczywisty jest tutaj fakt, że są one ciągle
zmieniane i rolnicy oraz osoby, które pracują w kierunkach związanych z rolnictwem powinny je śledzić. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin pozwala na wykorzystanie wszystkich metod niechemicznych do ograniczenia liczebności szkodników. Integrowana ochrona roślin, to np. odpowiedni płodozmian, czy też odpowiednia obróbka gleby, polegająca na odpowiedzialnym
nawożeniu, które oparte jest na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin na składniki pokarmowe oraz odliczenie składników pokarmowych będących już w glebie. Chemiczna ochrona powinna być stosowana, ale tylko w przypadkach koniecznych. Efektywne wykorzystanie tej metody wymaga od rolników odpowiedniej wiedzy na temat chorób roślin, a także szkodników oraz o tym, że
dany szkodnik może żerować na kilku roślinach uprawnych 2.
Wyróżnia się kilka metod ochrony roślin uprawnych przed agrofagami.
Jedną z nich może być biologiczne zwalczanie szkodników. Początkowo polegało ono na stosowaniu naturalnych wrogów szkodników uprawnych, natomiast współcześnie, ta metoda ma na celu zminimalizowanie zabiegów, które
źle wpływają na środowisko.
W XX wieku z każdą przekopaną łopatą ziemi można było spotkać kilkanaście dżdżownic, które spulchniają glebę. Teraz rzadko można spotkać
dżdżownicę ze względu na chemizację rolnictwa. Przez stosowanie środków
chemicznych pozbywamy się z gleby pożytecznych i niezwykle cennych zwierząt, które nie radzą sobie z nadmierną ilością chemizacji w glebie. Jednym ze
sposobów na zwalczanie szkodników metodą biologiczną, było sprowadzenie
z Kalifornii biedronki Rodolia cardinalis przeciwko czerwcowi białemu (Icerya

2

J. Boczek, Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, Warszawa 1995, s. 82-110.
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purchasi) w 1880 roku. Następnie, w obronie plantacji trzciny cukrowej sprowadzono również Baryłkarza z Indii na Barbados, chociaż ograniczył on szkody
tylko o połowę 3.
Ludwik Pasteur zapoczątkował użycie chorobotwórczych organizmów do
zwalczania szkodników. Eksperyment został przeprowadzony na królikach,
które w tamtych czasach masowo ginęły przez wirusa, co spowodowało, wynalezienie nowej szczepionki. Nie było to dobre rozwiązanie, ponieważ zagrażało
naturalnemu ekosystemowi. Mrówki, kręgowce czy grzyby również wykorzystuje się do biologicznego zwalczania szkodników. Potwierdza to wiele badań
przeprowadzonych w wielu częściach świata. Istnieją również metody higieniczno–agrotechniczne, które poprzez odpowiednie zmianowanie, tworzenie
miedz na polach oraz sadzenie drzew, skutkują naturalną ochroną przed agrofagami. Metoda ta daje wiele korzyści, jednak rolnicy zaczęli masowo usuwać
zadrzewienia śródpolne, w celu poszerzenia swojego areału uprawnego.
Metoda integrowana polega na stosowaniu w pierwszej kolejności metod
niechemicznych, a gdy te nie przynoszą odpowiednich skutków, dozwolone
jest stosowanie pestycydów.
Metody biotechniczne
Podstawą zabiegów biotechnicznych są reakcje behawioralne zwierząt na
różnego rodzaju bodźce zaliczane do atraktantów, repelentów oraz antyfidantów. Dobre efekty daje również stosowanie feromonów i hormonów. W 1940
roku po raz pierwszy zastosowano pochodną auksyny do selektywnego zwalczania ognichy w owsie. Metoda chemiczna walki ze szkodnikami, to przede
wszystkim wielkie koszty podczas zakupu rozmaitych środków oraz specjalnych maszyn. Stosuje się ją na małą skalę i zwykle na rośliny bardziej opłacalne
ekonomicznie. Dla przykładu, zieleń paryską należy stosować zaraz po pojawieniu się szkodnika, gdy jest jeszcze niewyrośnięty. Wtedy bowiem zjada największą ilość pokarmów i przez to łatwiej się zatruwa. Na gąsienice wyrośnięte
zwykle słabo działa ów środek, gdyż zjadają wtedy bardzo mało liści, lub też
nie chcą wcale jeść zatrutych roślin i uciekają z nich przedwcześnie.
Następnie płyny trujące tzw. kontaktowe, które niszczą ciało delikatnych
owadów używane są zwykle przeciwko mszycom, skoczkom i tym podobnym
3

Tamże, s. 65.
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szkodnikom, wysysającym lub wygryzającym pokarmy z wnętrza liści lub pędów. Środkami kontaktowymi są: ekstrakt tytoniowy z szarym mydłem, odwar
kwasji z szarym mydłem, lizol z mydłem, emulsja naftowo-mydlana itp.
Środkiem chemicznym najmniej spotykanym w rolnictwie są gazy trujące, które stosujemy czasami do odkażania gleby opanowanej przez wielką
ilość szkodników, najczęściej w budynkach, np. dla zwalczenia w spichrzach
wołka zbożowego i innych szkodników spichrzowych. Do gazowania spichrzów używa się dwusiarczku węgla, chloropikryny, które są gazami silnie trującymi.
W metodach chemicznych wyróżniamy: zoocydy, które działają toksycznie na zwierzęta i wyrządzające szkody w gospodarstwie. W zależności od grupy
zwierząt, którą zwalczamy, wyróżniamy: insektycydy - owadobójcze, akarycydy
- roztoczobójcze, nematocydy - nicieniobójcze, moluskocydy - ślimakobójcze
i rodentycydy – gryzoniobójcze.
Fungicydy, są to środki grzybobójcze, Bakteriocydy – środki bakteriobójcze, a Herbicydy, to substancje chemiczne hamujące rozwój chwastów lub działają toksycznie. Regulatory wzrostu – substancje, które wpływają na procesy
fizjologiczne i biochemiczne rośliny, w kierunku który założył sobie producent,
defolianty - środki powodujące opadanie liści np. łęty ziemniaków, desykanty
– środki powodujące zasychanie roślin, atraktanty – substancje chemiczne
które zwabiają gryzonie i owady np. Fermony atraktanty płciowe, repelenty –
substancje chemiczne odstraszające owady, chemosterylanty – substancje chemiczne wywołujące sterylność płciową szkodników, hormony syntetyczne –
hormony juwenilne, powodujące zaburzenia w rozwoju owadów, synergetyki
– wspomagają aktywność pestycydów.
Oprócz wyżej wymienionych wyróżnia się również owicydy, które zabijają
owady w stadium jaja, larwicydy, które zabijają larwy oraz aficydy, które zwalczają mszyce. Metody chemiczne stwarzają dużo zagrożeń i mają wielu przeciwników. Zabiegi te powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy są one niezbędne, a mianowicie, gdy szkodnik przekroczy próg szkodliwości. Opryskiwanie powinno być wykonane w odpowiednim terminie, żeby przyniosło oczekiwane rezultaty. Zabieg powinien być wykonywany w odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz odpowiednim sprzętem
Zabieg ograniczyć w miejscu plantacji, a gdy szkodnik przekroczył próg
szkodliwości nie warto już stosować środka, tylko zaorać plantacje. W czasie
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przygotowania środka należy przestrzegać zasady BHP.
Choroby i szkodniki buraka
Jeżeli chodzi o najważniejszego szkodnika, który występuje w burakach,
to jest to śmietka Ćwiklanka. Larwy żerują wewnątrz liści, minując je. Wyjadają tkankę, ale nie uszkadzają skórki. Na powierzchni powstają nieregularne,
stopniowo powiększające się jasne plamy, co ogranicza powierzchnię asymilacyjną liści i jest groźne we wczesnych fazach rozwoju liści buraka. W ogrodach
przydomowych zrywać i niszczyć uszkodzone liście 4.
Na wielkich plantacjach należy niszczyć jaja, gdy tylko je zauważymy metodami opisanymi wyżej, a na plantacjach korzeniowych zwalczanie nie jest
konieczne. Kolejnym ważnym szkodnikiem buraka jest mszyca burakowa,
która tworzy kolonie na dolnej stronie najmłodszych liści buraka. Szkodnik
ten, jest szczególnie niebezpieczny dla upraw nasiennych. Mszyca także wyrządza szkody pośrednio, gdyż przenosi choroby wirusowe.
Rozwój mszycy związany jest z tym gdy wiosna jest ciepła, wczesna i na
korzeniach jaśminowca, czy trzmieliny obserwujemy występowanie mszyc, to
można się spodziewać żywicieli letnich, tym samym wzrostu zagrożenia szkodnika. Jeśli warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi mszyc, to zwalczanie ich należy rozpocząć z chwilą zauważenia w burakach pierwszych kolonii występujących selektywnie.
Najczęstsza choroba buraka, to chwościk. Jest on szczególnie niebezpieczny dla młodych roślin. Można go rozpoznać po tym, że na liściach porażonych buraków pojawiają się okrągłe szaro-brunatne plamy. Tkanka w miejscach plam zasusza się i z czasem opada. W momencie, gdy patogen zaatakuje
starsze rośliny, to nie powoduje straty w plonowaniu.
Następną ważnym szkodnikiem, jest mątwik burakowy. Na skutek żerowania nicieni dochodzi do zatrzymania całej zaatakowanej rośliny, żółknięcia
liścia, a także tworzenie brody korzeniowej, Rozwojowi szkodnika, służy lekko
zasadowy odczyn gleby. Pozostające w glebie nawet przez 10 lat cysty, wciąż
zawierają, żywe zdolne do dalszego rozwoju jaja.

D. Ciepielewska, B. Kordan, W. Sądej, Zarys nauki o szkodnikach roślin uprawnych, Olsztyn
1999, s. 123.
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Na polach zaatakowanych przez mątwika nie uprawiać buraków przez
więcej niż 4-6 lat. Na zainfekowanych polach można uprawiać kukurydzę, cebule, koniczynę, zwalczać chwasty z rodzin krzyżowych i komosowatych i rdestowatych ( i nie uprawiać szpinaku, kapusty, rzodkiewki, rabarbaru ).
Rośliny psiankowate
Kolejna ważna grupa roślin, to psiankowate. Należą do nich np. ziemniaki
czy pomidory itd. Mozaika pomidora – jest to choroba wirusowa. Objawy chorobowe mogą być różne, gdyż zależą bowiem od odmiany rośliny. Wirus łatwo
przenosi się mechanicznie podczas potrząsania pędami i podcinania.
Mozaika pomidora może występować pod wieloma postaciami:
- zielona mozaika
- żółta mozaika
- smugowatość pomidora
- nitkowatość
- paprociowatość liści
Bakteryjna cętkowatość pomidora – choroba atakuje uprawy zarówno na
polu, jak i pod osłonami. Objawy mogą wystąpić na wszystkich nadziemnych
częściach rośliny. Występują brunatne plamki, które na dojrzewających owocach brunatnieją. Liście pokrywają liczne drobne plamki otoczone żółta obwódką. Źródłem choroby są najczęściej pozostawione w glebie resztki roślinne
a także zainfekowane nasiona. Rozprzestrzeniają się te bakterie z kroplami
wody. Pierwsze objawy mogą występować po tygodniu od infekcji. Zwalczać
możemy poprzez zmianowanie, brak uprawy psiankowatych na tym samym
miejscu przez około 4 lata, przed rozpoczęciem uprawy odkażać podłoże, usuwać rośliny z objawami choroby.
Zgnilizna twardzikowa pomidora – jest to choroba grzybowa. Atakuje
pola nadmiernie wilgotne na których często uprawia się warzywa korzeniowe.
U pomidora objawy mokrej zgnilizny szybko obejmują cały owoc. Zgnilizna,
to biały nalot, na którym później tworzą się czarne grudki – sklerocja grzyba.
Sklerocje znajdują się w resztkach roślin, które mogą przetrwać nawet do 3 lat.
Preferuje gleby lekkie o dużej zawartości próchnicy. Profilaktyka tej chrobry to
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odkażanie termiczne w szklarniach lub chemiczne na polach uprawnych.
Szklarnie powinny być wietrzone systematycznie i skutecznie niszczyć pierwotne źródła infekcji 5.
Do najważniejszych szkodników roślin psiankowatych zaliczamy stonkę
ziemniaczaną. Jest to chrząszcz z czarnymi paskami. Składa około 40 sztuk jaj
na spodniej stronie liści a jego larwy są czerwone. Żeruje na pomidorach, ziemniakach i bakłażanie. Jego szkodliwość polega na tym, że zjada cala blaszkę liściową, a pozostawia tylko ogonki liściowe i łęty. Postacie dorosłe pojawiają się
w maju, a zimują w glebie.
Zwalczanie polega na opryskiwaniu środkami chemicznymi w przypadku
wystąpienia dużej ilości chrząszczy – w czerwcu i lipcu. Na małych areałach
najbardziej odpowiedni jest zbiór ręczny.
Rośliny kapustowate
Mozaika kalafiora – Wirus jest powszechny w Naszej strefie klimatycznej.
Występuje przede wszystkim w późnych odmianach kalafiora i kapusty pekińskiej. Pojawiają się ciemnozielone przebarwienia wzdłuż nerwu. Mozaika najbardziej widoczna jest wtedy, gdy temperatura powietrza osiąga 16-20 stopni
Celsjusza. Głównym źródłem wirusa są chore rośliny kapustne oraz zimujące
chwasty krzyżowe, rosnące w okolicach uprawy. Przenosicielami wirusa są
mszyce. Zwalczamy chwasty krzyżowe zimujące na polu i pod osłonami,
a zwłaszcza mszyce przenoszące choroby wirusowe. Uprawiać odporne lub tolerancyjne odmiany. Większość odmian kapusty głowiastej jest odporna na wirusa CaMV.
Zgorzel siewek – choroba ta występuje powszechnie podczas produkcji
rozsady. Powoduje zamieranie kiełków przed wschodami lub siewek po wchodach. Potocznie nazywana jest czarną nóżką. Rośliny, które zostały porażone
w późniejszych fazach rozwojowych mogą przetrwać atak chrobry. Choroba
może występować zawsze, gdy wysiewa się nie zaprawione nasiona, a także
w zbyt dużym zagęszczeniu. Zwalczamy wysiewając zdrowe nasiona, a do produkcji rozsady używać podłoży odkażonych termicznie lub chemicznie. Najlepszą alternatywą na tą chorobę jest wysiew nasion do wielodoniczek wypełnionych substratem torfowym wolnym od chorób.
5

Z. Borecki, Nauka o chorobach roślin, Warszawa 1996, s. 264.
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Bardzo poważną chorobą jest kiła kapusty – sprawcą jest grzyb bytujący
w glebie. Jego zarodniki przetrwalnikowe nie tracą aktywności i mogą zalegać
w podłożu do 8 lat. Grzyb atakuje system korzeniowy, zaczynając od komórki
włośnikowej, skąd następnie wnika do dalszych części korzenia. Porażone komórki powiększają się i po kilku dniach widać już charakterystyczne wyrośla.
Nie funkcjonują komórki normalnie. Przewodzenie składników pokarmowych
jest tam bardzo trudne a to w konsekwencji prowadzi do więdnięcia roślin,
a w przypadku dużego nasilenia choroby, do ich zamierania. Sprawcy towarzyszą bakterie gnilne, które dają nieprzyjemny zapach. Porażony korzeń staje się
głównym źródłem infekcji gleby. Rośliny zaatakowane w późnej fazie wzrostu
mogą wytworzyć wtórny system korzeniowy lub zregenerować obecny, co pozwala im przeżyć. Na glebach zakażonych nie uprawiać roślin krzyżowych przez
5 lat, a jesienią wapnować glebę. Na glebach zakażonych uprawić w płodozmianie ogórki, pomidory, rośliny motylkowate i inne, nie będące w rodzinie
krzyżowych oraz zwalczać chwasty z tej rodziny.
Do najważniejszych szkodników zaliczamy śmietkę kapuścianą, która żeruje w górnej cześć korzenia (larwy) oraz szyjce korzeniowej. Jej wielkość to
6 mm, jest szara z czarnymi szczecinkami. Larwa kremowa w ostatniej fazie ma
8 mm, a bobówka posiada kolor ciemnobrunatny. W wyniku jej żerowania
zakłócone zostaje pobieranie wody – rośliny więdną, żółkną i zamierają.
W główkach brukselki czy kalafiora żeruje II pokolenie śmietki co obniża wartość handlową produktu. Mogą także wytwarzać korytarze w ogonkach liściowych u podstawy główek kapusty. Muchówki pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Muchówki II pokolenia wylatują w połowie lipca i w sierpniu.
Duża cześć jaj śmietki, jest niszczona przez drapieżne chrząszcze biegaczowate lub zamiera podczas suchej, upalnej pogody. Zaczynać rolnik powinien
odkażać glebę przeznaczoną do rozsady, a nasiona przed siewem zaprawić środkiem owadobójczym.
Następnie ważny pod względem gospodarczym jest chowacz galasówek.
Występuje głównie na rzepaku, bardzo ważniej gospodarczo roślinie, którą sieje
co 2 rolnik, ale także na warzywach kapustnych. Larwy żerują w wewnętrznych
komórkach w kulistych wyroślach. Żerowanie kilku larwy w jednej roślinie powoduje jej osłabienie i gorszy wzrost. Chrząszcze zimują w glebie oraz innych
kryjówkach. W maju samice składają jaja do szyjki korzeniowej, równocześnie
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wprowadzają substancje, która powoduje nienaturalny wzrost komórek w wyniku czego, powstają nienaturalnie duże wyrośla. Spotkać można chowacza w
rejonach uprawy rzepaku. Zapobiegając rolnik może zaprawić sadzonki przed
rozsadą lub nasiona przed wysiewem.
Do równie ważnych szkodników roślin z rodziny krzyżowych zaliczamy: bielnika kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówkę kapustnicę.
Bardzo ważne gospodarczo są również warzywa korzeniowe. Rolnicy zmagają
się z takimi problemami przy uprawie tych warzyw, jak na przykład parch ziemniaka, którego sprawcą jest bakteria zaliczana do promieniowców. Atakuje buraki, ziemniaki, rzodkiewkę, rzepę szpinak i warzywa korzeniowe. W Polsce
występuje zwykle przy uprawach monokulturowych. Na glebach o odczynie
obojętnym i przy niskim poziomie opadów. Głównym źródłom choroby jest
gleba, a także obornik spod zwierząt karmionych surowymi zakażonymi burakami, marchwią czy ziemniakami. Zdolność infekcji patogenów zależy od odczynu gleby. Właściciel gospodarstwa może zwalczać tą bakterię poprzez odpowiednie zmianowanie, a na glebach świeżo wapnowanych, nie uprawić roślin
będących żywicielem bakterii 6.
Zgnilizna twardzikowa – Sprawca choroby jest polifagiem, ujawnia się
pod koniec wegetacji lub dopiero podczas przechowywania korzeni. W miejscach zmienionych chorobowo występuje biały puszysty nalot. W przechowalniach wokół zainfekowanych korzeni powstaje ognisko gnilne. Pierwotnym
źródłem są sklerocja zimujące tylko w glebie na resztkach roślinnych. Latem
podczas podwyższonej wilgotności powietrza występują miseczkowate owocniki na nóżkach wysłane włoskami zawierającymi zarodniki. Rolnik ma szanse
zapobiec rozprzestrzenianiu się polifaga poprzez staranną i głęboka orkę lub
przestrzegać co najmniej 3 letniej przerwy w uprawie warzyw korzeniowych.
Najgroźniejszym szkodnikiem marchwi jest połyśnica marchwianka. Jest
to niewielka muchówka o czarnym, błyszczącym ciele. Głowa brunatna
z ciemną plamką. Roślinami żywicielskimi są gatunki z rodziny baldaszkowatych, spośród warzyw najczęściej marchew, seler, pietruszka, lubczyk czy kolendra.

H. Masternak, Atlas chorób i szkodników w domu, na balkonie i w ogródku, Warszawa 1999, s.
109.
6
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Larwy żerują w korzeniach marchwi. Mogą powodować zamieranie młodych roślin. Larwy II pokolenia rozwijają się późnym latem i jesienią. Drążą
korytarze w korzeniach marchwi, dodatkowo zanieczyszczając ją odchodami.
Takie korzenie mają gorzki smak, a podczas przechowywania gniją. Zapobieganiem najlepszym na występowanie połyśnicy jest odpowiednie zamianowanie oraz przykrywanie wchodzących roślin włókniną, co może ochronić je
przed występowaniem agrofaga.
Bawełnica topolowo – marchwiana – Mszyca dwudomowa oznacza to, że
wiosną i jesienią żeruje na topoli, a w końcu maja i na początku czerwca żeruje
na marchwi i innych roślinach z rodziny baldaszkowatych. Wiosną z powodu
występowania mszycy na topoli na liściach pojawiają się żółtozielone galasy.
Żerowanie ich na korzeniach marchwi może spowodować zahamowanie ich
wzrostu. W korzeniach spada także zawartość cukru. Rolnik może uchronić
uprawę zabiegiem chemicznym w czasie przelatywania mszyc z topoli na marchew.
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Summary
Man's fight against pests and diseases of
cultivated plants

Nowadays, peoples doesn't have to deal with hunger during daily
life, because the food is responsible for broadly understood agriculture, which is constantly developing. During the growing season, the
farmer must oppose such things as crop pests or viral or bacterial diseases. This is hard work, because the diagnosis of a disease, many of
which are similar symptoms, is very difficult. The same happens with
pests. It takes a good eye and experience to recognize which pest is
feeding. There are many groups of pests of basic crop plants that can
be destroyed mechanically, chemically or simply apply the appropriate variation.
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Zarys żywienia człowieka
na przestrzeni wieków

Żywność jest nieodłącznym elementem w życiu codziennym człowieka.
Na przestrzeni wieków zmieniło się niemal wszystko, począwszy od broni
i uzbrojenia, poprzez uprawę ziemi rolnej, budownictwo, technologię, czy też
właśnie sposób odżywiania. Mimo tego, że współcześnie ludzie mają możliwość
jedzenia wykwintnych potraw, stołowania się w najlepszych restauracjach, czy
też przygotowują najrozmaitsze potrawy w domowym zaciszu, to mało kto wie,
że już w czasach starożytnych człowiek spożywał wiele rodzajów zup, takich jak
chociażby fasolowa czy krupnik jęczmienny. Ponadto chociażby starożytni
Grecy potrafili smażyć i marynować ryby, przygotowywać gulasze, doprawiać
mięso i owoce morza, czy też przygotowywać wino, które co ciekawe, dobierane z wodą stanowiło często główny „napój”. Na przestrzeni lat, oczywisty stał
się fakt, że powstało wiele nowych potraw, a wraz z rozwojem handlu, ludzie
zaczęli odkrywać nowe dla danego regionu przyprawy. Dzięki temu, z biegiem
czasu, człowiek zaczął mieć większą świadomość, dotyczącą żywienia, która
była niezwykle ważna podczas wypraw wojennych, a także odgrywała i nadal
odgrywa niesamowicie istotną kwestię w życiu zawodowych sportowców, którzy to muszą przestrzegać własnych diet, a te często są bardzo rygorystyczne,
gdyż to właśnie od spożywanych posiłków i treningów zależy, jaką wagą, sylwetką, siłą, dynamiką, koncentracją, kondycją, czy też najważniejsze – zdrowiem, będzie dysponował dany zawodnik.
Niniejszy rozdział, pragnę rozpocząć od cytatu Marka Konarzewskiego,
który znajduje się w publikacji pt. Na początku był głód. „Zwierzęta jedzą po to,
by żyć. Współczesny człowiek, szczególnie Europejczyk i Amerykanin, zdaje się żyć
po to, by jeść. Wystarczy otworzyć niemal dowolną gazetę, włączyć dowolny kanał
telewizyjny, by trafić na artykuł lub program o jedzeniu, reklamę czegoś do zjedze-
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nia bądź...informacje o tym, jak się najskuteczniej odchudzić” 1. Ciężko nie zgodzić się z ową teorią, gdyż współcześnie nastąpiła moda na fitness i zdrowy tryb
życia. Oczywiście, jest to godne pochwały, jednak w dobie tak powszechnego
zjawiska, jakim jest uprawianie sportu i dbanie o własną sylwetkę, należy również bardzo uważać, gdyż w walce o formę, ludzie często przestają dbać o zdrowie. Aby móc rozmawiać o diecie stosowanej obecnie, zarówno przez ludzi,
którzy nie uprawiają sportu, a zawodowych atletów, należy przenieść się w czasie, aż do starożytnej Grecji, bowiem wtedy nastąpił pewien przełom żywieniowy, który spowodowany był igrzyskami olimpijskimi.
W czasach starożytnej Grecji, dieta ludzi wbrew pozorom nie odbiegała
drastycznie od tej, która stosowana jest współcześnie. Wystarczy spojrzeć na to,
że podstawowym pokarmem w tamtejszych rejonach były ryby oraz chleb. Dodatkowo spożywano różnorodne warzywa, takie jak chociażby ogórki i cebulę,
a z owoców jedzono jabłka oraz gruszki. Brzmi podobnie do tego, co obecnie
spożywamy na co dzień. Główna różnica polegała jednak na tym, że Grecy nie
posiadali tylu przypraw co współcześnie, a także nie znali cukru, lecz zastępowali go miodem oraz nie mieli dostępu, do aż tak przetworzonych produktów,
jakimi dysponujemy obecnie. Mięso natomiast było bardzo drogie i tylko bogaci mieszkańcy mogli sobie na nie pozwolić, chociaż podczas uroczystości
składano bogom ofiary ze zwierząt, co skutkowało również licznymi ucztami
mięsnymi.
Rozdział dotyczący żywności, nie bez powodu rozpoczynam od starożytnej Grecji, gdyż właśnie jest to kolebka sportu, gdzie nacisk na dietę był dość
rygorystyczny, a to wszystko przez to, że podczas starożytnych igrzysk olimpijskich, nie było podziału na kategorie wagowe, a jedynie wiekowe. Skutkowało
to tym, że zawodnicy z różnych dyscyplin sportowych, musieli stosować dietę.
Powód jest banalnie prosty. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który ważąc powyżej
100 kilogramów, miałby rywalizować w biegach długodystansowych ze sportowcami, których waga wynosi np. 60 kg. Fizycznie, cięższy zawodnik nie były
w stanie wygrać w owej konkurencji, ponieważ za sprawą masy ciała, byłby
dużo wolniejszy, posiadałby słabsza kondycję oraz mniejszą wydolność organizmu. Sprawa wygląda identycznie w drugą stronę, bowiem 60 kilogramowy

1

M. Konarzewski, Na początku był głód, Warszawa 2005, s. 9.
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zawodnik, który miałby rywalizować w zapasach z mężczyzną, ważącym powyżej 100 kilogramów, również zaczynał na straconej pozycji, gdyż byłby fizycznie
dużo słabszy (mówię tutaj o sytuacji, gdy sportowcy dysponowali podobnymi
umiejętnościami, lecz dzieliła ich ogromna różnica wagi oraz siły fizycznej).
Jak zatem mogła wyglądać dieta starożytnych sportowców? Otóż wszystko
zależało tak naprawdę od uprawianej dyscypliny. Załóżmy, że Grecy spożywali
3 główne posiłki oraz 2 około treningowe, który były niezwykle ważne, bowiem posiłek przedtreningowy ma za zadanie dostarczyć energii do organizmu,
aby można było wykonać efektywny trening, a posiłek potreningowy, powinien
organizm zregenerować i dodać witalności.
W związku z tym, dieta zawodników, którzy startowali w biegach mogła
wyglądać następująco:
Posiłek
Posiłek
Posiłek
Posiłek
Posiłek

1. Jajka i chleb,
2. Zupa, ryby oraz chleb,
3. Wyroby zbożowe, np. placki,
4. Owoce morza/ryby, warzywa, owoce,
5. Ser, jajka, chleb,

Spójrzmy teraz na dietę zawodnika, który uprawiał sporty walki :
Posiłek 1. Chleb lub wyroby zbożowe, miód, ryby/jajka/owoce morza,
Posiłek 2. Zupa, owoce, warzywa, ryby, chleb,
Posiłek 3. Warzywa, chleb, ryby/mięso zwierzęce, oliwki,
Posiłek 4. Warzywa i owoce, chleb, ryby/mięso zwierzęce,
Posiłek 5. Ser, jajka, chleb,
Posiłek 6. Ryby/mięso zwierzęce, oliwki, warzywa,
Posiłek 6 dodałem w diecie zawodników sportów walki dlatego, że ich
zapotrzebowanie kaloryczne było naprawdę wysokie. W zapasach, pankrationie czy też pięściarstwie masa mięśniowa odgrywała ogromną rolę, dlatego też
zawodnicy potrzebowali dodatkowej ilości pożywienia 2. Nie trzeba być specjalistą od żywności, aby bez trudu zauważyć pokaźne różnice w diecie sportowców, którzy uprawiali biegi a sporty walki.
2

M. Rosiński, Sport i igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji, Łódź 2019, s. 49-51.
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Omawiając kuchnię starożytnej Grecji, należy również przytoczyć przepisy, które znajdują się w publikacji Moniki Nowakowskiej, na słodkie kulki
sezamowe oraz naleśniki o nazwie Tagenitai.
Składniki na kulki sezamowe:
- 200 g orzechów i migdałów,
-150–170 g. jasnego miodu.
Przepis: „Orzechy i migdały posiekaj, miód zagotuj w garnku, jeśli trzeba
ściągnij szumowinę i gotuj na wolnym ogniu około 7 minut. Wymieszaj z orzechami i kiedy masa przestygnie na tyle, by dała się chwycić, formuj natłuszczonymi
oliwą dłońmi kulki. Każdą zawiń w papierek lub włóż do papilotka do pralinek 3”.
Składniki na Tagenitai:
- 1/2 kg mąki pszennej
- 2 szklanki wody
- 1 łyżka oliwy + oliwa do smażenia
- 1 łyżka soku z cytryny
- miód,
- ziarna sezamu,
- posiekane orzechy,
- (opcjonalnie) 1 łyżeczka soli,
Przepis: „Wymieszaj mąkę z solą, zrób wgłębienie, wlej do niego oliwę i sok
z cytryny, zamieszaj. Dolej wodę i mieszaj energicznie do uzyskania gęstego ciasta.
Rozgrzej oliwę na patelni, nabieraj po łyżce ciasta i kładź na głęboki tłuszcz. Kiedy
tiganites nabiorą złotego koloru, wyłóż na talerz, polej miodem i posyp sezamem
i orzechami. 4”
Przejdźmy teraz dosłownie na chwilę do okresu staropolskiego, a dokładniej mówiąc do diety, którą stosowali żołnierze armii koronnej. Oczywiście,
omawiając sposób odżywiania w tamtejszych latach, należy wziąć pod uwagę,
czy żołnierze brali udział w wojnie/bitwie, czy też panował pokój.

3
4

M. Nowakowska, Starożytna Grecja od kuchni, Warszawa 2017, s. 357-358.
Tamże, s. 354.
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Wyżywienie żołnierza, zależało również od jego miejsca w hierarchii.
Przyjmuje się, że w czasach wojny 30 letniej pułkownik otrzymywał 12 porcji
chleba oraz 7,5 porcji mięsa, dowódca kompanii 6-8 porcji chleba i 5 porcji
mięsa, porucznik 4 porcje chleba oraz mięsa, chorąży 3 porcje chleba i mięsa,
kaprale 2 porcje chleba i mięsa, a zwykli żołnierze po jednej porcji. Szacuje się,
że 1 porcja wynosiła 2 funty chleba, 1-1,5 funta mięsa i 1-3 kwarty piwa dziennie 5 , czyli przeliczając to na kilogramy, wynosi mniej więcej tak: 1 porcja
chleba – 0.9 kg, 1 porcja mięsa – 0,45 – 0.67 kg.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy stwierdzić, że wyżywienie w armii koronnej było na dużym poziomie kalorycznym, a zwłaszcza w wysokich
stopniach hierarchii wojskowej. Dużą rolę w żywieniu żołnierzy odgrywały
również warzywa, produkty pochodzenia zbożowego, kluski czy też sery.
W czasach współczesnych natomiast, wiele osób przykłada ogromną
uwagę do tego co je, a doskonale widać to zwłaszcza u osób, które uprawiają
sport. O ile przeciętny człowiek, nie musi przestrzegać specjalnie restrykcyjnych diet, o tyle zawodowi sportowcy, bez takowych nigdy nie osiągnęliby
oczekiwanych wyników. Wyobraźmy sobie chociażby zawodowego atletę,
który waży około 120 kilogramów. Gdyby taka osoba jadła dokładnie tak samo
jak przysłowiowy „Pan Kowalski”, to nie byłaby w stanie rywalizować z innymi
uczestnikami dyscypliny sportowej, w której startują.
Zacznijmy więc od tego, jak poprawnie wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne. Aby tego dokonać, posłużę się wzorem na podstawową przemianę materii Benedicta i Harrisa:
Dla Kobiet:
PPM = 655,09 + (9,56 * W )+ (1,85 * H) – (4,67 * A).
Dla Mężczyzn:
PPM = 66,97 + (13,75 * W) + (5 * H) – (6,75 * A) 6.
PPM – Podstawowa Przemiana Materii,
A – Wiek w latach,

T. Srogosz, Dieta w czasie pokoju i na wojnie żołnierzy armii koronnej i litewskiej, [w:] Historia
Diety i kultury odżywiania. T.1, red. B. Płonka-Syroka, H. Grajeta, A. Syroka, Wrocław 2018,
s. 67-68.
6
S. Bączyk, Ł. Szczęśniak, Racjonalne żywienie człowieka, Warszawa-Poznań 1990, s. 124-125.
5
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H - Wzrost w cm,
W – Masa ciała w kg,
Podstawmy więc pod wzór mężczyznę, który ma 100 kg, 185 cm wzrostu oraz
25 lat.
PPM = 66,97 + (13,75 * 100) + (5 * 185) – (6,75 * 25).
PPM = 66,97 +1375 + 925 – 168,75
PPM = 2198,22
Jak widać, mężczyzna, który waży 100 kilogramów, potrzebuje niemalże
2200 kalorii, a jest to zaledwie podstawowa przemiana materii. Do tej puli
kalorycznej, należy również dodać aktywność fizyczną. Jeżeli dana osoba podczas treningu „spala” 600 kcal, to jego zapotrzebowanie kaloryczne, wynosi już
2800 kcal (2200 + 600), a zakładając, że pracuje jeszcze fizycznie w ciągu dnia,
gdzie również traci około 400 kcal, to jego całkowite zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia, wynosi już 3200 kcal (2800 + 400).
Nie da się bowiem idealnie określić puli kalorycznej, dla osób o tej samej
wadze, bowiem jak widać na powyższych wyliczeniach, jest to kwestia bardzo
indywidualna i zależy nie tylko od tego, jakie produkty się spożywa, ale również
od tego, jak dużą aktywność fizyczną ma dany człowiek w ciągu dnia.
Gdy mamy już wyliczone zapotrzebowanie kaloryczne, należy rozłożyć je
na białko (1g białka = 4 kcal), węglowodany (1g węglowodanów = 4 kcal) oraz
tłuszcze (1g tłuszczu = 9 kcal), które to spożywamy w ciągu dnia. Istnieje wiele
teorii dotyczących tego, jak procentowo powinny być rozłożone poszczególne
składniki odżywcze. Niektórzy uczeni, jak chociażby R. Maughan oraz
L. Burke, uważają, że odpowiednia ilość białka spożywana w ciągu dnia przez
sportowców, to 1.2 – 1.6 g/kg masy ciała. J. Popingis, twierdzi natomiast,
że odpowiednią ilością białka, jest jego spożycie na poziomie 2.8 g/kg masy
ciała 7. Skąd tak duża rozbieżność i kto ma rację? Tak naprawdę, zarówno 1.2
g/kg masy ciała jak i 2.8 g/ kg masy ciała, są poprawnymi odpowiedziami.
Wszystko zależy od tego, jaki sport uprawia dana osoba. Zakładając, że kulturysta potrzebuje dużej ilości białka, to w przypadku maratończyka większy na-

7

J. Eksterowicz, Zarys żywienia sportowców, Bydgoszcz 2007, s. 26-27.
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cisk będzie na energie, czyli węglowodany oraz tłuszcze. Nie ma bowiem idealnego rozwiązania, dotyczącego rozkładu składników odżywczych. U jednego
sportowca idealnie sprawdzi się podział 30% białka, 50% węglowodanów oraz
20% tłuszczy, u innego 40% białka, 30% węglowodanów, 30% tłuszczy,
a u jeszcze innego sportowca 40% białka, 20% węglowodanów i 40% tłuszczy.
Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co dany zawodnik chce osiągnąć. Podczas zbijania wagi do określonego poziomu, zawodnicy sportów walki niezwykle często robią odwodnienie przed walką. W takim wypadku, zbyt duża ilość
węglowodanów uniemożliwiłaby im ten proces, dlatego też niektórzy ograniczają ich spożycie nawet do 0 na kilka dni, a energie pozyskują wyłącznie
z tłuszczu.
Skupmy się jednak na jednym schemacie i niech to będzie rozkład 50%
węglowodanów, 30% białka oraz 20% tłuszczu. Skoro osoba, którą wyliczyliśmy potrzebuje w ciągu dnia 3200 kcal, to 50% z węglowodanów wyniesie
1600 kcal, 30% z białka – 960 kcal oraz 20% tłuszczu – 640 kcal. Następnie
rozkładamy ów kalorie na gramy, czyli:
- węglowodany – 1600 kcal / 4 = 400 g,
- białko – 960 kcal / 4 = 240 g,
- tłuszcz – 640 kcal / 9 = 71,(1) g
W tej chwili można bez trudu ułożyć już dietę. Oto przykładowa lista
produktów, z których takową można układać:
Węglowodany:
- Ryż,
- Kasza,
- Ziemniaki,
- Pieczywo,
- Makaron,
- Płatki owsiane,
- Rodzynki,
- Banany,
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Białko:
- Mięso drobiowe,
- Mięso wołowe,
- Mięso wieprzowe,
- Ryby,
- Jajka,
- Ser twarogowy,
- Jogurt grecki,
Tłuszcz:
- Olej lniany,
- Oliwa z oliwek,
- Orzechy,
- Awokado,
- Masło,
- Łosoś,
- Makrela,
Oczywiście przykładów można wymieniać dużo więcej, natomiast ja wpisałem jedynie podstawowe produkty, które są powszechnie stosowane. Tworząc
dietę dostosowaną pod własny organizm, należy dokładnie sprawdzać, ile gram
danych składników odżywczych posiada produkt, który chcemy umieścić
w diecie. Dla przykładu 100 g piersi z kurczaka, posiada 164 kcal, z czego 31g
białka, 3,5g tłuszczu oraz 0g węglowodanów. Przechodząc następnie do ryżu,
w 100g tego produktu przed ugotowaniem, mamy 340 kcal, 6,5g białka, 76,5g
węglowodanów oraz 0.7g tłuszczu, a w 20 ml oliwy z oliwek, znajduje się 180
kcal, które pochodzą tylko z tłuszczu, czyli 20g.
Podczas układania diety należy pamiętać o tym, aby w każdym posiłku
zawierać zarówno białko, węglowodany oraz tłuszcze, a nie robić czegoś takiego,
że na śniadanie będzie się spożywać same węglowodany, na obiad białko, a wieczorem białko z tłuszczem. Niezwykle ważnym elementem podczas diety,
są również warzywa i owoce, gdyż to głównie z tych produktów zaopatrujemy
organizm w witaminy i minerały, poprzez co zapewniamy organizmowi poprawne funkcjonowanie i chronimy go od chorób. Dla przykładu witaminę C
można w dużej ilości pozyskać z cytrusów i dzięki temu zachowywać w dobrym
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stanie tkankę łączną, w tym komórkę ścian naczyń krwionośnych włosowatych 8.
Przykładowa dieta sportowców, może wyglądać w następujący sposób:
Posiłek 1. Omlet z jajek, płatków owsianych, rodzynków, sezamu oraz
oliwy z oliwek,
Posiłek 2. Pierś z kurczaka, ser żółty, ryż, porcja warzyw,
Posiłek 3. Tilapia, pieczone ziemniaki, warzywa z oliwą,
Posiłek 4. Łosoś z warzywami,
Posiłek 5. Serek wiejski, ciemne pieczywo.
Oczywiście jest to jedynie przykład, w którym specjalnie nie podawałem
ilości spożywanych produktów, gdyż każdy organizm potrzebuje innej puli kalorycznej. Dla jednej osoby odpowiednią ilością będzie zjadanie 100g ryżu
w posiłku nr 2, a dla innej takowa ilość będzie zbyt duża i w zupełności 50g
będzie wystarczające. Oczywiście, dieta nie musi być monotonna i wręcz powinno się ją ciągle urozmaicać. Nie trzeba codziennie jeść np. tilapii z pieczonymi ziemniakami, warzywami i oliwą z oliwek. Można bez przeszkód zastąpić
ów posiłek np. wołowiną, kaczką lub wieprzowiną (wtedy należy uwzględnić
ilość kalorii i np. zamiast łososia zjeść coś z mniejszą ilością tłuszczy, aby zgadzał
się bilans kaloryczny).
Kolejnym niezwykle ważnym elementem w diecie, jest woda, która sama
w sobie nie dostarcza żadnych substancji odżywczych, lecz pomaga w transporcie pożywienia w organizmie oraz przyczynia się do wydalania produktów toksycznych. Woda jest podstawowym składnikiem wszystkich komórek i tkanek
w organizmie człowieka. Szacuje się, że człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć powyżej miesiąca, natomiast bez wody zaledwie kilka dni, dlatego też zawsze należy dbać o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu 9.
W tym momencie należy również wspomnieć o suplementacji, bowiem
ciężko wyobrazić sobie współcześnie sportowca, który nie wspomaga organizmu owymi środkami. Suplementy diety można podzielić na kilka kategorii:
A. E. Bender, Człowiek i żywność, Warszawa 1980, 59.
Ś. Ziemlański, D. Niedźwiecka-Kącik, Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla sportowców,
Warszawa 1997, s. 39.
8
9
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Suplementy białkowe – Czyli suplementy, które mają na celu pomóc
sportowcom w utrzymaniu odpowiedniej puli kalorycznej z białka, co wpływa
między innymi na przyrost suchej masy mięśniowej oraz lepszą regenerację organizmu. Oczywiście, suplementacja białkowa ma sens wtedy, gdy nie dostarcza się odpowiedniej ilości białka z samej diety. Jeżeli natomiast sportowiec bez
problemu utrzymuje odpowiednią podaż białkową w organizmie, to wtedy owa
suplementacja nie jest konieczna.
Suplementy węglowodanowe – Ten rodzaj suplementów jest niczym innym, jak środkiem, który pomaga w uzupełnieniu niedoborów węglowodanów
w diecie i dostarczenia do organizmu dawki energii. Sytuacja z tego typu odżywkami, wygląda identycznie jak z wyżej wymienionymi suplementami białkowymi. Jeżeli dostarczamy do organizmu odpowiednią pulę kaloryczną z węglowodanów, to stosowanie tego typu odżywek, nie jest wymagane przez sportowców.
Suplementy tłuszczowe – Jest to typ suplementów bardzo często stosowany przez sportowców, aby dostarczyć do organizmu głównie tłuszcz z rodzaju omega 3-6-9, które to wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
krwionośnego i nerwowego 10.
Suplementy anaboliczne – Jeden z najpopularniejszych rodzajów suplementów, po który sięgają zarówno sportowcy zawodowi jak i amatorzy. Ich
głównym założeniem, jest pomoc w budowie suchej masy mięśniowej oraz poprawienie wyników siłowych. Najbardziej cenionym suplementem anabolicznym, jest z całą pewnością kreatyna.
Suplementy wspomagające utratę tkanki tłuszczowej – Ten rodzaj suplementacji, stosowany jest zarówno przez sportowców, którzy muszą utrzymywać wagę, aby rywalizować w swojej kategorii wagowej oraz przez osoby,
które chcą pozbyć się nadmiaru tłuszczu z organizmu. W skład takowych suplementów wchodzą chociażby suplementy termogeniczne, które zazwyczaj
mają w składzie kofeinę, ekstrakt z imbiru, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy,
ekstrakt z pieprzu kajeńskiego, czy też ekstrakt z zielonej herbaty. Oczywiście,
składników może być tutaj bardzo dużo i wiele firm, produkuje różnego rodzaju suplementy termogeniczne, jednak ich sposób działania polega na tym,

M. Dymkowska-Malesa, Z. Walczak, Suplementacja w sporcie, „Nowiny Lekarskie” 2011,
3 (80), s. 201-202.

10

408

Zarys żywienia człowieka na przestrzeni dziejów

aby przyspieszyć metabolizm w ciele człowieka, dzięki czemu łatwiej jest gubić
tkankę tłuszczową. Termogeniki nie są jedynymi suplementami, które pomagają w utracie tkanki tłuszczowej. Jest wiele środków, które również bardzo ułatwiają pracę nad wagą, takich jak np. l-karnityna, CLA, zielona herbata, zielona
kawa, czy ketony malinowe.
Suplementy przedtreningowe i potreningowe – Są to suplementy, które
jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie wspomóc organizm do większego
wysiłku fizycznego, bądź jego szybszą regenerację po skończonym treningu. Do
takowych można zaliczyć suplementy, takie jak: kofeina, cytrulina, arginina,
beta-alanina, aakg i wiele więcej.
Oczywiście, przeciętny człowiek, który nie uprawia zawodowo sportu, nie
musi wyliczać kalorii, ani też trzymać diety, a tym bardziej stosować suplementację. Wystarczy, że będzie się zdrowo odżywiał oraz dbał o prawidłowy poziom
nawodnienia, a także o to, aby dostarczać do organizmu witaminy. Warto również wspomnieć o tym, że zjedzenie co jakiś czas pizzy, kebaba czy innego jedzenia typu fast-food nie wpłynie negatywnie na organizm. Należy jednak zachować proporcje i zdrowe odżywianie powinno być zawsze ważniejsze, aniżeli
chęci podjadania tego typu produktów.
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Summary
Outline of human nutrition over the centuries
Food is an inseparable element in the everyday people’s life. Almost everything has changed over the centuries, starting from weapons through the
cultivation of agricultural land, construction, technology, or just the way of
nutrition. Despite the fact that nowadays people have the opportunity to eat
exquisite dishes, eat in the best restaurants or prepare various dishes at home,
but only few people know that in ancient times man consumed many types of
soups e.g. bean soup. Greeks were able to fry and marinate fish, prepare stews,
season meat and seafood, or prepare wine, which, interestingly, mixed with
water was often the main "drink". Over the years, it has become obvious that
many new dishes have been created, and with the development of trade, people
began to discover new spice for the region.
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