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Agnieszka Dęsoł

(BIO)POLITYKA I (BIO)ETYKA A ZNACZENIE 
KATEGORII ODPOWIEDZIALNOŚCI
GRANICE DOPUSZCZALNEJ KOLIZJI ZASAD 
MORALNYCH I DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH  
W DOBIE POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO  
I ROZWOJU BIOMEDYCYNY

Osiągnięcia współczesnej medycyny, idące w parze z postępem technologicz-
nych, są szczególnie pasjonującymi obszarami dzisiejszego świata. Dynamicz-
ny rozwój nauk medycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat umożliwił 
nie tylko walkę z chorobami wcześniej uznawanymi za nieuleczalne, ale rów-
nież wzbudził niepokój etyków w związku ze stałym przesuwaniem granic te-
go, co moralnie dopuszczalne. Taka sytuacja wymaga od nas nieustannej ana-
lizy zjawisk i zachowań, z jakimi spotykamy się w obszarze nauk medycznych, 
ale i politycznych. Na nieustanną zmianę owych zjawisk i zachowań wskazuje 
zapis słów „biopolityka” i „bioetyka” w tytule niniejszego artykułu. Przedrost-
ki „bio-” zapisane w nawiasie przed tradycyjnymi pojęciami „polityka” i „ety-
ka” wskazują na przesunięcie granic polityczności i etyczności w XXI wieku. 
Niepewność owych granic to niejasność dotycząca tego, czy wyczerpanie się 
wielkich narracji nowoczesności i zatarcie przestrzeni publicznej prowadzi do 
odwrotu tego, co polityczne i etyczne, czy też może raczej zwielokrotnienie 
technik kontroli naszego życia we wszelkich wymiarach, od medycznego po 
konsumpcyjny, daje podstawy do tego, aby mówić o ekspansji polityki na nie-
spotykane dotąd obszary życia. Zagadnieniem, które coraz częściej staje się 
jednym z głównych przedmiotów bioetycznych i biopolitycznych debat, jest 
idea odpowiedzialności. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja fenome-
nu odpowiedzialności pojawiającego się w obliczu szybkiego postępu biome-
dycznego i biotechnologicznego wraz z uwzględnieniem różnych jej rodzajów 
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oraz warunków niezbędnych do jej zaistnienia przedstawionych w analizach 
Romana Ingardena i Hansa Jonasa.

I

Proces dotarcia polityki do kresu został zdiagnozowany i opisany przynajmniej 
na kilka sposobów, jednym z nim jest wspomniana w tytule biopolityka1. Pró-
ba dokładniejszego (choć ciągle jeszcze wstępnego) zdefiniowania tego terminu 
związana jest z opisem najróżniejszych sposobów włączania biologii człowieka 
(życia każdej jednostki, jak również potencjału biologicznego całego społeczeń-
stwa) w procesy polityczne. Biopolityka związana zatem będzie zarówno z rasi-
stowskimi teoriami państwa i narodu, jak i medykalizacją dyskursu polityczne-
go, ale też rozwojem genetyki i bioinżynierii, nie tylko dostarczającym narzędzi 
modyfikowania ludzkich cech biologicznych, lecz rodzącym także szereg kon-
sekwencji i pytań moralnych, ekonomicznych czy prawnych. Centralne i wyj-
ściowe dla całej współczesnej refleksji socjologicznej i filozoficznej jest ujęcie 
biopolityki przedstawione w koncepcjach Michela Foucaulta, postrzegającego 
biopolitykę jako technologię bezpieczeństwa, która swoim przedmiotem uczy-
niła społeczeństwo pojmowane jako podlegającą regulacji populację. Francuski 
filozof w końcu lat 70. skomplikował jeszcze bardziej problematykę biopolityki, 
próbując uchwycić jej relację z liberalizmem i właściwymi mu koncepcjami nor-
my i naturalności. To właśnie w tej konstelacji kształtują się, zdaniem filozofa, 
nowe formy oporu przeciw biowładzy2, wyrażające się w wysuwaniu roszczeń, 

1 Rozwijając zagadnienie „polityczności”, Szymon Wróbel analizuje proces dotarcia polityki do 
kresu i przekroczenia przez nią pewnych granic, podając trzy przykłady zniesienia idei poli-
tyczności. Pierwszy z nich zakłada, że polityka zostanie zastąpiona biopolityką, drugi stanowi 
rozwinięcie myśli Słavoja Žižka, który twierdzi, że cała historia myśli politycznej zawiera szereg 
zaprzeczeń idei polityczności w czterech wersjach: archepolityka, parapolityka, metapolityka, 
ultrapolityka. Trzeci przykład dotyczy tezy Urlicha Becka, dotyczącej procesu przekształcenia 
polityki w subpolitykę. Por. S. Wróbel, Świat schyłku: od postpolityki i postdemokracji do po-
nownego wynalezienia polityki, [w:] Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki 
życia, red. P. Dybel, S. Wróbel, Warszawa 2008, s. 51–71.

2 Termin wprowadzony przez Michela Foucaulta w wykładach w College de France oraz w pierw-
szym tomie Historia seksualności, gdzie stosuje go wymiennie z pojęciem „biopolityka”. M. Se-
nellart, Umiejscowienie wykładów, [w:] M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, 
tłum. M. Herer, Warszawa 2010, s. 451.
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takich jak prawo do życia, ciała, zdrowia czy seksualności, których rola począw-
szy od drugiej połowy XX wieku, szybko wzrasta. Projekt badania biopolityki zo-
staje w ten sposób włączony do szerszego kontekstu badań politycznych nad 
związkiem władzy i państwa3.

Kontynuacji tego paradygmatycznego ujęcia poszukiwać należy zwłaszcza 
w pracach Giorgio Agambena, Michaela Hardta i Antonio Negriego czy Hanny 
Arendt, którzy także zwracają uwagę na coraz częstszą obecność pojęcia „bio-
polityka” w dyskursie nauk społecznych i politycznych, choć często sami – jak 
w przypadku Arendt – nigdy go nie użyli w swoich tekstach. W pracach Micha-
ela Hardta oraz Antonio Negriego „biopolityka” uzyskuje znaczenie przeciwne 
do terminu „biowładza” i oznacza antykapitalistyczny protest, insurekcję uży-
wającą życia i ciała jako broni wywołującej opór wobec kapitalizmu. Giorgio 
Agamben natomiast, zderzając ze sobą pojęcia wypracowane przez Foucaulta 
i Arendt, twierdzi, że rozstrzygającym faktem dla narodzin biopolityki był pro-
ces, w wyniku którego wyjątek staje się regułą, a dziedzina „nagiego życia”, 
która początkowo plasowała się na marginesie życia politycznego, stopniowo 
zaczęła łączyć się ze sferą polityczną, a w rezultacie zewnętrzność i wewnętrz-
ność, bíos i zoé, prawo i fakt stały się tożsame4.

Dziedziną, która także w ciągu ostatnich kilkunastu latach zyskała dużą po-
pularność, jest bioetyka. W sensie akademickim bioetyka jest spadkobierczynią 
dawnej filozofii medycyny oraz etyki medycznej, wobec czego pod jej hasłem 
kryją się zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia, stosunków pomiędzy leka-
rzami i pacjentami oraz badań naukowych w zakresie medycyny i biotechnolo-
gii. W dobie kryzysu cywilizacji, degradacji środowiska naturalnego oraz obni-
żenia jakości życia potrzebna była – zdaniem Vana Rensselaera Pottera, którego 
uważa się za twórcę tego pojęcia – nowa nauka stanowiąca pomost5 między na-
ukami biologiczno-eksperymentalnymi a naukami etyczno-antropologicznymi. 
W swoich rozważaniach Potter skoncentrował się głównie na wyznaczeniu filo-

3 Zob. M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja…, dz. cyt.; M. Foucault, Narodziny bio-
etyki, tłum. M. Herer, Warszawa 2011; tenże, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komen-
dant, K. Matuszewski, Gdańsk 2010.

4 S. Wróbel, Świat schyłku…, dz. cyt., s. 58; zob. także G. Agamben, Homo sacer: suwerenna władza 
i nagie życie, tłum. M. Salwa, Warszawa 2008; M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, 
A. Kołbaniuk, Warszawa 2005; H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000.

5 V. R. Potter, Fragmented ethics and “bridge bioethics”, „Hasting Center Report” vol. 29 (1999) 1, 
s. 38–40.
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zoficznych pryncypiów bioetyki, do których należą m.in. pokora i odpowiedzial-
ność, szczególnie ważne w dobie postępu nowożytnej nauki i jej powszechnego 
zasięgu. Zdaniem Pottera postawę naukowca winna cechować pokora, rozumia-
na jako znajomość granic działania i poznania, oraz odpowiedzialność, umoż-
liwiająca dalekosiężne przewidywanie skutków zastosowania wiedzy6. Pokora 
i odpowiedzialność stanowią kryterium sprawności moralnej, jaką powinien 
odznaczać się naukowiec zdobywający władzę nad biologicznymi strukturami 
życia w świecie. Konieczność uznania pewnych granic moralnych, wyznaczo-
nych przez pokorę i odpowiedzialność, dałaby możliwość zbudowania mostu 
między biologią i etyką. Jednym z głównych wyznaczników związku nauk me-
dycznych z etyką byłaby zapewne pokora wobec praw natury7.

II

Przed przystąpieniem do opisu roli, jaką odpowiedzialność odgrywa w życiu po-
litycznym, Stanisław Gałkowski proponuje utworzyć siatkę pojęciową, w obrę-
bie której tkwi przedmiot rozważań, i oprzeć rozważania dotyczące kategorii 
odpowiedzialności na pojęciach i rozróżnieniach tego zagadnienia przeprowa-
dzonych przez Romana Ingardena i Hansa Jonasa. Autorzy ci podchodzą do pro-
blematyki w sposób komplementarny – Ingarden koncentruje się na podsta-
wach ontologiczno-antropologicznych i warunkach potrzebnych do zaistnienia 
tego fenomenu, a Jonas kładzie większy nacisk na określenie zakresu i charak-
teru różnych rodzajów odpowiedzialności8.

Swoje rozważania na temat ontycznych podstaw odpowiedzialności rozpo-
czyna Ingarden od analizy typów sytuacji, w których występuje fenomen odpo-
wiedzialności. Pierwsza sytuacja dotyczy stanu faktycznego, w którym jednostka 
jest odpowiedzialna niezależnie od tego, czy poczuwa się do odpowiedzialności 
i czy jest faktycznym sprawcą danego czynu. Następna sytuacja dotyczy zjawi-
ska poczuwania się do odpowiedzialności i brania jej na siebie także w przypad-

6 Por. V. R. Potter, Humility with responsibility: the first rule of professional ethics, [w:] The role of 
ethics in American life, ed. R. A. Preston, Louisville 1977, s. 57–65.

7 S. Warzeszak, Odpowiedzialność w bioetyce, „Warszawskie Studia Teologiczne” 17 (2004), 
s. 272.

8 S. Gałkowski, Odpowiedzialność cnotą polityka, [w:] Cnoty polityczne – dawniej i obecnie. Mo-
ralne źródła polityki, red. R. Piekarski, Gdańsk 1997, s. 142.
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ku, gdy jednostka nie jest faktycznym sprawcą określonego czynu. Trzecia sytu-
acja dotyczy pociągania do odpowiedzialności, które może mieć miejsce nawet 
wtedy, kiedy jednostka nie jest sprawcą czynu, oraz wtedy, gdy jednostka nie 
poczuwa się do odpowiedzialności. Pociąganie do odpowiedzialności jest ak-
tem mającym swoje źródło poza sprawcą, jednakże skierowanym jest na niego, 
i ma na celu wywołanie w nim określonych zmian9. Odpowiedzialność, tak jak ją 
ujmuje Ingarden, można ponosić, podejmować lub być do niej pociąganym. Te 
trzy sytuacje występowania fenomenu odpowiedzialności w sposób świadomy 
odróżnia filozof od czwartej, którą jest działanie odpowiedzialne, podejmowa-
ne przez sprawcę świadomie i z uwzględnieniem zarówno motywów, jak i na-
stępstw danego czynu10.

Ingarden wymienia następujące warunki odpowiedzialności: obiektyw-
ne istnienie wartości, wolność jej podmiotu, identyczność i substancjalna jego 
struktura, przyczynowa struktura świata11. 

Obiektywne istnienie wartości pozwala na postawienie kwestii odpowie-
dzialności za ich realizację, stanowi jej „ontyczny fundament”12. Bez nich sama 
idea odpowiedzialności stałaby się bezsensowna, gdyż w nich leżą zarówno 
ostateczna podstawa pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności za jego czyny, 
jak i postulat dobrowolnego jej przyjęcia13.

9 Należy podkreślić fakt, iż trzy pierwsze sytuacje dotyczą czynów dokonanych, a więc uwzględ-
niają skutki owych działań. Działanie odpowiedzialne natomiast może dotyczyć przyszłości. 
W ramach odpowiedzialności, tak jak ją rozumie Ingarden, zawarł filozof odpowiedzialność „po 
czynie” i odpowiedzialność „przed czynem”. Odpowiedzialność „po czynie” jest konsekwencją 
dokonania określonego czynu, odpowiedzialność „przed czynem” z kolei jest gotowością do po-
niesienia konsekwencji, jakie pociągnie za sobą określone postępowanie. R Ingarden, Wykłady 
z etyki, Warszawa 1989, s. 295.

10 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 73–97.
11 Zob. tamże, s. 73–170.
12 Tamże, s. 97–110.
13 Jak pisze Ingarden: „Istnienie wartości i zachodzących między nimi związków jest pierwszym 

warunkiem możliwości zarówno idei odpowiedzialności, jak sensowności skierowanego do 
sprawcy postulatu wzięcia odpowiedzialności za swój czyn i spełnienie jego wymagań” (Tamże, 
s. 100). Ingarden zwrócił też uwagę na inne warunki określające możliwość odpowiedzialności 
związane z cechami wartości (uznanie ich obiektywności) świata (przyczynowość i czasowość) 
i człowieka jako bytu jednostkowego, którego tożsamość musi być założona, by mógł on pono-
sić odpowiedzialność. Zob. M. Łojewska-Krawczyk, Wartość jako podstawa odpowiedzialności, 
[w:] Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności, red. M. Łojewska-
-Krawczyk, Warszawa 1996, s. 13–14.
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Wolność podmiotu odpowiedzialności oznacza, iż czynem, za który jest on 
odpowiedzialny, jest jego własny czyn, podjęty świadomie i dobrowolnie14. Jak 
to słusznie zauważył Ingarden, „osoba, która ma ponosić odpowiedzialność 
za swój czyn, musi być wolna w swych decyzjach i swych czynach”15. Dlatego 
też wszelkie koncepcje „ograniczające” świadomość i podmiotowość działania 
ludzkiego będą zarazem ograniczały naszą odpowiedzialność, a zatem – pozba-
wiały człowieka jego konstytutywnie istotnych cech16.

Każdy jest jednak odpowiedzialny jedynie za to, co znajduje się w grani-
cach jego sprawczości. Jak pisał niemiecki filozof Georg Picht, chodzi „nie tyl-
ko o procesy spowodowane przez człowieka, lecz te, na które człowiek może 
mieć wpływ, choć przebiegają bez jego udziału”17. O odpowiedzialności decy-
duje więc „moc” danej osoby, jej kompetencje, możliwości oddziaływania na 
otaczającą ją rzeczywistość. Nie jest to tylko „moc” aktualnie posiadana, lecz 
również potencjalna, którą możemy i powinniśmy uzyskać, a nie robimy tego18. 

Odpowiedzialność nie jest […] sprawą świadomości moralnej – wyznacza ją sama 
struktura zdarzeń. Struktura stanów rzeczy podporządkowuje ludzi – bez względu 
na to, czy chcą to przyznać, czy nie – układowi odniesień, który konstytuuje odpo-
wiedzialność19. 

Można być odpowiedzialnym za zdarzenia, których nie tylko się nie chciało, lecz 
nawet nie wiedziało się o ich zachodzeniu20. Podsumowując, można powiedzieć, 
że odpowiedzialność jest proporcjonalna do stopnia wolności i mocy danej osoby. 

 Teza o związku odpowiedzialności z wartościami występuje także m.in. u Karola Wojtyły (Zob. 
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 212–213) oraz Dietri-
cha von Hildebranda (Zob. D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, [w:] Wobec 
wartości, red. J. A. Kłoczkowski OP, J. Paśniak OP, ks. J. Tischner, Poznań 1992).

14 M. A. Krąpiec, Suwerenność… czyja?, Łódź 1990, s. 76.
15 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 122.
16 M. Nozicka-Kozioł, Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, Warsza-

wa 1993, s. 25.
17 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, tłum. K. Michalski, [w:] tegoż, Odwaga utopii, tłum. K. Mau-

rin i in., Warszawa 1981, s. 243.
18 H. R. Niebuhr, The responsible self. An essay in Christian moral philosophy, New York–Evenston–

London 1963, s. 51, za: S. Gałkowski, Odpowiedzialność…, dz. cyt.., s. 143–144.
19 G. Picht, Pojęcie…, dz. cyt., s. 240.
20 „Odpowiedzialność jako charakterystykę ontologiczną należy też wyraźnie odróżnić od skiero-

wania na nią aktów, takich jak: świadomość odpowiedzialności, poczucie odpowiedzialności, 
podjęcie odpowiedzialności czy pociąganie do odpowiedzialności. Trzeba podkreślić, iż zacho-
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Mówiąc o odpowiedzialności, Ingarden ma na myśli, jak zauważa Edward 
M. Swiderski, przede wszystkim możliwość działania w obrębie przyczynowej 
struktury świata. Chociaż, jak zauważa autor, temat jedności świata jest w ese-
ju O odpowiedzialności i jej ontycznych podstawach potraktowany jest dość 
marginalnie, znajduje się on jednak w centrum problematyki odpowiedzialno-
ści w ujęciu Ingardena21. Podkreślając ontyczne podstawy odpowiedzialności, 
oferuje filozof opis wyróżniających się parametrów świata (systemy przyczyno-
we), które w jednych sytuacjach podtrzymują ponoszenie odpowiedzialności 
przez podmiot działający, w innym zaś – rozmyślne podejmowanie przezeń od-
powiedzialności. Aby uwidocznić relacyjność tych oddziałujących na siebie on-
tycznych parametrów z uwagi na pojawienie się odpowiedzialności, Ingarden 
mówi o „sytuacjach”, zwłaszcza tych, które angażują wartości22.

Punktem odniesienia w rozważaniach nad ideą odpowiedzialności w od-
niesieniu do (bio)polityki i (bio)etyki są bez wątpienia rozważania Han-
sa Jonasa, wydane w książce Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji 
technologiczne j 23. Koncepcja niemieckiego filozofa należy niewątpliwie do jed-
nego z najpopularniejszych nurtów etyki globalnej. Punktem wyjścia rozważań 
Jonasa jest teza o zmianie natury działania ludzkiego prowadzącej do przekro-
czenia dotychczasowych horyzontów refleksji etycznej, a tym samym do po-
jawienia się próżni etycznej. Źródłem zagrożenia jest wzrost możliwości czło-
wieka, które skutkują tak daleką ingerencją w naturę ludzką i środowisko, że 
spowodować mogą, jeżeli już nie spowodowały, nieodwracalne zmiany prowa-
dzące do zagrożenia ustalonego tradycją istnienia człowieka jako gatunku. Tra-
dycyjna etyka była antropocentryczna, ponieważ tym, co stanowiło kwestie jej 
regulacji, były relacje międzyludzkie. Nowa etyka natomiast musi spojrzeć na 
człowieka z perspektywy jego związków z naturą24. W tej nowej sytuacji czło-

dzenie odpowiedzialności, faktyczność bycia odpowiedzialnym za…, pozostaje całkowicie nieza-
leżne od zachodzenia zorientowanych na nią aktów”. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, 
[w:] Istnienie i poznanie wartości, red. J. Lipiec, Kraków 1991, s. 171–172.

21 E. M. Swiderski, Roman Ingarden: od realizmu fenomenologicznego do moralnego, przekł. J. Ma-
kota, „Estetyka i Krytyka” 5 (2003) 2, s. 106–128, http://estetykaikrytyka.pl/art/5/swiderski.pdf 
(7.11.2014).

22 Tamże.
23 H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, 

Kraków 1996.
24 H. Ciążela, Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a „trwały i zrównoważony rozwój” (Imperaty-

wy i dylematy), „Problemy Ekorozwoju” 1 (2006) nr 2, s. 108.
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wiek traktowany jest jako jedna z wielu istot i nie może pełnić już dominującej 
funkcji w świecie naturalnym. Ten nieantropocentryczny kierunek znalazł uzna-
nie w poglądach głoszonych m.in. przez znanego etyka Petera Singera25.

Podobnie jak Ingarden także Jonas wyróżnia kilka form odpowiedzialno-
ści człowieka. Niemiecki filozof decyduje się na rozróżnienie między odpowie-
dzialnością naturalną i kontraktową26. Odpowiedzialność „naturalna” pojawiła 
się „siłą faktu” w momencie zaistnienia pewnych faktów niezależnie od wybo-
rów i intencji jej przedmiotu, jest „niezależna od jakiegokolwiek uprzedniego jej 
zaaprobowania, jest nieodwołalna i nie można jej wypowiedzieć; ma charak-
ter globalny”27 – odnosi się do wszystkich, a nie tylko wybranych aspektów jej 
przedmiotu. Odpowiedzialność kontraktowa jest przyjmowana dobrowolnie na 
podstawie umowy, a więc jest ona również tą samą drogą „zbywalna”. Rozwią-
zanie umowy zmienia ów obiektywny układ odniesienia, znosząc odpowiedzial-
ność. Odpowiedzialność taka wynika z dobrowolnego przyjęcia i zaakceptowa-
nia pewnych określonych obowiązków, jest ona ściśle ograniczona zakresowo 
i czasowo, wiąże nie z powodu ważności spraw, jakich dotyczy, a jedynie na pod-
stawie umowy (jej prototypem jest odpowiedzialność urzędnika). Jonas zauwa-
ża jednak, że u podstaw odpowiedzialności kontraktowej zawsze leży jakaś od-
powiedzialność naturalna28. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że wprowadza 
zagadnienie odpowiedzialności w sferę polityki, ponieważ przykładem odpo-
wiedzialności kontraktowej staje się urzędnik. A przykład ten jest o tyle nieprzy-
padkowy, że wprowadza zagadnienie wyjątku w rozróżnieniu odpowiedzialno-
ści naturalnej i kontraktowej, jakim jest polityk. Polityk jest wyjątkową postacią 
w teorii odpowiedzialności niemieckiego filozofa. Nie jest nim każdy, kto zajmu-
je się polityką, ale ktoś, kto subiektywnie kieruje się wolą podjęcia odpowie-
dzialności za dobro wspólne.

Jonas dokonuje także rozróżnienia pomiędzy pojęciem formalnym i poję-
ciem materialnym (treściowym) odpowiedzialności. Odpowiedzialność w tym 
pierwszym znaczeniu, zdaniem Jonasa, nie ustanawia celów działania, a jest je-

25 Zob. P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, 
Warszawa 1997; P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 
2004.

26 H. Jonas, Teoria odpowiedzialności: Podstawowe rozróżnienia, [w:] Filozofia odpowiedzialności 
XX wieku: teksty źródłowe, red. J. Filek, Kraków 2004, s. 211.

27 Tamże.
28 S. Gałkowski, Odpowiedzialność…, dz. cyt., s. 145.
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dynie formalną cechą wszystkich czynów ich sprawcy (każdy człowiek jest odpo-
wiedzialny za swoje czyny i ich skutki). W ten sposób orzeka się o czyjejś winie 
w sensie moralnym lub prawnym29. Odpowiedzialność orzekana jest tu ex post 
i odnosi się tylko do czasu przeszłego. Odpowiedzialność materialna natomiast, 
„wybiegająca do przodu”, jest odpowiedzialnością za to, co dopiero ma lub co 
powinno nastąpić. Nie jest to odpowiedzialność za czyn i jego konsekwencje, 
lecz za jego przedmiot, który jest względem podmiotu zewnętrzny, ale znajdu-
je się w zasięgu jego siły oddziaływania, co czyni go od niego zależnym30. Czło-
wiek w takim znaczeniu odpowiada za kształt przyszłość. Tak rozumiana odpo-
wiedzialność jest związana ze szczególnym rozumieniem wolności człowieka, 
rozumianej jako zdolność woli człowieka do powodowania nowych stanów rze-
czy31. To właśnie za te stany rzeczy, które są realizacjami projektów człowieka, 
jest on odpowiedzialny.

Formalna idea odpowiedzialności, zdaniem Marcusa Düwella, jest w obsza-
rze bioetyki bardzo przydatna. W ramach dyskursu bioetycznego odpowiedzial-
ność jest bowiem nie tylko wymagana, ale jest mu przypisana. Innym proble-
mem jest fakt, że przypisanie odpowiedzialności do dziedziny, jaką jest bioetyka, 
jest niejasne i kontrowersyjne32. Dla lepszego zrozumienia tej kwestii autor wy-
różnia trzy wymiary odpowiedzialności w ramach dyskursów bioetycznych. Po 
pierwsze bioetyka dyskutuje normatywny standard natury moralnej. Dyskursy 
bioetyczne zorientowane są na kwestie moralnej odpowiedzialności związanej 
z rozwojem nowych technologii. Od odpowiedzialności moralnej rozróżnia się 
odpowiedzialność prawną i zawodową. Zasadą staje się tutaj rozwinięcie mo-
ralnej oceny prawnych regulacji i zasad postępowania. Te moralne roszczenia 
odwołują się także do toczącej się współcześnie debaty biopolitycznej i sytuacji, 
w której władza, instytucje czy poszczególne jednostki, uzasadniając słuszność 
swoich, działań odwołują się do idei moralnej odpowiedzialności33.

Po drugie, opierając się na kryterium moralnej odpowiedzialności, można 
określić przedmiot odpowiedzialności. Ważną kwestia jest w tym przypadku py-

29 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki, [w:] tegoż, 
Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 223, za: P. Łukomski, Odpowiedzialność polityków. Sposoby 
rozumienia i uzasadniania, Warszawa 2004, s. 26.

30 S. Gałkowski, Odpowiedzialność…, dz. cyt., s. 145.
31 H. Arendt, Wola, tłum. R. Piłat, Warszawa 1996, s. 223.
32 M. Düwell, Bioethics: methods, theories, domains, Routledge 2013, s. 183.
33 Tamże, s. 183–184.
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tanie, które podmioty (jednostki) powinny wziąć pod uwagę, określając zakres 
własnej odpowiedzialności. Dotyczy to także problemu, czy jesteśmy odpowie-
dzialni za samo działanie, czy także za jego konsekwencje. Ponieważ jednak każ-
de działanie wiąże się z pewnymi konsekwencjami (bezpośrednimi czy też po-
średnimi), efekty określonego działania mogą sięgać bardzo daleko34.

Po trzecie, w zależności od standardu normatywnego nieuchronnie powra-
ca kwestia odpowiedzialności podmiotowej. Ocena tej sytuacji jest szczególnie 
ryzykowna w sytuacji, kiedy wdrażanie nowoczesnych biotechnologii staje się 
domeną aktywności zbiorowej. W związku z tym kolejne pytanie, na które na-
leży znaleźć odpowiedź, dotyczy wątpliwości, czy istnieje coś takiego jak odpo-
wiedzialność zbiorowa35.

W warunkach postępu związanego z rozwojem biomedycyny bardzo waż-
na, jak zauważa ks. Stanisław Warzeszak, staje się poruszana przez Jonasa 
kwestia nienaruszalności ontologicznej idei człowieczeństwa. Ochrona moral-
nego statusu człowieka, a także odpowiedzialność za wszystkich ludzi, w tym 
przyszłe pokolenia, coraz częściej obecna jest we współczesnych dyskusjach 
etycznych. Brytyjski socjolog, Nikolas Rose, redefiniując tradycyjne ujęcie bio-
polityki w rozumieniu Foucaulta, porusza zagadnienie „odpowiedzialności 
genetycznej”, której znaczenie wzrasta wraz z pojawiającym się przy okazji 
postępu biotechnologii „ryzykiem genetycznym” (genetic risk)36. Naukowcy, 
lekarze, bioetycy czy przedstawiciele firm farmaceutycznych coraz częściej za-
dają pytania natury etycznej, a osobista chęć zachowania zdrowia coraz czę-
ściej staje się płaszczyzną ścierania się politycznych, naukowych i ekonomicz-
nych interesów37.

Potrzeba zwrócenia się w stronę idei człowieczeństwa lub niezmiennych 
elementów ludzkiej natury staje się niezwykle aktualna wobec ryzyka, ja-
kie niesie zarówno dla jednostki, jak i całego społeczeństwa niebezpieczna 
w swych skutkach ingerencja w genetyczną podstawę ludzkiego życia. Pomimo 
wielu gwarancji powodzenia, jakie stwarza dla przyszłości postęp w dziedzinie 
genetyki, człowiek nie ma prawa sięgać po doraźne korzyści dzisiaj, ryzykując 

34 Tamże, s. 184.
35 Tamże.
36 C. Novas, N. Rose, Genetic risk and the birth of the somatic individual, „Economy and Society” 

29 (2000) 4, s. 485–513.
37 T. Lemke, Biopolityka, przekł. T. Dominiak, Warszawa 2010, s. 117–118.
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nieskończone straty w przyszłości38. Nikt nie ma prawa pozbawiać przyszłych 
pokoleń podstawowych właściwości, które wyrażają ideę człowieczeństwa, ta-
kich jak zdolność rozróżniania między dobrem a złem czy wolność wyboru. 
W tym sensie etyka odpowiedzialności musi być „konserwatywna” i chronić 
status ludzkiego bytu, by ten w sposób, niezmieniony, stał się dziedzictwem 
przyszłych pokoleń39.

Odpowiedzialność może podjąć tylko ten, kto jest jej świadomy. Uświado-
mić sobie odpowiedzialność można zaś tylko wtedy, gdy zrozumie się, co to 
jest odpowiedzialność i że wzięcie na siebie „odpowiedzialności” zawsze ozna-
cza pewne ryzyko40. Odpowiedzialność jest bowiem stale poręczaniem za jakieś 
rozstrzygnięcie szczególnie w sytuacji braku oparcia w jakiejś niepozostawiają-
cej wątpliwości wiedzy. „Kto zrozumiał istotę odpowiedzialności, ten zrozumiał 
istotę człowieka. Odpowiedzialność nie jest jednym z atrybutów, odpowiedzial-
ność jest substancją bycia człowiekiem”41. Dlatego pojęcie odpowiedzialności 
jest podstawą jedności rozumu w jego wszystkich skończonych postaciach. Po-
nieważ człowiek jest istotą, która ma jakieś zadania do spełnienia, ludzkie ist-
nienie możliwe jest tylko w horyzoncie rozpoznanych zakresów oddziaływania. 
To właśnie jest treścią pojęcia odpowiedzialności, właściwe jego zrozumienie 
jest źródłem naszego poznania rzeczywistości historycznej42.

Jak zauważa Erin Galgay, imperatyw Hansa Jonasa jest szczególnie przydat-
ny w dziedzinie bioetyki i biopolityki, ponieważ jest skierowany do sfery poli-
tyki publicznej. Status wygłaszanych opinii w warunkach ciągłej zmiany ma dla 
Jonasa duże znaczenie. Bez zanurzania się w utopijnej marksistowskiej escha-
tologii filozofia polityczna musi – zdaniem myśliciela – raczej przewidywać przy-
szłe osiągnięcia, niż uznawać obecne normy za absolutnie stałe43.

38 Por. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 73–75, za: S. Warzeszak, Odpowiedzial-
ność w bioetyce, „Warszawskie Studia Teologiczne” 17 (2004), s. 280.

39 Tamże, s. 74.
40 W. Weischedel, Der Mut zur Verantwortung, Stuttgart 1946, s. 8, 20–23; 9–13, za: R. Wisser, 

O odpowiedzialności, [w:] J. Filek, Filozofia odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 163.
41 E. Brunner, Der Mensch im Widerspruch. Die christliche Lehre vom wahren und vom wirklichen 

Menschen, Zurych 1941, s. 39, 151, 38., za: R. Wisser, O odpowiedzialności, [w:] J. Filek, Filozofia 
odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 163.

42 G. Picht, Pojecie odpowiedzialności, [w:] J. Filek, Filozofia odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 155.
43 E. Galgay, The wisdom of humility: a discussion of responsibility and bioethics, „Ethos: Bos-

ton College Student Bioethics Research Journal” 2 (2007), http://www.bc.edu/clubs/mendel/
ethos/archives/2007/galgay.shtml, (12.10.2014).
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W fundamentalnym dziele niemieckiego filozofa, w którym rozwija on swo-
ją koncepcję etyki odpowiedzialności, nie pojawia się, jak słusznie zauważa Ma-
rianna Gensabella Furnari, termin „bioetyka”44. Należy jednak podkreślić, że 
w analizach Jonasa można znaleźć wyraźne odniesienia do konieczności inter-
dyscyplinarnego dialogu między nauką a etyką. Opierając się także na rozważa-
niach Martina Heideggera na temat niebezpieczeństwa związanego z postępem 
technologicznym, zwrócił Jonas uwagę na etyczne implikacje wynikające z tego 
połączenia45. Zainteresowanie postępem w dziedzinie biologii można było za-
uważyć już w pracy The phenomenon of life: toward a philosophical biology46, 
która stała się punktem zwrotnym w pracy naukowej niemieckiego filozofa47.

Strach i ostrożność, które powinny kierować naszymi decyzjami i wyborami 
w dziedzinie techniki, pozwoliły sformułować tzw. zasadę ostrożności (Vorsor-
geprinzip). Zasada ta oparta jest na zawodności ludzkiego rozumowania i na-
szej niezdolności do posiadania pewnej wiedzy w odniesieniu do długotrwałych 
efektów technologicznych innowacji48. Jonas postrzegał etykę jako dziedzinę 
„poszukującą”, co oznacza, że nawet mimo solidnej ontologicznej podstawy za-
sady odpowiedzialności jej ekspansja na wiele obszarów, z którymi spotyka się 
ludzkość na płaszczyźnie natury i technologii, musi podlegać stałej rewizji49.

Zakończenie

Próby analizy pojęcia odpowiedzialności z różnych perspektyw podejmowane 
były wielokrotnie przez licznych myślicieli. Na zwielokrotnienie sensu znacze-
niowego pojęcia odpowiedzialności, jak zauważa Paul Ricœur, wpływa sam cza-

44 M. G. Furnari, From the ontology of temporality to the ethic of the future: care and responsi-
bility in Hans Jonas, [w:] Philosophy and ethics: new research, ed. L. V. Segal, New York 2006, 
s. 138 i n.

45 Analizując rozważania Martina Heideggera, które dotyczą współczesnej techniki, można wy-
wnioskować, że bardziej niż sam postęp w tej dziedzinie niepokoi go kalkulacyjne myślenie, 
jakie dostrzega w technonauce. Por. M. Heidegger, Technika i zwrot, przekł. J. Mizera, Kraków 
2002; tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.

46 H. Jonas, The phenomenon of life: toward a philosophical biology, Evanston 1966.
47 M. G. Furnari, From the ontology of temporality…, dz. cyt., s. 138.
48 Zob. T. Morris, Hans Jonas’s ethics of responsibility: from ontology to ecology, Albany 2013, 

s. 168.
49 Zob. A. R. Jonsen, The birth of bioethics, New York 1998, s. 77.
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sownik „odpowiadać”50, który wyznacza zakres i charakter różnych rodzajów 
odpowiedzialności. Z powyższej analizy wynika, że występowanie fenomenu 
odpowiedzialności stało się w warunkach rozwoju nauk medycznych bardzo po-
żądane. Kwestia odpowiedzialności poruszana jest zatem najczęściej w ramach 
dyskursu bioetycznego i biopolitycznego uwzględniającego etyczny namysł nad 
problemami, których znaczenie dla społeczeństwa było do tej pory bagateli-
zowane. Jak trafnie zauważa Georg Picht, żyjemy w epoce, w której większość 
problemów rozstrzygających dla przyszłych dziejów ludzkości przekracza kom-
petencje istniejących instytucji politycznych. Brak odpowiedzialności wiąże się 
w istotny sposób z niewystarczającą wiedzą o tym, co właściwie oznacza to po-
jęcie. W epoce, w której faktyczny bieg dziejów zaczyna osiągać uniwersalny 
horyzont eschatologiczny, ciągle jeszcze odpowiedzialność – tak polityczna, jak 
i etyczna – rozumiana jest w kategoriach czasu minionego51.
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