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Wstęp. Zagadnienia poruszone w artykule i metoda ich 
rozważania

Poniższy artykuł podejmuje próbę określenia pewnych warunków, które powinny być spełnione, aby 
można było mówić o odpowiedzialności w sposób sensowny. Tak określony temat rozważań nie jest 
zagadnieniem nowym, niepodejmowanym dotychczas w literaturze przedmiotu. Za najważniejszą 
dotychczasową próbę ujęcia interesującej mnie problematyki należy uznać obszerną rozprawę Romana 
Ingardena O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych1. Prezentowany artykuł w istotnej części jest 
komentarzem do tej klasycznej pracy Ingardena. Jest on jednak komentarzem tego rodzaju, którego celem 
jest wprowadzenie wątków nowych, niepodjętych przez Ingardena, lecz z zagadnieniami przez niego 
rozważanymi związanych, i dzięki temu podejmującym próbę rozwinięcia ustaleń autora Sporu o istnienie 
świata.

Zacząć warto od tego, jak przedmiot rozważań został określony we wspomnianym artykule Ingardena. 
Polski filozof zauważa, po pierwsze, że aby rozstrzygnąć nasze zagadnienie, czyli „wykryć warunki, 
przy których można sensownie mówić o jakiejś odpowiedzialności”2, nie można ograniczać problemu 
odpowiedzialności do sfery etyki. Poniższy artykuł podejmuje to przeświadczenie, dążąc do ukazania 
nie tylko ontycznych, lecz także politycznych warunków, bez których spełnienia nie można sensownie 
mówić o jakiejś odpowiedzialności. Po drugie, Ingarden wyróżnia cztery sytuacje, które są związane 
z odpowiedzialnością, określając je kolejno jako ponoszenie za coś odpowiedzialności, podejmowanie 
odpowiedzialności, pociąganie kogoś za coś do odpowiedzialności oraz odpowiedzialne działanie. Dzięki 
wprowadzeniu tego rozróżnienia pojęcie odpowiedzialności zostaje przez filozofa doprecyzowane 
w sposób umożliwiający realizację pierwszego zamierzenia, polegającego na wykroczeniu przy rozważaniu 
problemu odpowiedzialności poza kontekst rozważań etycznych i poza ten jeden z możliwych rodzajów 
odpowiedzialności, którym jest odpowiedzialność moralna. To zaś czyni rozważania Ingardena szczególnie 
cennymi dla kogoś, kto chce zagadnienie odpowiedzialności rozważyć także z punktu widzenia teorii 
i filozofii prawa oraz pewnych współczesnych zjawisk wyznaczających kontekst dla ujmowania zagadnień 
charakterystycznych dla tych dziedzin.

We wspomnianej rozprawie Ingarden rozważył ontyczne podstawy odpowiedzialności (będące warunkami 
sensownego mówienia o niej) w odniesieniu do zagadnień: wartości – sposobu ich istnienia i związków 
między nimi zachodzących, sprawcy – jego identyczności i struktury bytu osobowego, wolności działania 
oraz przyczynowości w świecie, a także natury czasu. W odniesieniu do każdego z tych zagadnień 
Ingarden dążył do wskazania takich poglądów znanych z tradycji filozoficznej, których zaakceptowanie 
wyklucza możliwość sensownego mówienia o odpowiedzialności, a także do określenia, co powinny 
głosić stanowiska filozoficzne, które tworzyłyby warunki dla sensownego mówienia o odpowiedzialności. 
W poniższym artykule nawiążę do tych wątków pojawiających się w rozprawie polskiego filozofa, 
z których mogą zostać wyprowadzone dalsze, nieuwzględnione przez polskiego filozofa, lecz z jego 
rozważań wynikające konsekwencje, przede wszystkim do zagadnień związanych z problemem sposobu 
istnienia wartości oraz relacji między nimi oraz wolności czynu rozumianej jako jego „własność”. 

1  R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 1973, s. 75–184.

2  Tamże, s. 77.
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Dzięki temu rozszerzę także zakres problematyki podjętej przez Ingardena – odniosę się nie tylko do 
ontycznych, lecz także do politycznych warunków sensownego mówienia o odpowiedzialności, dążąc do 
wykazania, że nie każda doktryna polityczna ze względu na przyjmowane w niej założenia takie mówienie 
umożliwia, a zatem nie każda może wyłonić system prawny, w ramach którego daje się w sposób inny 
niż czysto konwencjonalny uzasadnić mówienie o ponoszeniu za coś odpowiedzialności, podejmowaniu 
odpowiedzialności, pociąganiu kogoś za coś do odpowiedzialności oraz odpowiedzialnym działaniu.

Zagadnienie istnienia wartości a problem odpowiedzialności

Ingarden jednoznacznie wskazuje, że idea odpowiedzialności domaga się tego, aby chcący do niej 
nawiązywać rozwiązywał zagadnienia z zakresu ontologii wartości w sposób niedowolny. Jak sam bowiem 
stwierdza,

„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 spełnienia jej wymagań. Jest to również warunek możliwości tego, że na sprawcy ciąży odpowiedzialność za 
czyn i że on może być uwolniony od tego ciężaru. Tu wreszcie znajduje się ostateczna podstawa pociągania kogoś 
do odpowiedzialności, to również nadaje temu postępowaniu ostateczne uprawnienie. Także odpowiedzialne 
działanie byłoby bezsensowne i bezcelowe, gdyby się w nim nie liczyć z wartościami, nie uwzględniać ich 
istnienia czy możliwego unicestwienia3.”

Ustalenia Ingardena w kwestii warunków, jakie musi spełnić teoria wartości, aby można było sensownie 
mówić o odpowiedzialności w każdej z wyróżnionych przez niego czterech sytuacji, należą do najbardziej 
doniosłych osiągnięć wynikających z jego rozważań zawartych w artykule O odpowiedzialności i jej 
podstawach ontycznych. Ingarden przede wszystkim odrzuca trzy teorie wartości, które w jego ocenie 
niweczą odpowiedzialność. Są nimi: teoria tak zwanej subiektywności wartości, teoria ich źródła 
społecznego oraz teoria relatywności wartości. Wspólne tło tych trzech odrzucanych przez Ingardena 
ujęć stanowi jego zdaniem dualistyczne ujęcie świata i sensualistycznie zabarwiony empiryzm4. Zanim 
tę ostatnią myśl rozwinę, warto przyjrzeć się temu, co głoszą odrzucane przez Ingardena stanowiska 
w kwestii istnienia i natury wartości.

Subiektywistyczna teoria wartości zakłada, że „we właściwym bycie i uposażeniu [przedmiotów – T.H.] 
wartości w ogóle nie istnieją”5, lecz powstają dlatego, że są przez ludzi przypisywane do pewnych 
przedmiotów lub zachowań. Staje się tym samym jasne, dlaczego zdaniem Ingardena teoria ta jest zależna 
od dualistycznego ujęcia świata oraz wspomnianego sensualistycznego empiryzmu, jej istota zawiera się 
bowiem w tym, że wyklucza ona możliwość mówienia o wartości bytu przedmiotowego – wartościowe 

3  Tamże, s. 107.

4  Tamże, s. 108.

5  Tamże, s. 109.
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jest zgodnie z tą teorią jedynie to, co zostanie za takie uznane przez podmiot, wartości przynależą zatem 
całkowicie i wyłącznie do sfery podmiotu. Jeżeli jednak żadna wartość nie przysługuje przedmiotom 
ani sposobom postępowania niezależnie od tej czynności przypisywania przez człowieka określonych 
wartości do pewnych rzeczy lub działań, to – przekonuje Ingarden – trudno mówić o jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, nieistotne staje się bowiem w takiej sytuacji to, „jak się działa i co powoduje się 
przez swoje działanie”6. Oczywiście nie oznacza to jednak, że zwolennicy subiektywistycznej teorii 
wartości dążą zazwyczaj do tego, aby porzucić mówienie o odpowiedzialności. Próbują oni ratować ideę 
odpowiedzialności przez wskazanie na jej źródło społeczne – przez sprowadzenie wartości do wymagań 
nakładanych przez społeczeństwo czy państwo. Dzięki temu rozwiązaniu do interesującej nas problematyki 
wkracza zagadnienie systemów prawnych oraz roli, jaką nakładane w ich ramach obowiązki odgrywają 
w ukonstytuowaniu się fenomenu odpowiedzialności. Główny argument Ingardena przeciwko rozwiązaniu, 
zgodnie z którym proces nadawania wartościom „obiektywnego” bytu przez prawodawstwo państwowe 
lub system nakazów społecznych wystarcza, aby teoria wartości spełniała warunki niezbędne do tego, 
by móc sensownie mówić o odpowiedzialności, polega na zwróceniu uwagi na to, że wymagania tak 
określone mogą albo być uzasadniane rzeczowo i wtedy „zakładają efektywne, immanentne odpowiednim 
przedmiotom istnienie odnośnych wartości”7, albo nie być tak uzasadniane, w rezultacie czego stają się 
„czysto samowolnymi dekretami, pozbawionymi wszelkiego uzasadnienia rzeczowego”8. W odniesieniu zaś 
do trzeciej ze wspomnianych teorii wartości, która wyklucza sensowne mówienie o odpowiedzialności, 
głoszącej ich relatywność, Ingarden zwraca uwagę na to, że istnieją różne sposoby uzasadniania (i zarazem 
rozumienia) relatywności wartości, z których nie każdy jest sprzeczny z ideą odpowiedzialności. Nie do 
pogodzenia z ideą tą jest zdaniem Ingardena relatywizm, który z faktu niepowszechności ocen (a więc 
tego, że jesteśmy skłonni różne oceny wiązać z tymi samymi przedmiotami) wyprowadza sceptyczny 
subiektywizm przez to, że odmawia wartościom istnienia. Polski filozof wskazuje zarazem dwa sposoby 
rozumienia relatywności wartości, które nie wykluczają sensownego mówienia o odpowiedzialności. 
W pierwszym z tych ujęć relatywność jest rozumiana jako przysługująca przedmiotowi w jakimś systemie 
składającym się co najmniej z pary przedmiotów, w drugim zaś – jako istniejąca tylko dla określonego 
skończonego zakresu przedmiotów, a nie w ogóle dla wszystkich przedmiotów9. Ingarden wyklucza przy 
okazji tę możliwość argumentacji na rzecz subiektywizmu wartości, której niewyczerpanym źródłem jest 
poznanie historyczne, informujące nas o tym, jakie wyobrażenia moralne, religijne, etyczne czy prawne 
były typowe dla ludzi żyjących w określonym czasie i miejscu. Przeciwko takiej możliwości stwierdza on, 
że „w nieuprawniony sposób identyfikuje się to, że wartość została uznana czy poznana lub że wydaje się 
wartością, z istnieniem i z wystarczającym ufundowaniem wartości w jakimś przedmiocie albo systemie 
przedmiotów”10. Wartości nie są zatem wytworzone historycznie – albo przynajmniej, aby móc sensownie 
mówić o odpowiedzialności, nie powinny być tak rozumiane.

Z powyższych rozważań nietrudno wyprowadzić wniosek, że ostrze argumentacji krytycznej 
sformułowanej przez Ingardena w rozdziale jego rozprawy poświęconym związkom między ogólną teorią 
wartości a warunkami sensownego mówienia o odpowiedzialności wymierzone jest przeciwko takim 

6  Tamże, s. 110.

7  Tamże, s. 111.

8  Tamże, s. 111–112.

9  Por. tamże, s. 113–116.

10  Tamże, s. 117.
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teoriom, które uznają, że wartości są subiektywnymi iluzjami i pożytecznymi fikcjami, wytwarzanymi 
jednostkowo lub zbiorowo, lecz niemającymi żadnej podstawy w bycie przedmiotowym. Ingarden wyraźnie 
zakłada, że w żadnym z możliwych wariantów, a więc także w tym wariancie, który obowiązywanie 
normy wiąże wyłącznie z faktem, że jest ona ustanowiona, pozbawiając to obowiązywanie uzasadnienia 
przedmiotowego, teoria taka nie będzie w stanie uwolnić się od zarzutu, że jej wartości są samowolnymi 
dekretami. Skoro zaś są samowolnymi dekretami, to każdy, kto postępuje wbrew nim, jest zwolniony 
od odpowiedzialności, dlaczego bowiem miałby być odpowiedzialny za niestosowanie się do niczym 
nieumotywowanych, arbitralnych decyzji?

Kultura jako miejsce ujawnienia się wartości i  warunek 
możliwości odpowiedzialności

Błędem kardynalnym teorii krytykowanych przez Ingardena jest, na co zwracałem już uwagę, dualistyczne 
ujęcie świata, wprowadzające nieprzekraczalną granicę między tym, co podmiotowe (i w sferze czego 
można mówić o problemie wartości), a tym, co przedmiotowe (ze sfery tego, co przedmiotowe, zagadnienie 
wartości jest zgodnie z tymi teoriami wyłączone). Wiemy jednak zarazem – i fakt ten wymaga obecnie 
rozwinięcia wykraczającego poza rekonstruowane rozważania Ingardena – że wartości, istniejące albo 
jako „idealne jakości” (takie jak „sprawiedliwość”, „wolność” itd.), albo w postaci skonkretyzowanej 
i zindywidualizowanej11, należą niewątpliwie do świata ludzkiej kultury. Ujęcie takie jest zgodne z tym, co 
sam Ingarden mówi o kulturze, gdy charakteryzuje ją następująco:

„Krótko mówiąc: istnieje pewien zbiór szczególnych wartości, które człowiek sobie ustala i usiłuje realizować, 
a nawet do ich realizowania czuje się powołany. […] Lecz człowiek nie znajduje tych wartości po prostu 
w przyrodzie, w świecie materialnym. Musi wytworzyć realne warunki ich zaistnienia i ukazywania się w świecie. 
Dzięki szczególnej umiejętności przewidywania ich jakości wytwarza na podłożu świata realnego, przez 
odpowiednie przetworzenie niektórych rzeczy i wywołanie pewnych procesów, nowy świat – świat kultury 
ludzkiej, w którym wartości się ukazują12.”

Fragment ten, pochodzący z innego tekstu Ingardena, ma kluczowe znaczenie dla naszych dalszych 
rozważań. Jeżeli warunkiem sensownego mówienia o odpowiedzialności jest przyjęcie, że wartości istnieją 
w dwojakim sensie – jako idealne istności oraz w postaci skonkretyzowanej13 – oraz jeżeli uznaje się, że 
wartości tak pojęte mogą ukazywać się w świecie kultury, tworzącym warunki dla ich przejawiania się, 
to nie tylko trzeba przyjąć, że z pominięciem świata kultury nie można w ogóle mówić o jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, lecz także należy rozważyć, jaka teoria kultury sprzyja takiemu ujęciu wartości, które 
stanowi jedną z wyróżnionych przez Ingardena „ontycznych podstaw odpowiedzialności”. Nasze pytanie 

11  Por. tamże, s. 118–119.

12  R. Ingarden, O naturze ludzkiej, w: tenże, Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 23–24.

13  Przyjęcie takiego poglądu jest zdaniem Ingardena warunkiem sensownego mówienia o odpowiedzialności z przyczyn następujących: „W pierwszym znaczeniu chodzi 
o niezbędny warunek możliwości i sensowności odpowiedzialności w ogóle, natomiast w drugim dochodzi w indywidualnym wypadku do sytuacji, której odpowiednie czynniki 
faktycznie zawierają indywidualne konkretyzacje tych idealnych jakości wartości, dzięki czemu dopiero dochodzi do faktycznego wystąpienia odpowiedzialności” (R. Ingarden, 
O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, dz. cyt., s. 119).



6 Warunki sensownego mówienia o odpowiedzialności. Komentarz filozoficzny
 dr Tomasz Herbich

można zatem sformułować następująco: w kulturze jak pojętej wartości rozumiane jako idealne istności lub 
jako istniejące w postaci skonkretyzowanej mogą się ukazywać? Tak formułując zagadnienie, dochodzimy 
tym samym do określenia kolejnego, nieujętego w rozważaniach Ingardena warunku sensownego 
mówienia o odpowiedzialności – dotyczącego sposobu rozumienia kultury jako świata wytworzonego 
przez człowieka, w którym dopiero ujawnić się mogą wartości. Podejmując to zagadnienie, dotykamy 
także pytania o to, jak możliwe jest pogodzenie dwóch stanowisk: pierwszego, zgodnie z którym do natury 
człowieka należy to, że jest on twórcą wartości14, oraz drugiego, uznającego, że warunkiem sensownego 
mówienia o odpowiedzialności (a z dotychczasowych rozważań wynika chyba w sposób jasny, że dla 
Ingardena problem odpowiedzialności to szczególny przypadek zagadnienia wartości, koncentrujący 
w sobie różne istotne dla tej kwestii problemy) jest to, aby uznać te wartości za niebędące wyłącznie 
rezultatem ludzkiej kreacji, lecz za mające swoje przedmiotowe uzasadnienie.

Już w przytoczonym powyżej fragmencie artykułu O naturze ludzkiej dała o sobie znać pewna podstawowa 
właściwość kultury – ta mianowicie, że jest ona czymś różnym od przyrody. Czy jednak ta różnica 
między kulturą a przyrodą oznaczać musi sprzeczność między nimi? Gdyby tak było, dualizm podmiotu 
i przedmiotu powracałby na innym, wyższym poziomie – podmiotowo rozumiana kultura jako sfera 
przejawiania się ludzkiej wolności (i odpowiedzialności) byłaby przeciwstawna wobec przedmiotowo 
rozumianej, przyczynowo powiązanej i zdeterminowanej przyrody. Byłaby to w gruncie rzeczy nieco 
tylko zmodyfikowana wersja znanego dualizmu Kanta, wyrażonego w słynnej metaforze „nieba 
gwiaździstego nade mną i prawa moralnego we mnie”, dualizmu podstawowego nie tylko dla Kantowskiego 
światopoglądu, lecz przede wszystkim dla jego etyki i filozofii prawa:

„Pierwszy widok, widok niezliczonej wielości światów niejako niweczy moją wartość, jako zwierzęcy twór, który 
planecie (punktowi tylko we wszechświecie) znów oddać musi materię, z której powstała po tym, gdy przez 
krótki czas (nie wiadomo, w jaki sposób) obdarzony był życiową siłą. Drugi podnosi natomiast nieskończenie 
mą wartość jako umysłowości, dzięki mojej osobowości, w której prawo moralne objawia mi życie niezależne 
od zwierzęcej natury, a nawet od całego zmysłowego świata, przynajmniej o tyle, o ile daje się to zrozumieć 
z celowego wyznaczenia mego istnienia przez tamto prawo, wyznaczenia, które nie jest ograniczone warunkami 
i granicami tego życia, lecz sięga w nieskończoność15.”

Dla odróżnienia przyrodniczego i moralnego porządku istnienia u Kanta podstawowe znaczenie 
miało twierdzenie, że w pierwszym wymiarze człowiek działa „według praw”, w drugim zaś – „według 
przedstawienia praw”16. Dualistyczne ujęcie relacji między przyrodą a moralnością (czy – w naszym 
przypadku – kulturą) na wzór Kantowskiego nie jest jednak jedynym możliwym podejściem do różnicy 
istniejącej między tymi porządkami. Ze stwierdzenia, że są one różne i że kultura jest tym porządkiem, 
który pozwala człowiekowi wznieść się ponad jego zwierzęcą naturę, nie wynika jeszcze sprzeczność 
między nimi. Takie dualistyczne podejście nie jest, co więcej, rozwiązaniem pożądanym przez Ingardena już 
z tego powodu, że nie chce on oddać świata przyrodniczego bezwzględnemu panowaniu przyczynowości. 
Odnosząc się do tego, jak w nowożytności została pojęta przyczynowość, Ingarden odrzuca radykalnie 

14  Por. R. Ingarden, O naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 26.

15  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Kęty 2015, s. 158.

16  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2001, s. 30.
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deterministyczny pogląd głoszący, że „wszystkie zdarzenia w świecie realnym (zatem również decyzje 
woli) tworzą razem jedyny system powiązań przyczynowych, w którym są one, jako skutki, jednoznacznie 
i koniecznie wyznaczone przez swoją przyczynę”17. W tak określonym świecie nie jest możliwe działanie 
bez przyczyny – ci zaś, którzy działanie takie próbowali przyjąć, musieli, jak się wydaje, wprowadzić 
rozbrat między realnym światem jako przestrzenią działania a sferą podmiotu transcendentalnego, co 
jest na gruncie argumentacji sformułowanej przez Ingardena niewystarczające dla sensownego mówienia 
o odpowiedzialności z jednej strony ze względu na wpisany w tę koncepcję dualizm prowadzący 
do przyjęcia tezy subiektywistycznej w ogólnej teorii wartości, z drugiej zaś strony dlatego, że idea 
odpowiedzialności wymaga innej niż transcendentalna koncepcji podmiotu, który powinien być rozumiany 
jako „osobowe praźródło decyzji woli i dokonania odpowiedzialnego działania”18.

Zastrzeżenia Ingardena przeciwko wizji przyrody, w której panuje bezwzględna przyczynowość, można 
chyba jednak ująć w jeszcze jeden sposób i tłumaczyć je tym, że trudno byłoby pojąć, jak w świecie 
pojętym zgodnie z tezą radykalnego determinizmu mogłaby pojawić się podmiotowa wolność będąca 
niezbędnym warunkiem tego, aby można było sensownie mówić o odpowiedzialności. Z tego powodu 
obok tezy deterministycznej i indeterministycznej Ingarden formułuje trzeci pogląd, przez niego 
broniony, zgodnie z którym „ten świat przedstawiałby ogromną wielość częściowo otwartych, a zarazem 
częściowo izolowanych («osłoniętych») systemów, które pomimo swego wzajemnego częściowego 
odgraniczenia i osłonięcia są «związane» związkami przyczynowymi”19. Jako konsekwencję takiego 
ujęcia relacji między przyczynowością a autonomicznością Ingarden wskazuje to, że wprowadza ono 
mnogość różnych wariantów przyczynowego uwarunkowania zdarzenia, wielość, w przypadku której 
to rozmiary wewnętrznego uwarunkowania w szczególności decydują o tym, czy mamy do czynienia 
z własnym czynem systemu nadrzędnego20. Koncepcja ta umożliwia zatem gradacyjne, w odróżnieniu od 
dychotomicznego, ujęcie zagadnień wolności i niewoli21.

Dla rozważanego przeze mnie zagadnienia teorii kultury, która umożliwia sensowne mówienie 
o odpowiedzialności, kluczowe konsekwencje wynikające z powyższych rozważań dają się sformułować 
następująco: po pierwsze, choć nie da się zapewne wskazać jednej, dającej się precyzyjnie określić wizji 
kultury, która taki warunek by stanowiła, to da się stwierdzić, że pewne poglądy na istotę kultury sensowne 
mówienie o odpowiedzialności wykluczają. Wśród poglądów takich należy wymienić przede wszystkim ten, 
który czyni kulturę zależną od przyrody lub procesów biologicznych pojętych deterministycznie22, a więc 
zgodnie z hipotezą powszechnego przyczynowego uwarunkowania zdarzeń, kulminującą w koncepcji 
ukazującej przyrodę jako pewien mechanizm. Po drugie, kultura nie może być także (zgodnie z powyższymi 
rozważaniami) rozumiana jako sfera wyłącznie podmiotowej, nieuwarunkowanej, a przez to anarchicznej 
(lub przynajmniej: istotowo transgresyjnej) wolności. Aby móc sensownie mówić o odpowiedzialności, 

17  R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, dz. cyt., s. 162.

18  Tamże, s. 127. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęciłem artykuł, w którym podjąłem próbę umieszczenia gp w kontekście szerszej tradycji dającej się wyznaczyć 
w filozofii polskiej: T. Herbich, Ingarden a krytyka transcendentalizmu w filozofii polskiej, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 2020, nr 219, https://teologiapolityczna.pl/tomasz-
herbich-ingarden-a-krytyka-transcendentalizmu-w-filozofii-polskiej (dostęp: 29.12.2022 r.).

19  R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, dz. cyt., s. 165.

20  Por. tamże, s. 169.

21  Por. tamże, s. 170.

22  Oczywiście pogląd, który szedłby jeszcze dalej i bezpośrednio uznawałby odpowiedzialność za fenomen należący do porządku biologicznego, nie jest wart w tym miejscu 
rozważenia, ponieważ odpowiedzialność w znaczeniu rozważanym przeze mnie całkowicie by negował, czyniąc ją po prostu niemożliwą.
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kultura nie może być ani epifenomenem biologicznego mechanizmu, ani niczym nieuwarunkowaną sferą 
czystej wolności, gdyby bowiem była jednym z tych dwóch, nie mogłaby być albo przestrzenią twórczości, 
albo – ujawniania się wartości, których idealnych istności człowiek co prawda nie kreuje (nie tworzy 
bowiem na przykład piękna lub sprawiedliwości), ale które jakoś wciela w konkret (tworząc na przykład 
piękne obrazy lub wymierzając sprawiedliwość).

Uwaga powyższa ma pewną doniosłą konsekwencję, o której trzeba pamiętać: jeżeli pojęcie 
odpowiedzialności jest jednym z podstawowych pojęć systemu prawnego, bez którego traci on własny 
fundament, to powyżej przeprowadzona argumentacja pozwala uznać, że istnieje ścisły związek między 
sporem o kulturę a dyskusjami o kształcie tego systemu. Wynika to w ostateczności z tego prostego faktu, 
że pojęcie odpowiedzialności musi mieć pewne odniesienie do wartości, kultura jest zaś tym światem 
tworzonym przez człowieka, w którym wartości mogą dojść do głosu. Dotykamy zatem w tym momencie 
jednego z najgłębiej politycznych wymiarów sporu o kulturę, pozwalającego zrozumieć jedną z istotnych 
stawek, których spór ten dotyczy.

Wolność czynu a problem źródeł zła

Ważnym twierdzeniem, bez którego nie można sensownie mówić o odpowiedzialności, jest zdaniem 
Ingardena pogląd głoszący, że osoba jest wolna w swych decyzjach i czynach, co z kolei oznacza, 
że „odpowiedni sposób jej postępowania tworzy jej własny czyn”23. Nie można zatem mówić 
o odpowiedzialności wtedy, gdy czyny określonej osoby nie są jej czynami własnymi – ta „własność” czynu 
jest zaś przez Ingardena rozumiana następująco:

„Jakaś decyzja woli i jakieś działanie mogą uchodzić za „własny” czyn danej osoby tylko wtedy, gdy wypływają 
wprost z centrum «ja» tej osoby, mają w niej swój prawdziwy początek, i kiedy to centrum «ja» panuje nad 
dokonaniem wyłaniającego się z niego działania i kieruje nim, a więc jest nim nie tylko „zainteresowane” 
osobiście, lecz w całym dzianiu się rozgrywającego się działania utrzymuje w „swoim ręku” decydujący wpływ24.”

Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest fakt, że pogląd powyższy, zgodnie z którym czyny osoby są jej 
własnymi czynami, napotyka na opór ze strony pewnego rodzaju krytyki społecznej, dążącej do wykrycia 
społecznych źródeł zła oraz uznania, że zarówno teraźniejsze istnienie takiego zła, jak i jego przyszłe 
usunięcie zależne jest od istniejących warunków życia człowieka oraz od ich zmiany. Teorii takich, które 
istniejące zło w ludzkich zachowaniach tłumaczą warunkami ich powstania, myśl polityczna zna sporo, 
osobliwie dużo zaś można ich znaleźć w ideologiach politycznych XIX wieku, tworzących optymistyczne 
wizje takiej całościowej przebudowy fundamentów społeczeństwa. Za typowego przedstawiciela takiego 
poglądu w jednym z jego najbardziej klasycznych wariantów może zostać uznany Robert Owen, którego 
jedną z wypowiedzi warto w tym momencie przytoczyć ze względu na to, że Owen explicite wyklucza ideę 

23  Tamże, s. 133.

24  Tamże, s. 90–91.
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odpowiedzialności ze swoich rozważań nad człowiekiem:

„Zasada wyryta w mojej duszy, zasada według której myślę, czuję i działam, uczy, że człowiek nie jest w czynach 
swych wolny, że cechy jego charakteru, jego poglądy i przekonania, jego wola i jego czyny nie są zależne od 
niego. […] Zasada, na której wy się opieracie, uczy, że człowiek jest w czynach swoich wolny, że sam stwarza 
swoje zalety i wady, swoją wolę, swoje postępowanie; jeżeli jego charakter, jego wola i postępowanie nie zgadza 
się z waszym, to oczywiście uznajecie go winnym i karzecie25.”

Zgodnie ze wspomnianą teorią człowiek oraz jego działania są wytworem warunków, w których jest on 
zakorzeniony. Zmiana człowieka wymaga zatem zmiany tych warunków, zorganizowania ich zgodnie 
z zasadami wiedzy, dobroci oraz prawami człowieczeństwa. Ze względu na to, że ludzie muszą zostać 
nauczeni życia w tych zmienionych, tak odległych od ich obecnego stanu warunkach, należy nie tylko 
ustanowić enklawy tego nowego społeczeństwa, lecz także wyłonić awangardę, która będzie uczyła życia 
rozumnego – możliwego dopiero w tych nowych, zmienionych warunkach. Dla celów naszych rozważań 
kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, że teorie takie jak Owena – a także wszystkie teorie jednostronnie 
akcentujące zależność istniejącego zła społecznego od warunków jego powstania – wyłączają taką 
koncepcję „własności” czynu, która umożliwia sensowne mówienie o odpowiedzialności.

Jedną z najbardziej znanych krytyk tak zwanego socjalizmu pedagogicznego Owena, którym zająłem się 
powyżej jako znamiennym przykładem doktryny politycznej uniemożliwiającej (świadomie) sensowne 
mówienie o odpowiedzialności, sformułował Karol Marks w Tezach o Feuerbachu. Przytoczmy treść trzeciej 
z tych tez, poświęconej Owenowi oraz twórcom innych podobnych do jego teorii:

Materialistyczna teoria, że ludzie są wytworami warunków i wychowania, że więc zmienieni ludzie są 
wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie 
przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że 
dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo. (Np. u Roberta 
Owena).

„Zbieżność zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjonalnie rozumiana jedynie jako 
rewolucyjna praktyka26.”

Tym, co dla prezentowanych rozważań najważniejsze, jest to, że przytoczone słowa Marksa mogą być 
także odczytywane z punktu widzenia zagadnienia odpowiedzialności. Tak zinterpretowane, słowa te 
mogłyby uzyskać znaczenie następujące: ze względu na to, że zmienione warunki wymagają zmienionych 
ludzi, którzy utworzyliby grupę „wychowawców”, ich pojawienie się zaś wymaga zmienionych warunków, 
nie są oni bowiem od tych warunków wolni, o ile są w ogóle członkami społeczeństwa, w polu rozważań 
prowadzonych przez Owena nie daje się pomyśleć żaden proces, w wyniku którego odpowiedzialność 
za dokonanie zmiany społecznej mogłaby w ogóle zostać przyjęta i zaowocować odpowiedzialnym 

25  R. Owen, Rewolucja w umysłach i w postępowaniu ludzkości, w: tenże, Wybór pism, przeł. M. Przyborowska, Warszawa 1959, s. 366–367.

26  K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1981, s. 194.
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działaniem. Tylko rewolucyjna praktyka, która równocześnie zmienia warunki i ludzi, może doprowadzić do 
zaistnienia tak pojętej odpowiedzialności – może sprawić, że dawny człowiek, wychowany w warunkach 
ancien regime’u, przyjmie na siebie odpowiedzialnie zadanie tworzenia nowego porządku społecznego.

Jeżeli taka interpretacji przytoczonej trzeciej tezy Marksa nie jest nadużyciem, to niewątpliwie można 
uznać, że jego krytyka poglądów Owena i innych jemu podobnych twórców socjalizmu może przynajmniej 
zostać połączona z ideą odpowiedzialności. Tym jednak, co powinno zwrócić uwagę czytelnika, a co 
obecnie wymaga wyjaśnienia, jest to, że tylko pozornie chodzi w przypadku tej krytyki – nawet tak 
rozwiniętej i zinterpretowanej, jak ja to uczyniłem – o odpowiedzialność pojętą tak, jak rozumiał ją 
Ingarden. W gruncie rzeczy w koncepcjach takich jak Marksa dochodzi do głosu inne, konkurencyjne 
wobec rozważanego w tym artykule pojęcie odpowiedzialności, czemu należy obecnie poświęcić nieco 
uwagi.

Zauważyć należy przede wszystkim, że to inne pojęcie odpowiedzialności może być powiązane 
już z tą subiektywistyczną teorią wartości, której niewystarczalność dla sensownego mówienia 
o odpowiedzialności stwierdzałem za Ingardenem w pierwszej części artykułu. Gdy sięgniemy do pism 
typowego przedstawiciela krytykowanego przez autora Sporu o istnienie świata ujęcia, jakim jest Friedrich 
Nietzsche, bez trudu zauważymy, że jego filozofia wartości umożliwia użycie słowa „odpowiedzialność” 
w przeciwstawnym wobec rozważanego przez polskiego filozofa znaczeniu. Zgodnie z takim ujęciem 
stajemy się odpowiedzialni za wartości wtedy, gdy je tworzymy, ustanawiamy, gdy zatem z nas biorą 
one swój początek i trwanie, gdy my, a nie cokolwiek poza nami, jesteśmy ich źródłem. Takie rozumienie 
odpowiedzialności daje się także bez trudu zastosować do poglądów tych autorów, którzy jak Marks czy 
inni pokrewni mu ideowo myśliciele oczekują momentu, w którym człowiek obejmie stery swoich losów 
– w którym zacznie żyć w świecie przez siebie tworzonym, w świecie własnych wytworów. Koncepcja 
taka zakłada jednak, że obecny, dzisiejszy człowiek nie jest odpowiedzialny za swój świat i siebie samego; 
o odpowiedzialności takiej będzie można sensownie mówić dopiero po dokonaniu dzieła wyzwolenia 
społecznego, odpowiedzialność zostaje zatem przesunięta w przyszłość. Jej osiągnięcie jest stanem 
postulowanym, lecz nie – rzeczywistym.

Tak pojęta odpowiedzialność wydaje się już dużo bliższa prowadzonym współcześnie sporom niż 
przekonania Owena, jest bowiem trwale związana z pewną postacią myślenia emancypacyjnego. Wiąże 
się ona ze zdecydowanie odmienną od tej pojawiającej się u myślicieli takich jak Ingarden możliwością 
użycia słowa „odpowiedzialność”. Trzeba przyznać, że z możliwości tej daje się wyprowadzić wewnętrznie 
spójna koncepcja tego, czym odpowiedzialność jest, nie można zatem jej a priori odrzucić. Tym jednak, 
co można stwierdzić, jest to, że dla pewnych celów zakładanych przez Ingardena, w tym także dla celów 
prawnych, tak pojęta odpowiedzialność nie przedstawia żadnej wartości praktycznej – nie pozwala 
ona, mianowicie, dokonać takiego uściślenia pojęcia, którym można by się posłużyć na przykład przy 
konstruowaniu podstaw systemu prawnego. Bliżej tej alternatywnej koncepcji odpowiedzialności do 
funkcji ideologicznej, jeżeli pod pojęciem ideologii rozumiemy (opisowo, nie zaś oceniająco) pewną postać 
dyskursu teoretycznego dążącego do wyznaczania celów podmiotom zbiorowym, a więc do objęcia 
kierowniczej roli w sferze praktyki społecznej.
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Zakończenie

Przeprowadzona analiza doprowadziła mnie zatem do wyodrębnienia dwóch konkurencyjnych pojęć 
odpowiedzialności oraz do wskazania, że te konkurencyjne pojęcia są inaczej reprezentowane w porządku 
politycznym oraz że wyłącznie jedno z nich – to, którego charakterystykę podałem za Ingardenem – 
nadaje się do takich celów, jak konstrukcja systemu prawnego. Cel prezentowanej analizy został tym 
samym osiągnięty. Jeżeli uznamy, że konstrukcja każdego porządku prawnego jako wyrażonego w słowie 
wymaga przede wszystkim doprecyzowania pojęć konstytuujących ten system, następnie zaś uznamy, 
że idea odpowiedzialności jest jedną z kluczowych dla funkcjonowania porządków prawnych, musimy 
najpierw precyzyjnie określić, co mamy na myśli, gdy mówimy o odpowiedzialności w znaczeniu istotnym 
dla tego porządku. Wysiłek taki prowadzi także do uznania, że z punktu widzenia nie każdej doktryny 
politycznej (niezależnie od prawdziwości lub fałszywości jej rozpoznań, nie one są bowiem przedmiotem 
prowadzonych przeze mnie rozważań) da się sformułować system prawny satysfakcjonujący z punktu 
widzenia celów i zadań praktycznych – oczywiście o ile w horyzoncie tych celów i zadań mają mieścić się 
takie związane z odpowiedzialnością sytuacje jak ponoszenie za coś odpowiedzialności, podejmowanie 
odpowiedzialności, pociąganie kogoś za coś do odpowiedzialności oraz odpowiedzialne działanie.
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