
„Biopolityka” jest terminem, który w ostatnich latach zrobił zadziwiającą 
karierę, szczególnie w państwach zachodnich, w Polsce jednak pojęcie to zdaje 
się być miało znane i rzadko poddawane dyskusji. Wywodzi się ono z nauk hu-
manistycznych. W ciągu ostatnich lat wzbudziło zainteresowanie wśród dzienni-
karzy, przedsiębiorców i intelektualistów1. Jednak nieznane wydaje się być 
w dziedzinie teologii. Różnorodność myśli, definicji i wariantów biopolityki każe 
przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i jego podstawom oraz ukazać możliwość wy-
powiedzenia się o niej przez Kościół. 

Biopolityka jest dziedziną bardzo złożoną, a jej korzeni można dopatrywać się 
w czasach najdawniejszych. Dzisiaj przede wszystkim postrzega się ją jako „pole 
teoretyczne i empiryczne, które przekracza granice poszczególnych dyscyplin 
i wymyka się tradycyjnym podziałom pracy intelektualnej”2. Porusza takie kwestie, 
jak regulacje (w tym także prawne oraz te związane z odkryciami biomedycznymi 
i biotechnicznymi), procesy odniesienia społecznego i indywidualizacji zagadnień 
związanych z życiem, tożsamość ludzka wobec rozwiązań biomedycznych i bio-
technicznych, kontrola i eliminacja społeczna, kwestie ekonomiczne, relacje 
między jednostką i zbiorowością, a także inne. Jest także wciąż stawiana przed 
nowymi wyzwaniami i myślami wobec osiągnięć technologicznych na polu bio-
logii i medycyny. Wydaje się niemożliwe także nieodniesienie tego zagadnienia 
do norm moralnych i etyki, a przynajmniej ich zdefiniowania we własnych grani-
cach, co niejednokrotnie było podejmowane w ciągu ewoluowania zagadnienia 
biopolityki. Niniejsze opracowanie ma na celu próbę uchwycenia istoty biopoli-
tyki, zdefiniowania jej oraz ukazanie jej obecności w nauczaniu Kościoła. Zosta-
nie to zrealizowane w trzech punktach. Pierwszy będzie próbą zdefiniowania 

1 Por. T. Lemke, Biopolityka, tłum. T. Dominiak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010, s. 7.
2 Tamże, s. 8.
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pojęcia biopolityka w oparciu o analizę jego członów. Druga część opracowania 
będzie prezentacją dziejów biopolityki od XIX wieku, podzieloną według kon-
cepcji i różnych ich interpretacji. Trzeci punkt będzie dotyczył wskazania na 
niektóre aspekty nauczania Magisterium Kościoła, które są związane z myślą 
biopolityczną.

1. PRÓBA ZDEFINIOWANIA „BIOPOLITYKI”.

Dosłowne tłumaczenie terminu „biopolityka” wydaje się oczywiste – to polity ka 
zajmująca się życiem. Jednak to właśnie oczywiste zdefiniowanie jest już proble-
matyczne, choćby ze względu na definicje polityki oraz jej relację z tym, co określa 
przedrostek „bio-”3. Warto przyjrzeć się bliżej obydwu członom pojęcia osobno, aby 
lepiej zrozumieć ich wzajemną korelację i wynikające z tego problemy. 

„Polityka” w ujęciu klasycznym to „roztropna realizacja dobra wspólnego”; 
dosłowniej – jako „to, co dotyczy życia zbiorowego ludzi zrzeszonych w państwo 
oraz relacje międzypaństwowe i ponadpaństwowe”. Owa „realizacja dobra wspól-
nego” w historii jest interpretowana i traktowana w praktyce różnie. Szczególnie 
w filozofii polityki jej znaczenie jest niestałe. Niewątpliwie zmienił się punkt 
odniesienia i cel, a tym samym charakter rozumienia polityki: od starożytnej 
koncepcji poszukiwania wiedzy pewnej o naturze polityki, wyraźnie odróżnianej 
od subiektywnej opinii i charakteryzującej się nastawieniem teleologicznym, po-
przez myśl św. Tomasza z Akwinu, który widział politykę przez pryzmat objawio-
znej prawdy soteriologicznej – na płaszczyźnie prawdy rozumowej, jako „szczebel 
w hierarchii działań i całokształcie kultury, zbudowanej na teologiczno-me-
tafizycznej identyfikacji rzeczywistości”, aż po nowożytną i współczesną tendencję 
do rezygnacji z klasycznego rozumienia polityki na rzecz jej autonomizacji odrzu-
cającej cały porządek religijny i metafizyczny w definiowaniu pojęcia4.

Także, choć w nieco innym znaczeniu, bogaty w znaczenie i historyczną zmien-
ność, jest pierwszy człon analizowanego pojęcia: „bio”, dosłownie oznaczający 
„życie”. „Życie” jako „dobro wspólne” obejmuje przede wszystkim to, co jest 
związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem, zarówno indywidualnym jak 
społecznym. Rozpościera się od zagadnień ekologicznych, związanych zarówno 
z gospodarowaniem zasobami środowiskowymi, jak i „zasobami ludzkimi”, obej-

3 Por. tamże, s. 7-8.
4 Por. J. Bartyzel, Polityka, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2011, 

kol. 1117-1124. Zdaniem Bartyzela sposobem realizowania wytycznych polityki „staje się prawo 
pozytywne, zastępujące etykę w określaniu norm moralności; skuteczność programu politycznego 
sprawdzają nauki społeczne, a nauki przyrodnicze pełnią funkcję aktywizowania działań technicznych 
(„podboju natury”) i gospodarczych; wskutek ciągłego rozstroju imperium nowoczesnego państwa 
polityka pojmowana jako zaspokajanie potrzeb materialnych (dobrobytu) uległa „depolityzacji” i sa-
moredukcji do ekonomii” (Tamże, kol. 1123).
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muje kwestie związane z początkami życia ludzkiego, jak i jego końca, z jego 
leczeniem i podtrzymywaniem, sztuczną „produkcją” i ulepszaniem, ale także 
chorobami i umieraniem5.

Na podstawie powyższej krótkiej analizy poszczególnych członów pojęcia, 
można podjąć próbę skonstruowania definicji „biopolityki”. Wobec powyższego 
jawi się ona jako realizacja życia zbiorowego i indywidualnego ludzi. To ludzie 
są twórcami narzędzi tej realizacji i posiadają struktury potrzebne do jej przepro-
wadzenia. „Życie” jest tu rozumiane zarówno w sensie biologicznym jak i jako 
istniejące ponad tym, co zmysłowe i cielesne. W tę definicję można wpisać róż-
norodne nurty myśli biopolitycznej, które reprezentują odmienne dziedziny życia. 
Ich charakterystyką we współczesnym ujęciu jest akcent położony na zindywidu-
alizowanie owej „realizacji” i subiektywna ocena „narzędzi” i kontekstów potrze-
by ich użycia. Jest tu miejsce także dla refleksji Kościoła, którego nauczanie za-
wiera elementy myśli biopolitycznej. 

2. MYŚL BIOPOLITYCZNA

Na wstępie nakreślenia myśli biopolitycznej warto odwołać się do podziału jej 
funkcjonowania, który zaproponował niemiecki znawca tematyki Thomas Lemke. 
W obszarze dziedziny wyróżnia on trzy pola myśli i działań biopolitycznych. 
Pierwsze z nich to koncepcje naturalistyczne, w których najważniejsze są: inter-
pretacja organicystyczna, interpretacja rasistowska i biopolitologia. Drugi obszar 
stanową koncepcje policystyczne, w których znajduje się interpretacja ekologicz-
na i technocentryczna. Trzecie pole myśli biopolitycznej Lemke określił mianem 
„analityki biopolityki”, w której ogólny i zasadniczy podział wyodrębnia myśl 
filozoficzno-polityczną oraz naukowo-techniczną. Współcześnie dominujące jest 
podejście trzecie do biopolityki. Przełomem, który przyczynił się powstania owej 
„analityki biopolityki”, była analiza Michela Foucaulta6.

2.1. Koncepcje naturalistyczne
Jako pierwszy pojęcia „biopolityka” użył szwedzki politolog Rudolf Kjellén 

(1864-1922) w kontekście organicystycznej koncepcji państwa. Jego badania 
naukowe przypadły na czasy wyodrębniania się tzw. filozofii życia jako samo-
dzielnego kierunku w filozofii, który w swoich założeniach dowartościowywał 
życie rozumiane jako doświadczenie cielesne lub istnienie organiczne, wynosząc 

5 Por. T. Lemke, Biopolityka, dz. cyt., s. 7-8.
6 Por. T. Lemke, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, 

„Praktyka teoretyczna” 2011, nr 2-3 (Biopolityka), s. 11-25.
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je do rangi kategorii fundamentalnej i kryterium dla określania norm7. W tym 
klimacie Kjellén tworzył tezy o państwie jako podmiocie zbiorowym, ponadjed-
nostkowym, dysponującym własnym ciałem i umysłem8. 

Owo organicystyczne rozumienie państwa nabrało swoistego znaczenia w kon-
tekście narodowego socjalizmu, który dodał mu elementów rasistowskich. Bio-
polityka w wydaniu narodowosocjalistycznym polegała przede wszystkim na 
przekonaniu, że warunki społeczne i problemy polityczne da się ostatecznie spro-
wadzić do przyczyn biologicznych. Na podstawie hipotezy o naturalnej hierarchii 
panującej wśród ludów i ras, zgodnej z ich odmienną biologicznie dziedziczoną 
jakością, wysunięto logiczny wniosek o konieczności nierównego traktowania 
jednostek i zbiorowości. Główne punkty tak rozumianej „polityki życia” można 
zawrzeć w trzech kwestiach: higieny rasowej, dziedziczenia i geopolityki (współ-
grania narodu i przestrzeni)9. Idea ta szybko stała się praktycznym narzędziem 
władz w rozwiązywaniu wyimaginowanego problemu nieczystości rasowej.

Trzeci nurt rodzący się obok interpretacji organicystycznych i rasistowskich 
nosił nazwę biopolitologia. Powstał w latach 60. XX wieku. Jej zwolennicy „wy-
korzystywali biologiczne koncepcje i metody badawcze, by poznać przyczyny 
i formy zachowania politycznego”. Według nich nauki społeczne błędnie przyj-
mowały wizję człowieka jako istoty z zasady wolnej, ponieważ polityczne zacho-
wanie człowieka jest w dużej części uwarunkowane biologicznie. Za podstawę 
teoretyczną służyła im neodarwinistyczna teoria ewolucji10. 

2.2. Koncepcje policystyczne
Całkowicie odmienną myśl biopolityczną przedstawia polityka procesów życia, 

która kształtowała się w następnych latach – koncepcja policystyczna. Główne jej 
założenie mówi, że polityka to coś więcej niż biologia i wykracza ona poza ko-
nieczność biologicznego istnienia, a procesy życiowe są po prostu nowym przed-
miotem myślenia i działania politycznego. Początki tej tendencji sięgają drugiej 
połowy XX wieku. Kształtowanie się tej koncepcji zrodziło się z potrzeby roz-
wiązania kryzysu ekologicznego. Przewidywania i prognozy dotyczące ekono-
micznych i demograficznych problemów środowiska naturalnego, tj. obawa przed 
skończonością zasobów naturalnych i eksplozją demograficzną, doprowadziły 

7 Przedstawiciele: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson; przeciwstawne i wrogie 
życiu były „abstrakcyjne” pojęcia, „chłodna” logika, „bezduszny” umysł i wszelkie procesy racjona-
lizacyjne, cywilizacyjne, mechaniczne i techniczne. Por. T. Lemke, Biopolityka, dz. cyt., s. 16.

8 Por. M. Gawin, Eugenika peryferii w pierwszej połowie XX w. w kontekście polskim, w: Eugenika – 
Biopolityka – Państwo, red. M. Gawin, K. Uzarczyk, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 
Warszawa 2010, s. 8; T. Lemke, Biopolityka, s. 17-18.

9 Por. tamże, s. 18-23.
10 Por. tenże, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, dz. cyt., 

s. 14.
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uczonych i badaczy do przeświadczenia o konieczności interwencji politycznych, 
aby tym zagrożeniom zapobiec. W ten sposób biopolityka uzyskała definicję po-
jęcia łączącego w sobie politykę zajmującą się zdrowiem, środowiskiem natural-
nym i kwestią przeżycia gatunku ludzkiego. Jej głównym zadaniem uczyniono 
wszelkie działania mające na celu utrzymanie naturalnej podstawy życia ludzi11. 
Przez to rozumiano działania mające na celu zarówno pozytywną „oszczędność” 
zasobów naturalnych, jak i negatywne „ograniczenie” eksplozji demograficznej.

Wraz z nabierającym tempa rozwojem w dziedzinie biomedycyny i biotechno-
logii biopolityka ze zorientowania ekologicznego przeszła do technocentrycznego, 
podporządkowując się jej. Wobec zjawiska narastających wysiłków związa nych 
z regulacjami politycznymi i prawnymi dotyczącymi innowacji, ich dopuszczal-
ności oraz finansowania, biopolityka zaczęła być postrzegana przede wszystkim 
jako zbiór procesów administracyjnych i prawnych, które miałyby określać pod-
stawy i granice interwencji biotechnologicznych12. 

Ważną postacią myśli biopolitycznej jest francuski filozof, historyk i socjolog 
– Michel Foucault (1926-1984). Jego rozważania na temat istoty biopolityki stały 
się nowym punktem odniesienia, całkowicie różnym od poprzednich dwóch głów-
nych koncepcji. Zwrócił on uwagę na ewolucję polityki od XVIII w., szczególnie 
władzy suwerennej, i wytworzenia się techniki władzy nad tzw. zbiorowym ciałem 
ludności13. Jego pojmowanie owego „ciała ludności” różni się jednak od wspo-
mnianego wcześniej podejścia organicystycznego do kwestii życia, którym posłu-
giwał się Kjellén. Foucault bowiem zakłada wyabstrahowanie „życia”, oddziele-
nie go od jego substancjalnych nosicieli, aby móc zanalizować jego odniesienie 
do form i zmienności w dziedzinie polityki i władzy. Stwierdza on, że ogólną ramą 
dla biopolityka jest liberalizm, a ona sama jest „produktem nowoczesności zwią-
zanym z rozwojem instytucji państwowych”14. 

2.3. Analityka biopolityki
Analityka biopolityki „nie skupia się ani na przyczynach, ani na efektach po-

lityki życia, tylko opisuje jej sposób funkcjonowania”. Samo pojęcie „życia” 
i „polityki” widzi w „dynamicznej sieci powiązanych ze sobą struktur”15. Wyróż-
nia się dwie linie postrzegania owej analityki: związaną z naukami politycznymi, 
społecznymi, filozofią i socjologią (jej głównymi przedstawicielami są: Giorgio 
Agamben, Michael Hardt i Antonio Negri). Druga łączy się z naukami socjolo-

11 Por. tenże, Biopolityka, dz. cyt., s. 31-34.
12 Por. tamże, s. 34-41.
13 Por. M. Gawin, Eugenika peryferii w pierwszej połowie XX w. w kontekście polskim, dz. cyt., s. 8.
14 Tamże, s. 9; por. również: T. Lemke, Biopolityka, dz. cyt., s. 42-63.
15 T. Lemke, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, dz. cyt., 

s. 20.
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gicznymi w różnych dziedzinach, antropologią kultury czy teoriami feministycz-
nymi i badaniami genderowymi16. Ten nurt prezentują różni przedstawiciele 
w takich zagadnieniach biopolitycznych, jak: polityka ciała, polityka życia, bio-
legalność, polityka molekularna, thanatopolityka, antropopolityka, biosocjalność, 
etopolityka, ekonomia ludzka i biokapitał17.

Michel Foucault ze swoją ideą wpływu władzy na funkcjonowanie biopolityki 
wywarł wielki wpływ na myśl kolejnych jej badaczy i teoretyków, szczególnie 
tych, którzy swoje koncepcje kształtowali już w czasach wielkich i szybkich 
przemian naukowych w dziedzinie biologii i techniki. Pierwszą ważną interpre-
tację stworzył włoski filolog i filozof Giorgio Agamben. Jego główna myśl doty-
czy rozróżnienia pomiędzy „nagim życiem”, czyli naturalnym byciem, wyłącze-
niem człowieka spod ochrony prawa bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń 
a „egzystencją polityczną”, czyli prawnym bytem człowieka. Według Agambena 
„u źródeł polityki znajduje się wyznaczenie linii granicznej i ustanowienie prze-
strzeni, która pozbawiona jest ochrony ze strony prawa”18. Symbolem tej granicy 
jest obóz – nie w znaczeniu dosłownym, ale symbolicznym. To każda przestrzeń, 
w której systematycznie produkowane jest owo „nagie życie”. Wnioski filozofa 
jednak idą dalej: „nagie życie” nie jest już ograniczone do pewnego miejsca lub 
do określonej kategorii, ale zamieszkuje w [biopolitycznym] ciele każdej żywej 
istoty19.

Drugą linię interpretacyjną foucaultowskiej refleksji wypowiadają Michael Hardt 
i Antonio Negri. Biopolityka stanowi dla nich nowy etap kapitalistycznego uspo-
łecznienia, charakteryzujący się zatarciem granicy pomiędzy ekonomią i poli ty ką. 
Tzw. kapitalizm kognitywny, będący globalnym zinformatyzowaniem i zauto-
matyzowaną produkcją, prowadzi do powstania nowej formy pracy – „pracy nie-
ma terialnej”. To z kolei powoduje przesunięcie struktur wyzysku. Autorzy negują 
tu agambenowską koncepcję „nagiego życia”, twierdząc, że nie ma przestrzeni 
wolnej od wpływu pieniądza. Całe społeczne bogactwo zmierza do tzw. produkcji 
biopolitycznej, czyli wytworzeniu nowej jakościowo relacji między naturą i kultu-
rą, która zachowuje biologiczno-genetyczne bogactwo ze względu na interesy 
komercyjne dla rozwoju dochodowych produktów i form życia20.

Nurty biopolityczne rozwijały się równolegle z naukami biologicznymi i tech-
nicznymi. Wśród prób teoretycznych odpowiedzi na pytanie o relację między 
bio logią a polityką, między biopolityką a polityką „klasyczną”, warto przyjrzeć 
się kilku głównym nurtom szczególnie popularnym. Jeden z nich, określony mia-
nem „polityki ciała”, ukazuje tę biopolitykę jako przeciwprogram polityki; jest 

16 Por. tamże.
17 Por. T. Lemke, Biopolityka, dz. cyt., s. 91-132.
18 Tamże, s. 66.
19 Por. tamże, s. 70.
20 Por. tamże, s. 78-91.
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antytezą współczesności. Kwestią zasadniczą jest tu konflikt pomiędzy wolnością 
a życiem. W jej ramach zatem są postawione wszelkie ruchy i działania stawiają-
ce sobie za zadanie „uwolnienie ciała od wszystkich pętających go łańcuchów”, 
tj. ruchy pacyfistyczne, feministyczne, pro-life i pro-choice, grupy związane z po-
lityką zdrowotną i ochroną środowiska, itd. Przedstawicielami tego nurtu są filo-
zofowie Agnes Heller i Ferenc Fehér21.

Innym nurtem myślowym w obrębie biopolityki jest tzw. polityka życia, któ-
rego twórcą jest Anthony Giddens22. Cechuje ją specyficzna refleksja postmoder-
nistyczna wyrażająca pozytywny stosunek do wątpliwości względem tradycji 
i sceptycyzm wobec fundamentalnych prawd. Zarówno treść wiedzy, jak i sam 
proces wytwarzania wiedzy rozpatrywane są w tym nurcie jako tymczasowe i da-
jące się zrewidować. To pozwala na tworzenie nowych pewników i nowych tra-
dycji. Inną cechą tej myśli jest postulat transformacji z tzw. polityki emancypacji23 
w „politykę życia”. Owa „polityka życia” to poszukiwanie możliwości dającego 
spełnienie życia dla wszystkich, w której główne punkty stanowią samorealizacja 
i określanie tożsamości „Ja”24.

Kolejnym ujęciem biopolityki jest biolegalność, reprezentowana przez Didie-
ra Fassina. Odwołuje się do moralności, ale moralności pojętej jako „proces 
tworzenia się norm dostępny badaniom etnologicznym w danych ramach histo-
rycznych i geograficznych”, co czyni kwestie życia i zdrowia zawsze powiązany-
mi z nierównościami społecznymi. Biolegalność w tym kontekście jest definiowa-
na jako proces uznania życia biologicznego za najwyższą wartość. Władza ciał 
skupia się wokół zdrowia i cielesnej integralności jako wartości centralnych. Jako 
formę biopolityki wymienia on humanizm25.

Od strony odkryć w dziedzinie samej biologii i rozwoju technologii warto 
zwró cić uwagę na kilka rozważań w kwestiach biopolitycznych, stanowiących 
bardziej aspekty tej dziedziny niż próbujących zdefiniować ją ściślej jako całość. 
Polityka molekularna przesuwa akcent z zewnętrznej kontroli natury na transfor-
mację dokonującą się w jej wnętrzu. Spojrzenie od strony stosunku życia i śmier-
ci proponuje natomiast thanatopolityka. Zwraca ona uwagę na ściślejszy ich 
związek pod dwoma względami: jako wykorzystanie „materiału ludzkiego” do 
polepszenia bądź przedłużenia życia innych ludzi, przez co „człowiek, który dziś 
umiera, nie jest rzeczywiście martwy”26; oraz jako uelastycznienie samego poję-
cia śmierci przez podzielenie jej zaistnienia na różne obszary ciała i punkty 
czasowe, co ukazuje, że tym, który definiuje jej granice nie jest władza państwo-

21 Por. tamże, s. 92-96.
22 Por. tamże, s. 96.
23 To praktyki mające na celu uwolnienie od przymusu społecznego i politycznego przezwyciężenie 

nielegalnego panowania; walka przeciwko wyzyskowi, nierówności i uciskowi.
24 Por. T. Lemke, Biopolityka, dz. cyt., s. 96-101.
25 Por. tamże, s. 102-106.
26 Tamże, s. 109.

Biopolityka jako oBszar zainteresowania kościoŁa



170

wa, ale autorytet medyczno-administracyjny. Natomiast rozważania na temat 
empirycznej przynależności do kręgu osób społecznych można odnaleźć w antro-
popolityce. Biosocjalność zaś podejmuje refleksję na temat nowej genetyki jako 
sieci pojęć tożsamościowych, zarówno jednostkowych, jak i społecznych27. Cie-
kawym spojrzeniem na kwestie biopolityczne charakteryzuje się również etopo-
lityka. Pojęcie to określa formy, w których etos ludzkiej egzystencji (uczucia, 
moralność lub wyobrażenia wiary) staje się „medium”, w ramach którego samo-
władza autonomicznej jednostki może zostać połączona z nakazami dobrego 
rządzenia. Wspólne wszystkim tym spojrzeniom na kwestię biopolityki jest to, że 
idea naturalnego pochodzenia wszystkich istot żywych zostaje zamieniona na 
wyobrażenie sztucznej wielości form życia28.

Istnieje również ujęcie podejmujące tematykę biopolityki od strony ekono-
micznej. Teoria ukazała się w XX wieku pod nazwą „polityki witalnej”. Według 
jej konceptu ordoliberalnego miała ona na celu wspieranie i reaktywację ukształ-
towanych już więzi społecznych stanowiących podstawę życia. Za miarę wszelkiej 
polityki uznaje naturalne i wrodzone potrzeby ludzi, postuluje dopasowanie się 
polityki do „natury człowieka”. Obok takiego podejścia kształtowała się refleksja 
tzw. biologii socjalnej, w której człowiek był postrzegany jako „homo oeconomi-
cus”. Jej punkt docelowy zakładał takie administrowanie życiem jednostek i wa-
runkami ich życia, aby osiągnąć możliwie najwyższą skuteczność zysków ich 
życia i funkcjonowania przy jak najniższych kosztach29. Powojenni kontynuatorzy 
tej myśli zwrócili uwagę na „wewnętrzne” funkcjonowanie tej zasady – wszelkie 
indywidualne decyzje bio-społeczne są dyktowane ekonomią, tj. ludzie są „auto-
nomicznymi przedsiębiorcami samych siebie”30. 

3. CHRZEŚCIJAŃSKA PERSPEKTYWA BIOPOLITYKI

Podjętą tu próbę odnalezienia ujęcia koncepcji biopolitycznej w myśli chrze-
ścijańskiej można przedstawić w dwóch zasadniczych kontekstach – troski Kościo-
ła o człowieka i uchwycenie celowości jego życia oraz odpowiedzialnej postawie 
chrześcijanina. Na wstępie warto przypomnieć, za encykliką Jana Pawła II Labo-

27 Przedstawicielem biosocjalności jest Paul Rabinow. Wyróżnia on 3 areny aktywizmu politycznego 
powstałego na podłożu cech biologicznych, a wynikających z nowych pojęć tożsamościowych i zwią-
zanych z tym form artykulacji: 1) lobbing w celu znalezienia oddźwięku wśród szerokich kręgów 
opinii publicznej i pozyskania funduszy na prace badawcze; 2) walka przeciwko materialnym i ideowym 
ograniczeniom dostępu do korzystania z technologii medycznych i wiedzy bionaukowej; 3) działalność 
w ramach komisji etyki i doradztwa parlamentarnego oraz wypracowanie zaleceń dla regulacji zasto-
sowań procesów technologicznych. Por. tamże, s. 113-114.

28 Por. tamże, s. 107-119.
29 Jedna z interpretacji tej myśli po I wojnie światowej postulowała unicestwienie „życia niewartego 

życia”. Por. tamże, s. 124.
30 Por. tamże, s. 120-132.
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rem exercens, że Kościół nie ma za zadanie i cel prowadzenie teoretycznych 
rozważań w danej dziedzinie, by przedstawić jej ewentualne skutki i następstwa31. 
Nie może także zatrzymać się na samym badaniu i analizowaniu przeszłości i te-
raźniejszości. Jego celem jest zawsze dobro i godność człowieka, w takim kon-
tekście czasu i miejsca, w jakim on aktualnie się znajduje. Oznacza to zarówno 
pozytywną wykładnię antropologii i etyki chrześcijańskiej, jak i krytykę myśli 
i działań, które są, zarówno dla duszy, jak i dla ciała człowieka, krzywdzące i de-
strukcyjne.

Myśl biopolityczna, jak widać po jej mniej lub bardziej tragicznych skutkach, 
zależy od założeń, podstaw i punktów wyjścia. Zależy ona także, a może i przede 
wszystkim, od obranej etyki, od przyjęcia samego faktu istnienia moralności lub 
jego odrzucenia. Kościołowi nie można odmówić trwałych i konkretnych podstaw 
myślenia. Współczesna antropologia filozoficzna, na której opiera się m.in. chrze-
ścijańska wizja człowieka, zakłada przede wszystkim podmiotowość człowieka, 
co jest bardzo ważne w relacjach polityczno-społecznych ze względu na niebezpie-
czeństwo potraktowania człowieka jako ich przedmiotu bądź rezultatu. Istotna jest 
również afirmacja człowieka dla niego samego, z powodu samego faktu, że jest 
on człowiekiem. Ważnym punktem myśli o człowieku jest jego wolność – zarów-
no wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Antropologia ta podkreśla również indywidu-
alizm człowieka jako osoby, a także potrzebę jego funkcjonowania w społeczeń-
stwie.

Zarówno człowiek, jak i jego warunki życia, rozwoju i bytowania należą do 
pola zainteresowania Kościoła. „Człowiek żyjący stanowi pierwszą i podstawową 
drogę Kościoła”32. Troskę zawartą w tej myśli wyrażali papieże od Piusa IX do 
Benedykta XVI w różnych kontekstach biopolityki. Jednak w niemalże żadnym 
z papieskich dokumentów biopolityka nie została zdefiniowana bezpośrednio, 
choć jej elementy i nawiązania do różnych aspektów do niej należących znajdują 
się w szerokim „spectrum” nauczania Kościoła. Pewne odniesienia do niej zawiera-
ją się w krytyce systemów społeczno-politycznych (socjalizmu i założeń komuniz-
mu, kapitalizmu, kwestii robotniczej, totalitaryzmów), a także w krytyce systemów 
i błędnych założeń filozoficznych (nihilizmu, ateizmu, materializmu, relatywizmu, 
utylitaryzmu, hedonizmu, relatywizmu, socjologizmu, itd.). Również pozytywna 
i jasna wykładnia pojęć i rzeczywistości obejmuje to zagadnienie, tj. wypowiedzi 
dotyczące prawdy, wolności, wartości ludzkiego życia od chwili poczęcia do 
naturalnej śmierci, ludzkiej godności, celowości życia, rozwoju indywidualnym 
i społecznym, solidarności, itd. Nade wszystko zaś tym, co tę biopolityczną wizję 
wyróżnia na tle dotychczasowych ujęć problemu, jest stałość owych podstaw, 
niezmienność wizji człowieka jako osoby w odniesieniu do Boga. Wynikający 

31 Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 1.
32 Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 14; Evangelium vitae, nr 2.
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z tego obiektywizm stanowi najistotniejszy wyróżnik odrębności chrześcijańskiej 
biopolityki. Dzięki temu obiektywizmowi chrześcijańska myśl biopolityczna nie 
ulega zmianom w swoich podstawach, swobodnie natomiast może wypowiadać 
się na temat aktualnych zmian społecznych, politycznych, czy kulturowych.

Biopolityka, jako „realizacja życia” zbiorowego i indywidualnego ludzi będą-
cych jednocześnie jej twórcami i skutecznymi wykonawcami w ramach struktur 
w kontekście chrześcijańskiej wizji życia poszczególnych ludzi i całej wspólnoty, 
nabiera podwójnego wymiaru. W pierwszym wymiarze mówi o doczesnej reali-
zacji życia. W zbiorowości ludzkiej życie opiera się na zasadach społecznych: 
solidarności, dobra wspólnego i subsydiarności. Życie to realizuje się w ramach 
różnorakich struktur politycznych, organizacji państwowych i ponadpaństwowych. 
W doczesnym życiu indywidualnym natomiast owa realizacja opiera się przede 
wszystkim na odpowiedzialności, a więc na pilnej potrzebie kształtowania sumie-
nia. Człowiek jest bowiem jednocześnie przedmiotem jak i podmiotem różnych 
procesów tej „realizacji życia”. Drugi wymiar, wskazywany szczególnie przez 
Kościół, to wymiar duchowy, niematerialny, związany z celem, ku któremu czło-
wiek zmierza poprzez swoją doczesność, ale także już w nim obecnym. „Realiza-
cja życia” nabiera tu szczególnego znaczenia. Wskazuje na potrzebę wspólnoty 
ludzkiej, na wzajemność w drodze ku pełni w Bogu, ale także na indywidualizm 
każdego człowieka. Ten indywidualizm jest koniecznie potrzebny, aby mogła 
dokonywać się i oczyszczać autentyczna relacja człowieka ze Stwórcą. W tym 
szczególnym wymiarze Bóg jest Dawcą „narzędzi” potrzebnych do owej „reali-
zacji”, a strukturami, w ramach których realizacja ta postępuje, jest Kościół.

W chrześcijańskim ujęciu biopolityki jest oczywiście miejsce dla każdego 
człowieka – nie zastrzega sobie ona miejsca jedynie dla wierzących, pozostawia-
jąc innych na działanie współczesnych, odmiennych tendencji biopolitycznych. 
Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae dobrze oddaje tę myśl: „Mimo wszel-
kich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro 
może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpo-
znać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkie-
go życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka 
isto ta ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowe-
go dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz 
istnienia wspólnoty politycznej”33. Poszanowanie oraz godność człowieka i tego, 
co go dotyka, w chrześcijańskiej wizji wypływa zawsze z dwóch faktów – stwo-
rzenia człowieka na obraz Boży oraz grzechu pierworodnego leżącego u początku 
egzystencji ludzkości. Jan Paweł II, odnosząc się do naturalnych uzdolnień czło-
wieka, wyraża podstawę programową chrześcijańskiej biopolityki.

33 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, nr 2.
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Całe życie chrześcijan jest i powinno być przeniknięte moralnością. To rzeczy-
wistość człowieka Kościoła, przed którą nie sposób uciec. Odnosząc się do kon-
cepcji i założeń, które w moralności upatrują ograniczenie i determinantę anali-
tycznego myślenia na tematy m.in. bioetyczne w Kościele, należy ująć 
zagadnienie od strony przeciwnej, charakterystycznej dla autentycznej postawy 
chrześcijańskiej. Należy podkreślić, że w chrześcijaństwie moralność to nie ogra-
niczenie, ale uwolnienie „ku”, mające zawsze na uwadze celowość. „Człowiek 
jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskie-
go bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga”34. Nie 
umniejsza to w niczym konieczności ujęcia analitycznego, a nawet poniekąd 
konieczność tę zakłada. „Nauka społeczna interesuje się dziś szczególnie człowie-
kiem w jego powiązaniu ze złożoną siecią relacji, charakterystyczną dla współ-
czesnych społeczeństw. Nauki humanistyczne i filozofia pomagają wyjaśnić, na 
czym polega centralna rola człowieka w społeczeństwie, i uzdalniają go do lep-
szego rozumienia samego siebie jako ‘istoty społecznej’. Tylko wiara jednak 
objawia mu w pełni jego prawdziwą tożsamość i właśnie z niej wyrasta nauka 
społeczna Kościoła, który wykorzystując dorobek nauk przyrodniczych i filozofii 
pragnie towarzyszyć człowiekowi na drodze zbawienia”35.

***

Szeroko i często poruszaną aktualnie jest dziedzina bioetyki. Jest to właściwa 
reakcja oraz odpowiedź Kościoła i etyki na zjawiska współczesnego świata oraz 
aktualne osiągnięcia biotechnologiczne i biomedyczne. Szybkie tempo rozwoju 
dziedzin, szczególnie biomedycznych, niemal zobowiązuje Kościół do stania na 
straży moralności i wskazywania drogi wśród niejasności i pokus kierowania się 
wszystkim, co technicznie wydaje się możliwe. Nie można pomijać tu także owej 
kwestii biopolitycznej jako refleksji nad podstawami i motywacjami prowadzą-
cymi do powstawania konkretnych zjawisk na skalę globalną. Polityka życia to 
zawsze polityka człowieka, dotycząca zarówno warunków zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych jego funkcjonowania. To wciąż aktualne i niewyczerpane pytanie 
o człowieka, na które nie sposób odpowiadać bez odpowiedzialności za konse-
kwencje.

34 Tamże.
35 Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 54.
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Summary 
Biopolitics as an Area of Interest of the Church

‘Biopolitics’ is a complex discipline that comprises of various disciplines of 
science. Today it is discussed in the field of sociology, social, political and medi-
cal sciences as a separate notion. Its various concepts and interpretations have 
resulted in the last centuries in tragic phenomena with the human being seen as 
a subject of the dominant socio-political ideologies. The contemporary biopolitics 
seems to be firmly rooted in the mainstream of the postmodern thought. The bio-
politics with its multiple varieties always has a certain philosophical anthropol-
ogy as its foundation. The Catholic Church also has some reasons in using this 
notion. In many statements of the magisterium the biopolitics is not only just 
another interpretation of the “politics of life” but also an important antithesis 
against the contemporary reductionist concepts of the human being and rejection 
of the objective values. 

Translated by Janusz Południok
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