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Abstract 
In the era of global ecological crisis responsibility for the state of the biosphere (ecological 
responsibility) stands as one of the most important areas of human responsibility. It is impossible 
to analyze the phenomenon of environmental responsibility in isolation from the phenomenon of 
responsibility at all (in general) and its ontic conditions. The carried out analysis of the selected 
ontic conditions of taking responsibility demonstrates the conditions for taking ecological 
responsibility. This analysis allows to explain i.a. the close relationship between incurring 
ecological responsibility at the local and global levels. Ecological responsibility is always carried 
out at the local level but it has both local and global meaning due to the effects of complying or 
non-complying with ecological responsibility. These effects should be borne in mind in the 
process of making decisions about education, politics, or economy in such a way that that they do 
not increase the existing ecological risk. 
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Streszczenie 
W sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego odpowiedzialność za stan biosfery 
(odpowiedzialność ekologiczna) jawi się jako jeden z najważniejszych obszarów ludzkiej 
odpowiedzialności. Nie sposób analizować fenomenu odpowiedzialności ekologicznej 
w oderwaniu od fenomenu odpowiedzialności w ogóle (w sensie ogólnym) i jej ontycznych 
uwarunkowań. Przeprowadzona analiza wybranych ontycznych warunków ponoszenia 
odpowiedzialności ukazuje warunki ponoszenia odpowiedzialności ekologicznej. Prowadzi ona 
m.in. do wyjaśnienia ścisłego związku pomiędzy ponoszeniem odpowiedzialności ekologicznej 
w wymiarze lokalnym i globalnym. Odpowiedzialność ekologiczna realizowana jest zawsze 
w wymiarze lokalnym. Ma przy tym i lokalne, i globalne znaczenie ze względu na skutki 
wywiązywania się lub niewywiązywania się z odpowiedzialności ekologicznej. Skutki te należy 
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mieć na względzie w procesie podejmowania decyzji dotyczących edukacji, polityki, gospodarki 
czy ekonomii, tak by niosły one ze sobą jak najmniejsze ryzyko ekologiczne. 
 
Słowa kluczowe: przyroda, odpowiedzialność, odpowiedzialność ekologiczna, kryzys 
ekologiczny 
 
 
 
 
 
 

Pogłębiający się kryzys ekologiczny niesie ze sobą zagrożenia zarówno dla człowieka, jak i dla 

pozaludzkich istot żywych. Postępuje proces utraty gatunków biologicznych, zagrożona jest 

ludzka kondycja biologiczna i duchowa. Niekiedy się nawet mówi o możliwości 

samounicestwienia się człowieka (jako gatunku biologicznego) na skutek zniszczeń, jakich może 

dokonać on w środowisku przyrodniczym (Ward, 2010, s. 20). Biosfera (sfera życia na Ziemi) jest 

zależna od antroposfery w stopniu dotąd niespotykanym. Człowiek powoduje jej degradację na 

skutek nadmiernej antropopresji (Janikowski, 2004, s. 7). W sytuacji globalnego kryzysu 

ekologicznego odpowiedzialność za stan biosfery (odpowiedzialność ekologiczna) jawi się jako 

jeden z najważniejszych obszarów ludzkiej odpowiedzialności.  

 

OPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PODSTAWA LUDZKIEJ KONSTYTUCJI 

 

Wyjaśnienie istoty odpowiedzialności ekologicznej wymaga podjęcia refleksji nad pojęciem 

odpowiedzialności jako takiej – widzianej niekiedy jako konstytutywnej dla istoty ludzkiej. 

Człowiek jest jedynym bytem pośród bytów przyrodniczych zdolnym do ponoszenia 

odpowiedzialności. Żyje on bowiem nie tylko w świecie natury, ale i w świecie kultury. Jego cechy 

specyficznie ludzkie, jak np. zdolność do życia moralnego, decydują o tym, iż jest on istotą 

odpowiedzialną. Trzeba przy tym zaznaczyć, że problematyka odpowiedzialności stała się 

przedmiotem szerszej refleksji europejskich filozofów dopiero w XVIII wieku. Wówczas to 

rozpoczęła się filozoficzna debata nad odpowiedzialnością człowieka, w tym nad 

odpowiedzialnością za świat, w którym wiedzie on swoją egzystencję. Problem ten porusza m.in.  

Martin Heidegger ukazujący człowieka jako „pasterza bycia”. Przez bycie człowiek „rzucony” jest 

w prawdę bycia, którą chroni, „aby w świetle bycia byt mógł się pojawić jako byt, którym jest” 

(Heidegger, 1977, s. 93). Człowiek, według Heideggera, w swojej najbardziej podstawowej 

konstytucji odnajduje fakt, iż jest odpowiedzialny – „przeznaczony” ku temu, by się troszczyć, 

a przedmiotem jego troski jest całość bycia i to, co w nim najważniejsze – „prawda bycia”.  
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 Człowiek jest jednakże istotą ambiwalentną, zdolną do wyboru. Wybór prowadzi bądź do 

wzięcia na siebie odpowiedzialności i wywiązania się z niej, bądź do uchylenia się od niej. 

Możemy „chcieć chcieć” lub „niechcieć chcieć”. Człowiek poczuwa się do odpowiedzialności lub 

ucieka od niej. Jak zauważył Jan Paweł II, którego refleksja dotyczyła także odpowiedzialności za 

przyrodę  (Skowroński, 1999, s. 284-287), człowiek może czynić dobrze albo źle. Jeśli czyni źle, 

grzeszy. Grzech jest przyczyną degradacji. Degraduje m.in. „samego człowieka, ponieważ nie 

pozwala mu osiągnąć jego pełni”(Jan Pawł II, 2005, s. 27). Człowiek niszczy porządek w sobie 

samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych (Jan Paweł II, 

2005, s. 26). Człowiek może jednak i powinien kochać rzeczy stworzone przez Boga (Jan Paweł 

II, 2005, s. 28). Jako dar Boży powienien je też szanować i poważać. 

 Ambiwalencję człowieka postrzegał i opisywał m.in. Soren Kierkegaard. Jako istota 

odpowiedzialna człowiek staje według niego przed wyborem albo-albo. Jego dokonanie jest 

„sprawą nader ważną” (Kierkegaard, 1982, s. 219). Człowiek, który wybiera siebie, staje się 

odpowiedzialny. Przejmuje odpowiedzialność za wszystko, co go dotyczy (Kierkegaard, 1982, s. 

355), a tym samym z sobą samym najściślej się wiąże, ponieważ to, co jest przedmiotem wyboru, 

pozostaje w najściślejszej więzi z człowiekiem dokonującym wyboru (Kierkegaard, 1982, s. 217). 

Człowiek może stać się sobą, lecz może także siebie zaprzepaścić – „spisać na straty” 

(Kierkegaard, 1982, s. 218). Przez ucieczkę od odpowiedzialności zerwać najbardziej 

fundamentalną więź łączącą go ze światem i samym sobą. Dla Kierkegaarda bez 

odpowiedzialności nie ma prawdziwego bycia człowiekiem – bycia sobą. Wolny wybór prowadzi 

więc albo do odpowiedzialności, albo odwodzi od niej. Innymi słowy, prowadzi on albo do 

rozwoju człowieczeństwa, albo do jego degradacji.  

 Podobnie zagadnienie to ujmuje Karl Jaspers, odwołując się do kategorii wolności: „Nie 

ma wolności poza byciem sobą” (Jaspers, 1990, s. 183). „Wolność to bycie u siebie” (Jaspers, 

1990, s. 186). Wolność w ujęciu Jaspersa jest nierozerwalnie połączona z odpowiedzialnością. 

„Ponieważ wiem, że jestem wolny, uznaję swoją winę. Odpowiadam za to, co uczyniłem. A 

ponieważ wiem, co uczyniłem, biorę to na siebie” (Jaspers, 1990, s. 189). Ucieczka od 

odpowiedzialności prowadzi do bycia nieodpowiedzialnym, a jednocześnie do zaparcia się swojej 

wolności. W konsekwencji zaś do utraty samego siebie” (Jaspers, 1990, s. 194). Gdzie jest 

bowiem odpowiedzialność, jest i zasługa, i wina. Istnieją więc dwojakie konsekwencje bycia 

odpowiedzialnym. Można się z niej wywiązać i zyskać zasługę bycia odpowiedzialnym. Można 

także nie podołać odpowiedzialności i stać się „winnym”. 

 Jaspers, podobnie jak Lévinas, widzi człowieka jako stojącego przed albo-albo. Człowiek 

może wybrać samego siebie, zadecydować o byciu wolnym i odpowiedzialnym lub nie podjąć tej 
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decyzji, a tym samym nie wziąć odpowiedzialności za siebie i innych. „Albo rozstrzygam sam, 

albo rozstrzyga się o mnie. Albo wzdragam się przed rozstrzygnięciem, staję się ślepy, bo nie chcę 

chcieć: wolność, za której sprawą wiąże się rozstrzygające coś na zawsze, wzbudza moje 

przerażenie, chciałbym zdjąć z siebie odpowiedzialność i pozwolić, by działo się co chce. Albo 

też w sposób równie niezauważalny podążam w drobnych wewnętrznych i zewnętrznych 

działaniach, spokojnie i bez zapalczywości, moją drogą, i dojrzewam do tego, by w autentycznych 

rozstrzygnięciach być sobą”(Jaspers, 1990, s. 174-175).  

 Jednakże według innego teoretyka odpowiedzialności, Georga Pichta, odpowiedzialni 

jesteśmy tylko w granicach możliwości. To, co konieczne czy niemożliwe, stale się wymyka  

ludzkiej odpowiedzialności (Picht, 1981, s 239). Człowiek według Pichta jest istotą, którą da się 

zdefiniować tylko przez pojęcie odpowiedzialności – przez jego „dziejową misję”. „Człowiek 

może zrealizować samego siebie tylko wtedy, gdy spełni misję, do której został powołany – 

w granicach, które z góry wyznacza jego dziejowa odpowiedzialność”(Picht, 1981, s. 237). Jako 

ludzie ponosimy odpowiedzialność za własne działanie, jak również za powierzone nam osoby 

i rzeczy (Picht, 1981, s. 242). Jesteśmy odpowiedzialni za decyzję, którą podejmujemy lub której 

unikamy,  a także „za przyszłe skutki dawnych lub obecnych myśli, czynów, zaniedbań” (Picht, 

1981, s. 238). „Kierunek i granice odpowiedzialności wynikają z istoty czasu”(Picht, 1981, s. 239). 

Człowiek jest istotą osadzoną w czasie. Ma swe dzieje i usytuowany jest w dziejach, za które jest 

odpowiedzialny. Odpowiedzialność zawsze skierowana jest do przyszłości, a poprzez nią każdy 

ma „swój udział w odpowiedzialności za przyszłe dzieje ludzkości” (Picht, 1981, s. 254). 

Jednakże, jak wskazuje Picht, człowiek nieustannie ulega pokusie traktowania ludzi i rzeczy 

w sposób nieodpowiedzialny – „niedopuszczania do tego, by dzieje działy się”(Picht, 1981, s. 

249). Wówczas zaprzecza swemu człowieczeństwu. Człowiek odpowiedzialny jest więc za 

zachowanie siebie w swej istocie, a w szerszej perspektywie za zachowanie ludzkości – za to, by 

dzieje w ogóle się działy. Ujęcie Pichta ukazuje istotny i niezbywalny wymiar ludzkiej 

odpowiedzialności. Jest ona odpowiedzialnością za przyszłość. Człowiek posiada możliwość 

swoistego modelowania przyszłości - jego dzisiejsze działania i decyzje wpływają na to, co będzie 

potem. Są one brzemienne w konsekwencje. Tak daleko bowiem sięga nasza odpowiedzialność, 

jak daleko sięgają skutki ludzkich działań.  

 W innym jeszcze ujęciu –  Hansa Jonasa, człowiek jest także odpowiedzialny za swoją 

własną odpowiedzialność – za możliwość dalszego i ciągłego istnienia odpowiedzialności 

w ogóle. „Spośród wszystkich przedmiotów odpowiedzialności pierwszym jest możliwość 

istnienia w świecie odpowiedzialności, która jest nieodłączna od egzystencji człowieka” (Jonas, 

1996, s. 183). Jeśli człowiek chce nadal istnieć, musi zachować swą odpowiedzialność. By tak 
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było, trzeba ją podejmować i wywiązywać się z niej. Naczelnym postulatem etyki 

odpowiedzialności Hansa Jonasa staje się więc troska o odpowiedzialność, bez której człowiek 

nie mógłby być człowiekiem.  

 Powyższa refleksja może być pomocna w zrozumieniu i wyjaśnieniu istoty 

odpowiedzialności ekologicznej. Przedstawia ona bowiem wszystkie istotne cechy 

odpowiedzialności „w ogóle”. Mówić jednakże można również o specyfice odpowiedzialności 

ekologicznej. Podmiotem odpowiedzialności ekologicznej, jak w przypadku innych rodzajów 

odpowiedzialności, jest człowiek. To on jest odpowiedzialny za świat przyrody, bez której 

niemożliwa jest jego egzystencja jako gatunku biologicznego. Może on chcieć ponosić tę 

odpowiedzialność lub jej niedostrzegać, nie chcieć spełniać jej wymogów i niewywiązywać się 

z niej. Specyficznym przedmiotem odpowiedzialności ekologicznej zaś jest przyroda, ze 

wszystkimi jej elementami – w takim zakresie, w jakim skutki ludzkich działań (lub ich 

zaniechania) mają wpływ na funkcjonowanie przyrody i jej wartościowość (np. bioróżnorodność, 

która jest jedną z wartości przyrodniczych). Człowiek bowiem nie może uzurpować sobie praw 

do wpływu na wszystko, co się dzieje w przyrodzie. Aktualnie jednak wydaje się, że jego 

ingerencja w środowisko przyrodnicze jest tak istotna, iż można stwierdzić, że jest on 

odpowiedzialny za dalsze istnienie odpowiedzialności w świecie. Paradoksalnie wywiązanie się 

przez współczesne pokolenia z ciążącej na nich odpowiedzialności ekologicznej (lub 

niewywiązanie się z niej) może zadecydować o istnieniu w przyszłości odpowiedzialności jako 

takiej (bądź nieistnieniu), o której nie można mówić bez istnienia człowieka, który jest jej 

jedynym podmiotem w otaczającym nas świecie. 

W trakcie swojej filogenetycznej historii człowiek nie zawsze czuł się odpowiedzialny za 

przyrodę. Jego wpływ na przyrodę przez długi okres rozwoju ludzkich społeczeństw także się nie 

zaznaczał. Dokonujący się z biegiem czasu rozwój etyki, który można uznać za jej swoistą 

ewolucję, doprowadził jednakże do przyjęcia w krąg ludzkich odniesień moralnych tego, co 

pozaludzkie (przyrody i jej ożywionych i nieożywionych elementów). Jak zauważył bowiem 

Albert Schweitzer, etyka nie zainteresowana naszym postępowaniem wobec stworzeń jest 

niepełna (Schweitzer, 2007, s. 25). Odpowiedzialność człowieka za przyrodę, według tego 

prekursora współczesnej etyki środowiskowej, sięga wszędzie tam, czego dotknąć może ludzkie 

współczucie, co człowiek może objąć swoją troską (Marek-Bieniasz, 2013, s. 86). Ogarnia sobą 

wszystko, co żyje, a w szczególności to, co cierpi, a jednocześnie cierpienie czego można 

ograniczyć. Rozwój refleksji etycznej dotyczący bytów pozaludzkich w powiązaniu z powstaniem 

sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego doprowadził do uświadomienia sobie przez ludzi faktu 

ponoszenia odpowiedzialności za przyrodę (odpowiedzialności ekologicznej). Przyroda zaś, jak 
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wskazują ekolodzy, jest swego rodzaju integronem. To, co wydarzy się w jednym ekosystemie, 

może mieć (i najczęściej w jakiś sposób ma) wpływ na funkcjonowanie całości. 

 

ONTYCZNE UWARUNKOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ 
 

Rozważając problem złożoności ziemskiego ekosystemu i możliwości ponoszenia 

odpowiedzialności w wymiarze lokalnym i globalnym zarazem, odnieść się można do koncepcji 

Romana Ingardena wskazującej, iż mówienie o odpowiedzialności możliwe jest jedynie przy 

założeniu, że świat jest systemem względnie izolowanym, składającym się z wielu podsystemów. 

To, co dzieje się w jednym podsystemie, może mieć wpływ (a w przypadku systemu, jakim jest 

przyroda, najczęściej ma) na to, co dzieje się w całym systemie, a także w innych podsystemach 

np. w przypadku tzw. przerwania (Ingarden, 1972, s. 157). Przyczyny procesów przebiegających 

w podsystemach bowiem mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Zgodnie z koncepcją Ingardena 

„[...] świat przedstawiałby ogromna wielość częściowo otwartych, a zarazem częściowo 

izolowanych (»osłoniętych«) systemów, które pomimo swego wzajemnego częściowego 

odgraniczenia i osłonięcia są »związane« związkami przyczynowymi” (Ingarden, 1972, s. 165). 

 Wydaje się, że tak właśnie można myśleć o biosferze, która jest całością składającą się 

z wielu poszczególnych ekosystemów. Ekosystemy te mogą być mniej lub bardziej izolowane od 

innych ekosystemów (np. bariera gór, morza i in.), jednakże zawsze występują między nimi jakieś, 

niekiedy bardziej subtelne, niekiedy wyraźnie zaznaczające się, związki. W ramach 

poszczególnych ekosystemów istnieją też zależności pomiędzy różnorodnymi przebiegającymi 

wewnątrz nich procesami. Jednym z przykładów takich zależności jest zależność procesów 

ekologicznych od ewolucyjnych (i odwrotnie). Sytuacja ekologiczna planety i kształtujące ją 

procesy ściśle związane są z procesami ewolucyjnymi. Jeśli tylko organizmy znajdują dogodne dla 

siebie warunki (aby przetrwać i wydać potomstwo), ewolucja postępuje. W jej efekcie 

kształtowane są wciąż nowe wzajemnie od siebie zależne formy życia. Warunki te kształtuje dziś 

w dużym stopniu człowiek, wpływając np. na aktualne globalne ocieplanie się klimatu. 

Jednocześnie i jego kondycja biologiczna, zdrowie, i szeroko rozumiana jakość ludzkiego życia, 

będąca także kategorią psychologiczną (Derbis, 2010), zależne są od stanu środowiska 

naturalnego. Jeśli więc mamy wpływ na kształtowanie jednych procesów (bądź ich części), 

wywieramy jednocześnie wpływ na przebieg procesów od nich w jakiś sposób uzależnionych. 

Człowiek, działając lokalnie (w obrębie pewnego przyrodniczego podsystemu), może wywoływać 

skutki mające charakter pozalokalny, a nawet globalny.  
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 Warunki odpowiedzialności ekologicznej zmieniają się ze zmianami związanymi z ludzką 

egzystencją w świecie. Zmienia się m.in. zakres tej odpowiedzialności. Aktualnie jesteśmy 

odpowiedzialni nie tylko za to, co bliskie, ale i za to, co odległe w sensie przestrzennym, ze 

względu na dalekosiężność wielu skutków naszych działań. Skutki te mogą ujawnić się dopiero 

w dalszej przyszłości, w odległym czasie od podejmowanego działania. Wiąże to zagadnienie 

odpowiedzialności ekologicznej (podobnie jak odpowiedzialności w ogóle) z zagadnieniem 

czasowej struktury świata. Czasowa struktura świata jest kolejnym ze wskazywanych przez 

Ingardena ontycznych warunków kryterium odpowiedzialności. Gdyby nie było przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości, nie można by mówić o odpowiedzialności. Jesteśmy bowiem zawsze 

odpowiedzialni za przyszłe skutki aktualnie podejmowanych działań (lub skutki zaniechania 

działania). Odpowiedzialność jest możliwa jedynie w czasowej strukturze świata – gdy 

występujące w nim rzeczy i procesy mają charakter czasowy. M.in. podmiot może być pociągany 

do odpowiedzialności za swój czyn (lub zaniechanie) oraz można o nim mówić, że się wywiązał 

lub niewywiązał z ciążącej na nim odpowiedzialności, dopiero wówczas gdy czyn lub jego 

zaniechanie należy już do przeszłości. W odniesieniu do wartości: gdy nie ma już wartości, która 

na skutek działania lub jego zaniechania  została unicestwiona lub gdy już na skutek owego 

działania (lub zaniechania) urzeczywistniona została jakaś wartość. Działanie podmiotu będzie 

lokalne (przedsięwzięte w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie), natomiast skutek 

działania będzie lokalny, a niejednokrotnie także pozalokalny (także np. globalny) i zaznaczający 

się „w tym, co potem” (mający wpływ na dalsze funkcjonowanie przyrody). Jak pisał Ingarden: 

„To, co przyszłe, jest bytowo ufundowane w czymś obecnie teraźniejszym i w swoim uposażeniu 

określone przez uposażenie czegoś teraz istniejącego” (1972, s. 178). 

 W odniesieniu do odpowiedzialności ekologicznej – aktualnym działaniem wpływamy na 

przyszły stan środowiska przyrodniczego. Tym samym jesteśmy odpowiedzialni za przyszłą 

sytuację ekologiczną planety. Już dzisiaj jest ona bowiem kształtowana. Globalne skutki lokalnie 

podejmowanych działań dotyczących stanu środowiska przyrodniczego zaznaczają się zawsze 

w jakiejś (bliższej lub dalszej) przyszłości. Negatywne wpływy na przyrodę z czasem także się 

kumulują. Z kolei wielość niekorzystnych lokalnych wpływów (zdarzeń wynikających z działań 

dotyczących przyrody) – różne przejawy lokalnie podejmowanej antropopresji – kształtują 

globalną sytuację ekologiczną. Problemy ekologiczne narastają. Dlatego też byłoby ideałem, 

gdyby każdy ludzki czyn był albo neutralny względem przyrody, albo był czynem 

proprzyrodniczym. Suma takich czynów, o których można mówić, że przez ich dokonanie 

podmioty wywiązały się z odpowiedzialności ekologicznej w każdym ich „teraz”, miałaby 

dobroczynny wpływ na globalną sytuację ekologiczną, przyczyniając się do jej poprawy. 
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Tymczasem ludzkość występuje zarówno pro, jak i contra przyrodzie. Przy przewadze tych drugich 

globalny kryzys ekologiczny się pogłębia. Dobro, jakim jest przyroda, ulega degradacji. Jego 

ochrona realizowana na drodze podejmowania i wywiązywania się z odpowiedzialności 

ekologicznej jest kwestią coraz bardziej palącą. 

 Omawiane wyżej zagadnienie ściśle się wiąże z odpowiedzialnością za los przyszłych 

pokoleń ludzkości. Do jego najważniejszych aspektów należą: 

– odpowiedzialność za dalszą egzystencję gatunku ludzkiego, 

– odpowiedzialność za ludzką kondycję biologiczną, 

– odpowiedzialność za kształt świadomości ekologicznej pokolenia naszych dzieci 

i pokoleń dalszych (dzisiaj ta świadomość jest już kształtowana przez podstawy, jakie jej 

dajemy w swojej refleksji dotyczącej świata przyrody i relacji człowiek–przyroda).  

 Warunki odpowiedzialności ekologicznej (i co warto podkreślić – ciężar tej 

odpowiedzialności) zmieniają się m.in. ze zmianami, jakie się dokonują na skutek nadmiernej 

antropopresji (presji wywieranej przez człowieka na przyrodę). Wydaje się, że im większa 

degradacja przyrody, tym większy ciężar odpowiedzialności. Odpowiedzialność ekologiczna się 

zwiększa zarówno w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Najczęściej bowiem człowiek 

się bardziej poczuwa się do odpowiedzialności za przyrodę, gdy dostrzega jej postępującą 

degradację.  

 

WELOASPEKTOWOŚĆ PROBLEMU PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
I DALSZE WYBRANE ONTYCZNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
EKOLOGICZNEJ 

 

Problem ponoszenia odpowiedzialności ekologicznej jest wieloaspektowy. Dotyczy on m.in.: 

– odpowiedzialnego myślenia o świecie, w którym żyjemy, 

– adekwatnego sytuowania się w rzeczywistości przyrodniczej, której jesteśmy częścią, 

– adekwatnego w sytuacji kryzysu ekologicznego wartościowania, 

– chęci odpowiedzialnego działania i związanej z nią gotowości podjęcia działania 

głęboko etycznego. 

 Ponoszenie odpowiedzialności jest przy tym jedną z tzw. sytuacji odpowiedzialności, do 

których R. Ingarden zalicza: 

– ponoszenie odpowiedzialności, 

– branie odpowiedzialności, 

– odpowiedzialne działanie, 

– pociąganie do odpowiedzialności (1972, s. 78). 
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 Odpowiedzialne myślenie o świecie, w którym żyjemy, opierać się winno m.in. na wiedzy 

z zakresu nauk przyrodniczych, a także na holistycznej wizji przyrody. Węzeł wzajemnych 

zależności między życiem ludzkim a życiem pozaludzkim bowiem jest nierozerwalny. Człowiek 

nie może być sam, „człowiek należy do człowieka” (Schweitez, 1991, s. 64) i do innych istot, 

z którymi współegzystuje na Ziemi. Jest on jednym z wielu istnień w przyrodniczym uniwersum, 

jednocześnie jednak musi umieć się postawić w pozycji opiekuna świadomego swej 

odpowiedzialności i działającego na rzecz dobra wszystkich istot. Takie określenie miejsca 

człowieka w przyrodzie niesie ze sobą poważne implikacje etyczne dotyczące relacji człowiek–

przyroda. Człowiek, chcąc wywiązać się z przypisywanej mu odpowiedzialności ekologicznej, 

w pierwszym rzędzie winien respektować wartość życia. Naczelnymi w jego hierarchii powinny 

się stać także inne wartości, jak: solidarność z innymi istotami, gospodarność zasobami 

przyrodniczymi, współczucie i inne wskazywane m.in. na gruncie współczesnej etyki 

środowiskowej (Tyburski, 1999, 2012). 

 Przyjęta przez człowieka hierarchia wartości ma bezpośredni wpływ na podejmowane 

przez niego działania. Wartości preferowane są wartościami często realizowanymi. Wspominany 

wyżej Schweitzer w swojej etyce postuluje działania oparte na wartościach, które umocnią życie 

w każdej jego postaci i które przyczynią się do zmniejszenia ogólnej liczby cierpień na świecie.  

Człowiek w jego ujęciu ma działać tak, by zapewnić pokojową współegzystencję na świecie 

między wszystkimi żywymi istotami, a także by zadośćuczynić cierpieniu, którego pozostaje 

sprawcą. Mimo szczytnego celu, w jakim postulaty te zostały przez Schweitzera sformułowane – 

także z punktu widzenia refleksji nad odpowiedzialnością ekologiczną – zakres ich 

obowiązywania można dyskutować. W przyrodzie bowiem istnieją nie tylko międzyorganizmalne 

relacje symbiozy i współpracy, lecz także walki i konkurencji, które obrazują takie metafory 

biologii ewolucyjnej jak np. darwinowska metafora walki o byt (Darwin, 2009) czy też bardziej 

współczesna metafora ewolucyjnego wyścigu zbrojeń (Dawkins, 2003). Organizmy w związku ze 

swoją biologiczną naturą (np. w związku ze sposobem odżywiania się jak w przypadku 

drapieżnictwa) nie zawsze mogą ze sobą pokojowo współegzystować. Dotyczy to także 

człowieka. W odniesieniu do wartości życia – musi on poświęcić niejednokrotnie inne życie, by 

utrzymać własne. Jeśli zaś chodzi o problem zadośćuczynienia – także nie zawsze jest ono 

w ogóle możliwe. Jak bowiem zadośćuczynić np. przedstawicielom utraconych gatunków, 

niejednokrotnie bezlitośnie wytrzebionym przez człowieka? Problem jest więc złożony. W tym 

miejscu zaś jedynie sygnalizowany.  

 Trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność ekologiczna (a także odpowiedzialność w ogóle, 

jak zauważał R. Ingarden) ściśle związana jest z wartościami, których możliwość 
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urzeczywistniania lub unicestwiania leży w jej zakresie (i w zakresie odpowiedzialności w ogóle). 

Istnienie wartości jest kolejnym słusznie wskazywanym przez Ingardena warunkiem 

odpowiedzialności. W przypadku odpowiedzialności ekologicznej chodzi przede wszystkim 

o wartości ekologiczne, w tym etyczne wartości ekologiczne i pozostałe wartości ekologiczne 

mające swą bytową podstawę w przyrodzie i jej poszczególnych elementach. Szczególnie istotna 

jest pośród nich wartość życia oraz wartość bioróżnorodności. Gdyby wartości życia i wartości 

bioróżnorodności nie można było potęgować i chronić, a jednocześnie – gdyby nie było możliwe 

unicestwienie życia (żywej istoty) lub zubożenie bioróżnorodności, nie można byłoby także 

mówić o odpowiedzialności za nie. Odpowiedzialność za życie (żywe istoty) i za stan ziemskiej 

bioróżnorodności w takiej sytuacji by nie zaistniała. 

 Dla refleksji dotyczącej lokalnego i globalnego wymiaru odpowiedzialności ekologicznej 

nie bez znaczenia pozostają wszystkie wspominane wyżej sytuacje odpowiedzialności. Ponoszenie 

jej zostało już pokrótce omówione. Odnosząc się do pozostałych: 

1. Branie odpowiedzialności ekologicznej będzie związane z różnymi czynnikami 

o charakterze m.in. społecznym, w tym gospodarczym, ekonomicznym, politycznym 

i innymi (Ciążela, Dziarnowska, Tyburski, 2010). 

2. Odpowiedzialne działanie wymagać będzie np. jak najlepszej znajomości 

funkcjonowania ziemskich ekosytemów, zależności człowieka od przyrody i przyrody od 

działań człowieka. W działaniu spełniającym wymagania odpowiedzialności ekologicznej 

(zarówno w jej lokalnym, jak i globalnym wymiarze) ważna jest świadomość związku 

działania z wartościami. Działający jest odpowiedzialny z jednej strony za zrealizowanie 

jakiejś wartości, z drugiej za niezrealizowanie lub unicestwienie wartości, niekiedy 

konkurującej np. z wartością realizowaną. Owo konkurowanie wartości (a także konflikt 

wartości) jest szczególnie istotne przy wywiązywaniu się z odpowiedzialności 

ekologicznej. Często bowiem przy podejmowaniu decyzji ponoszący odpowiedzialność 

ekologiczną podmiot musi wybrać pomiędzy wartością ekonomiczną a ekologiczną. 

Konflikt bywa bardzo silny. Jego rozwiązanie wymaga uwzględnienia przez podmiot 

wszystkich znanych mu racji ekonomicznych i ekologicznych. Świadomość związku 

działania z wartościami w połączeniu z adekwatnym w sytuacji kryzysu ekologicznego 

usytuowaniem wartości ekologicznych w uznawanej hierarchii wartości przy 

rozwiązywaniu konfliktu może mieć decydujące znaczenie. W społeczeństwie 

konsumpcyjnym, w którym najwyższą wartością jest zysk i inne wartości „posiadania”, 

wartości ekologiczne niejednokrotnie przegrywają. 
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3. Inne problemy mogą się rodzić w sytuacji pociągania do odpowiedzialności 

ekologicznej. Wydaje się mianowicie, że odpowiedzialność ekologiczna rozpatrywana 

w swoim lokalnym wymiarze jest bardziej „namacalna”. Łatwiej bowiem jest stwierdzić 

(ocenić) np. jaki podmiot dopuścił się degradacji przyrody i jakiego rodzaju jest ta 

degradacja (np. wycięcie drzewa objętego ochroną czy zaniedbanie czegoś w dziedzinie 

składowania odpadów itp.). W konsekwencji możliwe jest pociągnięcie podmiotu do 

odpowiedzialności. Trudniej jest jednak rozpoznać i oszacować negatywne skutki 

degradacji przyrody zaznaczające się w sposób odległy w sensie przestrzennym, jak 

i czasowym. Trudności dotyczą m.in. wskazania tego kto odpowiada. Degradacja wartości 

topniejącego lodowca spowodowana ociepleniem się klimatu (ocieplenia powstałego 

z powodu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery) wydaje się na przykład 

szczegółowo niemożliwa do rozpoznania w jej przyczynowo-skutkowym ciągu, w tym do 

szczegółowego rozpoznania, kto za nią ponosi odpowiedzialność (jakie podmioty). 

Trudno jest także niejednokrotnie wskazać instancję takiej odpowiedzialności, a więc 

podmiot, który może tak rozumianą odpowiedzialność (odpowiedzialność za to, co 

odległe, w tym także globalne) nakładać, a następnie z niej rozliczać (egzekwować ją). W 

tym względzie z pewnością wiele jeszcze pozostaje do przemyślenia.  

 

LOKALNY A GLOBALNY WYMIAR ODPOWIEDZIALNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
PODSUMOWANIE 
 

Zagadnienie związku pomiędzy lokalnym a globalnym wymiarem ludzkiej odpowiedzialności 

ekologicznej należy rozpatrywać m.in. od strony empirycznej. Przyroda bowiem jest funkcjonalną 

całością, w ramach której nawet drobne lokalne zmiany zaznaczają się w wymiarze globalnym. 

Związki pomiędzy poszczególnymi elementami tworzącymi całą biosferę można widzieć m.in. 

jako związki, które można badać na gruncie nauk przyrodniczych. Obrazuje je metafora „efektu 

motyla”, którego delikatny trzepot skrzydeł wywołać może daleko idące zmiany 

w funkcjonowaniu przyrody jako całości. Odpowiedzialne działania dotyczące przyrody 

podejmowane w wymiarze lokalnym przyczyniać się więc zawsze będą (ze względu na 

wskazywane wyżej zależności dotyczące funkcjonowania przyrody) do poprawy globalnej sytuacji 

ekologicznej, nieodpowiedzialne zaś do jej pogarszania.  

 Nie sposób jednak analizować fenomenu odpowiedzialności ekologicznej w oderwaniu od 

fenomenu odpowiedzialności w ogóle (w sensie ogólnym) i jej ontycznych uwarunkowań. 

Przeprowadzona wyżej analiza wybranych ontycznych warunków ponoszenia odpowiedzialności 

ukazuje warunki ponoszenia odpowiedzialności ekologicznej. Prowadzi ona m.in. do wyjaśnienia 
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ścisłego związek pomiędzy ponoszeniem odpowiedzialności ekologicznej w wymiarze lokalnym 

i globalnym zarazem. Chodzi mianowicie przede wszystkim o ontyczną strukturę świata ( w tym 

świata przyrody, która składa się z wielu wzajemnie się warunkujących i wpływających nawzajem 

na siebie części), która powoduje, iż skutki działań (odpowiedzialnych lub nieodpowiedzialnych) 

podejmowanych w wymiarze lokalnym zaznaczają się zarówno w wymiarze lokalnym, jak 

i pozalokalnym (w tym także niejednokrotnie globalnym). Zaznaczają się one zawsze 

w przyszłości. Idea odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń ludzkości i za przyszły 

dobrostan przyrody jest więc całkowicie uzasadniona. Nie można bowiem mówić 

o odpowiedzialności w ogóle, a także o odpowiedzialności ekologicznej bez możliwości (wciąż 

urzeczywistniającej się w świecie i w świecie przyrody) nastąpienia tego, co potem.  

 Odpowiedzialność ekologiczna realizowana jest jednakże, co warto zauważyć, zawsze 

w wymiarze lokalnym. Ma przy tym i lokalne, i globalne znaczenie – ze względu na skutki 

wywiązywania lub niewywiązywania się z odpowiedzialności ekologicznej. Skutki te należy mieć 

na względzie w procesie podejmowania decyzji dotyczących edukacji, polityki, gospodarki czy 

ekonomii, tak by niosły one ze sobą jak najmniejsze ryzyko ekologiczne. We współczesnym 

świecie, opisywanym m.in. za pomocą metafory globalnej wioski (Jedynak, 2008, s. 7), tego, co 

lokalne, nie da się odseparować od tego, co globalne – w różnym sensie i w różnych wymiarach. 

Dotyczy to również odpowiedzialności ekologicznej, nad którą niezbędna jest – w sytuacji 

narastającego kryzysu ekologicznego – pogłębiona refleksja, którą należy kontynuować. 
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