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Streszczenie pracy doktorskiej pt. 

„Problem wystarczalności tradycyjnych metod normowania etycznego wobec rozwoju 

nanotechnologii” 

 

Nanotechnologia daje możliwość tworzenia nowych substancji przez operowanie na poziomie 

cząstek elementarnych czyli 10
-9

 m (nanometr). Obiecuje ona nie tylko powstawanie 

nieznanych dotąd związków chemicznych przez bezpośrednie łączenie atomów, ale także 

uzyskiwanie znanych już substancji bez zanieczyszczeń. Umożliwia tworzenie produktów 

przydatnych w przechowywaniu żywności i niszczeniu bakterii. Pozwala uzyskiwać większą 

wydajność komputerów, w bardziej efektywny sposób uzyskiwać energię elektryczną ze 

światła i magazynować ją. Pozwala tworzyć nowe leki, które docierają bezpośrednio do 

chorych komórek. Niesie ze sobą tak wielkie możliwości, że można widzieć w niej kolejną 

rewolucję techniczną. 

Możliwościami miniaturyzacji urządzeń elektronicznych zainteresowani są m.in. 

transhumaniści. Uważają, że wyposażenie organizmu w nowy typ implantów poprawi 

zdolności kognitywne, wydłuży życie i bardzo poprawi jego jakość. 

Istnieje też jednak szereg problemów etycznych, które są łączone z nanotechnologią. Jednym 

z nich jest tworzenie znacznych różnic ekonomicznych między krajami dysponującymi nią a 

pozbawionymi dostępu do niej. Inny problem to zagrożenia prywatności wynikające z 

miniaturyzacji urządzeń zbierających informacje. Ich wielkość sprawia, że mogą one być 

umieszczone w ciele śledzonej osoby bez jej wiedzy. Kolejny problem występuje w 

wojskowości i polega na miniaturyzacji i zwiększeniu siły broni, co może ułatwiać 

wykorzystanie jej przez terrorystów.  

Nanotechnologia sprawia, że znane już związki chemiczne wykazują zupełnie nowe 

właściwości fizyczne gdy ich cząsteczki zostaną zmniejszone do wielkości nanometrycznych 

niż gdy występują w większych rozmiarach. Wynika to z ich znacznie większej powierzchni 
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jednostkowej w skali nanometrycznej. Stąd powstaje nowa dziedzina wiedzy, jaką jest 

nanotoksykologia. Nie są też przewidywalne skutki toksykologiczne i nie wiadomo nawet, 

jaki badania trzeba przeprowadzić, gdyż zachowanie nanocząstek jest zupełnie odmienne, niż 

cząstek tej samej substancji w większej skali. Wiadomo m.in., że nanocząstki mogą 

przekraczać barierę krew-mózg.  

Istnieje też szereg scenariuszy brzmiących jak science-fiction. Jednym z nich jest tzw. grey 

goo (szara maź) – zagłada życia przez niewidzialne roboty. Green goo (zielona maź) dotyczy 

związku nanotechnologii i biotechnologii i zapowiada zaatakowanie ludzkości przez 

zmodyfikowane wirusy. 

Żeby odpowiedzieć na pytanie o wystarczalność tradycyjnych metod normowanie etycznego 

trzeba ustalić, co oznacza nieformalne słowo „tradycyjne”. Badania filozofów piszących o 

nanotechnologii pokazują, że najczęściej odnoszą się oni do konsekwencjonalizmu, 

deontologii lub etyki cnót.  

W języku polskim problemem jest przesunięcie znaczeń między polskimi słowami „technika” 

i „technologia” a angielskimi „technology” oraz „technique”. Nie uniemożliwia to jednak 

rozumienia znaczenia słowa „nanotechnology”, gdyż dotychczas nie istnieje jego jedna 

definicja, a definicje istniejące różnią się między sobą znacznie. 

Pytając o technikę z punktu widzenia etyki trzeba wpierw przyjąć, czy technika jest 

autonomiczna lub deterministyczna. Przykłady wpływu społeczeństwa na jej rozwój 

pozwalają przyjąć, że ludzka wola decyduje w jakimś stopniu o jej kształcie co uprawnia 

etykę do uznania techniki za przedmiot swoich zainteresowań. 

Ostatnie lata przynoszą też pytanie o ewentualne nasycenie moralne artefaktów. Pytanie to 

związane jest z teorią aktora-sieci, która dopuszcza sprawstwo pozaludzkie. Uznanie go jest 

jedną z różnic między etyką tradycyjną a nowoczesną, co zapowiadał Hans Jonas. Nie ma 

jednak jednego stanowiska w tej sprawie co pozwala na tym etapie na jedynie 

zasygnalizowanie zjawiska. 

Pytanie o potrzebę tworzenia nowej etyki na skutek rozwoju techniki było stawiane zanim jej 

nazwa weszła do użycia. Jednak szereg problemów z zakresu sprawiedliwości społecznej, 

ochrony prywatności czy biotechnologii było skutecznie rozwiązywanych przez etykę 

tradycyjną.  
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Poważnym wyzwaniem dla metod etyki tradycyjnej jest za to niemożność przewidywania 

skutków naszych działań technicznych, sygnalizowana przez wielu filozofów. Ujawnia się 

ona m.in. w toksykologii. Zachowanie nanocząsteczek w środowisku naturalnym i ich 

oddziaływanie z innymi związkami okazało się nieprzewidywalne. Zbijanie się ich w większe 

struktury lub powlekanie innymi substancjami zmienia ich właściwości tak, że nie wiadomo, 

co spowodują ani jakie wzajemne odziaływania badać. 

Nieprzewidywalność w technice nie dotyczy jednak samej nanotechnologii. Przykładem 

wcześniejszym jest używanie freonów, które są zagrożeniem dla powłoki ozonowej i w 

efekcie, najprawdopodobniej, dla całego życia na ziemi. Ich niebezpieczne właściwości 

ujawniły się jednak bardzo wiele lat po ich wprowadzeniu.  

Przykładem wpływu nanotechnologii na etykę może być powstawanie tzw. sztucznego 

podmiotu moralnego. Zmniejszenie procesorów, pamięci i rozwój komputerów kwantowych 

sprawiły, że komputery podejmują coraz więcej odpowiedzialnych decyzji w medycynie, 

bankowości czy w samochodach bezzałogowych. Szczególnym zagadnieniem są 

autonomiczne pojazdy wojskowe. Zauważono potrzebę wyposażenia takich urządzeń w 

zdolność do rozróżniania dobra i zła. Okazało się jednak, że etyki deontologiczne wymagają 

bardziej szczegółowego definiowania pojęć niż potrzebują tego ludzie gdyż komputery nie 

potrafią dotrzeć do ducha prawa. Konsekwencjonalizm wydawał się łatwy do zaadaptowania, 

jak oczekiwał tego Bentham szukający arytmetyki moralnej. Jednak stosowanie wspólnej 

skali dla różnych typów sytuacji, konieczność ograniczenia zasięgu badanych skutków, a 

zwłaszcza tzw. chaos deterministyczny, grożący znacznym rozrzutem wyników przy 

niewielkich różnicach danych wejściowych, utrudniają korzystanie z niego. Etyka cnót 

zaadaptowana dla komputerów kumuluje problemy występujące przy okazji adaptowania 

konsekwnencjonalizmu i deontologii.  

Rozwiązania szukano w sztucznej inteligencji i jej zdolności uczenia się, przez co mogłaby 

naśladować ludzką etykę. Obserwacja działania sztucznych inteligencji pozwala jednak 

obawiać się, że zachowają się one w sposób nieprzewidywalny. Następuje ponadto rozmycie 

odpowiedzialności gdyż nie wiadomo, kto ma odpowiadać za skutki działania takich 

urządzeń. Grozi też, że ludzie będą tak polegać na ich radach, że zrezygnują z chęci 

samodzielnego podejmowania decyzji, co obserwuje się w przypadku korzystania z GPS. 

W efekcie badań uznano, że najbardziej zagrożonym kierunkiem etyki tradycyjnej jest 

konsekwencjonalizm. W literaturze wnioski o tworzenie nowej etyki wysuwane są przy okazji 
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opisywania braków właśnie tego kierunku. Podejmowane są też próby uzupełniania go. 

Metody uwzględniające ocenę intencji i dobrej woli, jak również emotywizm, 

preskryptywizm czy intencjonalizam, w mniejszym stopniu okazują się niewystarczające.  

Zgodnie z teorią decyzji w sytuacji pewności, ryzyka i niepewności skutków podejmuje się je 

w różny sposób. Mając pewność można korzystać z tradycyjnych metod normowania bez 

zastrzeżeń. W sytuacji ryzyka, które, według Ulricha Becka, charakteryzuje dziś całe nasze 

społeczeństwo, ocenę podejmuje się na podstawie oszacowania procentowego wystąpienia 

negatywnych skutków. Niepewność wymaga innych metod. Jean-Pierre Dupuy i Alexei 

Grinbaum zaproponowali etykę opartą na nowym, cyklicznym modelu czasu uprawniającym 

do ciągłej, częstej oceny wydarzeń post factum na podstawie obserwacji ich skutków. Etyka ta 

wykazuje myślenie bliskie mechanice kwantowej i rachunkowi różniczkowemu. Realizuje też 

myśl Hansa Jonasa, że nowa etyka wymagać będzie nowej metafizyki. Nie uwzględnia 

natomiast tego, że skutki mogą ujawnić się po wielu latach, jak pokazał przykład freonów. 

Joachim Schummer stawia jednak pytanie, czy naprawdę nowa etyka (tzw. nanoetyka) jest 

potrzebna. Podejrzewa, że mówienie o niej ma sprzyjać ukazaniu potęgi nanotechnologii co 

sprzyjać ma zwiększeniu budżetu na jej rozwój. W ten sposób etycy staliby się narzędziem 

propagandy w rękach środowisk naukowych. 

Niebezpieczeństwo zaistnienia nieznanych skutków wymaga jednak, żeby środowiska 

naukowe były świadome potrzeby etycznego wymiaru swojej działalności. Agnieszka Lekka-

Kowalik proponuje za Tadeuszem Styczniem etykę naukową opartą na dążeniu do prawdy, co 

pozwoli naukowcom zachować zasadę ostrożności i tworzyć normy tzw. średniego stopnia, 

skoro normy szczegółowe wydają się być trudne do ustalenia. 
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Doctoral dissertation 

"The problem of the sufficiency of traditional methods of ethical normativity with 

regard to the development of nanotechnology" 

 

Nanotechnology gives the opportunity to create new substances by operating at a scale of 10
-9

 

m (nanometer). It promises not only the formation of already unknown chemical compounds 

by the direct bonding of atoms but also the production of already known substances without 

contamination. It allows to create products useful for preserving food and destroying bacteria. 

It makes possible to get more computer performance or to get the electricity out of the light 

and to store it in more efficient way. It allows to develop new drugs that reach directly into 

diseased cells. It brings with it so much potential that it can be called next technical 

revolution. 

Transhumanists are interested in the possibilities of miniaturization of electronic devices. 

They believe that equipping the body with a new type of implants will improve cognitive 

ability, lengthen life and greatly improve its quality. 

But there is also a number of ethical issues that are linked to nanotechnology. One of them is 

the creation of significant economic differences between countries who have access to it and 

who do not. Another problem is the privacy threats resulting from miniaturization of 

information gathering devices. Their size makes it possible for them to be placed in the body 

of the followed person without his or her knowledge. Another problem occurs in the military 

and involves miniaturization and increased power of weaponry, which can facilitate the use of 

it by terrorists. 

Nanotechnology makes it possible for already known chemical compounds to exhibit 

completely new physical properties when their molecules are reduced to nanometers – 
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properties that are absent in larger scales. This is due to their much larger unit area on the 

nanometer scale. Hence there is a new field of science that is nanotoxicology. There are no 

predictable toxic effects and it is not even known what research to take because the behavior 

of nanoparticles is quite different from that of the same substance on a larger scale. It is 

known for example that nanoparticles can cross the blood-brain barrier. 

There are also some science-fiction style scenarios. One of them is the so-called gray goo - 

the annihilation of life by invisible robots. Green goo refers to the compound of 

nanotechnology and biotechnology and announces the attack of humanity by modified 

viruses. 

In order to answer the question of the sufficiency of traditional methods of ethical 

normativity, it is necessary to establish what the informal word "traditional" means. The study 

of philosophic writings about nanotechnology shows that they most often refer to the 

consequentialism, deontology, and ethics of virtue. 

There is a shift of meanings between the Polish words "technika" and "technologia" and 

English "technology" and "technique". It does not obscure the meaning of the word 

"nanotechnology" much, since there is no single definition for it yet, and the existing 

definitions differ considerably. 

Assessment of technology from the ethical point of view must first assume whether the 

technology is autonomous and deterministic. Examples of the influence of society on its 

development allow to assume that the human will decides to some extent about its shape, 

which entitles ethics to recognize technology as the subject of its interests. 

Recent years have raised questions about the possible moral saturation of artifacts. This 

question is related to the theory of actor-network, which allows non-human agency. It is one 

of the differences between traditional and modern ethics, as Hans Jonas predicted. However, 

there is no single point in the matter, which allows at this stage only to signal the 

phenomenon. 

The question of the need to create a new ethics as a result of the development of technology 

was put before its name came into use. However, a number of problems in the field of social 

justice, privacy and biotechnology have been effectively solved by traditional ethics. 
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A serious challenge to traditional ethical methods is the inability to anticipate the effects of 

our technical actions, signaled by many philosophers. It reveals, among others, in toxicology. 

The behavior of nanoparticles in the natural environment and their interaction with other 

compounds is unpredictable. Agglomeration into larger structures or coating with other 

substances will change their properties so it is not known what they may cause or which 

interaction to study. 

Unpredictability in technology, however, does not concern only nanotechnology itself. An 

earlier example is the use of  chlorofluorocarbons  (CFCs), which are a threat to the ozone 

layer and, as a result, most likely for life on earth. Their dangerous properties, however, were 

not recognized many years after they had been introduced. An example of the impact of 

nanotechnology on ethics can be the emergence of so-called artificial moral agents. Reducing 

the processors and memory dimensions, and development of quantum computers have made 

computers capable to make more and more responsible decisions in medicine, banking and 

unmanned vehicles traffic. Special issues are autonomous military vehicles. The need to equip 

such devices with the ability to distinguish between right and wrong has been noted. 

However, it turned out that deontological ethics require more detailed definition of concepts 

than people need because computers can not reach the spirit of law. Consequentialism seemed 

to be easy to adapt, as Bentham expected for moral arithmetic. However, the use of a common 

scale for different types of situations, the need to limit the scope of the impact, and especially 

the so-called deterministic chaos, which threatens a significant spread of results with small 

differences in input data, makes it difficult to be used. The ethics of the virtues adapted for 

computers cumulates the problems that arise in the context of the adaptation of both 

consequentialism and deontologism. 

The solutions were found in artificial intelligence and its learning ability, so that it could 

imitate human ethics. Observing the action of artificial intelligence, however, allows to fear 

that they will behave in an unpredictable way. It also blurs responsibility because it is not 

known who is responsible for the effects of such devices. It also threatens that people will rely 

so much on the advices of such devices that they will give up their willingness to make their 

own decisions, which is observed in case of the GPS. 

As a result of research, it was found that the consequentialism was the most threatened 

traditional ethical theory. In the literature of the subject, new ethics are proposed as a result of 

deficiencies of this normative ethical theory. Attempts are being made to supplement it. The 
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methods that takes intentions or good will into account, as well as emotivism, prescriptivism 

and intuitionism, are less endangered. 

According to the theory of decision, in the situations of certainty, risk or uncertainty of the 

effects, decisions are taken in different ways. In case of certainty one can use traditional 

methods of ethical normativity without reservations. In the situation of risk, which, according 

to Ulrich Beck, characterizes our entire modern society, is assessed on the basis of an estimate 

of the percentage of adverse effects. The case of uncertainty requires other methods. Jean-

Pierre Dupuy and Alexei Grinbaum proposed ethics based on a new, cyclical model of time 

that would allow ongoing, frequent, post factum normative assessment of events by observing 

their effects. This ethics is thought to be close to quantum mechanics and to the differential 

calculus. It also implies the thought of Hans Jonas that the new ethics will require new 

metaphysics. However, it does not take into account that effects can manifest themselves after 

many years, as shown by the example of CFCs. 

Joachim Schummer raises the question whether a new ethics (so-called nanoethics) is 

necessary. He suspects that talking about it will help show the power of nanotechnology, 

which may increase the budget for its development. In this way, ethics would become a tool 

of propaganda in the hands of scientific circles. 

The danger of unknown effects, however, requires the scientific community to be aware of the 

ethical needs of its activities. Agnieszka Lekka-Kowalik proposes Tadeusz Styczen’s ethics 

for scientists, based on the pursuit of truth, which will allow them to preserve the principle of 

prudence and create standards of so-called average grade norms, since detailed norms seem to 

be difficult to establish. 

 

 


