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Wstęp
W niniejszym artykule odniosê siê do dwóch aspektów teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa1. S¹ nimi ogólnoæ i hipotetycznoæ umowy, w której
strony uzgadniaj¹ zasady sprawiedliwoci. W literaturze przedmiotu twierdzi siê
bowiem, ¿e te dwie cechy formalne nie pozwalaj¹ wykorzystywaæ argumentacyjnie normatywnego wymiaru umowy2. Analizuj¹c ogólnoæ i hipotetycznoæ
umowy odniosê siê tak¿e do warunków, w których racjonalne jednostki przystaj¹ na uzgodnienie w niej okrelonych zasad sprawiedliwoci oraz do uwarunkowañ pozakontraktowych. Zagadnienia te przedstawiê w porz¹dku opartym na
kolejnoci przyjêtej w zdaniu poprzedzaj¹cym. W krytycznej analizie zastrze¿eñ
wyra¿onych w literaturze przedmiotu wprowadzê dodatkowo tzw. uwarunkowania sprawiedliwoci oraz warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci. Stanowi¹ one
czêæ teorii sprawiedliwoci. Nadmieniê, ¿e moja analiza ma charakter teoretyczny. Koncentrujê siê na schematach i strukturach mylowych oraz powi¹zaniach
Adres/Adresse/Anschrift: dr Pawe³ Polaczuk, Katedra Teorii i Polityki Prawa, Wydzia³ Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pawel.polaczuk@uwm.edu.pl.
1 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, Warszawa 2009, s. 42.
2 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: R. Geiger,
J.-Ch. Merle, N. Scarano (red.), Modelle politischer Philosohpie, Padeborn 2003, s. 140141.
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miêdzy poszczególnymi elementami teorii sprawiedliwoci. Znaczenia poszczególnych pojêæ rekonstruujê z rozwa¿añ J. Rawlsa.
Tytu³em wstêpu przypomnê, ¿e ogólnoæ i hipotetycznoæ oraz warunki
umowy wystêpuj¹ w modelu uzasadnienia przyjmowanego w teorii umowy spo³ecznej3. Idea umowy spo³ecznej, któr¹ zawieraj¹ racjonalne jednostki, jest równie¿ g³ówn¹ ide¹ teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa. Wspomnian¹ umowê zawieraj¹ tu istoty racjonalne, umiejscowione w warunkach niewiedzy o ich rzeczywistej
sytuacji ¿yciowej. Jest to sytuacja hipotetyczna, w której strony wysuwaj¹ propozycje okrelonych zasad sprawiedliwoci i porozumiewaj¹ siê co do ich wyboru. Brak wiedzy o ich rzeczywistej sytuacji ¿yciowej sk³ania je do przyjêcia
zasad, które s¹ przedmiotem teorii sprawiedliwoci. Porozumienie bêdzie wi¹za³o jednostki, które je zawar³y. Dziêki temu uzgodnione w tych warunkach
i formie zasady sprawiedliwoci mia³by obowi¹zywaæ w porz¹dku spo³ecznym
po zawarciu porozumienia, kiedy stronom umowy stan¹ siê wiadome ich rzeczywiste pozycje spo³eczne i zdeterminowane nimi przekonania o sprawiedliwoci. Porozumienie dotycz¹ce zasad sprawiedliwoci jest przy tym ogólne. Dotyczy bowiem zasad sprawiedliwoci przyjmowanych jako fundament porz¹dku
spo³ecznego, nie poszczególnych instytucji. Ma byæ wszak podstaw¹ rekonstrukcji ci¹gu porozumieñ zawieranych dla poszczególnych instytucji. Jest przez
to umow¹ o wysokim poziomie hipotetycznoci4.
3 Na marginesie warto odnotowaæ kilka uwag dotycz¹cych przynale¿noci koncepcji Rawlsa do
nurtu teorii umowy spo³ecznej. Najczêciej przywo³ywanym kryterium przyporz¹dkowania jest schemat
uzasadnienia zasad sprawiedliwoci pomylanych dla podstawowej struktury spo³ecznej. Chodzi zatem
o procedurê, w toku której dokonuje siê uzgodnieñ dotycz¹cych treci zasad sprawiedliwoci. Szersze
ujêcie tego kryterium obejmuje twierdzenie, ¿e przynale¿noæ do nurtu umowy spo³ecznej potwierdza
wiod¹ca myl koncepcji sprawiedliwoci, zgodnie z któr¹ instytucje polityczne bêd¹ uchodziæ za sprawiedliwe i zas³ugiwaæ na uznanie, o ile zostan¹ ukszta³towane zgodnie z zamys³em racjonalnie dzia³aj¹cych obywateli, powziêtym w hipotetycznych i rozumnych warunkach umownych. W literaturze przedmiotu wskazuje siê na jeszcze jedno, dodatkowe czy uzupe³niaj¹ce kryterium. Oto stwierdza siê, ¿e
przynale¿noæ do nurtu teorii umowy spo³ecznej wyznacza tak¿e przekonanie, zgodnie z którym teoria
sprawiedliwoci politycznej musi byæ nonikiem liberalizmu politycznego. Przy czym  co niezwykle
istotne  winna ona odwo³ywaæ siê do tradycji historycznej nowo¿ytnych demokracji konstytucyjnych
i nie mo¿e zawieraæ ani wyra¿aæ przes³anek odnosz¹cych siê do aktywnoci obywateli poza sfer¹
przestrzeni politycznej. Wspominam o tym, by nie budzi³o w¹tpliwoci, ¿e nie ka¿da teoria powielaj¹ca
wspomniany schemat argumentacyjny musi byæ nonikiem wartoci politycznych liberalizmu. Czy okrelona teoria umowy spo³ecznej zostanie zaliczona do tradycji historycznej nowo¿ytnych demokracji
konstytucyjnych jest nader z³o¿on¹ kwesti¹ i zale¿n¹ od przyjêtej perspektywy. Dla niektórych badaczy
kluczowe znaczenie mieæ bêd¹ prawa i wolnoci, dla innych rz¹dy wiêkszoci, a pozosta³ych rz¹dy
prawa. Zob. szerzej: Th.M. Besch, Über John Rawls politischen Liberalismus. Zur Rolle des Vernünftigen in Rawls Begründung einer politischen Gerechtigkeitstheorie, Frankfurt am Main 1998, s. 9 oraz
P. Rinderle, Politische Vernunft. Ihre Struktur und Dynamik, Freiburg/München 1998, s. 2534.
4 Zob. tak¿e P. Polaczuk, Teoria sprawiedliwoci Johna Rawlsa (zarys), w: B. Kruszewska,
P. Polaczuk, L. wito (red.), Sprawiedliwoæ. Wybrane koncepcje, Olsztyn 2010, s. 6186; P. Polaczuk,
Sytuacja pocz¹tkowa, w: Sprawiedliwoæ. Wybrane , s. 87104; P. Polaczuk, O podstawowych problemach z umownym uzasadnianiem zasad sprawiedliwoci w teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa,
w: Sprawiedliwoæ. Wybrane , s. 105133.
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1. Ogólność
W akapicie poprzedzaj¹cym poda³em nader oglêdn¹ definicjê ogólnoci
umowy dotycz¹cej zasad sprawiedliwoci. Jest to porozumienie tylko co do
zasad i to zasad bêd¹cych fundamentem porz¹dku spo³ecznego. Szersze omówienie tego elementu obejmuje przes³anki ogólnoci umowy i teorii sprawiedliwoci oraz konsekwencje ogólnoci umowy dla jej hipotetycznego charakteru
oraz dla warunków, w jakich strony j¹ zawieraj¹. W kontekcie pierwszego
z elementów nale¿y zwróciæ uwagê na twierdzenie J. Rawlsa, zgodnie z którym
punktem wyjcia teorii sprawiedliwoci s¹ intuicyjne przekonania, które ¿ywi
ka¿dy. Maj¹ one charakter ogólny i sk³adaj¹ siê na pojmowanie sprawiedliwoci
w sposób otwarty na interpretacje. Dlatego intuicyjne przekonania dotycz¹ce
sprawiedliwoci mog¹ zostaæ ujête w opart¹ na umowie koncepcjê sprawiedliwoci, która pogodzi ró¿ne przekonania i uzasadni zbiór powi¹zanych ze sob¹
zasad5. Zasady sprawiedliwoci maj¹ za tym intuicjom odpowiadaæ, zachowuj¹c wymagan¹ do tego ogólnoæ. Ponadto, J. Rawls wi¹¿e wymóg ogólnoci
z pogl¹dem, wed³ug którego sprawiedliwoæ jest wspó³czenie pierwsz¹ cnot¹
spo³ecznych instytucji. Odnotowuje tym twierdzeniem skutki przesz³ych zmian
spo³ecznych, które wy³oni³y motywowane poczuciem sprawiedliwoci oczekiwania jednostek wobec instytucji spo³ecznych. W tym sensie przytoczony pogl¹d dotyczy pierwszeñstwa sprawiedliwoci poród innych wartoci le¿¹cych
u podstaw regu³ wspó³dzia³ania cz³onków spo³eczeñstwa. Konsekwencj¹ pogl¹du o pierwszeñstwie sprawiedliwoci jest uogólnienie teorii sprawiedliwoci.
Dziêki tej w³asnoci bêdzie mo¿na uczyniæ z zasad sprawiedliwoci fundament
organizacji instytucji spo³ecznych. Relacje miêdzy tymi przes³ankami ogólnoci
teorii umowy, która jest j¹drem teorii autora, oraz ogólnoci zasad sprawiedliwoci, J. Rawls ods³ania w argumentacji na rzecz recepcji idei umowy spo³ecznej. Idea ta mo¿e s³u¿yæ uzasadnieniu ca³ociowego systemu etycznego, który
obejmowa³by zasady wszystkich cnót. Z uwagi na ogólnoæ intuicyjnych pogl¹dów dotycz¹cych sprawiedliwoci oraz przekonanie, ¿e sprawiedliwoæ jest
pierwsz¹ cnot¹ spo³ecznych instytucji, recepcja idei umowy spo³ecznej dotyczy
wy³¹cznie zasad sprawiedliwoci. Tak rozumiem stwierdzenie J. Rawlsa, ¿e
ograniczenie jego teorii umowy do zasad sprawiedliwoci wi¹¿e siê z ogólnym
charakterem pogl¹du, którego przyk³ad stanowi teoria sprawiedliwoci6.
W konsekwencji J. Rawls uogólnia teoriê sprawiedliwoci i umowy spo³ecznej oraz przenosi pojêcie umowy na wy¿szy poziom abstrakcji. Materialnym
wyrazem uogólnienia jest ogólnoæ samych zasad sprawiedliwego stowarzysza5
6

P. Polaczuk, Teoria sprawiedliwoci Johna Rawlsa (zarys), w: Sprawiedliwoæ. Wybrane..., s. 64.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 48.
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nia siê ludzi. Maj¹ one bowiem regulowaæ dalsze porozumienia okrelaj¹ce rodzaje mo¿liwej kooperacji oraz instytucje spo³eczne7. Innymi s³owy, zasady
sprawiedliwoci musz¹ byæ wpierw dostatecznie ogólne, jeli maj¹ stanowiæ tak
rozumiany fundament ca³ego systemu kooperacji, w jakim funkcjonuj¹ cz³onkowie spo³eczeñstwa8. Tylko ogólne zasady mog¹ byæ bowiem podstaw¹ wielu
instytucji spo³ecznych. Mo¿na je potem uszczegó³owiæ uzgadniaj¹c poszczególne instytucje spo³eczne.

2. Hipotetyczność
Zasady musz¹ ponadto umo¿liwiaæ krytykê i reformê instytucji z punktu
widzenia sprawiedliwoci. Krytyka i zmiana regu³ wspó³dzia³ania wymaga dokonania oceny funkcjonowania dotychczasowych regu³. J. Rawls twierdzi, ¿e nie
jest ona mo¿liwa bez analizy praktyki ich stosowania. Na potrzeby wspomnianej
analizy dokonuje siê rekonstrukcji ci¹gu hipotetycznych porozumieñ, które s¹
ród³em regu³ kszta³tuj¹cych wspomnian¹ praktykê. Pocz¹tkiem rekonstrukcji
jest umowa zawarta w sytuacji pocz¹tkowej, w której dokonuje siê ustaleñ
ogólnych zasad sprawiedliwoci9. Aby zatem zasady sprawiedliwoci mog³y
byæ fundamentem organizacji wspólnoty w przyjêtym przez J. Rawlsa rozumieniu, musz¹ byæ uzgodnione w hipotetycznym porozumieniu. W przeciwnym
razie nie bêdzie mo¿liwa ocena funkcjonowania regu³ wspó³dzia³ania, bowiem
nie bêdzie mo¿na przeprowadziæ rekonstrukcji hipotetycznych porozumieñ dotycz¹cych owych regu³. Podstaw¹ tej rekonstrukcji jest umowa, w której uzgodniono zasady sprawiedliwoci. Umowa ta winna mieæ bardziej hipotetyczny
charakter od porozumieñ rekonstruowanych z myl¹ o ocenie funkcjonowania
poszczególnych instytucji. By to osi¹gn¹æ, warunki zawieranego porozumienia
w sprawie zasad sprawiedliwoci musz¹ zostaæ oczywicie sformu³owane bardziej abstrakcyjne od uwarunkowañ kszta³tuj¹cych sytuacjê podmiotów podejmuj¹cych rozstrzygniêcia dotycz¹ce struktury czy kompetencji organów stosuj¹cych okrelone regu³y w praktyce swojej dzia³alnoci. Porozumienie zawierane
w sytuacji pocz¹tkowej rozstrzyga bowiem o wi¹¿¹cych podstawach organizacji
wspó³dzia³ania.
7

Ibidem, s. 4042; T. Pogge, Hypothetische Gesellschaftsveträge: Drei Schwierigkeiten,
w: Modelle..., s. 117118; instytucje, o których pisze J. Rawls, to okrelone regu³y wspó³dzia³ania; mog¹
one dotyczyæ np. w³asnoci, podzia³u pracy czy konkurencji miêdzy podmiotami interakcji spo³ecznych.
8 Stanowi to warunek ich wyboru przed zasadami postulowanymi w ramach innych koncepcji,
warunek ich bezstronnoci oraz powszechnej wiedzy o zasadach, które s¹ dziêki temu przestrzegane.
9 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 41.
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Eksponuj¹c nie formê, lecz wewnêtrzn¹ strukturê umowy mo¿na powiedzieæ, ¿e warunki, w jakich uzgadniane s¹ zasady sprawiedliwoci, musz¹ byæ
pomylane na takim poziomie abstrakcji, by umowa zawierana w sytuacji pocz¹tkowej mog³a uzasadniæ powszechn¹ wa¿noæ wys³owionych w niej zasad
sprawiedliwoci jako podstawy systemu kooperacji oraz oceny jego instytucji.
W ten sposób rozumiem twierdzenie J. Rawlsa, zgodnie z którym teoria sprawiedliwoci uogólnia teoriê umowy spo³ecznej i przenosi pojêcie umowy na
wy¿szy poziom abstrakcji.

3. Hipotetyczność umowy jako przeszkoda do powstania
stanu zobowiązania uzgodnionymi w niej zasadami
Krytyczn¹ analizê przyjêtego przez J. Rawlsa sposobu uzasadniania rozpocznê od dwóch spostrze¿eñ. Po pierwsze, ograniczy³em siê do krótkiej charakterystyki cech formalnych podstawowej czêci tego uzasadnienia. Cechy te
dotycz¹ konstrukcji umowy dotycz¹cej zasad sprawiedliwoci, wzorowanej na
modelu w³aciwym dla teorii umowy spo³ecznej. Z tego wzglêdu krytyczne
konkluzje poni¿szej analizy bêd¹ dotyczyæ teorii sprawiedliwoci. Po drugie,
odnosz¹c siê do wybranych cech formalnych konstrukcji umowy dotycz¹cej
zasad sprawiedliwoci, nie nale¿y zapominaæ, ¿e idea umowy spo³ecznej ma
 przynajmniej w zamierzeniu  s³u¿yæ uzasadnieniu, którego si³a przekonywania
bliska jest zaufaniu, jakim obdarzamy intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci.
Wspominam o tym, poniewa¿ problematycznoæ konstrukcji przyjêtej przez
J. Rawlsa bierze siê z ograniczeñ, jakim podlegaj¹ rozumowania oparte na umowie spo³ecznej. W literaturze przedmiotu stwierdza siê, hipotetyczna umowa
spo³eczna jest konstrukcj¹, która nie pozwala osi¹gaæ za³o¿onych dla niej celów.
Skutki zawarcia porozumienia zosta³y bowiem pomylane analogicznie jak
w przypadku umów zawieranych w praktyce ¿ycia spo³ecznego. Tymczasem
tylko rzeczywicie zawarte umowy oraz faktycznie z³o¿one przyrzeczenia mog¹
uchodziæ za wi¹¿¹ce. Ponadto, umowy faktycznie zawierane nie s¹ zdarzeniami
na tyle jednorodnymi, by mo¿na by³o traktowaæ umowê jako ród³o uzasadnienia powszechnie wa¿nych zasad. W konkluzji stwierdza siê a contrario, ¿e idea
umowy spo³ecznej nie mo¿e wykorzystywaæ argumentacyjnie normatywnego
wymiaru umowy10. Podniesione zarzuty ci¹¿¹ w szczególnoci teorii sprawiedliwoci. J. Rawls podnosi bowiem teoriê umowy spo³ecznej na wy¿szy poziom
abstrakcji, co wyjani³em w akapitach poprzedzaj¹cych.
10 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: Modelle..., s. 140141.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e w argumentacji krytycznej wobec konstrukcji umowy spo³ecznej poruszono problem hipotetycznoci umowy. W¹tpliwoci, do
których argumentacja ta siê odnosi, mo¿na uj¹æ w pytaniu, czy hipotetyczne
umowy dotycz¹ce zasad sprawiedliwoci mog¹ staæ siê ród³em rzeczywistych
zobowi¹zañ, tj. podstaw¹ praw i obowi¹zków w istniej¹cych porz¹dkach spo³ecznych? Powiada siê w konkluzji, ¿e tak nie jest z tego oto powodu, ¿e
umowy faktycznie zawierane, które okrelaj¹ prawa i obowi¹zki stron, maj¹
ró¿ne warunki umowne i dochodz¹ do skutku w zró¿nicowanych uwarunkowaniach pozaumownych (np. rzeczowych, osobowych, spo³ecznych, indywidualnych). Tote¿ nie jest trafne odwo³anie siê do zwi¹zania w stosunku umownym
jako ród³a powszechnego obowi¹zywania zasad. Rzecz zatem nie w samym
ujednoliceniu warunków zawarcia umowy dotycz¹cej powszechnie wa¿nych zasad, lecz tak¿e w uwarunkowaniach w pewnym sensie zewnêtrznych wobec
warunków umownych. Ugruntowanie praw i obowi¹zków p³yn¹cych z zasad,
do których prowadzi rozumowanie oparte na hipotetycznych warunkach umownych, nie jest bez nich mo¿liwe. Ujmuj¹c ten pogl¹d prociej, na podstawie zasad,
na jakie zgodê wyrazilimy w pomylanej jedynie sytuacji (hipotetycznych warunkach), w jakiej siê nie znalelimy, nie mo¿na ustaliæ praw i obowi¹zków realizowanych b¹d ci¹¿¹cych na nas w okrelonej rzeczywistoci spo³ecznej11.

4. Analiza zarzutu wysuniętego wobec teorii umowy
społecznej na gruncie teorii sprawiedliwości J. Rawlsa
Analizê zarzutu przedstawionego powy¿ej rozpocznê od dwóch uwag. Po
pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e krytyczna argumentacja dotycz¹ca idei umowy
spo³ecznej w ogóle dotyka tak¿e teorii sprawiedliwoci. Mo¿na uznaæ, ¿e skoro
J. Rawls przenosi teoriê umowy spo³ecznej na wy¿szy poziom abstrakcji, sformu³owany w literaturze przedmiotu zarzut ci¹¿y w szczególnoci omawianej
teorii sprawiedliwoci. Druga uwaga dotyczy za³o¿eñ, jakie przyjêto formu³uj¹c
ów zarzut. Oto bowiem ³¹czy siê w nim dwa istotne w¹tki schematu rozumowañ
opartych na idei umowy spo³ecznej. Obowi¹zywanie zasad jest w tym schemacie nastêpstwem hipotetycznego, umownego porozumienia stron, zawartego na
za³o¿onych i ujednoliconych warunkach. Na poziomie refleksji ogólnej nie mo¿na odmówiæ racji krytykom teorii umowy spo³ecznej. Odnosz¹c te uwagi na
grunt teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa nale¿y jednak poczyniæ pewne zastrze¿enia. Otó¿ podniesienie tego zarzutu wzglêdem omawianej teorii sprawiedliwoci
11

Ibidem, s. 141.
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zak³ada porównywaln¹ ró¿norodnoæ warunków kontraktowych oraz uwarunkowañ, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci. Jest to
jednak uproszczenie zaistnia³e na gruncie pogl¹du samego J. Rawlsa. Powiada
on bowiem, ¿e teoria sprawiedliwoci, oparta na idei umowy, stawia sobie za cel
uzasadnienie intuicyjnych przekonañ o sprawiedliwoci. Jeli ograniczymy siê
do g³ównej idei teorii sprawiedliwoci, jak¹ jest teoria umowy spo³ecznej, pozostanie przyj¹æ, ¿e wspomnianego uzasadnienia dostarcza hipotetyczna sytuacja,
w jakiej racjonalne jednostki uzgadniaj¹ zasady sprawiedliwoci. Innymi s³owy,
uproszczenie w przytoczonej argumentacji ma swoje ród³a w zamyle uzasadnienia pogl¹dów, jakie J. Rawls ³¹czy z kszta³tuj¹c¹ siê w ró¿norodnych warunkach intuicj¹. Tymczasem uwarunkowania, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne
przekonania o sprawiedliwoci, przenoszone s¹ na grunt elementów teorii kreowanych na potrzeby okrelenia przedmiotu zasad sprawiedliwoci w taki sposób, by zintegrowaæ mo¿liwie szerokie spektrum problemów wystêpuj¹cych
w porz¹dku spo³ecznym. Mylê tu przede wszystkim o tzw. podstawowej strukturze spo³ecznej. Za tym mylowym zabiegiem kryje siê przekonanie o potrzebie
sprecyzowania ród³a preferencji wobec zasad, które maj¹ byæ fundamentem
organizacji wspó³dzia³ania ludzi12 . Przytoczone przeze mnie twierdzenie
J. Rawlsa o pierwszeñstwie sprawiedliwoci wskazuje bowiem na koniecznoæ
uzasadnienia zasad sprawiedliwoci tak, by pod okrelonymi wzglêdami zosta³y
one uznane za lepsz¹ alternatywê od zasad postulowanych przez inne koncepcje. Wspomniana podstawowa struktura spo³eczna ma zatem w zamierzeniu
odpowiadaæ rzeczywistym warunkom, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy
o sprawiedliwoci. Warunki te s¹ przesuwane z poziomu ich zwi¹zku z intuicj¹
do ujêtej teoretycznie sfery, w której kszta³tuje siê przedmiot postulowanych
przez J. Rawlsa zasad sprawiedliwoci13. Podstawowa struktura spo³eczna nie
charakteryzuje wówczas konkretnych sytuacji, w jakich podnoszone s¹ rozmaite
¿¹dania spo³eczne. Uniemo¿liwiaj¹ one bowiem sformu³owanie zasad sprawiedliwoci. Wspomnian¹ strukturê tworz¹ ogólne i obiektywne warunki kooperacji
spo³ecznej, zredukowane do poziomu rozstrzygaj¹cego o okolicznociach decyduj¹cych o ¿yciowym starcie. Podkreliæ nale¿y, ¿e chodzi tu o uwarunkowania powszechne, które maj¹ charakter strukturalny.
Rezultaty powy¿szych rozwa¿añ sprowadziæ mo¿na do twierdzenia, ¿e
pogl¹d o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci kreuje na gruncie teorii problem
wyboru zasad postulowanych przez J. Rawlsa sporód innych, alternatywnych
koncepcji. Zagadnienie wyboru zasad sprawiedliwoci uzasadnia przeto zinte12 Pierwszeñstwo sprawiedliwoci ma na gruncie intuicji charakter ogólny. Na gruncie teorii nale¿y
za wykazaæ, ¿e postulowana koncepcja sprawiedliwoci zosta³aby wybrana sporód wielu innych.
13 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 158157.
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growanie w ramach teorii okrelonych warunków spo³ecznych. Dlatego trudno
zgodziæ siê z pogl¹dem o redukcji ró¿norodnoci uwarunkowañ wy³¹cznie do
warunków hipotetycznych. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e wskazana przeze mnie
niecis³oæ w uzasadnieniu stanowiska krytycznego wobec teorii sprawiedliwoci ma swoje uzasadnienie w rozumowaniach J. Rawlsa, w których ideê umowy
spo³ecznej czyni siê g³ówn¹ ide¹ teorii sprawiedliwoci. W konkluzji nale¿y
stwierdziæ, ¿e spotêgowana hipotetycznoæ porozumienia dotycz¹cego zasad
sprawiedliwoci jest równowa¿ona zobiektywizowanymi warunkami, w jakich
kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci.

5a. Uwarunkowania sprawiedliwości jako argument
w analizie zarzutu opartego na hipotetyczności umowy
W dotychczasowych rozwa¿aniach twierdzi³em, ¿e warunki porozumienia
w sprawie zasad sprawiedliwoci s¹ bardziej abstrakcyjne od uwarunkowañ
kszta³tuj¹cych sytuacjê podmiotów podejmuj¹cych rozstrzygniêcia odnonie do
regu³ funkcjonowania rozmaitych organów, które w ró¿nym charakterze uczestnicz¹ w kooperacji spo³ecznej. Przedstawi³em równie¿ stanowisko wyra¿one
w literaturze przedmiotu, które g³osi, ¿e umowa dotycz¹ca zasad sprawiedliwoci nie mo¿e s³u¿yæ uzasadnieniu zasad sprawiedliwoci, bo jest ledwie hipotetycznym zobowi¹zaniem umownym. Za analizowanym twierdzeniem przemawia³
argument nierzeczywistej koherencji uwarunkowañ, w jakich zawierano by umowê (jak równie¿ sam jej przedmiot). Okaza³ siê on jednak zbyt stanowczy
i bazowa³ na uproszczeniu. Przedstawiony przeze mnie pogl¹d nale¿y uzupe³niæ
o jeszcze jeden argument. Chodzi o powody pozwalaj¹ce przyj¹æ, jakoby racjonalnie podmioty zawar³y umowê dotycz¹c¹ zasad sprawiedliwoci. Zosta³y one
ujête w samej teorii sprawiedliwoci14. Dobrym przyk³adem mog¹ tu byæ tzw.
uwarunkowania sprawiedliwoci, które J. Rawls odnosi do sytuacji pierwotnej,
zatem tej, w jakiej jednostki proponuj¹ okrelone zasady sprawiedliwoci i dokonuj¹ ich wyboru15. Uwarunkowania sprawiedliwoci s¹ wskazówk¹ konieczn¹
do tego, aby sytuacja pierwotna zinterpretowana zosta³a w sposób umo¿liwiaj¹cy wybór zawsze tych samych zasad16. Opis uwarunkowañ sprawiedliwoci
pozwala twierdziæ, ¿e ten element teorii mo¿e równie¿ zastêpowaæ szczegó³owe
14
15

Ibidem; zdaniem Kerstinga, tryb ten mo¿na rozwa¿aæ w wymiarze epistemologicznym i moralnym.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 184; sytuacja pierwotna poprzedza sytuacjê pocz¹tkow¹,
która jest jej filozoficzn¹ interpretacj¹. J. Rawls twierdzi tak¿e, ¿e ta interpretacja jest wynikiem refleksji
hipotetycznej.
16 Ibidem, s. 199, 212.
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uwarunkowania, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci.
J. Rawls argumentuje za tym elementem teorii, twierdz¹c m.in., ¿e wiedza
o szczegó³owych warunkach w³asnego spo³eczeñstwa komplikowa³aby sytuacjê
pocz¹tkow¹, w której uzgadnia siê zasady sprawiedliwoci17. Owe szczegó³owe
warunki spo³eczeñstwa s¹ bowiem zró¿nicowane, a czêæ z nich ma charakter
arbitralny i przypadkowy. W rezultacie nie by³oby mo¿liwe osi¹gniêcie zgody co
do zasad sprawiedliwoci18 bez negocjacji, których rezultat bêdzie zawsze
z jakiego punktu widzenia niedostatecznie przekonuj¹cy. Intuicyjne pogl¹dy
o sprawiedliwoci zak³adaj¹ bowiem, ¿e prawa gwarantowane przez sprawiedliwoæ s¹ nienaruszalne i nie mog¹ byæ przedmiotem politycznych targów czy
rachunku interesów19. Uwarunkowania sprawiedliwoci s¹ zatem w pewnym
zakresie argumentacyjnymi wskazaniami, które substytuuj¹ szczegó³owe warunki
zwi¹zane z intuicj¹. Podstawowa struktura spo³eczna pe³ni tê funkcjê dla wskazañ opartych na warunkach podstawowych i strukturalnych, które dotycz¹ wyboru zasad postulowanych w koncepcji J. Rawlsa. Zawarte w teorii sprawiedliwoci wskazania mia³yby zatem s³u¿yæ jako argumenty pozwalaj¹ce przekonaæ
ka¿dego do wyra¿enia zgody na zasady przyjête przez podmioty umiejscowione
w okrelonej sytuacji.
Wyjanienie postêpowania podmiotów dokonuj¹cych ustaleñ dotycz¹cych
zasad sprawiedliwoci w trybie umownym bêdzie zatem zrozumia³e na podstawie argumentów zawartych w elementach teorii. Wspomniane argumenty odpowiadaj¹ w zamierzeniu warunkom, w jakich kszta³tuj¹ siê pogl¹dy o sprawiedliwoci, tyle ¿e na potrzeby funkcji, jak¹ pe³ni¹ w przyjêtym schemacie
uzasadniania, dokonuje siê ich obiektywizacji. Nale¿y podkreliæ, ¿e o ile strukturalne warunki spo³eczne zosta³y przeniesione na grunt podstawowej struktury
spo³eczeñstwa, o tyle moralny kontekst pogl¹dów o sprawiedliwoci tworz¹
uwarunkowania sprawiedliwoci. J. Rawls powiada, ¿e strony umowy nie s¹
zwi¹zane wiêzami moralnymi, jakie ich uprzednio ³¹czy³y20. Twierdzi tak¿e, ¿e
wyliczenie uwarunkowañ sprawiedliwoci nie anga¿uje ¿adnej konkretnej teorii
ludzkiej motywacji; ma raczej na celu odzwierciedlenie w opisie sytuacji pocz¹tkowej wzajemnych stosunków miêdzy jednostkami, które przygotowuj¹ grunt
dla problematyki sprawiedliwoci21. Nale¿y dodaæ, ¿e podmiotom umiejscowionym w sytuacji pocz¹tkowej wiadome jest wystêpowanie uwarunkowañ
sprawiedliwoci22.
17
18
19
20
21
22

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

209.
214.
30.
197.
199.
197.
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5b. Problem relacji uwarunkowań sprawiedliwości
do potrzeb moralnych. Warunki nałożone
na pojęcie słuszności
Powy¿sza argumentacja przeciw zarzutowi wysuniêtemu przez Kerstinga,
nie jest wyczerpuj¹ca. Wymaga analizy relacji pomiêdzy formalnymi przecie¿
uwarunkowaniami sprawiedliwoci a moralnymi potrzebami kszta³tuj¹cymi siê
w relacjach spo³ecznych. Poruszany przeze mnie problem dotyczy tego, czy
owe uwarunkowania odpowiadaj¹ w dostateczny sposób potrzebom moralnym.
Na to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi przecz¹cej. Jakkolwiek bowiem J. Rawls
twierdzi, ¿e uwarunkowania sprawiedliwoci odzwierciedlaj¹ wzajemne stosunki
miêdzy jednostkami, to potrzebê wy³onienia tych¿e uwarunkowañ sprowadza do
dwóch czynników. Uwa¿a mianowicie, ¿e nie jest nam obojêtne, jak rozdzielane
s¹ korzyci i jak przebiega kooperacja, która pozwala osi¹gaæ wiêksze korzyci
od tych, jakie uzyskalibymy w pojedynkê23. Widoczna redukcja potrzeb moralnych do wymiaru korzyci p³yn¹cych z kooperacji budzi najwiêksze w¹tpliwoci. Jej pochodn¹ jest schemat racjonalnych zachowañ jednakich podmiotów
umiejscowionych w sytuacji pocz¹tkowej. Wiedza, w jak¹ wyposa¿one zostaj¹
te podmioty, nie wykracza poza okrelony zasób konieczny do przyjêcia korzystnych zasad sprawiedliwoci, nie za takich, które odpowiadaj¹ motywacjom moralnym, zró¿nicowanym ze wzglêdu na sytuacjê ¿yciow¹ konkretnych
jednostek.
John Rawls wprowadza wszak jeszcze jeden element, który w zamierzeniu
ma uzasadniæ po³o¿enie podmiotów umiejscowionych w sytuacji pocz¹tkowej.
Stwierdza mianowicie, ¿e wiedza tych podmiotów oraz stoj¹ce przed nimi alternatywy wyboru zasad podlegaj¹ ograniczeniom wynikaj¹cym z tzw. warunków
na³o¿onych na pojêcie s³usznoci. Uwa¿a, ¿e ich spe³nienie pozwala wyeliminowaæ egoizm z ludzkich zachowañ, sk¹d czerpie przekonanie o sile moralnej
wymogów zwi¹zanych ze s³usznoci¹. Jej przejawem jest dopasowanie roszczeñ
wysuwanych przez jednostki wzglêdem instytucji oraz w stosunku do innych24.
Dodaæ nale¿y, ¿e warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci s¹ warunkami obiektywnymi, poniewa¿ obowi¹zuj¹ przy wyborze wszystkich zasad etycznych.
W tym sensie tworz¹ swoiste ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania
zasad sprawiedliwoci. Sk³adaj¹ siê na nie tak¿e rozwa¿ane uprzednio uwarunkowania sprawiedliwoci.
Sporód piêciu warunków na³o¿onych na pojêcie s³usznoci kluczowe s¹
trzy wymogi. Pierwszy to warunek ogólnoci, którego spe³nienie pozwala ustaliæ
23
24

Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 200201.
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treæ zasad bez u¿ycia nazw w³asnych, zaimków osobowych oraz tzw. pozornej
deskrypcji okrelonej. Zasady wyra¿aj¹ wówczas w³asnoci i relacje ogólne, nie
za egoistyczne potrzeby jednostki. Dodaæ nale¿y, ¿e z wymogiem ogólnoci
koresponduje uniwersalnoæ stosowania zasad, które maj¹ obowi¹zywaæ
wszystkich z tytu³u bycia osob¹ moraln¹. Nie bêd¹ one zatem formu³owane tak,
by na podstawie ich brzmienia mo¿liwe by³o ograniczenie zakresu ich zastosowania do klasy jednostek, wyró¿nionej na podstawie szczególnych cech spo³ecznych i biologicznych. W ten sposób eliminowane s¹ zachowania nieetyczne
spo³ecznie, motywowane trosk¹ o umocnienie pozycji okrelonych grup, których cz³onkowie maj¹ owe cechy szczególne. Kosztem uniwersalizacji zasad jest
wszak standaryzacja sytuacji ¿yciowych jednostek. J. Rawls bêdzie traktowaæ
ich prawa i obowi¹zki jako konsekwencjê pierwszych zasad, które obowi¹zuj¹
wszystkich. Wreszcie warunek uporz¹dkowania konfliktowych roszczeñ wynika
z roli, jak¹ pe³niæ maj¹ zasady sprawiedliwoci. Tak¿e i tu nale¿a³oby poczyniæ
pewne zastrze¿enie. Otó¿ J. Rawls wyjania, ¿e nie idzie mu o uporz¹dkowanie
zupe³ne, tj. takie, które objê³oby wszystkie roszczenia, jakie mog¹ siê pojawiæ
w praktyce. Chodzi wy³¹cznie o roszczenia, których porz¹dek mo¿e zostaæ
ustalony na podstawie kryterium istotnoci dla osób oraz ich po³o¿enia, niezale¿nie od pozycji spo³ecznej czy umiejêtnoci zastraszania b¹d wywierania
przymusu25. Spe³nienie wymogu uporz¹dkowania pozwala wykluczyæ tzw. egoizm ogólny, który przejawia siê w tym, ¿e ka¿dej osobie wolno robiæ cokolwiek,
co wed³ug jej os¹du mo¿e pos³u¿yæ jej w³asnym celom b¹d sprzyjaæ w³asnym
interesom26. Warunek uporz¹dkowania konkuruj¹cych roszczeñ na podstawie
zasad spe³niaj¹cych ten wymóg stanowi przeto istotn¹ przeszkodê dla postaw
egoistycznych cz³onków spo³eczeñstwa.

6. Etyczny wymiar umowy jako motyw
zobowiązania umową
Na zakoñczenie nale¿y rozwa¿yæ zagadnienie etycznego wymiaru umowy.
Przypomnê, ¿e Kersting negowa³ stan zwi¹zania jednostek hipotetyczn¹ umow¹,
opieraj¹c siê na analogii do umów zawieranych w praktyce. Ró¿ni¹ je od hipotetycznego porozumienia zarówno warunki umowne, jak i uwarunkowania pozakontraktowe. W mojej ocenie, te ró¿nice s¹ znoszone na poziomie elementów
teorii, choæ nie w pe³nym zakresie, wyznaczanym przez analogiê do umów
25
26

Ibidem, s. 201202, 204205.
Ibidem, s. 207.
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zawieranych w praktyce. Dlatego nale¿a³oby poszukiwaæ czêci warunków zawarcia umowy w jej etycznym wymiarze.
Uwagi dotycz¹ce tego zagadnienia nale¿y rozpocz¹æ od przypomnienia, ¿e
wymogi na³o¿one na pojêcie s³usznoci s¹ ograniczeniami wiedzy podmiotów
w sytuacji pocz¹tkowej. Mog¹ one tak¿e ukierunkowaæ dokonywany przez nich
wybór tak, by wyeliminowaæ alternatywy, które nie spe³niaj¹ przedstawionych
warunków. By³yby one bowiem ród³em nieetycznej organizacji porz¹dku spo³ecznego, który zosta³by podporz¹dkowany celom jednej osoby czy okrelonej
grupy. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e zgodnie z powy¿szymi uwagami, warunki
na³o¿one na pojêcie s³usznoci stanowi¹ uzasadnienie po³o¿enia podmiotów
w sytuacji pocz¹tkowej. Wspomniane ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania zasad sprawiedliwoci tworz¹ zatem warunki pozaumowne. Uwaga ta
dotyczy tak¿e uwarunkowañ sprawiedliwoci. W literaturze przedmiotu formu³owany jest pogl¹d, zgodnie z którym umowa zawierana w sytuacji pocz¹tkowej
nie ma charakteru autonomicznego27. Argumenty na rzecz moralnie s³usznego
wyboru dokonywanego przez podmioty, które zosta³y w niej umiejscowione,
pochodz¹ bowiem z teorii sprawiedliwoci. Przyk³adem s¹ dwa rozwa¿ane tutaj
elementy teorii, tj. uwarunkowania sprawiedliwoci oraz wymogi na³o¿one na
pojêcie s³usznoci. Bêd¹ one ³¹cznie wyznacza³y ramy moralnych uwarunkowañ
obowi¹zywania zasad. Zawarta w nich argumentacja ma umo¿liwiæ zrozumienie
i zaakceptowanie wyjanienia zachowañ podmiotów ustalaj¹cych zasady sprawiedliwoci w sytuacji kontraktowej.
Trzeba wszak nadmieniæ, ¿e powy¿sza konstrukcja eliminuje z uzasadnienia przekonania moralne, które kszta³tuj¹ siê w zró¿nicowanych sytuacjach ¿yciowych. Mylê o standaryzacji sytuacji jednostek oraz wysuwanych przez nie
roszczeñ. Okazuje siê, ¿e przyjêty przez J. Rawlsa schemat, oparty na argumentach zewnêtrznych wzglêdem umowy, nie integruje przekonañ moralnych
ukszta³towanych w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie jest to ustalenie bez
znaczenia dla uzasadnienia obowi¹zywania zasad. Zakres uzasadnienia opartego
na modelu kontraktu jest bowiem ograniczony, natomiast ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania zasad sprawiedliwoci tworz¹ warunki pozaumowne.
Dlatego te¿ to, co przydaæ mia³oby porozumieniu charakter etyczny, nie daje siê
uzasadniæ modelem umowy, za z perspektywy teoretycznego uzasadnienia
umowa ma znaczenie wtórne. Z normatywnych elementów teorii w drodze interpretacji wywodzony jest moralny wymiar umowy28.
27 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: Modelle..., s. 142.
28 Ibidem, s. 142144; Kersting wymienia tak¿e za³o¿enia dotycz¹ce równoci oraz praw cz³owieka.
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Podsumowanie
W niniejszym artykule odnios³em siê do niektórych zastrze¿eñ, jakie s¹
podnoszone w literaturze przedmiotu w odniesieniu do modelu uzasadnienia
opartego na idei umowy spo³ecznej. Ich przedmiotem jest hipotetycznoæ umowy spo³ecznej. Charakter umowy mia³by uniemo¿liwiaæ przyjêcie za³o¿enia, na
podstawie którego wi¹¿e ona podmioty tak¿e poza warunkami, w jakich zosta³a
zawarta. Powy¿szy zarzut mia³by dotyczyæ tak¿e teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa,
którego g³ówn¹ ide¹ jest idea umowy spo³ecznej. W przeprowadzonej analizie
wyjani³em za³o¿enia, pojêcia i z³o¿one relacje, z jakich autor teorii sprawiedliwoci wywodzi stopieñ hipotetycznoci porozumienia dotycz¹cego zasad sprawiedliwoci. Wskaza³em nastêpnie na elementy jego teorii (na uwarunkowania
sprawiedliwoci oraz na warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci), w których
J. Rawls umiejscawia warunki takie jak warunki umów zawieranych w praktyce
i ich uwarunkowania pozakontraktowe. S¹ one zbli¿one do warunków wyznaczanych wspomnian¹ analogi¹ z umowami zawieranymi w praktyce. Z uwagi na
te elementy teorii sprawiedliwoci, twierdzenie, zgodnie z którym hipotetyczna
umowa nie mo¿e uchodziæ w ogóle za ród³o uzasadnienia powszechnie wa¿nych zasad sprawiedliwoci, uwa¿am za przedwczesne i nazbyt stanowcze.
Nale¿a³oby je jednak uznaæ za nietrafne tylko wówczas, gdyby umowa mia³a
wymiar etyczny. Wskazane elementy teorii sprawiedliwoci nie wykazuj¹ jednak
relewantnych relacji do potrzeb moralnych (motywacji) jednostek. Analiza rozumowañ J. Rawlsa ujawni³a swoistoæ moralnej argumentacji na rzecz postulowanych przez niego zasad. Autor teorii sprawiedliwoci sprowadza tê argumentacjê do korzyci uzyskiwanych przez podmioty dokonuj¹ce uzgodnieñ co do
zasad i umiejscowiona zostaje ona przez niego poza sytuacj¹ kontraktow¹.

KILKA UWAG O KONTRAKTOWYM UZASADNIENIU
ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI U JOHNA RAWLSA
(STRESZCZENIE)

Autor podj¹³ siê przeanalizowania wybranych w¹tków krytyki teorii sprawiedliwoci Johna
Rawlsa. Chodzi o ograniczenia, jakim podlegaj¹ rozumowania oparte na konstrukcji umowy spo³ecznej. S¹ one zwi¹zane charakterem porozumienia dotycz¹cego zasad sprawiedliwoci oraz jej miejscem i rol¹ w strukturze hipotetycznych umów dotycz¹cych regu³ wspó³dzia³ania cz³onków spo³eczeñstwa. Redukcji ulega przez to ró¿norodnoæ warunków kontraktowych oraz uwarunkowañ, w jakich
kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci. W rezultacie argumentacja dotycz¹ca zasad sprawiedliwoci, które mia³y wyra¿aæ intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci, ogranicza siê do problematyki
korzyci uzyskiwanych przez podmioty porozumiewaj¹ce siê w sprawie zasad.
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SOME REMARKS ON THE CONTRACTARIAN JUSTIFICATION
OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE AS SET FORTH
IN JOHN RAWLS’S THEORY
(SUMMARY)

This article analyzes selected aspects of criticism concerning John Rawlss theory of justice. In
particular, this refers to the limitations of those arguments based on the construct of social contract.
These limitations are connected with the nature of contract regarding the principles of justice as well
as the place and role of justice within the structure of hypothetical agreements setting forth the rules
governing cooperation between the members of a given society. This restricts the multitude of
contract conditions and circumstances in which intuitive beliefs about justice are formulated. Consequently, the argument referring to the principles of justice that were to express intuitive beliefs about
justice becomes limited to those issues involving benefits gained by entities who enter into agreements
concerning these principles.

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR VERTRAGLICHEN BEGRÜNDUNG
VON GERECHTIGKEITSPRINZIPIEN BEI JOHN RAWLS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Aufsatz umfasst die Analyse von ausgewählten Fragen der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Es geht um Einschränkungen, denen Überlegungen unterliegen, die von dem
Konstrukt des Gesellschaftsvertrages ausgehen. Sie sind verbunden mit dem Charakter der Vereinbarung, in der Gerechtigkeitsprinzipien festgelegt werden. Andere Einschränkungen ergeben sich aus
der Rolle, welche dem in der Anfangssituation geschlossenen Vertrag in der Struktur von weiteren
hypothetischen Vereinbarungen zukommt. In diesem Vereinbarungen werden detaillierte Kooperationsregeln zwischen den Gesellschaftsmitgliedern festgeschrieben. Dies hat einen wesentlichen Einfluss
auf Vertragsbedingungen sowie Bedingungen, in denen sich intuitive Ansichten hinsichtlich der Gerechtigkeit gestalten. Die Vielfalt von diesen Bedingungen wird dadurch reduziert. Die für vereinbarte
Prinzipien vorgebrachten Argumente, werden demzufolge auf Vorteile bzw. Nutzen von Vertragspartnern beschränkt, anstatt intuitive Ansichten hinsichtlich der Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen.

