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Społeczeństwo redystrybucji i jego wrogowie – 
o zasadzie dyferencji u Johna Rawlsa

Zasada dyferencji (ZD) jest uważana za jeden z najbardziej spornych i kontro-
wersyjnych elementów teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Wynika to z całą 
pewnością z doniosłości roli, jaką pełni ona w całości systemu. Zasada dyferencji 
jest bowiem kluczowym, a być może nawet najważniejszym elementem koncepcji 
sprawiedliwości jako bezstronności. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na 
fakt, że funkcja, jaką spełnia zasada, wykracza poza role, które explicite przypisuje 
jej Rawls. Można odnieść wrażenie, że w wypowiadaniu się na temat ZD jest on 
wyjątkowo ostrożny i zachowawczy. Czyni to tę zasadę jeszcze bardziej otwartą na 
różnego rodzaju zarzuty i interpretacje.

W artykule postaram się, w pierwszej kolejności, w dużym skrócie, zrekonstru-
ować treść dwóch zasad sprawiedliwości. W drugiej części szkicu zwrócę uwagę na 
trzy główne uwagi krytyczne, jakie zostały sformułowane pod adresem ZD. Zarzuty 
te pochodzą ze strony konkurencyjnych współczesnych teorii sprawiedliwości, to 
jest libertariańskiej, marksistowskiej oraz komunitariańskiej. Te trzy odmienne nurty 
myślenia dokonują de facto krytyki ZD z perspektywy fundamentalnej dla danej 
formacji wartości społecznej, czyli odpowiednio: wolności, równości i braterstwa. 
W trzeciej, podsumowującej części, odniosę się do przedstawionych zarzutów oraz 
nawiążę do całości dyskusji i zaprezentuję własną interpretację ZD.

1. Sprawiedliwość jako bezstronność

W teorii Rawlsa można wyodrębnić kilka twierdzeń, którym da się przypisać 
przymiot kluczowych. Każda teoria społeczna, również i sprawiedliwość jako 
bezstronność, wychodzi od określonych założeń dotyczących natury ludzkiej, 
specyfi ki państwa oraz społeczeństwa. Również u Rawlsa tego rodzaju supozycje 
pełnią funkcję pierwszorzędną. Przede wszystkim stanowią one punkt wyjściowy 
do rozważań o zasadach sprawiedliwości. Jednocześnie wskazane jest, aby przez 
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ich pryzmat odczytywać całość teorii. Ograniczę się teraz do wskazania czterech 
najważniejszych, z punktu widzenia celu artykułu, tez.

Teoria konstruowana przez Rawlsa opiera się na następujących założeniach: 
1) sprawiedliwość stanowi pierwszą cnotę instytucji publicznych (Rawls, 1999: 3). 
Rolę sprawiedliwości w systemach społecznych można porównać do roli, jaką 
pełni prawda w systemach wiedzy (Rawls, 1999: 3). Wymagania sprawiedliwości 
są więc bezkompromisowe i mają priorytet nad innymi wartościami, takimi jak 
efektywność czy wolność. Jest to ważna myśl z uwagi na antropologię, jaką presu-
ponuje sprawiedliwość jako bezstronność; 2) ludzie są – na mocy przysługującej 
im godności – równi i wolni (Rawls, 1999: 12, 221–227; Rawls, 2001: 18–24). Ta 
myśl stanowi ideę regulatywną systemu, godność ludzka jest abstrakcyjną wartością 
zrównującą ludzi, a jednocześnie faktem, w oparciu o który powinny być konstru-
owane instytucje dystrybuujące wolności i ciężary społeczne; 3) sprawiedliwość 
jest domeną najważniejszych instytucji publicznych (tzw. struktury podstawowej) 
(Rawls, 1999: 6–8; Rawls, 2001: 10–12) i to do nich właśnie, w pierwszej kolejności, 
odnosi się wymóg realizacji jej postulatów. Natura ludzka jest bowiem, do pewnego 
stopnia, kształtowana przez warunki, w jakich funkcjonuje; 4) w społeczeństwie, 
w którym będą funkcjonowały sprawiedliwe instytucje, promujące właściwe postawy, 
ludzie będą zachowywać się w sposób bardziej sprawiedliwy także na poziomie 
indywidualnym (Rawls, 1999: 397–404), a w ten sposób stopniowo wypełniać ideał 
wolnych i równych osób.

1.1. Zasady sprawiedliwości

Autor Teorii sprawiedliwości dochodzi do zaprezentowania podstawowych zasad 
swojego systemu fi lozofi cznego w dwóch krokach. Pierwszy etap stanowi tak zwana 
metoda refl eksyjnej równowagi. Jej celem jest sformułowanie zasad sprawiedliwości. 
Drugi etap to słynna zasłona niewiedzy. Pełni ona funkcję swoistego testu bez-
stronności, który ma dać odpowiedź na pytanie, czy sformułowane w pierwszym 
etapie zasady sprawiedliwości są lepsze niż konkurencyjne propozycje wyrażone 
w historii myśli politycznej. Ich wybór jest rozsądniejszy niż na przykład wybór 
sprawiedliwości państwa platońskiego czy klasycznego utylitaryzmu.

Rawls, w wyniku zastosowanej techniki, prezentuje system sprawiedliwości 
składający się z dwóch zasad. Pierwsza, zasada równej wolności, odnosi się do 
dystrybucji podstawowych praw i wolności w społeczeństwie. Obejmuje mię-
dzy innymi wolność osobistą, wolności sumienia, słowa, czynne i bierne prawa 
wyborcze, wolność stowarzyszania itd. Druga zasada została nazwana przez 
Rawlsa demokratyczną zasadą równości (Rawls, 1999: 57–65). Składa się ona 
w rzeczywistości z dwóch pryncypiów. Pierwszym jest zasada otwartości oraz 
równego dostępu do stanowisk i pozycji społecznych, czyli równość możliwości. 
Drugie pryncypium to ZD, które stanowi, że nierówności w położeniu społecznym 
mogą być usprawiedliwione tylko wtedy, gdy łączą się z korzyścią dla jednostek 
znajdujących się w najgorszym położeniu. Rawls kładzie duży nacisk na fakt, 
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że poszczególne wytyczne funkcjonują w jego teorii w porządku leksykalnym 
(Rawls, 1999: 55, 77; Freeman, 2007: 92–96). Absolutny priorytet ma 1) zasada 
równej wolności. Jej wymogi, dotyczące podstawowych praw i wolności, muszą 
być spełnione w pierwszej kolejności.

Druga w kolejności jest 2) zasada równości możliwości. Zgodnie z tą zasadą 
dostęp do stanowisk i pozycji społecznych ma odbywać się na zasadach równości. 
Oznacza to, w pierwszej kolejności, niemożliwość dziedziczenia jakichkolwiek sta-
nowisk czy pozycji społecznych. Równość możliwości według pomysłu Rawlsa idzie 
jednak o krok dalej i statuuje obowiązki państwa w zakresie zapewnienia możliwie 
równego dostępu do dóbr społecznych, takich jak: edukacja, szkoły, uniwersytety 
czy służba zdrowia.

Dopiero trzecia w porządku leksykalnym jest 3) ZD. Rolę, którą pełni ta zasada, 
można oddać, wskazując na dwa jej główne aspekty. Po pierwsze, trzecia pozycja 
w porządku zasad oznacza, że ZD może zostać implementowana do struktury pod-
stawowej tylko, o ile uprzednio zostały już zagwarantowane dwie pierwsze. Innymi 
słowy: nierówność społeczna może zaistnieć dopiero po zapewnieniu równości 
w dostępie do fundamentalnych wolności oraz równości startu. Po drugie, pierw-
szeństwo dwóch zasad objawia się również w tym, że dysproporcje społeczne, które 
dopuszcza ZD, nie mogą mieć miejsca w obszarach kształtowanych przez dwie 
wyższe w hierarchii zasady.

Rola ZD nie wyczerpuje się jednak w dopełnianiu systemu sprawiedliwości 
o pewien rodzaj równości wyniku, tak jak ma to miejsce w przypadku koncepcji 
demokratycznej równości. Z ZD Rawls wiąże jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie.

Łączy on mianowicie kwestię nierówności w warunkach równego startu z zachętą 
dla jednostek do działania na rzecz poprawienia własnej pozycji społecznej (Van 
Parijs, 2003: 200–201). Realna możliwość awansu społecznego ma sprawiać, że 
każdy, kto będzie wystarczająco zdolny i utalentowany, aby znaleźć się wyżej na 
drabinie społecznej, będzie do tego celu dążył. W warunkach całkowitej równości 
takie działanie byłoby bezcelowe, ponieważ bez względu na zaangażowanie i własny 
wysiłek, i tak wszyscy trwaliby na tym samym poziomie w hierarchii społecznej. 
Rawlsowski system ma wytwarzać bodźce do pracy na rzecz dobra ogółu. Tymi 
bodźcami są przede wszystkim: nierówny status majątkowy i nierównomiernie 
dystrybuowany szacunek społeczny. Istota ZD sprowadza się do założenia poczy-
nionego przez Rawlsa, że najzdolniejsi, wspinając się po drabinie społecznej, będą 
poprawiać jednocześnie sytuację własną, a poprzez zastosowanie ZD – pośrednio, 
także tych mniej utalentowanych, którzy z tej drabiny spadli bądź w ogóle nie byli 
w stanie na nią się wspinać.

Za trzema pryncypiami sprawiedliwości w porządku leksykalnym plasuje się 
4) zasada efektywności (Rawls, 1999: 59–62; Freeman, 2007: 224). Jest ona zasadą 
czysto utylitarną, dopuszcza działanie ukierunkowane na jak największy zysk ogółu. 
Co bardzo ważne, nie jest ona zasadą sprawiedliwości, a ponieważ to sprawiedliwość 
stanowi pierwszą cnotę instytucji publicznych, kierowanie się efektywnością nie jest 
więc dopuszczalne w sferach zagospodarowanych przez trzy pryncypia plasujące 
się wyżej w porządku leksykalnym.
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2. Krytyka zasady dyferencji – wolność, równość, braterstwo

Zasada dyferencji szybko okazała się bardzo czułym i niezwykle kontrowersyjnym 
elementem teorii Rawlsa. Trzy najciekawsze zarzuty, jakie zostały sformułowane 
pod jej adresem, wywodzą się ze skrajnie odmiennych sposobów myślenia o spra-
wiedliwości społecznej. Krytykują one Rawlsa z pozycji trzech różnych wartości 
społecznych – wolności, równości i braterstwa. Poniżej zaprezentuję najważniejsze 
z zarzutów postawionych pod adresem ZD.

2.1. Wolność – krytyka libertariańska

Robert Nozick, analizując eksperyment z sytuacją pierwotną, uznał, że jednym z błę-
dów Rawlsa jest przeprowadzenie konceptualnego podziału osoby na dwie sfery: 
1) uniwersalną jaźń oraz 2) jej przygodne atrybuty (zdolności, poglądy) (Nozick, 
1999: 198–200). Autor Teorii sprawiedliwości dokonuje w ten sposób redukcji osoby 
do bliżej nieokreślonej jaźni. Zapatrywania Rawlsa na teorię osoby uwidaczniają się 
zwłaszcza w sytuacji wyboru za zasłoną niewiedzy. Strony, czyli jaźnie, nie znają 
swoich indywidualnych cech. Mają one jedynie świadomość istnienia pewnej liczby 
atrybutów w ramach społeczeństwa.

Nozick twierdzi, że w ten sposób teoria Rawlsa przecenia znaczenie nieokreślonej 
jaźni i deprecjonuje jej atrybuty, podczas gdy to właśnie w sferze atrybutów Rawls 
umieścił to, co swoiście ludzkie. Taki rozdział nie zapewnia człowiekowi, w opinii 
Nozicka, właściwej godności ani szacunku. Atrybuty poszczególnych osób stanowią 
niejako zasoby wspólne, które są następnie redystrybuowane przez społeczeństwo. 
Zasada sprawiedliwości jako bezstronności zdaje się głosić, że każdy członek spo-
łeczeństwa ma pewne uprawnienie do całości naturalnych aktywów. Nozick uważa, 
odwołując się do Kanta, że jest to niedopuszczalny przejaw traktowania niektórych 
ludzi jako środki do celów innych osób (Nozick, 1999: 228).

2.2. Braterstwo

Na ten sam problem zwraca uwagę M. Sandel (Sandel, 1984: 81–96; Sandel, 
1998: 54–60), prowadząc krytykę teorii Rawlsowskiej z pozycji komunitariańskich. 
Podobnie jak Nozick, rozpoczyna on swoje rozważania od spostrzeżenia, że Rawls 
dokonuje rozdziału nieokreślonej jaźni od jej przygodnych atrybutów. W następnej 
kolejności autor Teorii sprawiedliwości poszukuje najbardziej efektywnej koncep-
cji ich wykorzystania przez społeczeństwo. Ostatecznie decyduje się przyjąć ZD 
jako najkorzystniejszą formę alokacji atrybutów w ramach społeczeństwa. Jego 
pomysłowi, w tej formie, brakuje jednak, jak twierdzi Sandel, uprawomocnienia.

Sandel uważa, że podniesiona przez Nozicka krytyka ZD trafi a w sedno problemu. 
Rawls decyduje się przyjąć korzystniejszą strategię alokacji atrybutów wbrew inte-
resom posiadaczy. Rozwiązanie zaproponowane przez Nozicka, a więc rezygnacja 
z kompromisów w kwestii posiadania i przyznanie absolutnych praw naturalnym 
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właścicielom1 jest spójne, ale dla autora Teorii sprawiedliwości nie do przyjęcia. 
Zdaniem Sandela, Rawls może tylko w jeden sposób odeprzeć zarzuty Nozicka, 
jednocześnie zachowując ZD. Tym rozwiązaniem jest uznanie, że nie ja mam abso-
lutne prawo do moich zasobów, ale że pierwotnie to my, jako wspólnota, jesteśmy 
podmiotem posiadania (Sandel, 1998: 80–81).

Zasada dyferencji unika w ten sprytny sposób zarzutu traktowania jednych jako 
środków do celów dla innych. Jednak przeniesienie ciężaru pierwotnego podmiotu 
posiadania z „ja” na „my” pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Jak zauwa-
ża Sandel, przyjęcie jego propozycji rozwiązania problemu, w jaki wikła się ZD, 
będzie implikowało istnienie wspólnoty w konstytutywnym sensie tego słowa. 
Dotyczy to takich kwestii jak wprowadzenie, w jakiejś formie, nadrzędnej wobec 
interesów jednostek idei dobra wspólnego, uznanie konstytutywnej roli wspólnoty 
w kształtowaniu osoby itd.

Na takie rozwiązanie Rawlsowi byłoby niezmiernie trudno przystać. Sandel 
ma rację, twierdząc, że silna idea wspólnoty usuwa problem, jakiego dopatruje się 
w swojej krytyce Nozick. Jest ona jednak możliwa do pogodzenia z ZD, ale jawnie 
sprzeczna z innymi elementami teorii sprawiedliwości jako bezstronności. Koncepcja 
Rawlsa wyraźnie czerpie z liberalnych tradycji i inspiracji, co widać choćby w od-
niesieniu do zasady równej wolności (która w porządku leksykalnym jest przecież 
ważniejsza od ZD), promującej jako najbardziej podstawowe indywidualne wolności 
negatywne. Trudna do utrzymania w ramach jednej teorii byłaby sytuacja sprzecz-
ności, gdy usprawiedliwiając ZD, będziemy się powoływać na wspólne atrybuty, 
a uzasadniając zasadę równej wolności, odwoływać się do prywatnej własności tych 
samych atrybutów. Sprawiedliwość jako bezstronność jest konstruowana w kontrze 
do takiego rozumienia pojęć wspólnoty i dobra wspólnego, które zaleca Sandel.

2.3. Równość

Trzecim zarzutem wobec ZD, o którym warto wspomnieć, jest krytyka dokonana 
z pozycji marksistowskich. Jej autor, Gerald Cohen, stawia pomysłowi Rawlsa inny 
niż Nozick i Sandel zarzut.

Cohen w swoich pismach wraca często do początkowych założeń teorii Rawlsa. 
Przypomnijmy, że celem Rawlsa jest przede wszystkim stworzenie odpowiednich 
warunków do realizacji natury ludzi jako wolnych i równych. Te warunki są two-
rzone poprzez odpowiednią organizację struktury podstawowej. Struktura ma za 
zadanie skutecznie promować model sprawiedliwego zachowania jednostek. Samo 
jednostkowe zachowanie nie jest głównym przedmiotem rozważań Rawlsa, choć 
silne jest u niego przekonanie, że sprawiedliwe instytucje będą z czasem formować 

1 Pojęciem „prawa naturalne” posługuje się sam Nozick, należy jednak zaznaczyć, że używa 
go w innym rozumieniu niż tradycja liberalna, do której nawiązuje (w szczególności J. Locke). 
Prawa naturalne Nozicka przywodzą na myśl raczej pojęcie praw człowieka, czyli uprawnień, 
jakie przysługują jednostce wobec państwa, o czym świadczy dopuszczana przez autora możliwość 
uchylenia praw w celu uniknięcia większej katastrofy społecznej (Nozick, 1999).
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sprawiedliwe zachowania. Działanie z myślą o najbardziej upośledzonych stanie 
się nie tylko wymogiem instytucjonalnym, lecz także imperatywem moralnym.

Z tym punktem rozważań Cohen nie chce się zgodzić. Uważa, że system spra-
wiedliwych instytucji, który zaprojektował Rawls, wcale nie będzie się przekładał 
na szerszą sprawiedliwość zachowań. Powołuje się on na fragmenty dzieła Rawlsa 
i dochodzi do wniosku, że istnieje fundamentalna sprzeczność między, z jednej strony, 
bodźcami, jakie ma wytwarzać struktura podstawowa, a z drugiej strony, punktem 
dojścia – społeczeństwem, w którym jednostki działają powodowane szlachetnymi 
przekonaniami odnośnie do sprawiedliwości (Cohen, 2000: 177).

Sprawiedliwość społeczna miałaby bowiem powstawać w sposób pośredni. 
Sprawiedliwy stan nie stanowi sam w sobie motywacji do działań. Bezpośrednim 
celem jest cel egoistyczny. Nierówność u Rawlsa, jak zostało powiedziane wyżej, 
pełni ważną rolę mobilizującą, która polega na dostarczaniu bodźców do działania 
w postaci możliwego awansu społecznego i majątkowego. To ze względu na te 
wartości działać mają jednostki utalentowane, jedynie pośrednio tworząc sprawied-
liwy stan. Skąd więc bierze się przekonanie o etycznych pobudkach zachowań na 
poziomie indywidualnym?

Według Cohena sprawiedliwość struktury podstawowej nie jest w stanie zapew-
nić szerszej sprawiedliwości społecznej. A ta sprawiedliwość w punkcie dojścia 
ma stanowić przecież warunek konieczny realizacji natury ludzi jako wolnych 
i równych. Jeżeli sprawiedliwość zachowań jest niezbędna do urzeczywistnienia 
ideału społecznego, a sprawiedliwa struktura podstawowa nie zapewnia tego celu, 
to może błędem jest rozpoczynanie dyskusji o sprawiedliwości od pytania o in-
stytucje. Cohen stoi na stanowisku, że sprawiedliwość powinna stanowić, przede 
wszystkim, kryterium oceny zachowań, a nie struktury podstawowej. Tymczasem 
sprawiedliwość jako bezstronność, dostarczając egoistycznych bodźców, zmierza 
dokładnie w przeciwnym kierunku, podważając jednocześnie najważniejsze cele, 
jakie postawił przed sobą Rawls.

Egoistyczne, antyegalitarne bodźce zachowań, jakich ma dostarczać ZD, są jawnie 
sprzeczne z duchem zasady i koncepcji dobrze zorganizowanego społeczeństwa. 
Cohen twierdzi, że Rawls słusznie w pierwszych dwóch zasadach statuuje egalitarną 
równość. Zasada dyferencji zdaje się jednak zaprzepaszczać ten obiecujący początek 
(Cohen, 2008: 144–150).

2.4. Komentarz do zarzutów

Nie jest celem niniejszego artykułu analizowanie, czy któraś z omówionych teorii 
sprawiedliwości jest bardziej bądź mniej słuszna od innej. Nozick, Sandel i Cohen 
wychodzą z zupełnie odmiennych w stosunku do Rawlsa intuicji dotyczących 
natury podmiotu i jego relacji do wspólnoty. Analizując te różnice w kontekście 
zaprezentowanej powyżej metodologii Rawlsa, można stwierdzić, że autorzy kon-
kurencyjnych teorii sprawiedliwości na etapie refl eksyjnej równowagi zdecydowali 
się na przyjęcie innych sądów i intuicji sprawiedliwościowych jako podstawy do 
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wyprowadzenia generalnej zasady, a inne odrzucić jako z tą zasadą niespójne. Jeżeli 
uznać taki punkt widzenia, to, porównując ze sobą konkurujące zasady i teorie, 
jesteśmy zdani na dwa kryteria:

1) możemy pytać, na ile dana teoria jest przekonująca, a jej tezy wiarygodne, i
2) na ile dana teoria jest spójna wewnętrznie, a poszczególne jej tezy nie pro-

wadzą do sprzeczności.
Uwagi Nozicka, Sandela i Cohena odnośnie do ZD są szczególnie cenne, jeśli 

chodzi o sprawdzenie spójności i koherencji tez głoszonych przez Rawlsa. Wydaje 
się, że można go skutecznie bronić przed zarzutami ze strony oponentów.

Nozick w swojej krytyce Rawlsa wychodzi od bardzo mocnych założeń doty-
czących natury podmiotu. Wydaje się jednak, że myli on 1) redystrybucję atrybutów 
(talentów, umiejętności, środków działania) z 2) redystrybucją dochodów uzyskanych 
poprzez wykorzystanie tych atrybutów. Dla Nozicka własność siebie i swoich talentów 
pociąga za sobą prawo do całości dochodów uzyskanych w wyniku wykorzystania 
tych zdolności. To przejście nie jest jednak wcale oczywiste. Na takim stanowisku 
stoi właśnie Rawls, według którego istnieje niezaprzeczalny związek między zdol-
nościami jednostki a uznaniem dla nich w ramach społeczności. Określone zdolności 
tylko dlatego uważamy za talenty, że istnieje na nie zapotrzebowanie społeczne. 
Posiadacz talentu, w pewnym sensie, zawdzięcza społeczności to, że wykazuje ona 
zapotrzebowanie na właśnie takie zdolności i, w konsekwencji, stwarza odpowied-
nie warunki ich rozwoju. Według Rawlsa zysk, jaki osiąga jednostka z eksploatacji 
swoich talentów, nie musi być koniecznie zyskiem absolutnym, a przekazanie jego 
części na rzecz osób znajdujących się w gorszym położeniu jest uzasadnione z punktu 
widzenia sprawiedliwości społecznej.

Sandel w tym miejscu twierdzi, że aby takie oddawanie części swojego zarobku 
mogło być usprawiedliwione między podmiotami transferu dóbr, musi istnieć ja-
kiś rodzaj więzi wspólnotowej. Stawia Rawlsa w obliczu wyboru między dwiema 
możliwościami, z których każda zmusza autora Teorii sprawiedliwości do daleko 
idących modyfi kacji całej koncepcji. Czy rzeczywiście Rawls musi dokonywać 
wyboru między alternatywami proponowanymi przez Sandela? Wydaje się, że taki 
wymóg nie jest konieczny. U Rawlsa bowiem istnieje rodzaj więzi wspólnotowej, 
który uzasadnia redystrybucję. Fundamentem i spoiwem tej wspólnoty nie jest 
jednak więź narodowa ani etniczna, ponieważ redystrybucja odbywa się między 
obywatelami – w ramach społeczeństwa podziału pracy. W wizji Rawlsa każdy 
członek społeczności – obywatel demokracji liberalnej, pracuje na globalny dochód 
całego społeczeństwa. Wolny rynek, który stanowi podstawowy ekonomiczny system 
wytwarzania i dystrybucji dóbr w ramach społeczności, nie jest sprawiedliwy w tym 
sensie, że niektórych za swoją pracę nagradza bardziej, a innych mniej hojnie. Rawls 
stara się przekazać, że również te mniej intratne stanowiska społeczne są ważne, 
ponieważ są one konieczne do prawidłowego funkcjonowania całości społeczeń-
stwa. Właśnie ten brak sprawiedliwości dystrybucji wolnorynkowej determinuje 
konieczność działania korygującego przez instytucje struktury podstawowej.

Wydaje się, że siłę zarzutów, jakie padają ze strony Cohena, trudniej osłabić 
niż dwóch poprzednich. Trzeba mieć jednak na względzie ich ograniczony zakres, 
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a mianowicie fakt, że dotyczą one raczej potencjalnych konsekwencji stosowania ZD 
niż zasady samej w sobie. Cohen bowiem w pełni popiera egalitarne intencje oraz cele, 
jakie przyświecają Rawlsowi. Problem, jaki sygnalizuje, dotyczy doboru środków, 
jakie miałyby prowadzić do urzeczywistnienia tych celów. W jego opinii głównym 
problemem ZD jest to, że w żaden sposób nie osłabia ani nie łagodzi skutków działania 
nastawionego na indywidualny zysk. Redystrybucja dóbr poprzez implementację idei 
ZD do struktury podstawowej nie zmieni nic w obrazie społecznym, w tym sensie, 
że jednostki wciąż będą postępować egoistycznie. U Rawlsa wyraźne jest przeko-
nanie, że redystrybucja dokonywana przez strukturę podstawową (odpowiednio 
zaprojektowaną) będzie z czasem przekładać się na sprawiedliwość indywidualnych 
zachowań, a same instytucje będą tym samym pełnić pewną rolę edukacyjną w do-
brze urządzonym społeczeństwie. Zachowania zgodne z zasadami sprawiedliwości 
miałyby się przyjmować na zasadzie podobnej do Hume’owskich konwencji – jako 
udane eksperymenty społeczne. Ten fragment swojej teorii Rawls nazywa fi lozofi cz-
ną psychologią moralną. Wydaje się jednak, że kwestia potencjalnych konsekwencji 
stosowania ZD w ramach struktury podstawowej jest niezwykle trudna do rozstrzyg-
nięcia na gruncie teoretycznym. Uwagi Cohena, bardziej niż do wykazania błędności 
założeń i rozstrzygnięć propozycji Rawlsowskiej, uświadamiają nam duży optymizm 
dotyczący skutków implementacji zasad sprawiedliwości do struktury podstawowej.

3. Podsumowanie

Trzy krytyki dokonywane z pozycji wolności, równości i braterstwa usiłują pod-
ważyć ZD z różnym skutkiem. W zarzutach pod adresem Rawlsa można dopatrzyć 
się jednak interesującej cechy wspólnej łączącej trzy odległe od siebie sposoby 
myślenia. Wszyscy krytycy zarzucają autorowi Teorii sprawiedliwości, że ustępuje 
on przed pełną realizacją ideału etycznego, sprawiedliwości. Różnią się między 
sobą co do twierdzenia, która naczelna wartość społeczna cierpi na tej kapitulacji 
Rawlsa. Wspólne natomiast jest dla nich przekonanie, że wartość ta jest porzucana 
ze względu na utylitarne cele, jakie ma realizować struktura społeczna.

W opinii Nozicka i Sandela tym celem jest ogólny poziom zadowolenia i efek-
tywność alokacji dóbr (różnica dotyczy tylko kwestii, że według komunitariańskiej 
krytyki taki stan można usprawiedliwić, według Nozicka nie ma takiej możliwości). 
W opinii Cohena natomiast Rawls rezygnuje z realizacji ideału egalitarystycznego, 
pozostawiając nierówności społeczne mające generować zachęty do większego 
wysiłku i pracy. Celem jest więc produktywność struktury podstawowej.

Czy taki zarzut jest słuszny? Czy Rawls rzeczywiście rezygnuje, cofa się przed 
realizacją ideałów etycznych z powodów utylitarnych? Głosi przecież, że sprawiedli-
wość stanowi pierwszą cnotę instytucji publicznych. W porządku zasad efektywność 
jest zaś dopiero na czwartym miejscu, znajduje zastosowanie dopiero na tych polach, 
na których nie działają trzy priorytetowe zasady. Ma to zapewniać sprawiedliwości 
absolutny priorytet przed efektywnością.
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Próbę odpowiedzi na to pytanie chciałem rozpocząć od porównania zapropono-
wanego przez Rawlsa, które urosło następnie do roli metafory całej teorii sprawied-
liwości (Hare, 1989: 86; Daniels, 1989: xi–xxxiv). Jej treść stanowi twierdzenie, że 
wybór pryncypiów można porównać z dzieleniem tortu (Rawls, 1999: 74). Jeżeli nie 
wiemy, który fragment otrzymamy, prawdopodobnie będziemy się starali podzielić 
go na równe części, aby nie ryzykować, że przypadnie nam w udziale fragment 
nieproporcjonalnie mały.

Ta metafora nie oddaje jednak w pełni intencji autora Teorii sprawiedliwości, 
przede wszystkim dlatego, że nie bierze pod uwagę roli, jaką w systemie pełni ZD. 
Dla Rawlsa liczy się bowiem równocześnie żeby: 1) dysproporcje między poszcze-
gólnymi częściami tortu nie były zbyt duże (choć części nie mają być równe), ale 
równie ważne jest dla niego, 2) aby sam tort był jak największy.

Przypomnę, że funkcje, jakie Rawls przypisuje ZD, są generalnie dwie. Przede 
wszystkim jest to rola zachęty do intensywniejszej pracy na rzecz własnej pozycji 
społecznej i majątkowej. Poza tym jest to niejako samousprawiedliwienie nierówności, 
poprzez stwierdzenie, że są one dopuszczalne, o ile będą działać na rzecz najbardziej 
upośledzonych. Można z tego wnioskować, że ZD jest zasadą efektywności (pierwsza 
funkcja) usprawiedliwionej (druga funkcja) w ramach teorii sprawiedliwości. Ten 
wniosek może się wydawać o tyle zaskakujący, że autor sam wyraźnie wskazuje na 
istnienie niezależnej zasady efektywności. Moim zdaniem ZD przejmuje w systemie 
Rawlsowskim rolę zasady efektywności z trzech powodów.

Po pierwsze, zastosowanie trzech pierwszych zasad: równej wolności, równych 
możliwości i ZD, jest tak szerokie, że trudno znaleźć jakąkolwiek przestrzeń na funk-
cjonowanie dodatkowej zasady efektywności. Efektywność łączy się z nierównością, 
ale nie może ona, w żadnym wypadku, dotyczyć podstawowych wolności (pierwsza 
zasada). Nie może wchodzić w przestrzeń równego startu (drugiej zasady). Zasada 
dyferencji zagospodarowuje z kolei pozostałe sfery, dopuszczając nierówności.

Po drugie, ZD wymaga ograniczeń ze strony dwóch pierwszych zasad (co jest 
efektem ich leksykalnego pierwszeństwa). Priorytet leksykalny nie wynika wyłącz-
nie z faktu, że wolności osobiste i polityczne, które gwarantuje pierwsza zasada, 
są, ze swej istoty, ważniejsze niż kwestie zasobności i posiadania, do których 
referuje druga zasada. Rację na rzecz takiego ułożenia zasad stanowi konieczność 
limitowania zakresu oddziaływania ZD. Gdyby Rawls nie zdecydował się na 
wprowadzenie oraz domknięcie swojej teorii przez ZD, nierówności społeczne 
można by wprowadzać wszędzie, o ile tylko korzystaliby na nich najbardziej upo-
śledzeni. Również inne sfery byłyby wówczas ukierunkowane na efektywność, 
w konsekwencji możliwe stałoby się na przykład odebranie praw wyborczych 
jakiejś grupie społecznej, o ile tylko grupa, której by je przekazano, umiałaby lepiej 
je wykorzystać w interesie ogółu. Taka sytuacja jest jednak, z punktu widzenia 
Rawlsa, niedopuszczalna. Istnieją sfery, w których tak pojmowana efektywność 
w żadnej formie nie może zaistnieć. Nawet jeśli byłaby to efektywność działająca 
na korzyść upośledzonych – nawet ZD.

Po trzecie, ZD jest dość specyfi czną spośród trzech zasad sprawiedliwości, ponie-
waż sama w sobie potrzebuje usprawiedliwienia. Dlaczego? Cohen chyba słusznie 
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zauważa, że dwie pierwsze zasady idą w kierunku realizacji ideału równościowej 
sprawiedliwości, natomiast ZD od tego ideału odstępuje. Usprawiedliwieniem tego 
odstępstwa jest zwiększenie się ogólnej puli zasobów do podziału poprzez zwięk-
szenie produktywności systemu. Być może, przy zastosowaniu ZD, mój kawałek 
tortu będzie trochę mniejszy niż innych, ale za to będzie większy niż w sytuacji, 
gdyby wszyscy mieli po równo.

Rola ZD jawi się więc jako sprawiedliwa efektywność, czy też efektywność 
z ludzką twarzą. Taka interpretacja z pewnością nie obala systemu Rawlsowskiego, 
ujawnia jednak kolejne pytania dotyczące założeń systemu, spośród których naj-
ważniejsze dotyczy tego, czy rzeczywiście, jak deklaruje Rawls, sprawiedliwość 
stanowi pierwszą cnotę instytucji publicznych.

Wydaje się, że Rawls modyfi kuje nieco szkicowany przez siebie ideał etyczny 
sprawiedliwości na rzecz efektywności struktury podstawowej. Tort ma być nie tylko 
równo podzielony, lecz także jak największy. Z tego wynika, że sprawiedliwość nie 
stanowi wartości, którą należy realizować bez względu na koszty, ale że struktura 
podstawowa społeczeństwa to domena poszukiwania punktu archimedesowego 
między sprawiedliwością a efektywnością. Obie są konieczne dla właściwego funk-
cjonowania społeczeństwa i trudno wskazać na absolutny priorytet którejkolwiek.
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