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Reguły sprawiedliwości
Teoria sprawiedliwości ma szansę przełożyć się na praktykę. 

Polska zaczyna odgrywać ważną rolę w strukturach Unii Europejskiej. Na ten nowy 
wizerunek składa się doświadczenie ostatnich 20 lat. To solidna porcja wiedzy o tym, 
jak ciężki i żmudny jest proces transformacji, którą można nazwać dążeniem do nor-
malności. Nadal wiele jest do zrobienia.

Dotyczy to także poszukiwania sposobów sprawiedliwego podziału dóbr spo-
łecznych, dobrze działających programów pomocowych, a  także skutecznych 
procedur włączania do społeczeństwa ludzi nieprzystosowanych do nowych wa-
runków lub narażonych na dyskryminację ze względu na wiek, płeć lub status fi-
nansowy. 

Drogi od teoretycznych koncepcji sprawiedliwości do praktycznych rozwią-
zań szuka zespół pod kierownictwem prof. Justyny Miklaszewskiej, opierając się 
w  swoich badaniach na teoriach sprawiedliwości współczesnych filozofów poli-
tycznych: Johna Rawlsa, Michaela Sandela, a także wybitnego ekonomisty indyj-
skiego Amartyi Sena. 

Co ważne w obliczu kryzysu?

Na Zachodzie teorie sprawiedliwości odnoszące się do demokracji rozwijane były 
od lat 70. W Polsce, z przyczyn politycznych, dopiero w latach 90. podjęto próbę 
wprowadzania w  życie tych zasad w  nowej sytuacji demokratycznego państwa 
o gospodarce rynkowej, co w praktyce oznaczało uczenie się na błędach. Proces 

ten trwa do dziś. Kryzys ekonomiczny i  towarzyszące mu zaburzenia społeczne w  krajach Zachodu wskazują, że także i  tam 
konieczna jest zmiana podejścia do problemu sprawiedliwości oraz opracowanie teorii politycznej, która pozwoli rozwiązać 
problemy społeczne pojawiające się na styku liberalnej ekonomii i demokratycznego państwa.

Od czego zależy kształt świata?

Problemy te występują nie tylko 
w  krajach postkomunistycznych, tu 
jednak ujawniają się dobitnie, gdyż 
kwestie społeczne przez długie lata 
nie były rozwiązywane systematycz-
nie, lecz – w  ramach socjalistycznej 
doktryny – pozostawały wyłącznie 
w  gestii państwa. „Badania nasze 
umożliwiają zastosowanie teoretycz-
nych reguł sprawiedliwości do roz-
wiązywania problemów ekonomicz-
nych, społecznych i  politycznych, 
z  jakimi borykają się współczesne 
społeczeństwa, a także służą do oce-
ny bieżącej polityki rządów. Mogą 
mieć więc istotny wpływ na kształt 
świata w  XXI stuleciu” – mówi prof. 
Miklaszewska. 

Część wniosków z  tych badań bę-
dzie można przeczytać w  książce pt. 
„Filozofia polityczna po roku 1989 – 
w Polsce i na świecie” (2011), a także 
– w dalszej perspektywie – w innych 
publikacjach.

 Wydział Filozoficzny  
 

Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 95
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