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Abstract 
The article treats the topic of sustainable development that is depicted from the perspective of 
social justice. The keynote concerns intergenerational justice directed towards future generations. 
It has been assumed that there is a need to set in order the discussion regarding the principle of 
sustainable development as a principle of social justice basing on the concept from the Brudtland 
Commission Report. It has been acknowledged that part of the discussion is a result of 
misunderstanding as the definition was limited to one or two sentences. Furthermore, the 
discussion might be ordered thanks to the postulate of reducing needs of poorest people to basic 
ones and taking into account technical possibilities and a way of organizing the society in given 
time. The needs were interpreted according to Rawls’ basic needs definition. The article further 
demonstrates that the principle of intergenerational justice itself does not raise doubts if related 
to past or next two or three generations. Hence, the legitimacy of the extension of this principle 
to all possible future generations stays in the limelight of the article. In order to substantiate the 
principle of intergenerational justice the article discusses the positions based on the theory of 
interest.  
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Streszczenie 
W artykule poruszono zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono je z perspektywy 
sprawiedliwości społecznej. Zasadniczy wątek dotyczy sprawiedliwości międzygeneracyjnej 
skierowanej na przyszłe pokolenia. Przyjęto założenie o potrzebie uporządkowania dyskusji na 
temat zasady zrównoważonego rozwoju jako zasady sprawiedliwości społecznej, opierając się 
o pełną definicję tego pojęcia z raportu komisji Brundtland. Uznano, że część dyskusji to wynik 
nieporozumienia wynikający z ograniczenia definicji do jednego z dwóch składających się na nią 
zdań. Dyskusja może być uporządkowana dzięki uwzględnieniu postulatu ograniczenia potrzeb 
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do podstawowych potrzeb ludzi najbiedniejszych oraz postulatu uwzględnienia możliwości 
technicznych i sposobu organizacji społeczeństwa w danym czasie. Potrzeby te zinterpretowano 
zgodnie z definicją potrzeb podstawowych J. Rawlsa. Następnie pokazano, że sama zasada 
sprawiedliwości międzygeneracyjnej nie budzi wątpliwości, jeśli odnosi się ją do przeszłych 
pokoleń lub do następnych dwóch–trzech pokoleń. W centrum uwagi postawiono zatem 
zagadnienie słuszności rozciągnięcia tej zasady na wszystkie możliwe przyszłe pokolenia. W celu 
uzasadnienia tak rozumianej zasady sprawiedliwości międzygeneracyjnej omówiono stanowiska 
oparte na teorii interesu. 
 
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczna, 
sprawiedliwość międzygeneracyja 
 
 
 

 

I. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

Zasada zrównoważonego rozwoju jest zasadą sprawiedliwości. Świadczy o tym wiele faktów. 

Spośród nich można przykładowo wymienić genezę koncepcji zrównoważonego rozwoju 

(Kośmicki, 2007, s. 195–197; Papuziński, 2008, s. 461–469) oraz jej liczne zastosowania 

w polityce prowadzonej od ponad trzydziestu lat przez Organizację Narodów Zjednoczonych1. 

Do tego samego wniosku prowadzi także analiza najbardziej znanej definicji zrównoważonego 

rozwoju, która została opublikowana w dokumencie zawierającym pierwsze systemowe 

opracowanie tej koncepcji. W raporcie komisji Brundtland (powołanej przez ONZ Światowej 

Komisji ds. Środowiska i Rozwoju) z 1987 r. zrównoważony (w przytaczanym tłumaczeniu 

„stabilny”) rozwój został zdefiniowany jako rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie 

pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Zawiera on dwa kluczowe 

pojęcia:  

- pojęcie „potrzeb”, a zwłaszcza podstawowych potrzeb ludzi biednych na świecie; 

- świadomość ograniczeń narzucanych przez stan techniki i organizacji społeczeństwa na 

zdolność środowiska do zaspokojenia potrzeb bieżących i przyszłych (Nasza, 1991, s. 67). 

Pomimo że pojęcie „sprawiedliwości” w tej definicji nie występuje explicite, zostały w niej 

sformułowane zasady sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej. Obie są odniesione do 

obiektywnych potrzeb. Na te zasady wyraźnie się powołano w Deklaracji z Rio o Środowisku 

i Rozwoju z 1992 r. przyjętej na zakończenie pierwszego Szczytu Ziemi: „Prawo do rozwoju musi 

być egzekwowane tak, aby sprawiedliwie uwzględniać rozwojowe i środowiskowe potrzeby 
                                                
1 Por. dokumenty końcowe obu Szczytów Ziemi, a zwłaszcza przyjętą na konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. 
Deklarację o Środowisku i Rozwoju, czyli tzw. deklarację z Rio (zasada 5), i globalny program działania, czyli tzw. 
Agendę 21 (rozdziały od 2 do 8), oraz przyjęty na konferencji w Johannesburgu w 2002 r. plan działań oraz 
deklarację polityczną.  
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obecnych i przyszłych pokoleń” (Deklaracja z Rio o Środowisku i Rozwoju 1998, s. 14). 

Przedstawione rozwinięcie idei sprawiedliwości wzbudza wątpliwości od lat. Jedną z przyczyn jest 

nowa interpretacja sprawiedliwości międzygeneracyjnej podnosząca sprawę uprawnień przyszłych 

pokoleń. 

 

II. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO ZASADA RETROSPEKTYWNEJ 

SPRAWIEDLIWOŚCI MIĘDZYGENERACYJNEJ 

 

Ogólnie rzecz ujmując, sprawiedliwość międzygeneracyjna nie jest nową ideą. Odwołania do 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej dochodzą do głosu wszędzie tam, gdzie pojawia się postulat 

wyrównania jakiejś krzywdy z przeszłości. Przegląd współczesnych teoretycznych dyskusji na 

temat sprawiedliwości międzygeneracyjnej pokazuje, że do głównych problemów zalicza się takie 

kwestie z zakresu sprawiedliwości, jak: odszkodowania dla pierwotnych mieszkańców podbitych 

regionów świata (np. Indian amerykańskich), potomków niewolników, ofiar kolonializmu, ofiar 

konfliktów zbrojnych (Miller, Kumar, 2007) i roszczenia potomków dawnych właścicieli do 

zwrotu znacjonalizowanego mienia (Kutz, 2004, s. 277–312). Rozpatruje się tu takie zagadnienia, 

jak: granice okresu wymagającego naprawy niesprawiedliwości; zasadność uprawnień tych 

współczesnych podmiotów roszczeń, które istnieją za sprawą tego samego aktu 

niesprawiedliwości będącego źródłem ich roszczeń; zakres zadośćuczynienia; cel 

zadośćuczynienia (wyrównanie szkód, w tym szkód z rekompensatą utraconych korzyści lub bez 

niej, pojednanie współcześnie żyjących pokoleń); naprawa niesprawiedliwości z przeszłości jako 

współczesna determinanta nowej niesprawiedliwości; konflikt w zakresie wykorzystania 

potencjału naprawy przeszłych i aktualnych niesprawiedliwości (Thompson, 2002). Kierują one 

uwagę na zagadnienia sprawiedliwości retrybutywnej i mają związek z jakimś czynem sprzed lat. 

Innymi słowy, dotyczą współczesnych pokoleń w tym zakresie, w jakim dotykają ich skutki 

decyzji i działań podjętych w przeszłości przez minione pokolenia oraz decyzji podejmowanych 

aktualnie w celu naprawy współczesnych skutków dawnej niesprawiedliwości. 

Pomimo że te sprawy rzadko stają w polu uwagi teoretyków zrównoważonego rozwoju, 

nie są dla tej teorii nieistotne. Zostały bowiem wprowadzone na obszar problemowy 

zrównoważonego rozwoju przez dyskurs polityczny. Część z nich tworzy współczesne osie 

politycznych sporów, np. na temat rozkładu obciążeń prowadzenia polityki klimatycznej. 

Przywódcy biednego Południa wielokrotnie się odwoływali do tego rodzaju argumentów 

w dwóch kwestiach: 

1. ponoszenia przez bogatą Północ pełnych kosztów prowadzenia tej polityki, 

2. ich prawa do taryfy ulgowej w realizacji celów polityki ekologicznej. 
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W odniesieniu do pierwszej sprawy wysuwają następującą argumentację: państwa rozwinięte 

powinny ponosić pełne koszty polityki ekologicznej na świecie i dodatkowo są winne krajom 

rozwijającym się wsparcie finansowe i technologiczne z powodu zbójeckich grabieży z okresu 

odkryć geograficznych, bezlitosnej eksploatacji zasobów naturalnych w czasach imperiów 

kolonialnych i pozbawienia ludności tubylczej posiadanych przez nią szans rozwoju. W 

odniesieniu do drugiej: sprawiedliwość wymaga dania państwom rozwijającym się takich samych 

szans na wzrost gospodarczy, z jakich korzystała współczesna bogata Północ, kiedy 

w przeszłości kumulowała swoje bogactwo bez oglądania się na środowiskowe skutki działalności 

ekonomicznej. 

Jak z powyższego wynika, idea sprawiedliwości międzypokoleniowej nie jest nową ideą 

w zakresie naprawiania dawnych krzywd i innych rodzajów niesprawiedliwości. Dotyczy 

współczesnych pokoleń w takim stopniu, w jakim ponoszą one koszty przywracania 

sprawiedliwości naruszonej w przeszłości. Nie budzi wątpliwości jako zasada retrospektywnej 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Jest częścią przyjętych systemów prawnych. Ma na celu 

określenie sprawiedliwych relacji między obecnymi pokoleniami przez naprawienie 

niesprawiedliwości w teraźniejszości. Retrospektywna sprawiedliwość międzypokoleniowa jest 

instrumentem w rękach sprawiedliwości wewnątrzgeneracyjnej. 

 

III. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO ZASADA PROSPEKTYWNEJ 

SPRAWIEDLIWOŚCI MIĘDZYGENERACYJNEJ 

 

Sprawiedliwość międzypokoleniowa jest nową ideą w odniesieniu do przyszłości. W tym 

wypadku dotyczy ona współczesnych pokoleń w takim wymiarze, w jakim dotykają ich skutki 

decyzji i działań podejmowanych aktualnie ze względu na dobro przyszłych pokoleń. Ma na celu 

określenie sprawiedliwych relacji między obecnymi a przyszłymi generacjami przez 

zagwarantowanie przyszłym pokoleniom szans na realizację aspiracji podobnych do dążeń ludzi 

współczesnych. Od retrybutywnej sprawiedliwości dotyczącej relacji z minionymi pokoleniami 

różni się tym, że dotyczy dystrybucji dóbr. Ukierunkowanie sprawiedliwości na przyszłość 

i dystrybucję jest specyficzną cechą koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zasada 

zrównoważonego rozwoju wzbudza liczne wątpliwości dopiero ze względu na ten prospektywny 

charakter. 

Przede wszystkim poważne wątpliwości wzbudza posiadanie przez przyszłe, a więc 

nieistniejące, pokolenia jakichkolwiek uprawnień. Najprościej można by powiedzieć tak: 

nieobecni nie mają racji. Wszak przyszłe pokolenia to pokolenia teraz nieobecne, więcej – 

nieistniejące. Problem polega na tym, że pozbawianie czegokolwiek osób, które istnieją realnie, na 
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rzecz osób, które nie istnieją, zakrawa na absurd. Czy to jednak prawda? Biorąc pod uwagę 

rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, można by podać wiele przykładów działalności 

ukierunkowanej prospektywnie, na przyszłe, niekoniecznie istniejące tu i teraz osoby. Oczywiście 

taka działalność jest nastawiona na generacje najbliższe, ale przeczy poglądowi, że wyrzeczenia 

podejmowane przez obecnie żyjących w imię dobra przyszłego pokolenia są pozbawione sensu. 

Różnica między działaniem ukierunkowanym na dzieci i wnuki a koncepcją zrównoważonego 

rozwoju polega na tym, że w tej koncepcji dochodzi do możliwie najdłuższego rozciągnięcia idei 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej na wszystkie następne pokolenia. 

Argumentacja na rzecz zasady sprawiedliwości międzygeneracyjnej o charakterze 

prospektywnym jest rozwijana przez teoretyków reprezentujących różne dziedziny wiedzy 

i stanowiska teoretyczne. Część tej argumentacji została już omówiona w literaturze polskiej 

(Tyburski, 2000, s. 43–50; Papuziński, 2005, s. 105–119). Poniżej ograniczę uwagę do 

przedstawienia uzasadnienia, które na ogół jest wiązane z dyskusjami dotyczącymi wyłącznie 

praw zwierząt. Tymczasem uzasadnienia wykorzystujące koncepcje interesu znajdują także 

zastopowanie w wypadku obrony zasady prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej. 

 

IV. UZASADNIENIE ZASADY PROSPEKTYWNEJ SPRAWIEDLIWOŚCI MIĘDZYGENERACYJNEJ 

NA PODSTAWIE KONCEPCJI INTERESU 

 

Wykorzystanie dyskusji rozwijanej na niwie etyki praw zwierząt do budowy argumentów 

przemawiających na rzecz prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej jest zasadne. Takie 

podejście jest usprawiedliwione przez sposób wykorzystania stanowiska Joela Feinberga na 

gruncie obu kierunków dociekań filozoficznych. Amerykański filozof prawa zapoczątkował 

pewien typ argumentacji, do której wspólnie się odwołują zwolennicy prospektywnej 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej oraz dyskutanci rozważający zagadnienie posiadania praw 

przez zwierzęta. Posługując się przykładem artykułu Feinberga z 1974 r. The Rights of Animals and 

Unborn Generations, Dorota Probucka zwraca  uwagę, że sam Feinberg dał impuls do łączenia 

zagadnienia praw przysługujących zwierzętom i praw przyszłych pokoleń i że takie próby były 

podejmowane od samego początku dyskusji na oba tematy (Probucka, 2013, s. 49–51). O 

nowatorstwie i teoretycznej przydatności stanowiska amerykańskiego filozofa prawa w jednym 

i drugim nurcie rozważań etycznych zadecydowało nawiązanie przez niego do filozoficzno-

prawnej teorii interesów. Na czym polega teoretyczna atrakcyjność teorii interesów? 

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn atrakcyjności teorii interesów w filozofii 

praw przyszłych generacji i etyce praw zwierząt, trzeba zwrócić uwagę na trzy kwestie. Teoria ta 
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buduje nową płaszczyznę argumentacji etycznej, ma uzasadnienie we współczesnej praktyce 

społecznej, łączy dociekania filozoficzne z rozwiązaniami przyjętymi w życiu społecznym. 

1. Teoria interesu jest elementem konstytutywnym nowej płaszczyzny argumentacji etycznej: 

a. uwalnia rozważania prowadzone na gruncie obu nurtów współczesnej etyki od 

konieczności wiązania zagadnienia przysługiwania danemu podmiotowi praw ze 

świadomością tego podmiotu dotyczącą ich posiadania; 

b. otwiera możliwość postawienia kwestii roszczeń do respektowania praw danego 

podmiotu niemającego czasowo lub trwale świadomości posiadania praw; 

c. prowadzi w stronę wypracowania nowego sposobu uzasadnienia roszczeń, oparcia ich na 

dobru własnym danego podmiotu. 

2. Teoria interesu ma odzwierciedlenie we współczesnej praktyce społecznej, gdyż można 

odnotować wiele przypadków gwarancji prawnych i troski o prawa ludzi z różnych przyczyn 

niemających świadomości swych praw. 

3. Teoria interesu pozwala opartym na niej propozycjom etycznym dowodzić własnej 

stosowalności praktycznej jako przedłużenia zasad i norm aktualnie respektowanych w życiu 

społecznym. 

W jaki sposób teoria interesu buduje nową płaszczyznę argumentacji etycznej? Pojęcie 

interesu jest pojęciem zapożyczonym przez teorię z praktyki. Dzięki temu teoria zyskuje znaczny 

walor perswazyjny w zakresie formułowanych roszczeń, ale jest też zagrożona przez błąd 

przeniesienia dyskusji na obszar ideologii. Z filozoficznego punktu widzenia z ideologią w etyce 

można się zetknąć wszędzie tam, gdzie rozum praktyczny dominuje nad rozumem teoretycznym. 

Innymi słowy, myślenie ideologiczne przedostaje się do rozumowania filozoficznego w każdym 

wypadku, w którym bazuje na historycznie i kulturowo określonych przesłankach, bez 

odniesienia argumentacji do filozoficznej prawdy obiektywnej, „rzeczy samej w sobie” czy zasad 

określonych za „zasłoną niewiedzy” o istniejących praktykach społecznych itp. Historyczną 

i kulturową bazą idei prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej i etyki wyzwolenia 

zwierząt jest współczesna praktyka brania pod skrzydła moralności tych grup ludzi, które nie są 

świadome swoich interesów, jak: niemowlęta i malutkie dzieci, osoby cierpiące na starczą 

demencję, psychicznie chorzy, ludzie w stanie śpiączki. Oba nurty dociekań filozoficznych 

wyprowadzają swoje wnioski z powszechnego przekonania, że tym grupom ludzi należy się 

opieka ze strony pozostałych członków społeczeństwa i pozbawienie ich tej opieki jest nie do 

przyjęcia. I rozwijają je w stronę twierdzeń dotyczących roszczeń, dowodząc na tej empirycznej 

podstawie, że łączenie ze sobą w tradycyjnym dyskursie filozoficznym zagadnień świadomości 

posiadania interesów i roszczeń jest błędem. W obu wypadkach wywód kończy się wnioskiem, że 
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roszczenia wynikają z posiadania interesów niezależnie od tego, czy podmiot tych roszczeń ma 

świadomość owych interesów, czy nie. Ważnym uzupełnieniem tej konkluzji jest normatywna 

teza o podmiotach posiadających świadomość własnych i cudzych interesów. Przyjmuje się, że 

zdolność do uświadamiania sobie interesów nakłada na jej podmiot obowiązek sformułowania 

roszczeń w imieniu tych podmiotów, które taką zdolnością nie dysponują. Jednocześnie oba 

omawiane nurty dociekań filozoficznych odwołują się do praktyki społecznej w celu krytyki 

przeciwstawnego stanowiska. Interpretują ją w sposób prowadzący do wniosku, że praktyka 

wyprzedza te stanowiska filozoficzne, które za punkt wyjścia w rozumowaniu etycznym 

przyjmują świadomość własnego interesu. Twierdzenie „tam, gdzie występują interesy, muszą 

występować roszczenia” jest jednak tezą ideologiczną i pozostaje nią tak długo, dopóki nie 

zostanie przeniesione i uzasadnione na płaszczyźnie teoretycznego rozumu. W wypadku idei 

prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej i etyki wyzwolenia zwierząt nie zaniedbuje się 

tej kwestii. O ile postawienie sprawy roszczeń na gruncie praktyki społecznej ma związek 

z pedagogiczną i perswazyjną funkcją etyki, o tyle przeniesienie sprawy roszczeń na obszar 

rozważań poświęconych dobru podmiotu tych roszczeń zapewnia jej uzasadnienie teoretyczne. 

Również w tym wypadku punktem wyjścia rozwijanego rozumowania jest teoria interesu. W 

wypadku teoretycznego uzasadnienia roszczeń za pomocą teorii interesu ulega zmianie kierunek 

myślenia. Oddala się ono od praktyki w stronę teoretycznych rozważań na temat podmiotu 

dobra. Kto jest podmiotem dobra? W trakcie argumentacji powraca się do wcześniej 

rozpatrywanego zagadnienia świadomości, wobec czego problem podmiotu konkretyzuje się 

w formie pytania o to, czy do bycia podmiotem dobra konieczna jest świadomość posiadania 

własnego dobra? Najważniejszą rolę w rozwijanej argumentacji odgrywa teza, zgodnie z którą 

posiadanie własnego dobra nie musi być tożsame ze świadomością posiadania własnego dobra. 

Własne dobro posiada bowiem każdy podmiot, co do którego można stwierdzić, że coś może 

oddziaływać korzystnie albo niekorzystnie na jego istnienie, trwanie, funkcjonowanie i rozwój. 

Wniosek – odwołanie się do posiadania przez podmiot własnego dobra prowadzi do negacji 

założenia czyniącego ze świadomości posiadania dobra definicyjne kryterium podmiotu 

moralności. 

Oprócz teorii Feinberga oba omawiane nurty dociekań filozoficznych łączy jeszcze 

dążenie do poszerzenia kręgu bytów objętych ochroną moralną. Dla idei prospektywnej 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej i dla etyki praw zwierząt istotne jest dążenie do wykazania 

możliwości poszerzenia kręgu podmiotów uprawnień oparte na, skądinąd antropocentrycznym, 

stanowisku Henry’ego Shue’a. Shue sformułował atrakcyjny dla nich pogląd o jednym z celów 

etyki. Według niego takim celem jest również zapewnienie co najmniej minimalnej ochrony tym 
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wszystkim, którzy nie są się w stanie bronić samodzielnie. W etyce praw zwierząt rozciągnięcie 

praw na wszystkich ludzi niezależnie od miejsca i czasu jest mimowolnie przyjmowanym, ukrytym 

założeniem prób dołączenia świata przyrody do zbioru podmiotów uprawnień. Dlatego wiele jej 

stanowisk cechuje maksymalizm w zakresie praw człowieka2. 

Podsumowując przedstawiony wywód, należy stwierdzić, że w nurcie rozważań etycznych 

skierowanych na ideę prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej oraz w nurcie etyki 

praw zwierząt została rozwinięta identyczna linia rozumowania wychodząca od kategorii 

„posiadanie interesu”, uzasadniająca posiadanie roszczeń przez posiadanie własnego dobra, 

dążąca do poszerzenia kręgu bytów objętych ochroną moralną. Spośród przedstawicieli etyki 

praw zwierząt do takiej argumentacji odwołują się m.in. Robin Attfield, Paul W. Taylor i Bernard 

E. Rollin. 

Argumenty dotyczące praw zwierząt, jakie wysuwają Attfield, Taylor i Rollin, z jednej 

strony powielają schemat rozumowania Feinberga w kwestii praw naszych nienarodzonych 

potomków, natomiast z drugiej poszerzają możliwości uzasadnienia obowiązku przestrzegania 

praw przyszłych generacji, których dotyczy stanowisko tego amerykańskiego filozofa. Zdaniem 

Feinberga na obecnych pokoleniach ciąży obowiązek pozostawienia świata przyszłym generacjom 

w takim kształcie, który umożliwi im realizację interesów, do których będą świadomie dążyć po 

przyjściu na świat. W związku z tym przyjmuje, że te interesy już teraz mogą być reprezentowane 

per procura (Feinberg, 1980, s. 35). 

1. Attfield broni idei praw zwierząt, bazując na poglądach Feinberga, ale ich nie powiela. 

Brytyjski ekofilozof odrzuca tezę Feinberga, że warunkiem koniecznym posiadania 

interesów jest zdolność danego bytu do odczuwania określonych potrzeb i świadome 

dążenie do zdeterminowanych przez nie celów. Gdyby nie to, uwzględnienie jego 

stanowiska po omówieniu poglądów Feinberga nie wniosłoby nic nowego do sprawy 

uprawnień przyszłych pokoleń ludzi. Odejście przez Attfielda od poglądów Feinberga 

w kwestii atrybutywnego dla podmiotu moralnego charakteru świadomości celów włącza 

jego stanowisko do dyskusji, której uczestnicy rozważają sensowność przypisywania 

uprawnień nieistniejącym pokoleniom, rozpatrując logiczne następstwa oczywistego faktu 

nieposiadania przez nie świadomości tych uprawnień. W centrum sporu wywołanego 

przez to zagadnienie stoi więc sprawa skutków takiej sytuacji. Przeciwnicy praw 

przyszłych pokoleń wskazują, że współczesne próby ustalania takich uprawnień są z góry 

skazane na niepowodzenie. Z tego wyciągają wniosek, że wysuwanie w ich imieniu 

roszczeń pod adresem współczesnych generacji jest pozbawione sensu i wobec tego 

                                                
2 Do tego zbioru nie należą niektóre teorie utylitarystyczne, jak np. koncepcja Petera Singera. 
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zamykają dyskusję. Cała ta debata bowiem jest dla nich pozbawiona zdrowego rozsądku. 

Otóż ekofilozoficzna teoria Attfielda jest ważna dlatego, że podważa werdykt wydany 

przez adwersarzy prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej i na nowo otwiera 

dyskusję. Wykorzystując założenia utylitaryzmu, Attfield stawia w centrum uwagi kwestię 

korzyści. Za Feinbergiem przyjmuje, że bycie obiektem ochrony moralnej przysługuje 

wszystkim bytom mającym interesy, ale w przeciwieństwie do niego uważa, że interesy 

przysługują tym wszystkim formom istnienia, które są zdolne do odnoszenia korzyści i – 

w konsekwencji – ponoszenia strat. Implikacją zaniechania odwoływania się do kategorii 

„świadomość” oraz takiego określenia interesów jest znaczne poszerzenie klasy bytów, 

którym mogą przysługiwać uprawnienia. Należą do niej wszystkie te podmioty, które 

mają obiektywną zdolność do osiągania pozytywnych stanów właściwych ze względu na 

ich naturę. W ich interesie leży osiągnięcie tych stanów niezależnie od tego, czy są tego 

świadome, czy nie. Argumentacja Attfielda może zostać odniesiona do uprawnień 

przyszłych pokoleń dlatego, że ich sytuacja jest analogiczna. Nie są świadome swoich 

interesów, ale można je skrzywdzić przez takie ukształtowanie zewnętrznych 

okoliczności, które w czasie przypadającym na każde z tych pokoleń odbiorą im 

możliwość odnoszenia korzyści przynależnych ludziom (Attfield, 1983, s. 145). Co 

prawda między bytami mającymi interesy w sensie Attfielda a przyszłymi pokoleniami 

ludzi zachodzi taka różnica, że te generacje nie mają także bieżącej zdolności odczuwania 

stanów pozytywnych i negatywnych, ale to nie powinno stanowić tutaj problemu. 

2. Wskazuje na to stanowisko wysunięte przez Taylora (Taylor, 1986). Taylor i Attfield mają 

podobne poglądy na omówione powyżej zagadnienia. Różnica, którą chcę podkreślić, 

polega na przekonaniu Taylora, że dobro istoty nie jest w ogóle zależne od jej zdolności 

odczuwania nawet w najbardziej elementarnym znaczeniu tego słowa, tj. doznawania 

bólu. Stanowisko Taylora prowadzi do zakwestionowania teoretycznej ważności kolejnej 

poza kategorią świadomości kategorii stosowanej w dyskusjach związanych z etyką praw 

zwierząt – pojęcia „odczuwanie”. Przenosząc sprawę na grunt sporów dotyczących 

uprawnień przyszłych pokoleń można stwierdzić, że kwestia aktualnego odczuwania 

przez nie jakichkolwiek pozytywnych czy negatywnych stanów lub aktualnego 

odczuwania korzyści jest nieistotna teoretycznie. Ważne okazuje się tylko to, że podobnie 

jak w wypadku obecnych pokoleń pewne stany mogą być dla nich korzystne, a inne nie. 

3. Odwołanie się do teorii Rollina w dyskusji na temat praw przyszłych pokoleń może 

przynieść podobny efekt, jak nawiązanie do stanowisk Attfielda i Taylora (Rollin, 1981). 

Co prawda ten etyk nie posługuje się kategorią interesu, ale kluczowe pojęcie 
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wypracowanego przez niego stanowiska ma podobny charakter i takie samo 

zastosowanie. W celu uzasadnienia słuszności idei praw zwierząt Rollin odwołuje się do 

pojęcia „telos”. Zrywając z metafizyczną tradycją starożytnych filozofów, osadza je na 

gruncie naturalizmu. Po metafizyce w pojęciu „telos” pozostał tylko nikły ślad w postaci 

przekonania o tym, że wewnętrzna natura zwierzęcia narzuca mu określony sposób życia. 

Naturalizm pozwolił powiązać to pojęcie z konkretnymi potrzebami. W takim ujęciu 

„telos” odnosi się do życia zgodnego z własną naturą ukierunkowaną przez biologiczne 

potrzeby zachowania życia i wewnętrznej integralności. Przedstawione rozumowanie 

służy amerykańskiemu obrońcy praw zwierząt do sformułowania wniosku 

o przysługiwaniu zwierzętom praw dotyczących takiego sposobu życia, który jest zgodny 

z ich naturą. Nie wdając się w dyskusje na temat biologicznej i społecznej natury 

człowieka, można przyjąć, że ludzki „telos” dotyczy sposobu życia właściwego dla 

człowieka i wymaga zagwarantowania wszystkim ludziom – a zatem także przyszłym 

pokoleniom – praw do tego wszystkiego, co im zapewni takie życie. 

Różnice między przedmiotami materialnymi koncepcji sprawiedliwości 

międzygeneracyjnej i etyki praw zwierząt są oczywiste. Możliwość umieszczenia ich na tej samej 

płaszczyźnie filozoficznej refleksji i przepracowania argumentacji rozwijanej na gruncie etyki 

praw zwierząt do obrony twierdzenia o przysługiwaniu przyszłym pokoleniom uprawnień i 

o możliwości wysuwania roszczeń w ich imieniu wynika z cech łączących oba nurty 

współczesnych poszukiwań etycznych. W takim samym stopniu są one odzwierciedleniem 

przemian, przez jakie przeszła w ostatnim półwieczu świadomość i wrażliwość moralna 

zachodniego, liberalnego społeczeństwa. Wspólnie są także dowodem na luki w dotychczasowym 

porządku moralnym i prawnym. Razem wzięte dowodzą zaistnienia nowego, ważnego problemu 

etycznego i społeczno-politycznego. W obu wypadkach zakwestionowanie dotychczasowych 

pewników etycznych stanowi warunek możliwości podjęcia refleksji teoretycznej i jest jej 

punktem wyjścia. 

 

V. IDEALNE A KONKRETNE ZASADY PROSPEKTYWNEJ SPRAWIEDLIWOŚCI 

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

 

Filozoficzna teoria prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej i etyka praw zwierząt nie 

wychodzą poza bardzo abstrakcyjne ujęcie uprawnień. Zawierające się w nich normy oraz zasady 

są świadectwem mankamentów obu stanowisk. Dotyczą one ogólnego charakteru 

proponowanych zmian. Niczego nie podpowiadają  w kwestii kierunku, w którym powinny pójść. 
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Zasady te mają więc charakter abstrakcyjny w sensie nadanym temu pojęciu przez Ronalda 

Dworkina (Dworkin, s. 177) i nie nadają się do zastosowania w praktyce. 

Z dotychczasowych wersji teorii prospektywnej sprawiedliwości międzygeneracyjnej nie 

wynikają zasady równego traktowania stron sytuacji konfliktowych, na które musi natrafić każda 

próba jednoczesnej realizacji potrzeb współczesnych i przyszłych generacji. Wersje te nie dają 

przepisu na bezstronność w  procesie wyznaczania linii demarkacyjnej miedzy uzasadnionymi 

roszczeniami dzisiejszych i kolejnych pokoleń. Nie mogą służyć za uzasadnienie takich czy innych 

ograniczeń i wyrzeczeń ponoszonych na rzecz potomnych przez tych ludzi, którzy żyją dziś. 

Abstrakcyjny kształt zasad teorii prospektywnej sprawiedliwości międzypokoleniowej 

stwarza dogodną okazję do prób zakwestionowania całej tej teorii. Krytycy analizowanej 

koncepcji chętnie powołują się na stare argumenty przedstawione przez Johna Passmore’a. 

Australijski filozof sformułował je w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Stwierdził, 

że próba określenia takich zasad jest z góry skazana na niepowodzenie z powodu oczywistych 

trudności z przewidywaniem przyszłości (Passmore, 1974; Piątek, 1996, s. 48–52; Piątek, 1998, s. 

151–155). Wskazywał, że nie da się określić potrzeb przyszłych pokoleń oraz sposobów ich 

zaspokajania, w związku z czym nie sposób sformułować racjonalnych wskazówek co do 

obowiązków współczesnych generacji wobec ich następców. Ten na pierwszy rzut oka bardzo 

dobry argument od samego początku był jednak nietrafny. Passmore niesłusznie przyjął, że 

współczesne pokolenia powinny mieć na względzie wszystkie potrzeby nadchodzących generacji, 

co zresztą jest tak samo niemożliwe, a nawet niewskazane, w odniesieniu do wszystkich ludzi 

żyjących w tym samym czasie. W ten sposób nie docenił wcześniejszej wskazówki Johna Rawlsa, 

że w takim wypadku należy ograniczyć uwagę do potrzeb z zakresu „dóbr podstawowych” 

w rozumieniu podanym w Teorii sprawiedliwości3. Choć pod wpływem dyskusji Passmore złagodził 

swoje stanowisko na początku ostatniej dekady XX w. (Passmore, 1998, s. 612–616), jego dawna 

argumentacja nadal służy przeciwnikom koncepcji sprawiedliwości międzypokoleniowej 

zorientowanej na przyszłe pokolenia lub do wyprowadzenia dyskusji na temat potrzeb przyszłych 

pokoleń poza płaszczyznę potrzeb materialnych. W tym wypadku przechodzi się do porządku 

albo nad wskazanym fragmentem teorii Rawlsa, albo nad zawężeniem potrzeb materialnych 

w definicji zrównoważonego rozwoju w przytoczonym – paradygmatycznym – sformułowaniu 

z raportu komisji Brundtland, albo próbuje się wykorzystać punkt widzenia Rawlsa do ekspozycji 

potrzeb wolnościowych (politycznych) kosztem potrzeb materialnych. W tym kierunku rozwinął 

swoje stanowisko np. Hans-Peter Weikard (Weikard, 1996, s. 155–170). 
                                                
3 Dobra podstawowe zostały definiowane przez Rawlsa jako wszystko to, co każdy człowiek potrzebuje do 
urzeczywistnienia swoich planów, tj. dobra społeczne pozostające pod kontrolą tzw. struktury podstawowej (dochód 
i bogactwo, prawa i wolności, wiedza i możliwości, społeczne podstawy szacunku dla samego siebie) oraz dobra 
naturalne niebędące pod kontrolą struktury podstawowej (zdrowie i wigor, inteligencja i wyobraźnia). 
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Z uwagi na wymienione poglądy na zrównoważony rozwój na początku tego artykułu 

została zacytowana definicja tego pojęcia w pełnej postaci, nieskróconej – mimo że tak się 

zazwyczaj postępuje – do jednego zdania. Nieporozumienia dotyczące omawianej kwestii bowiem 

są bardzo często wynikiem błędu wywołanego przez nagminną praktykę przytaczania tylko 

pierwszego zdania określającego treść pojęcia „zrównoważony rozwój”. Tymczasem drugie 

dookreśla tę ideę w ten sposób, że ogranicza potrzeby, o których mowa, zarówno w aspekcie 

wewnątrz-, jak i międzygeneracyjnym do „dóbr podstawowych ludzi biednych”. Poza tym 

uprzedza argumentację Passmore’a w kwestii technologicznych ograniczeń poziomu zaspokojenia 

potrzeb bieżących i przyszłych. Tak więc chociaż trzeba się zgodzić ze stanowiskiem Passmore’a, 

że zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada abstrakcyjna nie dostarcza zasad sprawiedliwości 

międzypokoleniowej w skonkretyzowanej formie4, to konkretyzacja tych zasad jest możliwa po 

spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy dotyczy koncentracji uwagi na „podstawowych 

potrzebach ludzi biednych” i ograniczeniach wynikających ze „stanu techniki”, drugi – 

wykorzystania koncepcji Rawlsa w odniesieniu do „organizacji społeczeństwa”. 

Na czym taka konkretyzacja polega? Przede wszystkim na zmianie myślenia 

o prospektywnej sprawiedliwości międzypokoleniowej leżącego u podstawy stanowiska 

Passmore’a i jego naśladowców. Piętrzone przez nich trudności mają znaczenie w dyskusji 

zakładającej rozdzielność obu rodzajów sprawiedliwości występujących w omawianej definicji 

zrównoważonego rozwoju. Czy jest to założenie właściwe? Zdaniem niektórych filozofów, jak 

np. Geralda Ackera-Widmaiera i Edith Brown-Weiss, nie.  Stoją oni na stanowisku, że 

dominujące w literaturze przedmiotu przekonanie na temat zrównoważonego rozwoju jako 

koncepcji zawierającej w sobie jakąś szczególną teorię sprawiedliwości wychodzącą naprzeciw 

przyszłym pokoleniom jest nieporozumieniem. Twierdzą, że u podstaw tego błędu leżą względy 

analityczne. Prowadząc do odrębnego opisu wewnątrz- i międzygeneracyjnego wymiaru 

sprawiedliwości, wywołują wrażenie, jakoby sprawiedliwość między żyjącymi teraz ludźmi 

i sprawiedliwość miedzy obecnymi a przyszłymi pokoleniami nie mały ze sobą nic wspólnego.  

                                                
4 Passmore zwraca także uwagę na to, że prospektywna zasada sprawiedliwości jest błędna ze względu na 
gospodarkę. Uważa, że zastosowanie tej zasady w perspektywie licznych przyszłych pokoleń musi doprowadzić do 
kryzysu ekonomicznego i takiego podziału surowców, że pula przypadająca na żyjące pokolenia nie wystarczy do 
zaspokojenia ich potrzeb. Trudno się z nim nie zgodzić, tyle że ten argument jest równie abstrakcyjny jak 
rozpatrywana zasada. Nie bierze pod uwagę potencjału ekonomicznego tkwiącego w tym, co zdecydowanie 
nastawiony na praktykę Ernst Ulrich von Weizsäcker rozwinął pod nazwami rewolucji efektywności, 
prawdomównych cen, rynkowego jujitsu (Weizsäcker, A. B. Lovins, L. H. Lovins 1999). Omawiana zasada jest 
zasadą mającą kształtować stosunki między pokoleniami w możliwie najdłuższym czasie, odpowiednio do 
zmieniających się warunków jej stosowania. Przeciwko prospektywnej zasadzie sprawiedliwości Passmore kieruje 
również kwestię niezaspokojonych potrzeb i niechronionych interesów ludzi obecnie żyjących. Twierdzi, że nie ma 
sensu mówić o sprawiedliwości w odniesieniu do przyszłych pokoleń, dopóki obecne pokolenia nie zaprowadzą 
sprawiedliwości między sobą. Zapewne wiele w tym racji, ale nie można tego odnieść do zrównoważonego rozwoju, 
ponieważ jest to koncepcja spójnej sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej. 
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Jeśli jednak zmienić to nastawienie i uznać, że teorie sprawiedliwości – wewnątrz- 

i międzygeneracyjna – są tylko dwiema stronami jednej teorii sprawiedliwości, wysuwane przez 

Passmore’a i kontynuatorów jego linii rozumowania problemy stają się bezprzedmiotowe. Przy 

takim ujęciu trzeba będzie powtórzyć wniosek sformułowany w związku z retrospektywną teorią 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej i uznać, że również prospektywna sprawiedliwość 

międzygeneracyjna ma charakter instrumentalny w stosunku do sprawiedliwości 

wewnątrzpokoleniowej. 

Omawiane stanowisko przyjmuje za punkt wyjścia znane twierdzenia. Pierwsze mówi 

o tym, że współczesne pokolenia wywierają swoim sposobem życia wpływ na możliwości 

przyszłych pokoleń w zakresie zaspakajania ich potrzeb. Drugie wskazuje na konsekwencje 

wynikające z uznania przyszłych generacji za podmioty sprawiedliwości. Polegają one na 

nałożeniu pewnych ograniczeń na obecne pokolenia w zakresie przyjętego stylu życia. W 

dyskusjach, jakie towarzyszą temu twierdzeniu, najczęściej mowa o tym, że uznanie praw 

przyszłych generacji zobowiązuje nas do znacznego ograniczenia poziomu zaspokajania potrzeb, 

rewizji zbioru samych potrzeb i – ogólnie rzecz ujmując – prowadzi nas w stronę propagowania 

kultury wyrzeczeń i ascezy. U podstaw tych obiekcji leży przekonanie, że ograniczanie szans 

współczesnych pokoleń na satysfakcjonujące życie w imię niedookreślonego, abstrakcyjnie 

pojmowanego dobra przyszłych generacji samo w sobie jest już złem. 

Omawiana interpretacja zasady prospektywnej sprawiedliwości międzypokoleniowej 

poddaje analizie właśnie to przekonanie. Stawia pytania: czy uznanie zasady prospektywnej 

sprawiedliwości międzypokoleniowej faktycznie pociąga wskazane konsekwencje, czy 

rzeczywiście dotyczy współczesnych pokoleń? Odpowiedź jest oczywista. Nie. Nie, ponieważ 

dziś taką możliwość wyklucza wielkie zróżnicowanie grup społecznych w podziale globalnego 

bogactwa. Nie, gdyż współcześni ubodzy nie mają niczego innego do przekazania przyszłym 

pokoleniom poza ciągłym niezaspokojeniem. Nie, jako że już teraz ich doświadczeniem jest 

sytuacja, przed którą następne generacje ma ochraniać zasada prospektywnej sprawiedliwości 

międzygeneracyjnej – chodzi tu o brak możliwości zaspokojenia potrzeb nawet na poziomie 

potrzeb podstawowych. Spadkiem po tej części dzisiejszej populacji ludzi może być tylko to, co 

im doskwiera: głód, ciągłe niedożywienie, życie w slumsach, brak jakiejkolwiek opieki medycznej, 

zniszczenie środowiska, migracje, wojny domowe, przeludnienie, łamanie praw i wolności 

człowieka, przemoc itd. Brown-Weiss konkluduje, że sprawiedliwe prawo dostępu do bogactwa 

społecznego wewnątrz jednej generacji jest warunkiem koniecznym realizacji zasady 

prospektywnej sprawiedliwości międzypokoleniowej. 
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Aby dyskurs na temat zagwarantowania przez współczesne pokolenia praw przyszłych 

pokoleń w zakresie zaspakajania przez nie potrzeb w przyjętym tu rawlsowskim rozumieniu, 

odnoszącym się do dóbr podstawowych, miał sens, muszą być spełnione konkretne warunki. 

Istotnym warunkiem jest skończenie z dziedziczeniem biedy. Innymi słowy, zdolność 

współczesnych pokoleń do wypełnienia ich międzygeneracyjnego obowiązku jest zdaniem 

Brown-Weiss funkcją zapewnienia członkom obecnie żyjących pokoleń odpowiedniego udziału 

w gospodarczym użytkowaniu wspólnego dziedzictwa. Taki postulat implikuje konieczność 

przyjęcia bardzo konkretnych rozwiązań. Przede wszystkim zapewnienia międzynarodowo 

zaakceptowanego minimalnego standardu w dostępie do światowego bogactwa i udzielenie 

wsparcia biednym społeczeństwom i biednym grupom społecznym w obrębie zamożnych 

społeczeństw w realizacji tego wymagania. 

Stanowisko reprezentowane przez Ackera-Widmeiera i Brown-Weiss w sprawie 

międzypokoleniowego prawa do użytkowania wspólnego dziedzictwa łączy się z  obowiązkami 

wobec współczesnych pokoleń. Dzięki temu redukuje liczbę teoretycznych zagadnień do 

rozpatrzenia w związku z odrębnym podejściem do kwestii prospektywnej sprawiedliwości 

międzypokoleniowej i dookreśla jej zasady. Chociaż nie można go uznać za rozwiązanie trudności 

łączących się z tym aspektem zagadnienia sprawiedliwości międzypokoleniowej, to konkretyzuje 

to zagadnienie w tym sensie, że przenosi problem na grunt znacznie lepiej rozpoznanych 

i związanych z praktyką zagadnień sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej. 

 

WNIOSKI 

 

W podsumowaniu artykułu poprzestanę na dwóch ogólnych stwierdzeniach. Pierwsze mówi 

o tym, że zasada prospektywnej sprawiedliwości międzypokoleniowej znajduje wielu obrońców 

m.in. na gruncie teorii interesów. Rozwinięta przez nich linia obrony prowadzi do uznania tej idei 

za konsekwencję prawa do obrony przez człowieka własnych interesów oraz za szczegółowy 

przypadek idei sprawiedliwości. 

Drugi wniosek dotyczy konkretyzacji zasady prospektywnej sprawiedliwości 

międzypokoleniowej. Przede wszystkim należy stwierdzić, że nie ma ona aż tak abstrakcyjnego 

charakteru, jak można sądzić po tym, że odnosi się do relacji między obecnie żyjącymi oraz 

jeszcze nieistniejącymi pokoleniami. Interpretacja tej zasady w kategoriach kolejnego aspektu 

teorii sprawiedliwości pozwala w niej widzieć zasadę instrumentalną względem zasady 

sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej. Konsekwencją takiego postawienia sprawy jest 

koncentracja wysiłków na rozwiązaniu problemu dziedziczenia biedy i wzrostu dysproporcji 

między najbogatszymi a najuboższymi współczesnymi społeczeństwami. Prowadzi też do 
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reinterpretacji „międzygeneracyjnego imperatywu kategorycznego” Hansa Jonasa: „Postępuj tylko 

w taki sposób, aby skutki twego działania dały się pogodzić z ciągłością trwania autentycznego 

życia ludzkiego” (Jonas, 1996, s. 38). Niemiecki filozof miał na uwadze przede wszystkim kwestie 

ekologiczne, chociaż nie tylko. Jego imperatyw dotyczył konieczności życia z odsetek od kapitału 

przyrodniczego, bez naruszania samego tego kapitału, co było jednak przez niego traktowane 

jako warunek sine qua non realizacji innych potrzeb człowieka. Odwołanie się do rawlsowskiego 

rozumienia dóbr podstawowych porządkuje i precyzuje dyskurs w odniesieniu do owych potrzeb. 

Wyznacza zakres potrzeb, które należy mieć na względzie. Chodzi o zapewnienie zaspokojenia 

potrzeb materialnych na poziomie wystarczającym do zachowania praw i wolności, zdobycia 

wiedzy i możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia, gwarantujących społeczne podstawy 

szacunku dla samego siebie, oraz o zapewnienie warunków niezbędnych do życia w zdrowiu, 

rozwoju inteligencji i wyobraźni. Realizacja tych postulatów przez współczesne pokolenia może 

być ich najważniejszym wkładem w „trwanie autentycznie ludzkiego życia” w przyszłości. 
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