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W Y Z WA N I A  W S P ÓŁC Z E S N OŚC I  – 
W O KÓŁ  M YŚ L I  S P OŁE C Z N O - E KO N O M I C Z N E J 
A M A R T Y I  KU M A R  S E N A

Wprowadzenie 

Przekazujemy Państwu numer „Prakseologii” poświęcony proble-
matyce społeczno-ekonomicznej podejmowanej przez Amartyę Ku-
mar Sena. Wybierając ten temat, wzięliśmy pod uwagę, po pierwsze, 
znaczenie dorobku Amartyi K. Sena dla analiz ekonomicznych. Po 
drugie, fakt, że w pracach tego autora, jak w soczewce, skupiają się 
główne problemy, trudności i  dylematy współczesnej gospodarki 
oraz zagadnienia związane z polityką społeczną prowadzoną w co-
raz bardziej zglobalizowanym świecie. Po trzecie, ważny był dla au-
torów tego numeru również fakt, że w badaniach Sena perspektywa 
ekonomiczna zawsze łączy się z perspektywą społeczną. Po czwarte, 
co istotne dla współczesnych rozważań społeczno-ekonomicznych, 
Sen jest jednym z  – raczej rzadkich – przykładów współczesnego 
ekonomisty, który w swoich rozważaniach odwołuje się znacząco do 
refl eksji fi lozofi cznej, dodatkowo fundując swoje rozwiązania na 
wartościach moralnych, w ten sposób wprowadzając je na powrót do 
analiz ekonomicznych. Po piąte, Sen jako ekonomista odwołuje się 
w  swych najważniejszych pracach do centralnych dla europejskiej 
tradycji fi lozofi cznej pojęć, takich jak: wolność czy sprawiedliwość, 
poszukując dla nich pełniejszego zakorzenienia w praktyce społecz-
no-gospodarczej.

Pierwsza grupa artykułów zamieszczonych w niniejszym nume-
rze poświęcona jest problematyce sprawiedliwości. Justyna Mikla-
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szewska w  tekście Teorie sprawiedliwości społecznej: Amartya Sen 
i Martha Nussbaum zmierza do odróżnienia koncepcji sprawiedliwo-
ści odwołujących się do pojęcia ludzkich zdolności (cappabilities) od 
klasycznej teorii sprawiedliwości opracowanej przez Johna Rawlsa, 
następnie wskazuje na różnice w podejściach Sena i Nussbaum oraz 
na nowe perspektywy, które każde z nich otwiera dla fi lozofi i spo-
łecznej. Dorobek Johna Rowlsa stanowi również punkt odniesienia 
dla analizy prowadzonej przez Piotra Szymańca, który w  artykule 
Amartyi Sena teoria sprawiedliwości i jej znaczenie dla fi lozofi i pra-
wa stara się uzasadnić tezę, że Sena koncepcja sprawiedliwości w po-
równaniu z propozycją Rawlsa ma ograniczone znaczenie dla fi lozofi i 
prawa, choć jak zauważa, poszczególne pojęcia stworzone przez Sena 
mogą stać się istotną inspiracją do dalszych rozważań w tym obsza-
rze. Teksty Anny Karwińskiej Koncepcja sprawiedliwego miasta oraz 
Wojciecha Zyska Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności 
przedsiębiorstw – pokryzysowe next steps łączą refl eksję teoretycz-
ną poświęconą sprawiedliwości z jej praktycznymi aplikacjami. Anna 
Karwińska rekonstruuje rozwój idei sprawiedliwego miasta i dąży do 
określenia współczesnych uwarunkowań i  możliwości wykorzysta-
nia tej idei w praktyce, z kolei Wojciech Zysk analizuje skutki globali-
zacji i  internacjonalizacji działalności gospodarczej i  powołując się 
m.in. na opracowany przy udziale Sena Human Development Index, 
kreśli możliwe scenariusze rozwoju sytuacji globalnej na rynkach 
światowych po doświadczeniach ostatniego kryzysu gospodarczego.

Na drugą grupę tekstów, która dotyczy zagadnienia wolności, 
składa się praca Geralda J. Beyera Poverty, Freedom, and Solidarity 
in the Th ought of Amartya Sen, który stara się znaleźć miejsce w fi -
lozofi i Sena na kategorię solidarności oraz pokazać jej związki z po-
jęciami wolności i  sprawiedliwości oraz napisany wspólnie przez 
Joannę Mrówkę i Andrzeja Malawskiego tekst Od wolności do swo-
body wyboru – formalizacja idei Sena w  modelu Arrowa-Debreu, 
w którym Autorzy zmierzają do przeniesienia Sena koncepcji wol-
ności na grunt współczesnej ekonomii teoretycznej i zestawienia jej 
z Schumpeterowską perspektywą rozwoju gospodarczego.
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W grupie trzeciej, poświęconej problematyce wykluczonych, zo-
stały zamieszczone teksty Ingi Mizdrak Ubóstwo a  realizowanie 
własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena, Marii A. 
Paszkowicz Niepełnosprawność w  świetle koncepcji zorientowanej 
na ludzkie możliwości, Katarzyny Guczalskiej Ekonomia femini-
styczna: R. Pearson, S. Chant, A. Sen oraz Judyty Lubach-Sember 
Sytuacja kobiet w krajach arabskich w obszarach edukacji, pracy za-
robkowej i praw politycznych. Inga Mizdrak stara się zinterpretować 
pojęcie ubóstwa zarówno w  kontekście materialnym, jak i  ducho-
wym. Ponadto rozważa także kwestię głodu, a  to wszystko na tle 
zjawiska wykluczenia ubogich z  możliwości pełnego korzystania 
z osiągnięć całego społeczeństwa, a co za tym idzie pozbawienia ich 
wolności wyboru własnej drogi życiowej. Maria A. Paszkowicz pre-
zentuje związki współczesnych koncepcji zdrowia i niepełnospraw-
ności z rozwijanym przez Sena podejściem zorientowanym na ludz-
kie możliwości, dochodząc przy tym do wniosku, że podejście to 
może być owocnym narzędziem analizy sytuacji osób niepełno-
sprawnych i  poprawy ich położenia. Problem wykluczenia kobiet 
znajduje rozwinięcie w pracy Katarzyny Guczalskiej, która analizuje 
kwestie dyskryminacji kobiet w perspektywie refl eksji genderowej, 
oraz tekście Judyty Lubach-Sember koncentrującej się na prezenta-
cji sytuacji kobiet zamieszkujących kraje arabskie i na opisie zmian 
zachodzących w tym regionie ze względu na podjęcie przez kobiety 
walki o równouprawnienie w obszarze politycznym, ekonomicznym 
oraz rodzinnym.

Czwarta, najbardziej heterogeniczna grupa artykułów dotyczy 
zagadnień nierówności, racjonalności oraz wartości azjatyckich. Ja-
nina Filek w tekście Rozważania wokół nierówności omawia nowe 
Senowskie podejście do problemu równości. Aby dotrzeć do istoty 
równości, Sen zadaje heurystyczne pytanie równość czego? Autorka 
analogicznie do propozycji Sena stawia pytanie: nierówność czego?, 
starając się wskazać na praktyczną złożoność procesu mającego eli-
minować nierówności społeczne. Tomasz Kwarciński w tekście Ra-
cjonalność, normatywne zaangażowanie i  autonomia podmiotu 
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zmierza do sformułowania interpretacji Sena koncepcji racjonalno-
ści, uwzględniającej kategorię normatywnego zaangażowania (com-
mitment). Dochodzi przy tym do wniosku, że interpretacja taka 
musi zawierać odniesienie do rozwijanego przez Sena pojęcia auto-
nomii podmiotu. Na koniec Piotr Augustyniak w pracy Jakiej pod-
miotowości potrzebuje nowoczesny świat. Wokół Senowskiej refl ek-
sji na temat wartości azjatyckich porównuje wartości europejskie 
z wartościami azjatyckimi, zastanawiając się nad ich ewentualnym 
uniwersalnym charakterem, stara się jednocześnie ustalić, według 
którego z wymienionych zbiorów wartości przebiega myślenie Sena.

Numer „Prakseologii”, który oddajemy w Państwa ręce otwiera 
tekst Janiny Filek Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla, w któ-
rym zaprezentowano intelektualną biografi ę Amartyi K. Sena. 
Wprowadzenie informacji biografi cznych na temat Sena wydaje się 
istotne przynajmniej z trzech powodów: po pierwsze, pokazują one 
głębokie korzenie myśli społeczno-ekonomicznej Sena – głównie 
wywiedzione z fi lozofi i hinduskiej i przefi ltrowanej przez zachodni 
sposób myślenia, po drugie, ujawniają zadziwiająco bogaty obszar 
jego zainteresowań i powiązania zachodzące między poszczególny-
mi polami badawczymi, które twórczo rozwija, oraz po trzecie, 
zwracają uwagę na rangę problemów, które podejmuje.

Żywimy nadzieję, że prezentowany zbiór tekstów, w  którym 
znajdują się zarówno prace teoretyczne, jak i  próby aplikacji po-
szczególnych koncepcji w praktyce społeczno-gospodarczej, zarów-
no prace o charakterze eksplikacyjnym, jak i teksty wprowadzające 
nowe idee na podstawie dorobku Amartyi Sena, spotka się z Pań-
stwa uznaniem. Jesteśmy bowiem przekonani, że jest to autor, 
w  którego pracach znaleźć można wiele ciekawych inspiracji oraz 
zarys najważniejszych, ale i najtrudniejszych wyzwań, przed jakimi 
stanęła współcześnie ludzkość.
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