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S u m m a r y 

Theories of Social Justice: 
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Th e issue of values is essential for Amartya 
Sen’s political philosophy, likewise for the 
early works of John Rawls. Considering the 
fundamental political value of social justice, 
Sen rejects the Rawlsian attitude because of 
the erroneous concept of human nature, 
adopted by him, which led him to a „blind” 
morality. He proposes a diff erent approach, 
referring to the notion of human capabili-
ties on which his own theory of justice is 
based and he investigates it in the frame-

work of political philosophy, which takes 
into account the qualitative dimension of 
human choices. Martha Nussbaum also 
builds her theory of justice on this notion, 
however, she derives it from the Aristote-
lian concept of man so that it takes on a 
deeper philosophical meaning. Th e aim of 
this paper is to compare and to assess both 
these concepts of justice, referring to hu-
man capabilities, as well as to shed some 
light on the new path of research in political 
philosophy opened by them.
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Wprowadzenie 

Koncepcje sprawiedliwości stworzone przez Amartyę Sena i Marthę 
Nussbaum łączy to, że oboje wywodzą się ze „szkoły” Johna Rawlsa, 
chociaż nie nawiązują wprost do jego teorii, lecz ujmują to zagad-
nienie w  odmienny sposób. Podkreślając inspirację, jakiej dostar-
czyła im rawlsowska teoria sprawiedliwości dystrybutywnej zawar-
ta w  jego dziele: Teoria sprawiedliwości [1971]; odcinają się oni 
jednak zarówno od stosowanej przez niego metodologii, jak i  od 
wynikających z niej wniosków teoretycznych. Inspiracja ta polegała 
na tym, że oboje włączyli się i znacząco posunęli naprzód zainicjo-
waną przez amerykańskiego fi lozofa światową dyskusję na temat 
idei równości oraz nierówności społecznych, która toczyła się w fi lo-
zofi i politycznej po ukazaniu się wspomnianego dzieła Rawlsa. Sen 
włączył się w ową debatę bezpośrednio, już pod koniec lat siedem-
dziesiątych, by ostatecznie w  pełni sformułować swe stanowisko 
w Idei sprawiedliwości [2009]; Nussbaum natomiast poprzez współ-
pracę z Senem czerpała inspirację z prac obu tych uczonych, a swą 
koncepcję przedstawiła w Granicach sprawiedliwości [2006].  

Zarówno Sen, jak i Nussbaum w swoich pracach odrzucają jed-
nak racjonalistyczne i  konstruktywistyczne poglądy Rawlsa. Wy-
chodząc ze stanowiska liberalnego indywidualizmu i  empiryzmu, 
Sen podważa jego osiągnięcia, bowiem fi lozof ten w  swej teorii 
sprawiedliwości nie uwzględnia faktu różnorodności istnień ludz-
kich i  tworzy modele opierające się na redukcjonistycznym ujęciu 
jednostki. Podobnie czyni Nussbaum, która kwestionuje teorię 
Rawlsa także z empirycznego punktu widzenia i stwierdza, że nale-
ży ją odrzucić, ponieważ nie obejmuje pewnych szczególnych grup 
społecznych, oraz istot, które powinny zostać uwzględnione w teo-
rii sprawiedliwości: osób niepełnosprawnych fi zycznie i umysłowo, 
a także zwierząt. Tak więc oboje, Sen i Nussbaum, tworząc swe teo-
rie sprawiedliwości, stosują inną niż Rawls metodologię, podejście 
zdolnościowe (capability approach) i  otwierają tym samym nową 
drogę badawczą oraz nowy nurt poszukiwań, który doczekał się już 
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następców i kontynuatorów, jak również spotkał się z ostrą kryty-
ką, przede wszystkim ze strony uczniów Rawlsa [Pogge 2011].

Podejście zdolnościowe jest metodą empiryczną, w której bada-
cze za podstawę obierają jednostki rzeczywiste i starają się określić 
optymalny, najlepszy sposób ich funkcjonowania w  danym społe-
czeństwie, by mogły one realizować swe zamierzenia, możliwości 
i plany życiowe. Wyznaczenie właściwej dla tego celu struktury rela-
cji społecznych, politycznych i  ekonomicznych jest istotnym ele-
mentem stworzonych przez nich teorii sprawiedliwości. Każda 
z  tych odwołujących się do podejścia zdolnościowego teorii skon-
struowana jest jednak w nieco inny sposób i posiada swoiste zalety, 
jak również pewne słabe strony, w zestawieniu z klasyczną już teo-
rią Rawlsa.    

Problem zdolności 

Amartya Sen po raz pierwszy wprowadził pojęcie zdolności (capabi-
lities) w  1979 roku, w  wykładzie Tannerowskim, opublikowanym 
pod tytułem Description as Choice w książce Choice, Welfare and Me-
asurement; pojawia się ono także w  znanym, szeroko dyskutowa-
nym na świecie i zawartym w tym samym tomie artykule Equality of 
What? [Sen 1982]. W  tym ostatnim Sen włącza się w  wywołaną 
przez Teorię Sprawiedliwości Rawlsa światową dyskusję na temat po-
jęcia równości, kluczowego dla każdej defi nicji sprawiedliwości spo-
łecznej. Krytykuje zawartą w  tym dziele koncepcję dóbr pierwot-
nych przysługujących każdej jednostce w  imię sprawiedliwości, 
ponieważ nie uwzględnia ona różnorodności ludzkich bytów, roz-
maitego typu istnień ludzkich [Sen 1982: 366].

Sen nie akceptuje utylitaryzmu, bowiem w tej teorii przyjmuje 
się, że ludzie są równi w zakresie potrzeb. Jeśli jednostki mają takie 
same podstawowe potrzeby, to maksymalizacja ogólnej sumy uży-
teczności nie jest przy tym założeniu trudna. Utylitaryzm zapewne 
mógłby zostać uznany za teorię prawdziwą, gdyby ludzie byli jed-
nakowi lub podobni do siebie. To samo można powiedzieć o rawl-
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sowskiej zasadzie dyferencji: gdyby ludzie byli do siebie podobni, 
wówczas zaproponowany przez niego indeks dóbr pierwotnych sta-
nowiłby dobre narzędzie oceny korzyści, jaką mogą osiągnąć, żyjąc 
w sprawiedliwym społeczeństwie. W rzeczywistości jednak ludzie 
mają różne potrzeby, w zależności od ich stanu zdrowia, wieku czy 
wykonywanej pracy. A  zatem zarówno utylitaryści, jak i  Rawls 
przeoczają istotne różnice, a ocena korzyści jednostki w terminach 
dóbr pierwotnych prowadzi ich do „ślepej” moralności. 

Zdaniem Sena jednak istnieją różnice między teorią Rawlsa 
a utylitaryzmem; ta pierwsza jest bardziej moralizatorska, gdyż ma 
na celu bezstronną i uczciwą dystrybucję dóbr pierwotnych, włącz-
nie z podstawowymi wolnościami i możliwościami. Stanowisko jed-
nostki w zbiorowości i korzyść, jaka płynie dla niej z uczestnictwa 
w społeczeństwie, są oceniane nie na podstawie użyteczności, lecz 
w terminach posiadania przez nią owych dóbr pierwotnych. Teoria 
ta jednak nie rozwiązuje problemu nierówności społecznych. W ob-
liczu różnic między ludźmi, posiadanych przez nich rozmaitych 
zdolności, które mogliby realizować, oferowanie wszystkim stan-
dardowego zestawu dóbr pierwotnych, jak proponuje Rawls, nie 
oznacza, że wszyscy odtąd zaczną urzeczywistniać swe zdolności, 
bowiem osoby starsze albo cierpiące na pewne choroby mogą nie 
skorzystać na dostarczonym im zestawie, potrzebują bowiem swo-
istych dóbr, by prowadzić zadowalające życie. 

Jak zauważa John Alexander, próbując rozwiązać ten problem, 
Sen w swych rozważaniach wprowadził najpierw pojęcie uprawnień 
(entitlement), by w późniejszych pracach zastąpić je pojęciem zdol-
ności. Początkowo idea uprawnień pojawiła się w pracach Sena do-
tyczących głodu i niedostatku, a następnie rozszerzył on jej zakres 
na podejście zdolnościowe, które ma na celu ocenę dobrostanu czy 
zadowolenia z życia jednostek oraz ich pozycji społecznej „w termi-
nach pewnych podstawowych zdolności do osiągnięcia wartościo-
wego funkcjonowania” [Alexander 2008: 54].

Idea uprawnień jest zatem w koncepcji Sena poprzedniczką poję-
cia zdolności. W  pracy Poverty and Famines wykazał, że panujący 
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w jakimś państwie głód najczęściej nie  wynika z nagłego braku po-
żywienia i spadku podaży żywności, lecz jest spowodowany tym, że 
pewne grupy ludzi utraciły swe dotychczasowe uprawnienia i  siłę 
nabywczą. Ilustruje to często przytaczany przez Sena przykład gło-
du w Bengalu w 1943 roku [Sen 2009: 339]. Jego zdaniem, zjawisko 
głodu ma przyczyny nie tylko ekonomiczne, lecz polityczne i wiąże 
się przede wszystkim z  dystrybucją żywności (Walsh 2012: 14). 
W państwach bogatych problem głodu nie występuje, bowiem w sy-
tuacji, gdy pewne grupy utracą swe uprawnienia i  siłę nabywczą, 
ochrania je system zasiłków oraz pomocy społecznej; kraje biedniej-
sze na ogół takich zabezpieczeń nie mają. Niezależnie jednak od po-
ziomu rozwoju gospodarczego państwa, system demokratyczny jest 
rodzajem zabezpieczenia przed głodem, bowiem w  systemie tym 
rządzący będą się starali, by zjawisko to nie wystąpiło, obawiając 
się, iż nie zostaną ponownie wybrani. W tym kontekście Sen porów-
nuje powojenne Indie i  Chiny, te ostatnie wskutek despotycznej 
i  błędnej polityki ekonomicznej dopuściły do wystąpienia głodu, 
którego demokratyczne Indie nie doświadczyły.

Widoczne w  pracach Sena z  początku lat dziewięćdziesiątych 
przejście od pojęcia uprawnień do pojęcia zdolności jest nie tylko 
zabiegiem stylistycznym, lecz ma o  wiele głębsze znaczenie; ten 
ostatni termin nie oznacza bierności, lecz odnosi się do działania 
i aktywnej partycypacji osoby w społeczeństwie [Sen 2000: 101].  
Sen twierdzi bowiem, że dobrostan i pozycja społeczna ludzi po-
winny być oceniane na podstawie ich „zdolności do osiągnięcia 
wartościowego funkcjonowania” [Sen 1993: 31]. W  tym kontek-
ście pojawia się nowe pojęcie: funkcjonowanie, które oznacza osią-
gnięcia danej osoby, to, co dana jednostka zdziała lub kim jest. 
Pojęcie to wchodzi w  zakres szerszej kategorii, ogólnego stanu 
osoby, lecz stan ten trzeba odróżnić od dóbr, które jej przysługują, 
i od subiektywnego poczucia szczęśliwości. Jak pisze Sen, „Funk-
cjonowanie trzeba odróżnić od (1) posiadania dóbr (i  odpowied-
niej ich charakterystyki), wobec których jest ono późniejsze; i od 
(2) posiadania użyteczności (w  formie szczęścia wynikającego 
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z funkcjonowania), wobec której jest ono w istotny sposób uprzed-
nie” [Sen 1987: 7].

Zdolności i zdolności do funkcjonowania oznaczają więc to, co 
jednostka może osiągnąć realnie w społeczeństwie. Pojęcie to nale-
ży rozpatrywać na gruncie fi lozofi i politycznej, gdyż ich realizacja 
wymaga politycznej, ekonomicznej i  społecznej infrastruktury. 
Wprowadzając pojęcie zdolności i czyniąc je kluczowym terminem 
swej teorii sprawiedliwości, Sen przechodzi więc z płaszczyzny an-
tropologicznej do sfery politycznej, stara się też ukazać praktyczne 
znaczenie analizowanych przez siebie pojęć.  

Przejście to ma także inne doniosłe skutki w fi lozofi i politycznej 
Sena, oznacza bowiem przemianę pojęcia wolności. Przenosząc cię-
żar znaczeniowy z uprawnień na pojęcie zdolności, opowiada się on 
za wolnością w państwie i w społeczeństwie demokratycznym. Wol-
ność w jego koncepcji jest wartością autonomiczną, ściśle związaną 
z jednostką, lecz musi się ona realizować w pewnych warunkach i do 
swej realizacji potrzebuje otoczenia w  postaci państwa demokra-
tycznego. Jest to więc, w jego ujęciu, zarówno wolność pozytywna, 
jak i negatywna. 

Zdolności, wolność jednostki i sprawiedliwość 

W książce Anarchia państwo i utopia (1974), która jest wykładem fi -
lozofi cznych podstaw libertarianizmu, Robert Nozick skrytykował 
wczesne prace Sena, pisane w  duchu teorii społecznego wyboru 
i stanowiące rozwinięcie tez Kennetha Arrowa [Nozick 1988: 164]. 
Zapewne pod wpływem tych uwag Sen skonstatował, że teoria so-
cial choice jest ślepą uliczką, a przedstawione w  jej ramach analizy 
wyborów są jałowe, ze względu na ściśle racjonalistyczny i aksjoma-
tyczny charakter prowadzonych badań. Zbliżył się wówczas do teo-
rii wyboru publicznego, podkreślając jako jej zaletę empiryczny 
grunt, na którym jest oparta. Zainspirowany obecnym w pismach 
Jamesa Buchanana libertariańskim ujęciem jednostki wybierającej 
i  działającej w  sposób wolny, niezdeterminowany, starał się połą-
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czyć tę koncepcję z  wprowadzoną do fi lozofi i liberalizmu przez 
Rawlsa ideą sprawiedliwości społecznej, osiąganej w ramach demo-
kratycznego państwa. Ostatecznie jednak przyjął, że określanie ce-
lów zbiorowych powinno się dokonywać w państwie o ustroju libe-
ralnej demokracji, w  którym są prowadzone debaty i  dyskusje na 
temat celów działania. By jednak te debaty opierały się na jasnych 
kryteriach wartości, umożliwiających ocenę proponowanych roz-
wiązań, należy zająć się problemem: jak rozwiązania i decyzje poli-
tyczne, oraz ekonomiczne wpływają na życie i funkcjonowanie nie 
abstrakcyjnej, lecz konkretnej jednostki. Ten grunt empiryczny stał 
się podstawą pojęcia zdolności, które ona posiada i  które może 
w swoim życiu społecznym realizować. Jeśli wiele możliwych per-
spektyw otwiera się przed jednostką i wykorzystując swe zdolności, 
może je ona spożytkować dla swego dobra, osiągnięcia dobrego ży-
cia, to państwo, które jej to umożliwia, będzie państwem sprawie-
dliwym. 

Teoretycznej podstawy dla Senowskiej teorii sprawiedliwości 
określonej w sposób empiryczny dostarczył Adam Smith, jako twór-
ca Teorii uczuć moralnych i przestawionej tam idei „bezstronnego ob-
serwatora”. Koncepcja ta bowiem przeniesiona została przez Sena 
na grunt fi lozofi i politycznej i przybrała postać komparatystycznej 
procedury, która pozwala, jego zdaniem, rozwiązać problem przej-
ścia od empirycznych i  subiektywnych danych do obiektywnego 
punktu widzenia, oraz do oceny polityki danego państwa właśnie ze 
względu na umożliwienie jednostkom funkcjonowania. Ocena ta 
jest jakościowa i uwzględnia przede wszystkim wolność ujmowaną 
w jakościowym wymiarze. Filozofi a polityczna Sena jest więc teorią 
zbudowaną na podstawach empirycznych i umożliwiającą do pew-
nego stopnia mierzenie jakości, a  także uwzględniającą systemy 
wartości wyznawane przez jednostki.     

Pojęcie wolności, jakim posługuje się Sen, zostało przezeń okre-
ślone w  sposób metaforyczny w  kilkakrotnie pojawiającym się 
w jego pracach przykładzie – historii Kadera Mii, który będąc mu-
zułmaninem, został zabity przez hinduistów w okresie walk religij-
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nych w czasach, gdy Sen jako dziecko mieszkał w Dhace. Alternaty-
wa, przed jaką stanął ów człowiek w ówczesnych warunkach, była 
następująca: pozostać w  domu i  czekać, aż on sam i  jego rodzina 
umrą z głodu, czy iść w niebezpieczny rejon walk w celu znalezienia 
dorywczej pracy. Kader Mia wybrał to drugie, lecz czy można tu mó-
wić o wolności wyboru? Zdaniem Sena sytuacja ta nie ma nic wspól-
nego z poszanowaniem ludzkiej wolności. Nie można o niej mówić, 
jeśli człowiek zostaje postawiony w sytuacji przymusowego wyboru 
spośród dostępnych dwóch możliwości: zostać zabitym albo umrzeć 
z głodu [Sen 2006: 173]. Tak więc, wolność wyboru wymaga pew-
nych warunków nie tylko podmiotowych, ale także politycznych 
i społecznych, które musi państwo spełnić, warunków do funkcjono-
wania. W ramach tych możliwości jednostka może wybrać, lecz wa-
runki te powinny dawać jej okazję do poprawy życia i zadowolenia. 

Zdolności są refl eksją nad ludzką wolnością do osiągnięcia war-
tościowego funkcjonowania i do bycia tym, kim człowiek chce być. 
Kiedy jednak analizujemy zakres wolności, jaka przysługuje jedno-
stce, trzeba rozróżnić dwa aspekty: sprawczości (agency) i dobrosta-
nu czy zadowolenia z życia (well-being). To ostatnie pojęcie odnosi 
się do korzyści jednostki, zadowolenia z  tego, że jest zdrowa, wy-
kształcona i niegłodna; to pierwsze natomiast oznacza różne rodza-
je aktywności jednostek, które podejmują działania, by osiągnąć 
zamierzone cele [Alexander 2008: 58]. Rozróżnienie tych dwóch 
sposobów przejawiania się wolności w życiu jednostki jest istotne 
i wiąże się z ogólną koncepcją człowieka, bowiem o ile w pierwszym 
ujęciu jednostka jest postrzegana jako podmiot działania, za które 
jest odpowiedzialna, o tyle w  drugim występuje ona jako benefi -
cjent działań lub instytucji wobec niej zewnętrznych, a  przede 
wszystkim państwa. Jednak chodzi tu zawsze o tę samą osobę, zaś 
zalecaną przez Sena, najlepszą drogą do osiągnięcia zadowolenia 
i satysfakcji z życia jest zachęcenie jej do podjęcia działań. Na przy-
kład: sytuacja kobiety w wielu krajach dramatycznie się poprawia, 
gdy może ona znaleźć niezależny dochód, zatrudnienie poza do-
mem lub uzyskać wykształcenie. Te czynniki wpływają na aktyw-
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ność kobiet i  powodują ważne konsekwencje dla ich sytuacji spo-
łecznej, oraz roli w rodzinie [Sen 2002: 209].

Tak więc wolność jest w nas, lecz możliwości wypływają z działań 
otoczenia, rządu i państwa, które je stwarza jednostkom. Zapewne, 
jest to dziedzina trochę niezależna od aktywności człowieka, której 
jednak nie można pominąć przy charakterystyce ludzkiej wolności. 
Przedstawione w  pracach Sena ujęcie tego problemu dowodzi, że 
chociaż podobnie jak libertarianie uznaje on wolność jednostki za 
podstawową wartość, jednak wyraźnie nie zgadza się on z Hayekow-
ską koncepcją wolności i opowiada się po stronie liberalizmu „wraż-
liwego społecznie”. Ponadto odsłania się tu także charakterystyczne 
dla stanowiska Sena skupienie uwagi na związku pomiędzy wolno-
ścią a jakością życia jednostki1.

Filozof ten charakteryzuje owo kluczowe w  jego fi lozofi i poli-
tycznej pojęcie poprzez wyróżnienie kolejnych wymiarów ludzkiej 
wolności, która przejawia się w sferze prywatnej i polega na pano-
waniu, władzy nad tym, co się człowiekowi w życiu przydarza, oraz 
w  dziedzinie społecznej, w  której zależy ona od warunków ze-
wnętrznych. 

Wolność w wymiarze prywatnym jest podstawą aktywności i wa-
runkiem, bez którego nie można sobie pomyśleć działania jednost-
ki, tak więc musimy ją założyć jako fundamentalne prawo jednostki. 
Sen nie używa w tym kontekście stosowanego przez libertarian ter-
minu „prawa”, lecz posługuje się pojęciem „zdolności”. Zdolności są 
fundamentem wolności jednostki i od niej samej zależy, czy zrobi 
z nich użytek, bowiem nawet w trudnych warunkach i w okoliczno-
ściach skrajnie niesprzyjających jednostka może wykazać aktyw-
ność, działać w taki czy inny sposób, jeśli chce. Stwierdzenie to stało 
się powodem ostrej krytyki stanowiska Sena przez G.A. Cohena, 
który zarzucił mu „atletyczną koncepcję człowieka”, ale przede 
wszystkim to, że aktywność jednostki nie przekłada się z koniecz-

1 Zwrócił na to uwagę Gerald J. Beyer w artykule: „Nie ma wolności bez solidarności”: wolność 
w ujęciu Amartyi Sena kontra neoliberalna koncepcja wolności, w niniejszym tomie.
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ności na jej rozwój i urzeczywistnienie przez nią zdolności [Cohen 
2011: 43]. Zarzut ten jednak jest oparty na nieporozumieniu; Sen 
nie twierdzi, że zdolności i ich posiadanie sprawiają, iż człowiek jest 
całkowicie odpowiedzialny za to, co go w życiu spotyka, i za swą sy-
tuację życiową w wymiarze ekonomicznym, bowiem sposób realiza-
cji zdolności i ich wykorzystanie przez człowieka zależy od drugiego 
czynnika, jakim jest ów społeczny wymiar wolności.

Ujmowana w wymiarze społecznym wolność oznacza, że realizu-
jąc zdolności i  podejmując jakieś działanie, wchodzimy w  relacje 
z otoczeniem. Środowisko to może być przyjazne i sprzyjać realiza-
cji naszego potencjału jednostkowego, ale nie musi. W przyjaznym 
środowisku, w odpowiedzialnym i życzliwym człowiekowi państwie, 
jednostka rozwija swe zdolności oraz dobrze się jej powodzi. Może 
zdobyć wykształcenie, ma dostęp do służby zdrowia, może uzyskać 
nisko oprocentowany kredyt na prowadzenie fi rmy. Nie oznacza to 
jednak akceptacji dla jakiejś formy socjalizmu państwowego, od 
którego Sen wyraźnie się dystansuje. Zarówno socjalizm, postulują-
cy zniesienie własności prywatnej drogą rewolucji, jak i socjaldemo-
kratyzm, nakazujący reformowanie środowiska kapitalistycznego, 
kładą nacisk na czynniki pozajednostkowe, „warunki” społeczne, 
które dopiero umożliwią jednostce osiągnięcie tych celów. Wolność 
we wspomnianych koncepcjach zależy przede wszystkim od ustano-
wienia pewnej doskonałej struktury, nie jest zaś, jak w liberalnym 
ujęciu – związana z  jednostkami i  ich działaniami. Indywidualizm 
Sena odróżnia go od holistycznych i deterministycznych koncepcji 
społeczeństwa, gdyż, jego zdaniem, nawet w  niekorzystnych wa-
runkach jednostka może podjąć wysiłek, by wydobyć się z  biedy, 
oraz może liczyć na życzliwość i pomoc ze strony innych ludzi, oraz 
organizacji pozarządowych, a niekoniecznie państwa.

Sen stara się wyważyć właściwe proporcje między aktywnością 
jednostki a sprzyjającymi jej warunkami ekonomiczno-społecznymi 
i stwierdza, że bez zapewnienia człowiekowi minimalnego stopnia 
egzystencji realizacja zdolności nie jest możliwa. Jednak unika on 
bliższego określenia tych podstawowych warunków, nie podaje 
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konkretnej ich listy, co odróżnia go od Johna Rawlsa (lista dóbr 
pierwotnych) i Marthy Nussbaum (lista zdolności). Dlatego też uza-
sadniony wydaje się zarzut, iż analizy Sena cechuje pewna niekon-
kretność, która sprawia, że nie mamy właściwie precyzyjnego kryte-
rium oceny rządów i instytucji.

Dlaczego więc Sen wzbrania się przed sporządzaniem takiej li-
sty? Omawiając Rawlsowską koncepcję dóbr pierwotnych, wyjaśnia 
on, że żadna lista podstawowych dóbr, które mają być zapewnione 
jednostkom, nie spełnia swego zadania dostarczenia ludziom pod-
staw do rozwijania swych zdolności. Może ona jedynie umożliwić 
ludziom przeżycie, ale nie godne życie, w którym uzyskaliby oni za-
dowolenie. Bowiem ofi arowanie ludziom, w formie zasiłku, elemen-
tarnych środków dla zdrowego człowieka jest zadowalające, lecz nie 
wystarcza na pokrycie potrzeb człowieka chorego i  nie poprawia 
jego komfortu życia. Problemu tego nie da się rozwiązać na gruncie 
systemu teoretycznego, gdyż w rzeczywistości ludzie różnią się mię-
dzy sobą i to trzeba wziąć pod uwagę. 

Nie znaczy to, że Sen całkowicie lekceważy kwestię elementar-
nych środków umożliwiających przeżycie, bowiem pisał on wielo-
krotnie, że pewien zasób żywności, minimalna edukacja i dostęp do 
pomocy medycznej w wymiarze podstawowym stanowią niezbędne 
warunki, które każde państwo powinno swym obywatelom zapew-
nić. Dostęp do szerszej gamy możliwości życiowych jest pożądany, 
lecz ich zakres ustala się w publicznej debacie, gdyż zależy to już od 
ogólnej sytuacji społecznej i  gospodarczej. Jak podzielić wypraco-
wany w państwie dochód? Jakie są priorytety? Nie można opraco-
wać matematycznego modelu, społeczeństwo demokratyczne musi 
o tym debatować i wskazać rządzącym cele [Sen 2004].

Zjawiskiem, które występuje prawie we wszystkich współcze-
snych państwach demokratycznych, nawet w krajach wysoko rozwi-
niętych, jest bieda. Z problemem tym musi się zmierzyć każda fi lo-
zofi a polityczna, która, jak to ma miejsce w wypadku Sena, opiera 
się na empirii i głosi ideę sprawiedliwości. Bieda w  jego koncepcji 
jednak nie daje się określić poprzez mierniki ilościowe, takie jak 
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najczęściej stosowane w opracowaniach ekonomicznych kryterium 
dochodu narodowego przypadającego na głowę mieszkańca, lecz 
zostaje przez niego określona jako niedostatek możliwości. Możli-
wości w znaczeniu pozytywnym, nie negatywnym, tzn. takich, któ-
re umożliwiają jednostce polepszenie, a nie pogorszenie jej poziomu 
życia.

Jak wspomniałam, jednym z  argumentów wysuniętych przez 
Sena przeciwko sporządzaniu list dóbr podstawowych, w  rodzaju 
tej, którą znajdujemy w koncepcji Rawlsa, jest ich nieadekwatność, 
co sprawia, że nie stwarzają one jednostkom okazji do wyjścia poza 
elementarny poziom egzystencji. Drugim powodem może być to, że 
w ślad za każdą listą niezbędnych dóbr idzie postulowanie określo-
nych działań państwa i wzmocnienie jego uprawnień, co może odbić 
się niekorzystnie na ludzkiej wolności i inicjatywie. Ten w istocie li-
bertariański argument jest tu przeszkodą, która nakazuje Senowi 
w  obawie przed rozrostem władzy państwa, minimalizować jego 
rolę w działaniach gospodarczych, podkreślać zaś wagę organizacji 
pozarządowych i działań indywidualnych.

Sen jest empirystą, nie pragnie tworzyć abstrakcyjnej idei spra-
wiedliwości, która stanowiłaby rodzaj modelu, formy nakładanej na 
rzeczywistość. Jako myśliciel liberalny szuka on możliwości przej-
ścia od indywidualnej wolności decydowania do zbiorowych celów, 
poprzez inne narzędzia niż budowa racjonalistycznie uzasadnione-
go systemu. Nie przekonały go stworzone na gruncie liberalizmu 
teorie Rawlsa i Arrowa ani nawet najbardziej zbliżona do jego wła-
snego podejścia koncepcja Buchanana. Sięga więc, jak już wspo-
mniałam, do Adama Smitha, do kluczowego w stworzonej przezeń 
teorii moralności idei bezstronnego obserwatora, i przenosi ją z ety-
ki w wymiar polityczny. Idea ta jawi się tu jako komparatystyczna 
procedura służąca do określania celów w debacie publicznej. Pozwa-
la ona na przejście od poziomu subiektywnych ocen i wartości  na 
wyższy poziom zbiorowych ustaleń, uzgodnień, a wreszcie wartości, 
podzielanych przez wszystkich i  będących wskazówką dla rządzą-
cych.
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Powstaje pytanie o  możliwość praktycznego zastosowania tej 
procedury w programach polityki społecznej czy w programach go-
spodarczych. Podnoszono przeciwko teorii Sena zarzut, że jego 
„ekonomia oparta na wartościach” z trudnością daje się przełożyć 
na język konkretnych zaleceń czy określonej polityki gospodarczej. 
Skłoniło to zapewne Marthę Nussbaum do opracowania listy zdol-
ności, które w jej koncepcji nie są prawami człowieka, jednak mają 
ukonkretniony kształt i mogą stanowić, podobnie jak prawa czło-
wieka podstawę do roszczeń obywateli wobec państwa, a w każdym 
razie służą jako wyznacznik do realizowania ważnych dla zbiorowo-
ści celów społecznych, a także mogą być miernikiem prowadzonej 
w państwie polityki gospodarczej oraz społecznej. 

Wydaje się jednak, że stajemy tu przed problemem ogólnym, na-
tury metodologicznej, dotyczącym rozmaitych teorii sprawiedliwo-
ści, które, ogólnie rzecz ujmując, nie mają zastosowania praktycz-
nego. Wprawdzie są to teorie normatywne, lecz ich bezpośrednie 
zastosowanie do programów polityki gospodarczej czy społecznej 
nie jest możliwe, raczej mogą być pomocne w  kreowaniu polityki 
gospodarczej, jednak określone ich zastosowanie jest już kwestią 
dalszych losów teorii politycznej, na które jej twórca nie ma bezpo-
średniego wpływu. Czasem zdarza się, jak w wypadku Leszka Balce-
rowicza czy Mario Montiego, że teoretyk ekonomista zostaje powo-
łany na stanowisko premiera lub wicepremiera i dokonuje reform 
zgodnie z wyznawaną przez siebie teorią, lecz sytuacje te są rzadkie. 

Jeśli zaś chodzi o teorię Sena, problemem, który nastręcza szcze-
gólnych trudności przy próbie jej praktycznego zastosowania, jest to, 
że jak wspominałam, w jego ujęciu bieda, niedostatek a nawet głód 
nie polegają tylko na braku wystarczającej ilości pożywienia, lecz na 
braku możliwości realizacji przez jednostki posiadanych zdolności, 
utraceniu dotychczasowych uprawnień [Miklaszewska 2012: 95] i – 
co czyni rzecz jeszcze trudniejszą i mniej wymierną – zdaniem Sena 
bieżące funkcjonowanie oraz to, jak w danej chwili człowiek swe zdol-
ności realizuje, nie jest właściwą miarą jego sytuacji, lecz to, jakie 
zdolności mógłby on w danej chwili realizować [Pogge 2011: 18]. 
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Sen wielokrotnie stwierdzał, że żadna lista dóbr podstawowych 
nie może uwzględniać rozmaitości istnień ludzkich, był więc prze-
ciwny konstruowaniu list dóbr pierwotnych czy listy zdolności. Sam 
stworzył coś w rodzaju takiej listy, lecz, jak podkreślał, obejmowała 
ona tylko kilka najbardziej podstawowych zdolności, była więc na-
rzędziem do mierzenia poziomu ubóstwa lepszym niż mierniki ilo-
ściowe (GDP lub GNP), gdyż uwzględniała dane jakościowe, ale bar-
dzo jeszcze niedoskonałym z  punktu widzenia stworzenia pełnej 
teorii sprawiedliwości. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że idea rów-
ności, obecna w każdej defi nicji sprawiedliwości i dotychczas zwykle 
określana w  przestrzeni wolności, dochodu, dóbr podstawowych, 
zasobów czy użyteczności powinna zostać wyrażona w przestrzeni 
zdolności. Ze względu na różnorodność istnień ludzkich politycy 
nie powinni zmierzać do zrównania dochodów jednostek, lecz do 
zrównania w zakresie zdolności do osiągania przez nie wartościo-
wych celów, co może współistnieć z nierównościami w  innych po-
staciach [Alkire 2013].

Istnieją już także próby mierzenia poziomu życia ludzi w oparciu 
o zaproponowane przez Sena kryteria, na przykład, corocznie ogła-
szany Human Development Report stanowi rezultat badań nad roz-
wojem mierzonym nie w kategoriach dochodu, lecz w zakresie roz-
woju ludzkich zdolności. Będący jego częścią Human Development 
Index zawiera ranking poziomu życia w różnych krajach i obejmuje 
trzy podstawowe zdolności: długość życia, dostęp do oświaty, pod-
stawowy standard życia. Świadczy to niewątpliwie o tym, że porów-
nanie dokonywane ze względu na dochód narodowy na głowę nie 
jest już dziś jedynym miarodajnym kryterium poziomu życia [Ale-
xander 2008: 59]. Te podstawowe mierniki wydają się w koncepcji 
Sena jedynie możliwe do przyjęcia, nie zgadza się on bowiem z bar-
dziej szczegółowymi wyznacznikami poziomu jakości życia, nie ak-
ceptuje też proponowanego przez Nussbaum określenia szczegóło-
wej listy zdolności, uważa bowiem, że selekcja wartości jest 
nieodłączną częścią „podejścia zdolnościowego” jako pewnej demo-
kratycznej procedury. 
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Od capabilities do teorii sprawiedliwości: 
Sen i Nussbaum

Martha Nussbaum, która przejęła wprowadzone przez Sena pojęcie 
zdolności, by uczynić z niego jedną z centralnych kategorii swej teo-
rii sprawiedliwości, podkreśla jednak, że w jej interpretacji ma ono 
bardziej fi lozofi czny niż ekonomiczny charakter, jak to miało miej-
sce w pierwotnej wersji. Dzieje się tak poprzez osadzenie tego poję-
cia w etyce Arystotelesa, gdzie celem życia człowieka jest osiągnię-
cie dobrego życia i szczęścia, które nie sprowadza się do osiągnięcia 
przyjemności, lecz składa się nań wiele rozmaitych czynników. 
Nussbaum czerpie także z teorii politycznej Arystotelesa przekona-
nie o  społecznym wymiarze życia jednostki, dlatego nie sięga po 
umowę społeczną w  celu ugruntowania idei sprawiedliwości, lecz 
uzasadnieniem tym jest „polityczna” natura ludzkiej egzystencji, 
która skłania jednostki do życia w polis. 

Stworzona przez nią lista dziesięciu podstawowych zdolności ma 
znaczenie uniwersalne i  opiera się na pojęciach ludzkiej godności 
[Nussbaum 2006: 75], a także na nowoczesnej idei równości, nie-
obecnej w pismach starożytnego fi lozofa. Tworzy teorię „hybrydo-
wą”, w której określenie treści wartości społecznych dokonuje się, 
podobnie jak w koncepcji Sena, w ramach dyskusji, demokratycznej 
debaty. W  odróżnieniu od Sena jednak, Nussbaum przedstawia 
w  Granicach sprawiedliwości listę owych zdolności, służących jako 
wyznaczniki godnego życia, której celem jest zarówno ocena istnie-
jących współcześnie społeczeństw, jak i  ustanowienie podstawy 
roszczeń, jakie jednostki mogą wysuwać wobec wspólnoty i  pań-
stwa:

1. Życie. Bycie zdolnym do przeżycia życia o normalnej długości, 
bez przedwczesnej śmierci albo śmierci z powodu braku warun-
ków godziwej egzystencji.
2. Zdrowie. Bycie zdolnym do cieszenia się dobrym zdrowiem, 
włącznie ze zdolnością do reprodukcji, do odpowiedniego odży-
wienia i dachu nad głową. 
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3. Integralność cielesna. Bycie zdolnym do przenoszenia się 
z  miejsca na miejsce, niedoznawanie agresji ani przemocy 
domowej czy seksualnej, posiadanie możliwości satysfakcji sek-
sualnej i wyboru w kwestiach reprodukcji. 
4. Zmysły, wyobraźnia i myśl. Bycie zdolnym do używania zmy-
słów, wyobraźni i rozumu po ludzku, czyli wspartych edukacją, 
lecz nieograniczającego się do podstawowych umiejętności 
czytania i  pisania oraz elementarnej wiedzy matematyczno-
-przyrodniczej. Bycie zdolnym do używania wyobraźni i myśle-
nia w  celu doświadczania i  wytwarzania dzieł oraz wydarzeń 
według własnego wyboru o charakterze religijnym, literackim, 
muzycznym itp. Bycie zdolnym do używania własnego umysłu 
w sposób zapewniający wolność ekspresji w odniesieniu zarów-
no do politycznej, jak i artystycznej wypowiedzi, oraz swobody 
praktyk religijnych. Bycie zdolnym do posiadania sprawiających 
przyjemność doświadczeń i do unikania niechcianego bólu.   
5. Emocje. Bycie zdolnym do przywiązania się do wybranych 
przez nas osób i  rzeczy, do kochania tych, którzy nas kochają 
i  o  nas dbają, oraz do smutku z  powodu ich nieobecności; do 
miłości, żalu, tęsknoty, wdzięczności i do uzasadnionego gnie-
wu. Niedoświadczanie sytuacji, w  której własny emocjonalny 
rozwój byłby zakłócony przez obawę czy strach. (Wspieranie 
tej zdolności oznacza wspieranie form stowarzyszania się ludzi, 
mających kluczowe znaczenie w ich rozwoju).   
6. Rozum praktyczny. Bycie zdolnym do sformułowania kon-
cepcji dobra i  krytycznej refleksji dotyczącej planowania 
własnego życia. (Obejmuje to ochronę swobody sumienia 
i przekonań religijnych).
7. Afiliacja. A. Bycie zdolnym do życia wspólnie z  innymi, do 
okazywania zainteresowania innymi ludźmi i angażowania się 
w  społeczne interakcje; bycie zdolnym do wyobrażenia sobie 
sytuacji drugiego człowieka. (Chronienie tej zdolności oznacza 
chronienie instytucji, które tworzą i wspierają tego typu formy 
stowarzyszeń, a  także ochraniają wolność zgromadzeń i  poli-
tycznej wypowiedzi). B. Posiadanie społecznych podstaw do sza-
cunku i niebycia poniżanym, lecz traktowanym jako obdarzona 
godnością istota, której wartość jest równa tej, którą posiadają 
inni. Obejmuje to gwarancję braku dyskryminacji z  powodów 
rasowych, płci, orientacji seksualnej, etniczności, przynależno-
ści kastowej, religii, narodowości.
8. Inne gatunki. Bycie zdolnym do życia z  troską i w  relacji do 
zwierząt, roślin i świata przyrody.
9. Zabawa. Bycie zdolnym do śmiechu, zabawy, aktywności 
rekreacyjnej.
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10. Panowanie nad środowiskiem. A. Politycznym. Bycie zdolnym 
do uczestnictwa w wyborach politycznych, które rządzą czyimś 
życiem; posiadanie prawa do politycznej partycypacji, gwarancji 
wolności słowa i stowarzyszeń. B. Materialnym. Bycie zdolnym 
do posiadania majątku (zarówno nieruchomości, jak i ruchomo-
ści) i do posiadania praw własności na równi z innymi; posiada-
nie prawa do zatrudnienia na równi z innymi, posiadanie wolno-
ści od bezpodstawnego przeszukiwania i grabieży. W pracy, bycie 
zdolnym do pracy jako istota ludzka, wykorzystująca swój rozum 
praktyczny i nawiązująca znaczące relacje o charakterze wzajem-
nościowym z innymi pracownikami [Nussbaum 2006: 76–77].  

Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy tymi podstawowymi 
określeniami ludzkich zdolności a prawami człowieka czy niektóry-
mi koncepcjami praw naturalnych, jednak zdolności różnią się od 
nich, ponieważ ich realizacja wymaga odpowiedniej struktury poli-
tyczno-ekonomicznej, a ponadto nie mają one absolutnego statusu, 
lecz ich szczegółowa treść i zakres są ustalane w trakcie debaty spo-
łecznej [Nussbaum 2008: 60, 2011: 62].

Wadą tej koncepcji są milcząco przyjmowanie przez Nussbaum 
założenia dotyczące owej infrastruktury polityczno-ekonomicznej, 
w postaci, na przykład, możliwości zapewnienia wszystkim obywa-
telom pracy. Przypomina to socjalistyczną utopię i  obecne w  niej 
prawo do pracy, postulat, którego żadne państwo w rzeczywistości 
nie może w  pełni zagwarantować. Podobnie jak marksowski ideał 
godnego życia, tak i powyższa lista zdolności pozostaje więc zbio-
rem postulatów, zakładającym dobrą wolę rządzących oraz w miarę 
wysoki poziom gospodarczy państwa, umożliwiający ich realizację. 
Obecne jest tu także kosmopolityczne przekonanie, że zdolności 
i kryjące się za nimi wartości, charakterystyczne dla Zachodu, które 
są przedmiotem postulowanych działań, są cenione we wszystkich 
kulturach i zbiorowościach na świecie.

Amartya Sen podchodzi do tego problemu w sposób bardziej re-
alistyczny i  chociaż podziela owo kosmopolityczne przekonanie 
o  wspólnocie podstawowych cenionych przez ludzi zdolności, to 
jednak ich szczegółowo nie określa, zdając sobie sprawę z różnic po-
lityczno-gospodarczych, jakie we współczesnym świecie występują, 
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w jego koncepcji pozostają one ogólnymi postulatami. Obie więc te 
teorie sprawiedliwości ufundowane na pojęciu zdolności, mimo 
dzielących je różnic, mają ten sam słaby punkt: nie określają przej-
ścia od postulatów do ich realizacji, nie wskazują drogi innej niż de-
mokratyczna debata, która ustala zakres i szczegółową treść zdol-
ności. Brakuje w  nich wskazania, jakie konkretnie działania mają 
być podjęte i  jakie instytucje temu celowi służą, poza tym, że Sen 
wspomina o roli organizacji pozarządowych, zaś Nussbaum kładzie 
nacisk na kosmopolityczne wychowanie. Wydaje się, że pod tym 
względem krytykowana przez nich teoria sprawiedliwości Rawlsa 
ma nad ich koncepcjami przewagę, fi lozof ten bowiem przedstawia 
instytucjonalne ramy potrzebne do realizacji ogólnej fi lozofi cznej 
idei sprawiedliwości.

Nussbaum, podobnie jak Sen, nie uznaje jednak powyższego ar-
gumentu za zasadny, kwestionuje ona nie tylko teorię Rawlsa, lecz 
także wszelkie kontraktualistyczne ujęcia problemu sprawiedliwo-
ści, ze względu na ich wady teoretyczne, które ujawniają się w mo-
mencie prób ich praktycznego zastosowania. Teorie te bowiem opie-
rają się na idei umowy między jednostkami, istotami, które kierują 
się racjonalnym sposobem myślenia; reguły sprawiedliwości są 
w nich ustanawiane przez tego rodzaju podmioty i dla nich samych. 
W rzeczywistości jednak w podejściu tym pomija się całe grupy spo-
łeczne: są to kobiety, w takich krajach jak na przykład Indie, gdzie 
z powodów społeczno-kulturowych nie mają one równego z mężczy-
znami dostępu i możliwości podjęcia pracy; są to niepełnosprawni, 
którzy nie mogą, tak jak ludzie zdrowi, dokonać zakupów w sklepie, 
gdyż nie potrafi ą pokonać przeszkody w postaci schodów; są to oso-
by niepełnosprawne pod względem umysłowym, a wreszcie zwierzę-
ta, którym współczesny świat odmawia praw do bycia obywatelami 
świata. Tak więc, zdaniem Nussbaum, żadna koncepcja sprawiedli-
wości opierająca się na umowie społecznej, łącznie z teorią Rawlsa, 
nie ujmuje specyfi cznych problemów tych ludzi i zwierząt, dopiero 
podejście zdolnościowe umożliwia stworzenie pełnej, to znaczy 
uwzględniającej wspomniane grupy teorii [Nussbaum 2006: 14–15]. 



43

Prakseologia nr 156/2014

Zwrócenie uwagi na pewne pomijane w dotychczasowych rozwa-
żaniach nad sprawiedliwością grupy społeczne jest cennym i  no-
wym odkryciem, które Nussbaum wnosi do współczesnej fi lozofi i 
politycznej, jednak zaproponowane przez nią rozwiązanie tej kwe-
stii w oparciu o pojęcie zdolności jest w gruncie rzeczy podobne do 
koncepcji Sena. Ich stanowiska są zbliżone do relatywizmu, chociaż 
oboje starają się uniknąć skrajnej jego postaci. Sen nie próbuje usta-
lić kryterium sprawiedliwości społecznej i  szczegółowe określenie 
„tego, co się komu należy” deleguje do demokratycznej debaty, jed-
nak zabezpieczeniem przed absolutną dowolnością przy wyznacza-
niu wartości i celów społecznych staje się w jego koncepcji kompara-
tystyczna procedura podejmowania decyzji, oparta na pojęciu 
bezstronnego obserwatora. Zbyt wielkie zaufanie pokłada on jed-
nak w demokracji i w debacie publicznej, nie uwzględnia natomiast 
roli grup interesu i możliwości manipulowania przez nie opinią pu-
bliczną. Nussbaum natomiast nie pokłada pełnej ufności w demo-
kratycznej debacie, lecz podaje wzorzec, którym powinniśmy się 
kierować przy wyborze celów zbiorowych. Jej koncepcja także ma 
na celu uniknięcie całkowitej dowolności przy ustalaniu celów zbio-
rowych, chociaż dopuszcza ona w  ramach owego wzorca wielość 
możliwych interpretacji. 

W  istocie jednak wspomniane różnice pomiędzy tymi dwiema 
teoriami sprawiedliwości nie są głębokie, przy czym trzeba podkre-
ślić, iż Nussbaum nie jest tylko komentatorką i interpretatorką fi lo-
zofi i politycznej Sena. Zapożycza od niego pojęcie zdolności, lecz 
buduje ona swą teorię sprawiedliwości na założeniach podobnych 
do tych, które występują w koncepcji Rawlsa, oraz na stoicko-kan-
towskiej koncepcji człowieka i  świata jako struktury racjonalnej; 
kładzie też nacisk na wychowanie jako środek mający tę właściwą 
światu racjonalność wpoić jednostkom w  procesie wychowania 
[Nussbaum 2012: 40].

Zarówno Sen, jak i Nussbaum krytykują więc teorię sprawiedli-
wości Rawlsa na gruncie empirycznym, wskazując, że nie ujmuje 
ona specyfi cznych potrzeb jednostek i  całych grup społecznych, 
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oraz czynników wynikających z mentalności społecznej. Zapropo-
nowane przez nich podejście zdolnościowe ma jednak z kolei inną 
wadę: uzasadnienie teorii sprawiedliwości dokonuje się na gruncie 
etyczno-politycznym, jak u Nussbaum jest nim etyka i stoicko-kan-
towski kosmopolityzm, przekonanie, że jako ludzie jesteśmy do sie-
bie podobni i powiązani więziami solidarności w ramach ludzkości. 
W koncepcji Sena zaś uzasadnieniem jest przekonanie, że jako isto-
ty ludzkie mamy prawo do dobrego życia i do tego, by podstawowe 
prawa człowieka były szanowane, połączone z  kosmopolitycznym 
założeniem, iż te same mechanizmy demokratyczne mogą być za-
stosowane wszędzie na świecie. 

Próba konkretyzacji przez Nussbaum tych podstawowych praw 
w postaci listy zdolności jest jednak utopijnym zbiorem życzeń, nie-
mającym przełożenia na język politycznej praktyki, podobnie jak 
bardziej ogólna dyrektywa Sena, by szczegółowe zasady sprawiedli-
wości były ustalane w toku demokratycznej debaty. Nie wszystkie 
państwa na świecie są demokratyczne, a jeśli w tych ostatnich do-
chodzi do debaty, to uczestniczą w niej grupy interesu i osiągnięcie 
bezstronności w  rzeczywistym demokratycznym państwie bywa 
trudne, jeśli w ogóle możliwe. Nawet jednak gdyby udało się bez-
stronność osiągnąć w ramach owej debaty, to nie wiadomo na jakiej 
zasadzie wypracowane w niej rozstrzygnięcia miałyby obowiązywać 
polityków. Teoria Sena nie opisuje przełożenia deliberacji na działa-
nie instytucji politycznych w państwie demokratycznym, poza tym, 
że formą nacisku obywateli na rząd są demokratyczne wybory. Od-
bywają się one jednak w  dużych odstępach czasu, pomiędzy nimi 
zaś prowadzone są działania, na które obywatele nie mają właściwie 
większego wpływu. Dlatego też rozważania nad ideą sprawiedliwo-
ści Sena pozostają, podobnie jak koncepcja Nussbaum, zbiorem po-
stulatów o charakterze moralnym. Zastosowanie praktyczne odsła-
nia wady teoretyczne tych koncepcji, podobnie jak to miało miejsce 
w wypadku teorii sprawiedliwości Rawlsa.

Jednak pomimo to, obie te teorie znacząco posuwają naprzód, 
w stosunku do dzieła Rawlsa, dyskusję nad sprawiedliwością spo-
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łeczną. Analizy Sena znacznie wzbogacają nasze rozumienie wolno-
ści i równości, dwóch konstytuujących rawlsowską ideę sprawiedli-
wości pojęć. Nussbaum z  kolei, podobnie jak Rawls, koncentruje 
uwagę nie na jednostkach, lecz na grupach społecznych, ale wpro-
wadza w  krąg myślenia o  sprawiedliwości nowe, nieuwzględniane 
dotąd grupy społeczne. Zasługą więc obu tych koncepcji jest to, że 
przekraczają narzucone przez Rawlsa ramy dyskusji, zaś jej znacze-
nie polega przede wszystkim na przemianie dotychczasowych spo-
sobów myślenia i świadomości zbiorowej, oraz na wprowadzeniu do 
niej nowych treści, których nie można już będzie pominąć w  dal-
szych badaniach nad tym problemem.   
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