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Wstęp 

Tematem niniejszej pracy doktorskiej jest rekonstrukcja poglądów, które 

przyjmuje Amartya Sen, przedstawiając swoją koncepcję wolności, a także interpretacja 

tkwiących u ich podstaw filozoficznych założeń. Amartya Sen nie opublikował żadnej 

pracy metafilozoficznej, w której takie założenia byłyby wyartykułowane. Z tego 

powodu niniejszy tekst stanowi próbę ich rekonstrukcji oraz interpretacji. Autor 

niniejszej rozprawy proponuje, aby źródeł dla omawianej koncepcji upatrywać 

w założeniach naturalizmu, przede wszystkim dlatego, że Sen przedstawiając swoją 

koncepcję, przyjmuje materialistyczną wizję świata, jak również dlatego, że zakłada 

obowiązujące w nim uniwersalne oraz powszechne prawa. Te przesłanki pozwalają 

przedstawić hipotezę badawczą o naturalistycznych źródłach koncepcji wolności Sena. 

Dokładniejsza analiza założeń znajduje się w niniejszym tekście, natomiast podstawową 

kwestią będzie określenie ram dla pojęcia naturalizmu. Sam termin nie reprezentuje 

żadnej jednej teorii, lecz raczej nurt filozofii o wspólnych założeniach. Cytując Jana 

Woleńskiego: 
„Naturalizm jest odmianą monizmu filozoficznego, wedle którego wszystko, co istnieje 

czy zdarza się, jest naturalne w sensie bytu podlegającego wyjaśnieniu za pomocą metod 

paradygmatycznie egzemplifikowanych stosowanych w naukach przyrodniczych [...] 

naturalizm jest definiowany na zasadzie kontrastu jako odrzucający pogląd, że istnieją bądź 

mogą istnieć obiekty, które znajdują się poza zasięgiem naukowego wyjaśniania. Ponadto 

naturalizm pozostaje ontologicznie neutralny, tj. nie określa, jakie specyficzne rodzaje 

obiektów istnieją i w jakiej ilości”1. 

 Autor niniejszej pracy uznaje zatem, że naturalizm to nurt filozofii przyjmujący 

następujące założenia: po pierwsze, założenie ontologiczne, iż wszystko, co istnieje, 

przynależy do natury; po drugie, założenie metodologiczne, że istnieją powszechne 

i obowiązujące normy prawne oraz moralne, których źródłem jest natura. Natura zatem 

w znaczeniu podmiotu obejmuje swoim zakresem wszelkie byty oraz fakty. W ramach 

 
1 Definicja pochodzi z A. C. Danto, Naturalism, [w:] The Encyclopedia of Philosophy, ed. by 

P. Edwards, Vol. V, Macmillan, New York 1967, s. 448-448; cyt. za: J. Woleński, Naturalizm: blaski 
i cienie, „Nauka” 2015, nr 4, s. 9. 
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przyjętej definicji natury każda prawda o świecie będzie prawdziwym twierdzeniem 

również o naturze2. 

Tak przyjęta wizja naturalizmu będzie osią przewodnią pracy w trakcie 

konsolidacji oraz interpretacji założeń przyjętych przez Sena, jak również w trakcie ich 

filozoficznej analizy. W efekcie autor przedstawi koncepcję wolności Sena 

wyinterpretowaną z jego teorii zdolności (rozdziały I-IV), a także propozycję źródeł dla 

jej założeń wraz z uwagami polemicznymi (rozdział V). 

Amartya Sen jest laureatem nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla z dziedziny 

ekonomii za „wkład w ekonomię dobrobytu”3. Posiadając wykształcenie ekonomiczne, 

Sen studiował również filozofię, czego wynikiem jest filozoficzny charakter jego prac. 

Sen kojarzony jest najczęściej jako autor Capability Approach. Teoria ta podejmuje 

próbę opisu wolności człowieka, bazując na terminie „zdolności”, który Sen rozumie 

jako szansę na osiągnięcie takiego życia, które podmiot uznaje za wartościowe4. Warto 

już teraz zaznaczyć, że część badaczy odwołujących się do prac Sena, określa je jako 

„realistyczna utopia”5, podkreślając tym samym skomplikowany charakter jego teorii.  

Główną tematem tekstów Sena są przede wszystkim kwestie związane 

z ubóstwem oraz zakresem wolności człowieka. Z tego powodu również pojęcie 

jednostki będzie jednym z fundamentalnych terminów całej teorii Sena, dlatego autor 

niniejszej pracy w trakcie rekonstrukcji jego poglądów będzie koncentrować się przede 

wszystkim na wymiarze antropologicznym jego teorii. Innymi słowy, ponieważ teoria 

zdolności Sena zawiera koncepcję wolności człowieka, to tym samym Sen musi 

przyjmować pewne założenia antropologiczne. Bazując na przyjętych przez Sena 

założeniach antropologicznych, autor rozprawy podejmie próbę ich wyeksplikowania 

oraz postara się zinterpretować te założenia w perspektywie filozofii liberalnej oraz 

naturalistycznej. 

 
2 Szczegółowe przedstawienie definicji naturalizmu wraz z historycznym rysem zob. 

J. Woleński, dz. cyt.; tenże, Wykłady o naturalizmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2016. 

3 Amartya Sen facts [online], 1998 [dostęp: 20.11.2020]. Dostępny w internecie: 
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/facts. 

4 Sen często używa zwrotu reasons to value, który dotyczy wewnętrznego procesu indywidualnej 
oceny danego stanu rzeczy czy życia. Zwrot ten odnosić się będzie na przykład do procesu 
wartościowania stylu życia, który jest ważny dla podmiotu z jemu tylko wiadomych powodów. Ważne 
w ujęciu Sena jest tylko to, że podmiot takie powody ma. Zob. A. K. Sen, Inequality Reexamined, 
Clarendon Press, Oxford 1992, s. XI. 

5 A. Collin, The Idea Of A Realistic Utopia (praca doktorska), University of Pennsylvania, 2017 
[online], 26.02.2018 [dostęp: 20.11.2020]. Dostępny w internecie: https://repository.upenn.edu 
/cgi/viewcontent.cgi?article=3954&context=edissertations. 
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Zgodnie z przyjętą w niniejszym tekście hipotezą badawczą koncepcję wolności 

Sena oraz jej założenia można interpretować w ramach paradygmatu naturalistycznego. 

Natura będzie zatem stanowić fundament dla przyjętego przez Sena egalitaryzmu 

wolności, jak również będzie determinować jego antropologię. Z pojęciem natury wiąże 

się również drugi problem badawczy niniejszej pracy, tj. kwestia interpretacji założeń 

filozoficznych w ramach ograniczeń naturalizmu. Z jednej strony bowiem, koncepcja 

wolności oraz założenia filozoficzne Sena wpisują się w naturalizm w określeniu 

ontologicznym, natomiast poznawczo wydają się go przekraczać. Dotyczy to 

szczególnie możliwości poznawczych procesu edukacji. Wolność, która wynika ze stanu 

bycia wyedukowanym, nie odnosi się tylko do ograniczeń świata materialnego, ale 

determinuje też wolność światopoglądową, a w szczególności zdolność do krytycznego 

myślenia oraz abstrakcyjną zdolność do samostanowienia. Innymi słowy, zdaniem 

autora niniejszej pracy źródeł założeń filozoficznych Sena można szukać 

w naturalizmie, jednak kwestia epistemologiczna będzie bardziej odpowiadać 

założeniom liberalizmu. Naturalizm koncepcji wolności Sena może również łączyć się 

realizmem ontologicznym, który odwołuje się do rzeczywistości materialnej jako źródła 

wiedzy o świecie. Z drugiej strony propozycja Sena w zakresie normatywnego 

charakteru jego koncepcji sprawiedliwości oraz rozwoju rozumianego jako celu dla 

wolności powoduje, że takie rozstrzygnięcie na rzecz realizmu wymaga dalszych 

analiz6. Powyższe wątpliwości i kwestie sporne zostaną przedstawione w pracy, a w 

szczególności w przypisach. 

Jak zostało już wcześniej wspomniane, Sen jest przede wszystkim twórcą teorii 

Capability Approach. Najważniejsze książki, w których opisana jest ta teoria, to: 

Development as Freedom oraz Inequality Reexamined7. Sen przyjmuje w nich dwa 

główne założenia normatywne, które mają fundamentalne znaczenie dla niniejszej 

pracy8: po pierwsze, że wolność do osiągania dobrobytu ma podstawowe znaczenie 

moralne; po drugie, że dobrobyt może być opisywany i badany w ramach kategorii 
 

6 W niniejszej pracy zaznaczono taką możliwość interpretacji teorii zdolności Sena oraz jego 
koncepcji wolności. Rozstrzygnięcie na rzecz realizmu bądź idealizmu wymaga jednak przeanalizowania 
nie tylko charakteru koncepcji wolności, lecz również koncepcji sprawiedliwości. Ponieważ w niniejszym 
tekście skoncentrowano się wyłącznie na założeniach filozoficznych koncepcji wolności, takie 
rozstrzygnięcie pozostawione jest dalszym badaniom. 

7 A. K. Sen, Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York 2000; tenże, Inequality..., dz. cyt. 
8 Zob. tenże, Equality of What?, [w:] The Tanner Lectures on Human Values, 

ed. S. M. McMurrin, vol. 1, Cambridge University Press and University of Utah Press, Cambridge / Salt 
Lake City 1980, s. 195-220. 
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„możliwości” oraz „sposobów funkcjonowania” ludzi. Sen przedstawiając teorię 

zdolności, odwołuje się zatem do pewnej wizji wolności człowieka. Przyjmuje on 

założenia dotyczące samej wolności, jednak nie przedstawia dla niej kompletnego 

metafilozoficznego opisu. Wydobycie tych założeń oraz próba interpretacji ich źródeł to 

główne cele badawcze niniejszej pracy. Z tego powodu został również zaproponowany 

porządek pracy odwołujący się wpierw do teorii zdolności (jako źródła koncepcji 

wolności), a następnie do samej wolności i próby interpretacji jej źródeł w koncepcjach 

filozoficznych. 

Rozprawa ta ma odpowiedzieć przede wszystkim na następujące pytania badawcze: 

1. Jakie założenia filozoficzne przyjmuje Sen, proponując swoją koncepcję wolności? 

Autor niniejszej pracy przyjmuje, że teoria zdolności Sena zakłada również 

pewną koncepcję wolności. Wolność ta dotyczyć będzie przede wszystkim człowieka; 

z tego powodu swoją analizę autor zacznie od założeń antropologicznych. Według jego 

interpretacji antropologia Sena zakłada, że działania człowieka są wolne, a miarą 

realizacji jego życia jest pojęcie „możliwość / zdolność” przekształcania dóbr w takie 

życie, jakie człowiek chciałby wieść. W ten sposób założenia koncepcji filozoficznej 

Sena wpisują się w nurt antropologicznego liberalizmu. Kluczowym nośnikiem tak 

rozumianego liberalizmu będą bowiem zdolności człowieka, które interpretuję jako 

wolność wyboru pewnego sposobu życia, który podmiot uznałby za wartościowy. Sen 

w swoich tekstach często krytykuje utylitaryzm za obojętność wobec aspektu wolności 

i praw jednostki. Krytykuje również liberalizm za brak bezpośredniego zainteresowania 

kategorią szczęścia lub spełnienia pragnień człowieka9. W interpretacji autora niniejszej 

rozprawy podejście Sena łączy jednak elementy liberalizmu z utylitaryzmem 

w zmodyfikowaną formę „poszerzania możliwości”, która koncentruje się na 

indywidualnych wolnościach (a nie wyłącznie na użytecznościach, jak w przypadku 

utylitaryzmu), przy jednoczesnym uwzględnieniu konsekwencji działań podjętych przez 

podmiot. 

Autor pracy koncentruje się na interpretacji źródeł dla koncepcji wolności Sena 

w ujęciu naturalizmu. Ujawniają się one przede wszystkim w przyjętym przez Sena 

egalitaryzmie w dostępie do wolności oraz w jego interpretacji rozwoju jako 

 
9 E. Benicourt, Amartya Sen`s Misleading Conception of Utilitarianism, ISUS-x, Tenth 

Conference of the International Society for Utylitarian Studies, UC Berkeley, 2008 [online], 2008 [dostęp: 
20.11.2020]. Dostępny w internecie: https://escholarship.org/uc/item/2jw5z4f1#main. Warto również 
dodać, że inni autorzy krytykują Sena za błędne rozumienie utylitaryzmu, w szczególności za przyjęcie 
zbyt szerokiej definicji, która jest bardziej „karykaturą” utylitaryzmu niż jego przedstawieniem. 
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koniecznego procesu dla człowieka. Ludzie w jego koncepcji różnią się od siebie przede 

wszystkim możliwościami realizacji życiowych celów. Przejawem tych różnic są np. 

różnego rodzaju upośledzenia (fizyczne i umysłowe) czy ograniczenia polityczne 

i gospodarcze. Sen zakłada jednak, iż wolność jest immanentną cechą człowieka, 

a ograniczenia zewnętrze tłumią możliwość jej realizacji. Powoduje to, iż niektóre 

jednostki nie są w stanie przekształcać posiadanych dóbr w taki poziom życia, który jest 

dla nich wartościowy. Dla Sena pojęcia takie jak dobrobyt, sprawiedliwość i rozwój 

powinny być możliwe do przedstawienia w ramach ludzkich zdolności. Źródeł dla 

wszystkich tych pojęć należy zdaniem autora tej rozprawy szukać w stanie natury, która 

za pośrednictwem procesu rozwoju udostępnia wszystkim wolność. Innymi słowy, 

wedle przyjętej w rozprawie interpretacji, to w określonym pojmowaniu natury można 

szukać źródeł dla koncepcji wolności Sena. Emanacją tak rozumianej wolności ma być 

możliwość realizacji takiego życia przez jednostkę, które ona sama uznaje za 

wartościowe. Sam Sen nie przedstawia jednak źródeł dla swojej koncepcji, z tego 

powodu propozycja autora niniejszej pracy stanowi jedynie pewną próbę interpretacji 

bazującą na jego tekstach i opracowaniach. Zgodnie z przyjętą tezą badawczą 

naturalizm w koncepcji Sena przybiera następujące założenia: po pierwsze, wszystko, 

co istnieje, przynależy do wspólnej, materialnej rzeczywistości; po drugie, jest ona 

możliwa do poznania oraz istnieją powszechne i obowiązujące wszystkich normy 

moralne wypływające z natury. 

2. W jaki sposób założenia przyjęte przez Sena w zakresie koncepcji wolności łączą 

realizację indywidualnej wolności ze zróżnicowanymi warunkami życia człowieka? 

Koncepcja proponowana przez A. Sena ujmuje istnienie człowieka 

w kategoriach realizacji jego zdolności do osiągania pewnych sposobów 

funkcjonowania. Wskazuje na uniwersalne czynniki konieczne do rozwoju jednostki 

niezależnie od jej indywidualnych cech i predyspozycji. Rozwój w tym ujęciu nie jest 

jednak ograniczony wyłącznie do jednostki, lecz dotyczy również wolności wszystkich 

ludzi. Taki rozwój będzie bowiem konsekwencją realizowanej ogólnej wolności 

jednostki, która przejawiać się będzie w jej zdolności do osiągania takiego życia, które 

ma dla niej wartość. Całość aktywności człowieka realizuje się jednak nie w oderwaniu 

od kontekstu społecznego, lecz w nim. W swojej interpretacji założeń filozoficznych 

koncepcji wolności A. Sena autor pracy przyjmuje dwie kategorie wpływu wolności na 

podmiot: relację społeczeństwo – człowiek oraz kwestię podejmowania przez 

społeczeństwo decyzji, które ostatecznie będą swoistą granicą wolności indywidualnej. 
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Te dwie kategorie stanowią ważne tło dla rozważań o wolności, przede wszystkim 

dlatego, że zgodnie z Senem człowiek nie może funkcjonować w oderwaniu od 

społeczeństwa, jak również dlatego, że decyzje społeczne będą ograniczać 

i determinować wolność jednostki. W efekcie w ramach koncepcji wolności Sena 

dochodzi do połączenia wolności indywidualnej z wolnością, która realizuje się 

w ramach decyzji społecznych. Takie połączenie ma w konsekwencji doprowadzić do 

realizacji procesu rozwoju. Wektor zmian dotyczyć będzie również relacji jednostki 

w stosunku do społeczeństwa. W tym wymiarze istotne będzie przedstawienie wolności 

w ramach posiadanych możliwości wpływu na decyzje polityczne, jak również jako 

możliwość np. dostępu do edukacji. Jest to jedna z kluczowych kwestii, którą Sen 

podejmuje w swoich rozważaniach. Dochodzi w ten sposób do wniosku, że wolność 

jako idea może się zrealizować tylko w społeczeństwie, które zostało założone przez 

wolnych ludzi za sprawą ich wspólnych działań, których celem byłoby promowanie 

indywidualnych wolności. Takie założenia według mnie wpisują się w liberalizm, 

a w szczególności w jego10, przyjmując wolność człowieka za fundamentalną wartość. 

Taka interpretacja stanowić będzie dla autora punkt wyjścia do dalszych analiz 

poczynionych w pracy. 

Autor rozprawy uznaje, że pojęcie „założeń”, które jest przedmiotem jego 

interpretacji, dotyczy próby określenia schematu pojęciowego oraz mechanizmów 

uzasadniania twierdzeń11. Z punktu widzenia metodologii przyjęto za J. Woleńskim 

następującą definicję terminu „założenia”: „A jest założeniem dla B, jeśli A jest 

warunkiem rozumienia czy ustalenia sensu B”12. Taką definicję autor rozprawy nazywa 

znaczeniem hermeneutycznym13. Chodzi tu zatem o luźniejszy związek niż ten, jaki ma 

miejsce w przypadku wynikania dedukcyjnego. W niniejszej pracy przyjęto zatem, iż 

Sen wyszczególnia pewne terminy oraz pojęcia, które mają służyć do zrozumienia, 

 
10 Podstawowym założeniem antropologii liberalnej jest wolność jednostki, która łączy się z jej 

ograniczeniami poprzez kategorię zdolności człowieka do racjonalnego myślenia i odpowiedniego 
działania. Zob. J. Miklaszewska, Sprawiedliwość liberalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2015, s. 7. 

11 S. Kamiński, O uzasadnianiu tez filozoficznych, „Roczniki Filozoficzne” 1962, t. 10, z. 3, s. 37-65. 
12 J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, [w:] Z zagadnień filozofii nauk 

przyrodniczych, red. S. Butryn, IFiS PAN. Warszawa 1991, s. 7-16. 
13 Więcej o definicji terminu „założenia” zob. A. Lekka-Kowalik, Filozoficzny kontekst nauki, 

„Roczniki Filozoficzne” 2012, t. LX, nr 4, s. 261-281. Autorka analizując rolę filozofii w tworzeniu tez 
naukowych, stwierdza: „Mamy wybór jedynie między filozofią nieuwyraźnioną a filozofią świadomie 
przyjmowaną – i uzasadnianą”. W kontekście niniejszego tekstu wydaje się, że również Sen jest 
zwolennikiem takiej perspektywy. Tworząc swoją teorię przyjmuje świadomie założenia filozoficzne, 
jednak nie przedstawia dla nich źródeł. 
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czym jest wolność. Są one obecne w formułowanych przez niego tezach filozoficznych, 

które hermeneutycznie wspierają również rozumienie innych tez, przede wszystkim 

związanych z koncepcją wolności. W szczególności dotyczy to relacji pomiędzy 

oryginalnymi pojęciami zaproponowanymi przez Sena, takimi jak sposoby 

funkcjonowania, sprawczość czy możliwości, a wyciąganymi przez niego wnioskami 

odnoszącymi się do wolności oraz rozwoju. Należy również uczynić pewne 

terminologiczne zastrzeżenie pomiędzy zwrotami „pojęcie”, „koncepcja”, „teoria”14. 

Autor niniejszej pracy uznaje, że Sen tworzy „teorię zdolności”, ponieważ 

spełnia ona zaproponowane definicyjne warunki dla „teorii”: „mieć teorię czegoś, to 

posiadać uporządkowaną logicznie i merytorycznie wiedzę na temat pewnego fragmentu 

rzeczywistości, która w idealnym (docelowym) przypadku może przybrać postać 

systemu aksjomatyczno-dedukcyjnego”15. Wobec powyższego praca Sena dotycząca 

wykorzystania pojęcia „zdolności” wpisuje się w definicję „teorii” przede wszystkim 

dlatego, że termin ten służy Senowi do próby przedstawienia uporządkowanego oraz 

logicznego opisu rzeczywistości. Filozof konstruuje swoją teorię, która wyraża się 

w postaci systemu zdań opierających się na założeniach oraz twierdzeniach. W swojej 

teorii Sen posługuje się różnymi strategiami argumentacyjnymi, takimi jak dedukcja 

oraz wnioskowania uprawdopodobniające. W teorii Sen nie posługuje się jednak 

dedukcją w taki sposób, jak ma to miejsce w naukach formalnych; chodzi bardziej o to, 

że rozumowania, które przeprowadza Sen, można zrekonstruować za pomocą schematu 

rozumowania dedukcyjnego. Nie jest to jednak rekonstrukcja formalna. Dlatego nawet 

jeśli autor niniejszej pracy przyjmuje, że Sen sformułował „teorię”, to nie w takim 

znaczeniu jak ma to miejsce w naukach przyrodniczych czy ekonomicznych. W 

związku z powyższym, przy pewnych założeniach, termin „teoria zdolności” odnosić się 

będzie do zakresu metodologicznie wyższego rzędu niż „koncepcja”. 

W zakresie pojęcia „wolności” Sen przedstawia jedynie wnioski wynikające 

z przyjętych przez niego założeń dotyczących teorii zdolności. Z tego powodu pisząc 

o wolności, autor rozprawy przyjmuje, że Sen tworzy raczej coś metodologicznie 

słabszego, czyli „koncepcję” – tj. pojęcie niższego rzędu niż teoria, dlatego że w tym 

wypadku proponuje on jedynie pewien zbiór mniej lub bardziej uporządkowanych 

 
14 Na temat koncepcji dystynkcyjnej „trójki” zob. M. Walczak, Pojęcie, koncepcja, teoria. 

Rozgraniczenia terminologiczne, [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach: Księga ofiarowana 
Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Strawiński, 
M. Grygianiec, A. Brożek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, s. 477-483. 

15 Tamże, s. 304. 
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twierdzeń i ich uzasadnień16. Wydaje się, że w filozofii mamy częściej do czynienia 

z koncepcjami, niż z teoriami, które spełniałby surowe rygory metodologiczne.                           

W niniejszej pracy przyjęto zatem, że koncepcja wolności zawiera się w teorii 

zdolności, a to założenie stanowi punkt wyjścia do interpretacji jej założeń 

filozoficznych przyjętej przez autora tej pracy17. Wszystkie przyjęte założenia oraz 

parafrazy zostaną poddane krytycznej ocenie, której efektem będzie wypracowana 

interpretacja filozoficzna założeń koncepcji wolności Amartyi Sena. 

Warto również wspomnieć o metodzie badawczej samego Sena. W swoich 

tekstach wykorzystuje przede wszystkim empiryczne metody koncentrujące się zarówno 

na pragmatyzmie, jak również na funkcjonalizmie. Justyna Miklaszewska sugeruje, że 

Sen stosuje w swoich pracach polityczny pragmatyzm18, czyli metodę pośrednią między 

realizmem a idealizmem. Metoda ta pozwala na odróżnienie koncepcji pragmatycznych 

– szczególnie tych, które odwołują się do Rawlsa – w szczególności, teorii Sena czy 

Nussbaum. Nurt politycznego pragmatyzmu zwraca bowiem uwagę na przyjętą 

aksjologię, uwzględniając nie tylko wartości takie jak wolność, lecz również wartości 

wkraczające w filozofię moralną. Tym, co łączy metodę Rawlsa, Nussbaum i Sena, jest 

przyjęcie, że społeczeństwo składa się z indywidualnych jednostek, które mogą się 

łączyć celem osiągnięcia wzajemnych korzyści. Wspólną cechą trojga badaczy jest 

także przyjęcie wizji człowieka w ramach politycznego liberalizmu, która głosi, że 

człowiek jest wolny i odpowiedzialny, a instytucje względem niego zewnętrzne 

(społeczeństwo oraz państwo) są instytucjami, które służą wyłącznie realizacji celów i 

zdolności jednostek19. 

Autor niniejszej pracy interpretując założenia filozoficzne, zgadza się z tą 

sugestią, zauważając również funkcjonalistyczny wymiar założeń koncepcji Sena. 
 

16 Tamże. 
17 Sen nie precyzuje proponowanych przez siebie terminów w ramach hierarchicznej struktury. 

Z tego powodu autor niniejszej rozprawy proponuje pewne uszeregowanie pojęć celem ich uspójnienia 
oraz łatwiejszej dalszej interpretacji. 

18 J. Miklaszewska, dz. cyt., s. 27. 
19 Tym, co odróżnia teorię Sena i Nussbaum od Rawlsa, jest empiryczny charakter ich pracy. 

Nussbaum i Sen koncentrują się na jednostce w wymiarze empirycznym, tj. takiej, jaka jest 
w rzeczywistości, podczas gdy Rawls koncentrował się na konstrukcie teoretycznym „|człowiek jako 
strona reprezentująca grupę społeczną”. Sen zwracał uwagę, że koncepcja Rawlsa w wymiarze 
antropologicznym jest redukcjonistyczna oraz upraszczająca, ponieważ przedstawia motywację człowieka 
do jednego lub maksymalnie dwóch czynników. Podkreślał również, że w tworzeniu teorii politycznej czy 
ekonomicznej należy zwracać uwagę na złożoność oraz mnogość ludzkich motywacji, a w tym – oprócz 
czynników racjonalnych – na czynniki wynikające z emocji oraz czynniki moralne, tj. zobowiązania 
międzyludzkie czy współodczuwanie. Więcej o tym rozróżnieniu zob. J. Miklaszewska, dz. cyt., s. 35; A. 
K. Sen, Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory, „Philosophy & 
Public Affairs” 1977, Vol. 6, No. 4, s. 317-344. 
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Kwestia umiejscowienia metody badawczej Sena jest trudna, ponieważ on sam nie 

przedstawia jednego stanowiska, a w swoich pracach wykorzystuje zarówno założenia 

idealistyczne, tj. poszerzanie wolności, jak również realistyczne, tj., gdy jego praca 

dotyczy empirycznej próby określenia ubóstwa. Powyższe rozważania zostaną 

wyeksplikowane w niniejszej pracy. 

Odpowiedzi na pytanie badawcze przedstawione w pracy zostaną rozstrzygnięte 

przede wszystkim za pomocą streszczeń, parafrazy o charakterze nieformalnym, 

rekonstrukcji oraz interpretacji wytypowanych tekstów. Wykorzystaną w pracy 

metodologią będzie analiza i interpretacja hermeneutyczna tekstów źródłowych. 

Przedmiotem badań są przede wszystkim teksty (książki i artykuły) Sena pochodzące 

z różnych okresów jego działalności, a także teksty jego komentatorów, którzy 

polemicznie odnosili się do zaproponowanych przez niego rozstrzygnięć określonych 

kwestii teoretycznych i praktycznych. Język pracy wykorzystuje zarówno pojęcia 

i definicje nauk ekonomicznych, jak i nauk humanistycznych, a zwłaszcza 

filozoficznych. Celem pracy jest zaproponowanie oryginalnej, uwzględniającej dostępne 

teksty i publikacje, rekonstrukcji i interpretacji poglądów Sena w zakresie wolności i jej 

filozoficznych podstaw.  

W większości odniesień do tekstów oryginalnych autor korzystał z własnego 

tłumaczenia. Na rynku dostępne są dwie przełożone na język polski książki Sena: 

Nierówność. Dalsze rozważania20 oraz Rozwój i wolność21, jednak autor zdecydował się 

samodzielnie tłumaczyć teksty, ponieważ wspominane propozycje nie są wewnętrznie 

spójne w zakresie wyjaśniania pojęć, a niektóre tłumaczenia według autora pracy nie 

oddają właściwego sensu oryginału. Zwroty takie jak capability, capabilities czy 

functioning są przez Sena definiowane szczątkowo, a ich znaczenie wynika z kontekstu 

całości tekstu. Trudność stanowi oddanie zamiarów autora przy korzystaniu choćby 

z głównych kategorii wolności, tj. agency oraz well-being, których odpowiedniki w języku 

polskim zdaniem autora nie oddają w pełni ich oryginalnego znaczenia. O ile 

tłumaczenie Ireny Topińskiej22 może dość dobrze naprowadzić czytelnika na myśl Sena, 

o tyle przekład Jerzego Łozińskiego23 może wręcz utrudnić jej odbiór. Pojęcie welfare 

economics zostało przez niego przetłumaczone jako „ekonomia pomyślności” zamiast 

 
20 A. K. Sen, Nierówność. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Znak, Kraków 2000. 
21 Tenże, Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2002. 
22 Tenże, Nierówność..., dz. cyt. 
23 Tenże, Rozwój..., dz. cyt. 
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„ekonomia dobrobytu”; deprivation jako „dyskryminacja” zamiast „deprywacja”, a sam 

tytuł Development as Freedom został przełożony na Rozwój i wolność. Więcej 

o polskim przekładzie tej książki pisze Ryszard Szarfenberg w artykule Dwie recenzje 

książek A. Sena24. Z tego powodu, aby uporządkować wiedzę, autor niniejszej pracy 

korzystał z własnych przekładów oraz umieścił na początku tekstu słownik używanych 

terminów. W miejscach, w których cytowano większe fragmenty, umieszczono również 

tekst oryginalny, aby czytelnik mógł porównać obie wersje. Inną trudność 

metodologiczną stanowił sposób narracji Sena w jego oryginalnych tekstach. Sen jest 

przede wszystkim empirystą25 i taki charakter mają również jego książki. Oznacza to, że 

nie poświęca on dużo uwagi analizie wstępnych założeń, a koncentruje się przede 

wszystkim na samym procesie zbadania danego zjawiska oraz interpretacji jego 

skutków. Problem ten szczególnie widać w pismach Sena dotyczących liberalizmu czy 

utylitaryzmu, gdzie nie pojawia się dokładna analiza ani wskazanie, do którego 

liberalizmu czy utylitaryzmu się odnosi. Z tego powodu przedstawiając jego założenia 

filozoficzne, autor pracy kieruje się przede wszystkim własną interpretacją, odwołując 

się do innych badaczy oraz szukając sugestii w tekstach autorytetów takich jak prof. 

Justyna Miklaszewska26 czy prof. Christopher W. Morris27. Charakter prac Sena oraz 

opisane powyżej trudności powodują, że jego koncepcję można interpretować z różnych 

względem siebie płaszczyzn, dochodząc czasem do sprzecznych wniosków. Oznacza to, 

że przyjęta w niniejszej pracy perspektywa ma charakter hipotetyczny i stanowi próbę 

interpretacji założeń koncepcji wolności Sena z perspektywy naturalizmu. Próba ta 

pozostaje otwarta na krytykę, sugestie oraz dalszą debatę. 

W niniejszym tekście dokonano interpretacji założeń filozoficznych Sena 

w perspektywie naturalizmu, natomiast kwestią dalszych badań pozostaje próba 

ustalenia, czy koncepcja Sena wpisuje się w nurt idealizmu bądź realizmu, a jeśli tak, to 

jakiego? Ze względu na brak formalnej struktury koncepcji Sena, nie tylko w wymiarze 

 
24 R. Szarfenberg, Dwie recenzje książek A. Sena: Inequality Reexamined, Development as 

Freedom, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego [online], b.d. [dostęp: 28.09.2018]. 
Dostępny w internecie: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/rec2sen.pdf. 

25 Sen przyjmuje, że źródeł dla analizy dotyczącej wolności należy szukać na zewnątrz 
podmiotu. Jego koncepcja bardzo mocno bazuje na danych liczbowych (np. dotyczących PKB), jak 
również na refleksji filozoficznej na ich temat. Z tego powodu – tj. próby połączenia danych 
statystycznych z filozoficzną refleksją – Sen odwołuje się do wskaźnika HDI jako optymalnego narzędzia 
do pomiaru jakości życia. Więcej na ten temat w rozdziale III: Ubóstwo jako deprywacja wolności, 
podrozdział 3.2. Wskaźnik HDI; zob. też: A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 4. 

26 J. Miklaszewska, dz. cyt. 
27 Amartya Sen, ed. Ch. Morris, Cambridge University Press, New York 2010. 
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wolności, ale również sprawiedliwości czy antropologii, konieczne wydają się dalsze 

badania, które pozwoliłyby na dokładną, całościową interpretację jego prac28. Dzięki 

temu byłoby możliwe uspójnienie dorobku naukowego Sena, szczególnie w ramach 

jego koncepcji Capability Approach, co z kolei mogłoby doprowadzić do praktycznego 

wykorzystania jego koncepcji zarówno w przeciwdziałaniu ubóstwu, jak również 

w walce z ograniczeniami wolności człowieka. 

Badając założenia filozoficzne Sena, autor pracy odwoływał się do jego 

najważniejszych dzieł, takich jak: Development as Freedom, The Idea of Justice29 oraz 

Rationality and Freedom30 i Inequality Reexamined. Dodatkowym materiałem służącym 

do prowadzenia badań nad przedstawionym tematem jest monografia T. Kwarcińskiego 

Równość i korzyść Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej 

(Kraków 2011) oraz numery czasopism poświęcone Senowi, np. „Prakseologia” nr 156 

pt. Wyzwania współczesności – wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Kumar 

Sena (IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014).  

Warto również wskazać źródła, które pomogły autorowi zidentyfikować rolę 

i znaczenie wolności w filozofii ekonomii. Były to: praca zbiorowa T. Kwarcińskiego, 

Ł. Hardta i M. Gorazdy Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (Copernicus 

Center Press, Kraków 2016), Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia 

moralności i polityka publiczna D. Hausmana (Copernicus Center Press, Kraków 2017) 

i Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne M. Blauga (PWN, Warszawa 2000). W pracy 

zawarte są również istotne odniesienia do publikacji Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa 

oraz Teoria uczuć moralnych i Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 

A. Smitha, jak również do tekstów poświęconych teoriom liberalnym, w szczególności 

do pracy Sprawiedliwość liberalna J. Miklaszewskiej. Przedstawiona w niniejszej 

rozprawie analiza bazuje zatem przede wszystkim na tekstach dostępnych w danym 

momencie, tj. do grudnia 2020 roku. Równocześnie rekonstruując założenia Sena, autor 

pracy sięga do wszystkich prac Sena, również tych z lat 60. i 70. XX wieku, jak również 

korzystano z opracowań współczesnych, tj. opublikowanych po 2000 roku. 

 
28 Warto wspomnieć, że na rynku krajowym dostępne jest już opracowanie koncepcji 

sprawiedliwości u Sena autorstwa Tomasza Kwarcińskiego; z tego powodu niniejszy tekst stanowi dalszy 
krok w filozoficznej analizie teorii zdolności Sena. Zob. T. Kwarciński, Równość i korzyść. Amartyi 
Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 
2011. 

29 A. K. Sen, The Idea of Justice, The Belknap Press, Cambridge 2009. 
30 Tenże, Rationality and Freedom, Belknap Press, Cambridge, 2002. 
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W pracy zastosowano narzędzia filozoficzne, co klasyfikuje ją w obszarze nauk 

humanistycznych. Użyto w niej również pojęć i metod z obszaru nauk ekonomicznych. 

Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania narzędzia, jakim jest krytyczna analiza, jak 

również odwoływanie się do pojęć najczęściej kojarzonych z obszarem nauk 

ekonomicznych, jak np. dobrobyt. Tym samym praca nawiązuje do współczesnych 

badań dotyczących obszaru metaekonomii oraz metaetyki i metaantropologii. Rozprawa 

ma zatem stanowić próbę interpretacji założeń koncepcji wolności Sena przede 

wszystkim w ujęciu filozoficznym. Równocześnie autor postara się przedstawić źródła 

tejże koncepcji, sięgając do badań ekonomicznych (w tym do badań nad ubóstwem) 

oraz do różnych modeli realizacji polityki gospodarczej, które bezpośrednio wpływają 

na wolność jednostki31. Dzięki temu będzie możliwe syntetyczne przedstawienie 

założeń Sena przy utrzymaniu filozoficznej perspektywy interpretacji. 

Dla zachowania logiki wywodu praca została podzielona na pięć głównych 

rozdziałów, w których: 

- przeanalizowano i przedstawiono główne kategorie oraz pojęcia odnoszące się 

do koncepcji wolności Sena (rozdział I), 

- zinterpretowano założenia wolności w kontekście jednostkowym oraz 

społecznym (rozdział II), 

- przedstawiono problem ubóstwa jako ograniczenia wolności (zgodnie 

z koncepcją Sena) oraz odniesiono się do roli społeczeństwa w niwelowaniu 

tego problemu (rozdział III), 

- przedstawiono koncepcję wolności w kontekście celu, jakim jest rozwój, 

odnosząc się zarówno do indywidualnych wymiarów wolności, jak również do 

roli państwa i społeczeństwa w dążeniu do rozwoju (rozdział IV), 

- przedstawiono kwestie dyskusyjne i polemiczne, w tym w szczególności: 

problem zakładanej przez Sena antropologii, przyjętej aksjologii czy ograniczeń 

jego założeń koncepcji wolności (rozdział V). 
 

31 Sen jest z wykształcenia ekonomistą oraz filozofem. Widać to w jego pracach, które można 
określić jako interdyscyplinarne. Oznacza to, że Sen analizując na przykład zjawisko ubóstwa, korzysta 
z inspiracji filozoficznych, np. z teorii sprawiedliwości Rawlsa, ale równocześnie analizuje dane oraz 
teorie ekonomiczne, które stanowią dla niego źródło informacji o świecie. Tym samym Sen proponuje 
teorię normatywną filozoficznie (w zakresie wolności), ale szuka dla niej źródeł w danych empirycznych, 
w szczególności dotyczących obszaru ekonomii, a w jej ramach ekonomii dobrobytu. Tym samym choć 
koncepcja wolności Sena ma charakter filozoficzny, to może być wykorzystana w badaniach 
empirycznych, np. za sprawą wskaźnika HDI. Wobec powyższego również w niniejszej pracy odwołano 
się do badań i terminów ekonomicznych celem lepszego zrekonstruowania założeń koncepcji wolności 
Sena. Autor zachowując perspektywę filozoficzną, stara się także zarysować tło z obszaru 
ekonomicznego, do którego również odwołuje się Sen. 
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Każdy rozdział zakończony jest uwagami krytycznymi, w których autor starał się 

podsumować oraz zarysować przestrzeń do dyskusji z Senem. Rozdziały od I do IV 

mają stanowić konsolidację myśli i założeń Sena w zakresie jego koncepcji wolności. 

Rozdział V ma być analizą tych założeń wraz z krytycznymi uwagami i polemiką. 

Jak zostało już zaznaczone powyżej, praca wykorzystuje język z obszaru nauk 

humanistycznych oraz ekonomicznych. Z tego powodu zawarto w niej słownik pojęć 

wprowadzający czytelnika w problematykę tekstu. Zaproponowanie siatki znaczeniowej 

dla terminów z zakresu teorii zdolności32 jest niezbędne przede wszystkim dlatego, że 

Sen używa bardzo specyficznych, technicznych pojęć, które mają określać stany oraz 

relacje odwołujące się do jednostki, społeczeństwa oraz wolności. W niniejszym tekście 

na tak zaproponowanych znaczeniach dla terminów wchodzących w skład teorii 

zdolności, zrekonstruowano założenia filozoficzne koncepcji wolności Sena oraz 

poddano je analizie i interpretacji. Przedstawione objaśnienia terminów mają na celu 

ukierunkowanie uwagi czytelnika oraz nadanie tym pojęciom właściwego znaczenia. 

Relacje pomiędzy znaczeniami terminów oraz ich uszczegółowienia znajdują się 

w tekście i nie jest możliwe zawarcie ich w krótkich definicjach, dlatego poniższe uwagi 

mają służyć jedynie za wprowadzenie. 

Kluczowe pojęcia pojawiające się w niniejszej pracy oraz ich znaczenie: 

1. Wolność – możliwość realizacji zdolności człowieka. Wolność odzwierciedla 

alternatywy, które jednostka ma szanse wybrać i zrealizować. To realne 

szanse, którymi podmiot dysponuje do osiągnięcia tego, co sam ceni. Dwie 

główne granice wolności to: ograniczenia społeczne oraz odpowiedzialność 

człowieka. Ta pierwsza zakłada, że człowiek realizując swoją wolność, 

będzie uwzględniał istniejące normy społeczne, tj. prawo, normy kulturowe 

i in., np. te dotyczące obowiązku jeżdżenia w kasku na motocyklu. Ta druga 

dotyczyć będzie założenia, że człowiek podejmuje racjonalne oraz świadome 

decyzje, a tym samym, że w jego interesie nie leży krzywdzenie innych czy 

niszczenie własnego dobrobytu. Źródeł wolności należy szukać 

w społeczeństwie, ponieważ wolność jest produktem społecznym – co 

więcej, jest również kwalifikowana i ograniczana dostępnymi 

możliwościami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 

 
32 Za sugestię stworzenia siatki terminów teorii zdolności autor dziękuje w szczególności dr. 

Jarosławowi Kucharskiemu, promotorowi pomocniczemu niniejszej dysertacji. 
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2. Rozwój – proces poszerzania rzeczywistych wolności człowieka. Sen przyjmuje, 

że proces rozwoju będzie się realizować poprzez zwiększanie dostępnych 

ludziom wolności, zarówno w wymiarze społecznym czy politycznym, jak 

i gospodarczym. Realizacja rozwoju zależy wyłącznie od wolnej woli ludzi. 

Innymi słowy, rozwój to abstrakcyjna płaszczyzna, która łączy wolność 

indywidualną z wolnością społeczną. Rozwój to również niwelacja 

ograniczeń dotyczących wolności (ekonomicznych oraz społecznych). 

Wymaganiem do jego realizacji jest wolność indywidualna (która za sprawą 

demokratycznych wyborów znajdzie również odzwierciedlenie 

w społeczeństwie). Dwa ważne pojęcia, które się wiążą z rozwojem, to: 

sprawczość oraz dobrobyt (omówione poniżej). Celem rozwoju jest 

zapewnianie rozwiązań społecznych umożliwiających jednostkom 

kształtowanie polityki oraz społeczeństwa (przede wszystkim możliwości 

edukacji). Rozwój w tym wymiarze jest procesem dynamicznym, który nie 

jest nastawiony na osiągnięcie jakiegoś konkretnego, zdefiniowanego celu 

(np. stanu społecznego x oznaczającego PKB na mieszkańca y), jest 

natomiast narzędziem do promowania wolności w ogóle. Sen zakłada, że 

rozwój wymaga nie tylko wolnych obywateli, lecz również pewnych 

rozwiązań instytucjonalnych. W tym ujęciu Sen pomimo deklaracji 

liberalnych dopuszcza pewien paternalizm33. Powstaje jednak pytanie (na 

które u Sena trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź), czy regulacje 

paternalistyczne nie są niekiedy uzasadnione, chociażby w odniesieniu do 

osób chorych psychicznie (np. osób uzależnionych od środków 

psychoaktywnych), które swoim zachowaniem szkodzą sobie, a także – 

bezpośrednio albo pośrednio – innym członkom społeczeństwa. Sen w tym 

obszarze wykazuje się brakiem konsekwencji i unika jednoznacznej 

odpowiedzi o granice ingerencji społecznych w życie jednostki, przyjmując, 

 
33 Paternalizm jest standardowo definiowany jako „ingerencja państwa lub jednostki w działania 

innej osoby wbrew jej woli. Motywowana oraz broniona jest twierdzeniem, że dzięki temu ta osoba, 
będzie w lepszej sytuacji lub będzie chroniona przed krzywdą” (tłum. własne). Zob. G. Dworkin. 
Defining Paternalism, [w:] Paternalism: Theory and Practice, ed. Ch. Coons, M. Weber, Cambridge 
University Press, Cambridge 2013. Sam Sen nie odwołuje się do żadnej koncepcji paternalistycznej, 
jednakże jego założenia dotyczące zakresu wolności obywateli oraz próby nakierowania ich aktywności 
na rozwój mają taki, tj. paternalistyczny charakter. Więcej o tym zagadnieniu zob. rozdział V: Charakter 
założeń filozoficznych oraz ich wpływ na szczegółowe rozstrzygnięcia w koncepcji wolności i obszarów jej 
realizacji. Kwestie dyskusyjne i uwagi polemiczne, podrozdział 2.1. Wolność opcji. 
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że rozwój opiera się na zdolności do pomagania sobie nawzajem, 

z zachowaniem odpowiedzialności i szacunku. 

3. Jednostka – podmiot wolności. Ludzie w koncepcji Sena są jednostkami 

nastawionymi na kooperacje, z zachowaniem domniemanego zaufania 

w stosunku do innych. Jednostki świadomie dążą do zwiększania zakresu 

swoich zdolności oraz do zwiększania swojego dobrobytu. Aby jednak 

mogło do tego dojść, jednostka musi dysponować prawem udziału 

w kształtowaniu procesów społecznych i politycznych. W koncepcji 

wolności Sena każdy człowiek dysponuje indywidualną hierarchią 

preferencji, odzwierciedlającą system jego wartości. Hierarchia ta została 

ukształtowana w procesie socjalizacji, tj. w ramach interakcji z innymi 

członkami społeczeństwa oraz w procesie edukacji. Dla jednostki nie liczą 

się wyłącznie dostępne alternatywy (liczba opcji), lecz również ich jakość 

(szanse na zrealizowanie). Oznacza to, że korzystniejsze dla człowieka jest 

kilka wybranych opcji (ale o wysokim stopniu prawdopodobieństwa 

realizacji) niż ich abstrakcyjna mnogość. 

4. Społeczeństwo – zbiór jednostek, którego przeznaczeniem jest jednoczenie 

podmiotów w ramach ich wolnej decyzji, dzięki której wspólnie kształtują 

granice swoich indywidualnych wolności. Państwo jest narzędziem do 

zapewniania ludziom pewnego minimum wolności i gwarantowania im 

minimum dobrobytu. Jednostki tworzą oraz funkcjonują w społeczeństwie na 

mocy obopólnego zaufania. Społeczeństwa mogą się między sobą bardzo 

różnić, co wynika z przyjęcia przez nie odmiennych systemów wartości. To 

z kolei wynika z faktu, że jednostki na mocy kooperacji oraz w ramach 

demokratycznych wyborów kształtują obowiązujący w danym 

społeczeństwie system wartości. W efekcie jednostki same uzgadniają 

granice swoich indywidualnych wolności. 

5. Edukacja – zdolność głębszego przeżywania doświadczeń, umiejętność 

zaspokojenia ciekawości na dany temat. Edukacja w koncepcji Sena to jeden 

z kluczowych czynników gwarantujących rozwój społeczeństwa, przede 

wszystkim dlatego, że człowiek wyedukowany (nawet na poziomie 

podstawowym) lepiej rozumie otaczający go świat, dzięki czemu jest 

bardziej świadomy swojej roli społecznej (i politycznej); jest również 



 

21 

 

w stanie analizować skutki podjętych przez siebie decyzji (tzn. jest 

odpowiedzialny za swoje decyzje). 

6. Sprawczość – stan, w którym jednostka ma możliwość realizowania / 

urzeczywistniania ważnych dla niej sposobów funkcjonowania (tj. takiego 

życia, które ma dla niej wartość). Sprawczość jest odzwierciedleniem dążeń 

jednostki do dobrobytu. Jest to również aktywność, której celem jest 

osiągnięcie zamierzonego celu. Dla Sena sprawczość to również wolność do 

działania i decydowania o sobie samym. 

7. Dobrobyt – określa cele, do których dąży jednostka, zarówno w znaczeniu 

materialnym, jak również abstrakcyjnym, np. dążenia do stanu bycia 

zdrowym, wyedukowanym, do posiadania określonych dóbr osobistych czy 

nawet do stanu zadowolenia z życia. Dobrobyt określać będzie również 

jakość życia człowieka (w ramach określonych stanów bycia i posiadania). 

8. Zdolności – możliwości do realizowania wolności jednostki (wolność 

wyborów). Zdolności reprezentują różne kombinacje sposobów 

funkcjonowania (wartościowych dla danej jednostki sposobów życia), które 

dana osoba może osiągnąć. Możliwości stanowią również miarę realizacji 

życia – za sprawą szans podmiotu do przekształcania dóbr w taki poziom 

życia, jaki on sama chce wieść. W zdolnościach odzwierciedla się również 

zakres wolności człowieka do wybrania takiego życia, które dla niego jest 

cenne. 

9. Demokracja liberalna – ustrój, w którym obywatele sami wyznaczają sobie 

granice wolności i instytucje, które mają poprawiać jakość ich życia. Taki 

system ma według Sena gwarantować wzrost dobrobytu oraz poszerzanie 

wolności. 

10. Liberalizm – koncepcja polityczna, w ramach której jednostki biorą 

odpowiedzialność za swoje działania, nie są skoncentrowane na sobie i biorą 

pod uwagę dobro innych ludzi. Fundamentem działalności takiego 

społeczeństwa i jednostki jest ich wolność. 

11. Ubóstwo – proces deprywacji wolności. Ubóstwo to życie, w którym nie można 

wykonywać ważnych dla człowieka czynności, tzn. takich, które są dla niego 

ważne. Ubóstwo to brak wolności – negacja stanu zdolności / możliwości. 
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Autor w tekście podaje w nawiasach również oryginalne brzmienie 

przytoczonych terminów. Dzięki temu czytelnik będzie w stanie śledzić analizę 

bazującą nie tylko na polskich tłumaczeniach terminów wykorzystywanych przez Sena, 

lecz równie będzie mieć możliwość odwołania się do terminów oryginalnych. Podobnie 

w przypisach podano autentyczną wersję językową dłuższych cytatów, które 

przetłumaczono w pracy we własnym zakresie. Taka metoda ma umożliwić 

czytelnikowi lepsze zrozumienie myśli Sena i obiektywny wgląd do tej jakże ciekawej 

i nowatorskiej koncepcji. 

Oryginalność niniejszej pracy oraz jej wkład w rozwój polskiej nauki dotyczy 

przede wszystkim próby kompletnej rekonstrukcji poglądów oraz interpretacji założeń 

Amartyi Sena w ramach dostępnych kategorii filozoficznych takich jak etyka, 

antropologia czy ontologia. Rozprawa ma być dopełnieniem dostępnej na rynku 

literatury naukowej dotyczącej koncepcji Capability Approach. Charakter pracy, 

a w szczególności filozoficzne opracowanie koncepcji wolności Sena poprzez 

interpretację jej założeń na gruncie naturalizmu i liberalizmu, ma wypełnić lukę w 

dostępnej literaturze naukowej oraz ma stanowić oryginalną propozycję interpretacji 

myśli tego ekonomisty i filozofa. 
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Rozdział I  

Sprawczość i dobrobyt jako kategorie wolności 

człowieka  

1. Wewnętrzna oraz instrumentalna wartość koncepcji 

sprawczości 

1.1. Wymiary sprawczości 

Sen w swojej koncepcji Capability Approach wykorzystuje następujące, 

kluczowe pojęcia: zdolności, sposoby funkcjonowania, sposoby dobrego samopoczucia 

(oraz zadowolenia z życia), a także sprawczość. Do określenia wolności służą mu 

przede wszystkim pojęcia sprawczości oraz dobrobytu34. Te można tłumaczyć jako: 

• sprawczość (agency) to działania podejmowane przez jednostkę na podstawie 

tego, co sama ceni; jest to również wolność do decydowania i działania o sobie 

samym; 

• dobrobyt (well-being) to jakość życia człowieka, przedstawiana jako pewne 

stany bycia i posiadania oraz jako stan zadowolenia z życia. 

Pojęcie „sprawczości” można interpretować jako odniesienie się do normatywnego 

reprezentowania wartości, które dana jednostka oraz społeczność uznawać będą za 

wartościowe. Dotyczy to przede wszystkim tworzenia norm, które domyślnie mają 

odpowiadać grupie bądź społeczności. Sen do tej kategorii wpisuje również ludzką 

motywację do działania35, to znaczy wszystkie te cechy i motywatory, które skłaniają 

nas do pewnych działań zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Natomiast 

w pojęciu dobrobytu zawierają się takie aspekty jak dobry stan zdrowia oraz psychiki, 

a także wszystkie korzyści, które jednostka posiada jako członek społeczeństwa36. 

 
34 A. K. Sen, Development...; dz. cyt., s. XI. 
35 Tamże, s. 75. 
36 Tamże, s. 70. 
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W koncepcji wolności pojęcia sprawczości oraz dobrobytu łączą się i są 

względem siebie komplementarne. Sprawczość będzie niezbędna jako czynnik, za 

sprawą którego ludzka wolność wpisuje się w kontekst społeczny. Będzie ona również 

ograniczać wolność indywidualną w realizacji wolności drugiego człowieka37. Z jednej 

strony dotyczyć to będzie przede wszystkim wymiaru ponadindywidualnego 

sprawczości pod postacią tworzenia społecznych norm i regulacji realizowanych za 

sprawą działań demokratycznych. Z drugiej strony za sprawą samej sprawczości 

niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć o celach oraz o motywacjach jednostki. Z tego 

powodu Sen wprowadza pojęcie dobrobytu – czynnika, w ramach którego estymowany 

jest niezbędny poziom życia człowieka, umożliwiający mu realizację swojej 

sprawczości. Aby jednak w pełni opisać potencję człowieka oraz jego sytuację jako 

członka społeczności, oba te terminy powinny być rozszerzone o kategorię pytania 

o wolność ich realizacji oraz o możliwość ich osiągnięcia38. W ten sposób kategoria 

dobrobytu dzieli się na zrealizowany dobrobyt (well-being achievement), jak również 

wolność realizacji dobrobytu (well-being freedom)39. 

Kategorie sprawczości to: osiągnięta sprawczość (agency achievement) oraz 

wolność do realizacji swojej sprawczości (agency freedom)40. Osiągnięta sprawczość 

to stan, w którym realizowane są świadome cele i wartości, które osoba ceni. Jest to 

również stan, w którym jednostka może decydować i działać na podstawie tego, co sama 

ceni, niezależnie od tego, czy jest to działanie wpływające korzystnie na jej dobrobyt, 

tj. czy jednostka w sposób subiektywny zyskuje jakieś wartości. Wolność do realizacji 

sprawczości to swoboda decydowania o sobie oraz zdolność do działania i bycia 

skutecznym. Celem tworzenia tych kategorii jest próba opisu potencjału człowieka 

w ramach stanów jego posiadania (np. dóbr niezbędnych do życia i rozwoju) oraz bycia 

(np. zdolnym do wyrażania siebie i realizowania swojej wolności)41.  

Pierwszą kategorię Sen nazywa sposobami funkcjonowania człowieka 

(functionings), drugą jest zbiór możliwości (capabilities)42. Różnica pomiędzy nimi 

dotyczyć będzie stanu ich urzeczywistnienia – osiągnięte lub nie – oraz potencji – 
 

37 Tamże, s. XII, 282. 
38 W tekście oryginalnym Sen posługuje się zwrotem freedom w kontekście zdolności do 

realizacji oraz pojęciem achievement w kontekście osiągnięcia. 
39 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 20, s. 71; Amartya Sen, dz. cyt., s. 62. 
40 A. K. Sen, Inequality ..., dz. cyt., s. 56. 
41 D. A. Crocker, Ethics of Global Development: Agency, Capability, and Deliberative 

Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 171-172. 
42 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 55. 
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możliwe do zrealizowania lub nie. We wszystkich pracach Sena pojęcia te wzajemnie 

się uzupełniają i mają stanowić tło metodologiczne dotyczące opisu wolności i próbę 

definicji człowieka. Wolność można zdefiniować jako pewną swobodę działania 

i decyzji. Można ją rozpatrywać zarówno na poziomie osobistym, jak i systemowym43. 

Wolność szans dotyczy możliwości, które są dostępne ludziom, tzn. takich, które ludzie 

cenią i mają powody, by nadawać im wartość. Wolność zatem to swoboda osiągania 

stanów, które dla jednostki są wartościowe, realizowana w stopniu optymalnym dla tej 

konkretnej jednostki. Rozwój w tym kontekście dotyczyć będzie procesów społecznych, 

ekonomicznych i politycznych, które rozszerzają zdolności człowieka44. Pomimo iż 

rozwój jest najczęściej kojarzony z biedniejszymi krajami, to podejście Sena w zakresie 

zdolności i związane z nim rozumienie rozwoju człowieka można również odnosić do 

krajów bogatych45. Polityka społeczna, której celem powinien być rozwój człowieka, 

nie powinna zatem, w ujęciu Sena, koncentrować się wyłącznie na dobrobycie 

człowieka (szczególnie interpretowanym instrumentalnie). Takie ujęcie dobrobytu 

będzie podejściem upraszczającym, w którym pomija się często niekwantyfikowalne 

wartości, takie jak świadomość praw politycznych czy potencjał do realizacji własnych 

celów.  

Pojęcie sprawczości przedstawione w Capability Approach można 

charakteryzować zarówno w wymiarze normatywnym, jak również deskryptywnym. 

Deskryptywnym, ponieważ będzie ono opisywać ludzką motywację jako tę, która często 

wykracza poza interes własny jednostki. Dobrobyt dla Sena to nie tylko dobro 

materialne, lecz również np. stan dobrego samopoczucia czy stan satysfakcji. Teoria 

sprawczości zakłada również, że taki stan nie wyczerpuje wszystkich motywacji ani 

celów stojących za działaniami człowieka. Co więcej, według Sena człowiek może 

realizować nawet takie cele, które zmniejszają jego dobrobyt, a nawet zagrażają jego 

życiu (bad capabilities)46. Tę tezę autor postara się rozwinąć i przeanalizować w dalszej 

 
43 Amartya Sen, dz. cyt., s. 62-64. 
44 Podobne rozumienie terminu „rozwój” znaleźć można w pracy Nauka a filozofia 

zrównoważonego rozwoju, której autorka proponuje filozoficzną koncepcję zrównoważonego rozwoju 
wraz z analizą tego pojęcia w kontekście ekonomii. Zob. B. Siuta-Tokarska, Nauka a filozofia 
zrównoważonego rozwoju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2020, nr 61 (1), s. 167-183. 

45 M. A. Paszkowicz, Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle Capability 
Approach, Uniwersytet w Zielonej Górze, Zielona Góra 2018, str. 63. 

46 I. Robeyns, Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined 
Open Book Publishers, Cambridge 2017, s. 41 [online], 2017 [dostęp: 31.01.2020]. Dostępny 
w internecie: http://dx.doi.org/10.11647/OBP.0130; M. Nussbaum, Capabilities as Fundamental 
Entitlements: Sen and Social Justice, „Feminist Economics” 2003, Vol. 9, No. 2-3, s. 33-59. 
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części pracy. Wymiar normatywny odnosi się do tworzenia norm mających wyznaczyć 

cel rozwoju w ramach stopnia realizacji możliwości człowieka. Ten wymiar koncepcji 

sprawczości jest szerzej rozwijany m.in. przez Marthę Nussbaum, która proponuje listę 

10 najważniejszych zdolności47. Co więcej, pojęcie sprawczości można również 

interpretować w ramach następujących wymiarów: wewnętrznego (tj. takiego, w którym 

człowiek ma powody, by cenić własną sprawczość, nawet jeśli wykorzystuje ją do 

celów trywialnych bądź złych); instrumentalnego (tj. jako środka umożliwiającego 

osiągnięcie celu)48; konstruktywnego (tj. takiego, który umożliwia swobodną analizę, 

tworzenie decyzji i kształtowanie wartości człowieka). Takie dookreślenie ma 

wskazywać na cel, do którego za sprawą zdolności powinien dążyć człowiek. 

Analizując cele sprawczości, Sen wyodrębnia zakończoną sukcesem sprawczość 

(realized agency success) oraz sprawczość instrumentalną (instrumental agency 

success)49. W pierwszej kategorii realizowane są tylko cele, niezależnie od stopnia 

zaangażowania podmiotu w ich osiągnięcie. W drugiej sprawczość wymaga, aby osoba 

sama włożyła wysiłek lub odegrała aktywną rolę w realizacji celu. Oznacza to, że teoria 

sprawczości pozwala jednostce lub grupie ocenić swój wpływ na zachodzące zmiany. 

Sprawczość zatem to wolność do realizacji zarówno rzeczywistej aktywności, jak 

również przyszłych i potencjalnych aktywności, w których przejawia się coś, co 

jednostka może cenić50,tj. sytuacji, w której jednostka podjęłaby się partycypacji 

w realizacji takiego celu poprzez swoją aktywność, gdyby miała szansę i środki – jak 

np. eliminacja głodu51.  

Ogólny wymiar koncepcji wolności do działania oraz osiągania sprawczości 

pozwala Senowi na wskazanie, że zarówno jednostki, jak również instytucje są w stanie 

realizować wspólne cele, szczególnie w kontekście wsparcia przez instytucje rządowe 

sposobów funkcjonowania obywateli. W swoim podejściu Sen pojmuje człowieka nie 

tylko jako osobę, która sama dąży do maksymalizacji swoich użyteczności, ale również 

jako jednostkę, która aktywnie przyczynia się do podejmowanych wyborów 
 

47 M. C. Nussbaum, Creating Capabilities. The Human Development Approach, Belknap Press, 
Cambridge 2011 [online], 31.07.2011 [dostęp: 11.11.2019]. Dostępny w internecie: 
https://www.degruyter.com/hup/view/title/125409. 

48 W wymiarze subiektywnym, który będzie respondować za sprawą mechanizmów demokracji 
na szerszy wymiar społeczny. 

49 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 58. 
50 Wartością będzie wszystko to, co ma subiektywną wagę dla człowieka. Oceniana wartość 

będzie pochodzić z subiektywnej oceny, odzwierciedlając stopień zaspokajania przez daną rzecz potrzeb 
jednostki; zob. J. Głowacki, Wartość w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2015 nr 2, s. 64. 

51 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 57-58. 
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społecznych oraz wiążących się z nimi sądów wartościujących. Z tego powodu warto 

również przeanalizować pojęcie rozwoju pod kątem jego relacji do zdolności człowieka, 

a w szczególności do jego sprawczości oraz dobrobytu. 

1.2. Znaczenie sprawczości jako elementu wolności 

W tekstach Sena często pojawia się pojęcie podmiotu działającego, który sam 

autor definiuje następująco: ktoś, kto działa i wprowadza zmiany, i którego osiągnięcia 

można oceniać pod kątem ich własnych wartości i celów, niezależnie od tego, czy 

oceniamy je również pod kątem pewnych zewnętrznych kryteriów52. W tej pracy 

zamiast proponowanego przez Sena do określania jednostki pojęcia „agent” używane 

będzie szersze pojęcie „podmiotu działającego”53. Taki termin lepiej odpowiada 

skojarzeniom związanym z aktywnością podmiotu oraz rozróżnieniem na działania 

względem niego zewnętrzne i wewnętrzne. Działania zewnętrzne to takie, którym 

podmiot bezpośrednio podlega, a których źródłem jest jego otoczenie, np. polityka 

rządu. Działaniami wewnętrznymi będą natomiast posiadane możliwości do realizacji 

własnych celów. Sprawczość podmiotu działającego nie ogranicza się więc tylko do 

podejmowania decyzji. Obejmuje ona także sytuacje, w których realizowana jest nasza 

władza, tzn. podejmowane są konkretne wybory oraz tworzone są dla nich uzasadnienia. 

Motywacją tych działań ma być poprawa sytuacji człowieka oraz jego otoczenia, ale 

również mogą to być działania wykorzystywane do realizacji innych celów, które osoba 

ceni i ma powody, aby je realizować. Sen w pojęciu sprawczości przyjmuje również 

odpowiedzialność podmiotu za podjęte działania oraz za kreowanie przez niego 

przyszłych sytuacji. Tym samym aktywność podmiotu związana ze sprawczością będzie 

odzwierciedlać również przyszłe konsekwencje jego działań oraz ryzyko związane z ich 

podjęciem54. 

Analizując koncepcję sprawczości w niniejszej wyróżniono pracy jej dwie 

interpretacje. Po pierwsze, jeśli cele sprawczości obejmują takie aspekty jak 
 

52 „(...) someone who acts and brings about change, and whose achievements can be judged in 
terms of her own values and objectives, whether or not we assess them in terms of some external criteria 
as well”; zob. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 19. 

53 Sen pisząc w swoich tekstach o podmiocie sprawczym, używa terminu „agent”. Pojęcie 
„agent” ściśle wiąże się z „agency”, tłumaczonym w niniejszej pracy jako „sprawczość”. W ten sposób 
w tekście oryginalnym powstaje relacja agenta do sprawczości, tj. podmiot, który realizuje sprawczość. 
W niniejszej pracy zaproponowano tłumaczenie „agenta” jako podmiotu sprawczości, a „agency” jako 
sprawczość. Dzięki temu oddano wzajemną relację tych pojęć, zachowując nadany im przez Sena sens; 
zob. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XI-XIII, 18-19. 

54 Tamże, s. 19. 
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niepodległość kraju lub eliminacja głodu, to aby móc przyznać, że sprawczość została 

osiągnięta, kraj musiałby stać się niezależny lub głód musiałby zostać faktycznie 

wyeliminowany55. W tym kontekście nie jest oceniana rola podmiotu w osiągnięciu 

celu, lecz jedynie sam fakt jego realizacji. Ta idea realizacji sprawczości opiera się na 

prostym rozumieniu celów jako takich. które jednostka chciałaby realizować, gdyby 

była skutecznym podmiotem działania – lub które w rzeczywistości realizuje – i na 

rzeczywistej realizacji tych celów (bez względu na to kto faktycznie je realizuje). 

Drugie możliwe rozumienie sprawczości odnosić się będzie do bezpośredniej oceny 

zaangażowania podmiotu w realizację celów. W tym ujęciu realizacja sprawczości 

zależy właśnie od roli, jaką jednostka odgrywa w osiąganiu tych celów. Innymi słowy, 

można zadać pytanie, czy ocenie sprawczości powinny podlegać nasze własne działania, 

czy też może ocena powinna odnosić się bezpośrednio do części, którą sami odgrywamy 

w osiągnięciu całego efektu. Rolę podmiotu w realizacji sprawczości oddają więc 

kategorie56 zrealizowanej sprawczości oraz sprawczości instrumentalnej.  

W tej pierwszej realizowane są cele – niezależnie od tego, czy dotyczą one 

samego podmiotu, czy innych ludzi – tzn. nie jest istotny wkład podmiotu w realizację 

celu, tylko samo jego osiągnięcie. W sprawczości instrumentalnej, którą można również 

nazwać partycypacyjną, oceniana jest sprawczość podmiotu z uwzględnieniem wysiłku 

oraz roli podmiotu w osiągnięciu celu. Według interpretacji, którą prezentuje autor 

niniejszej pracy, zadaniem koncepcji sprawczości jest umożliwienie jednostce lub 

grupie – której cele są realizowane – wpływania na zmiany. Wolność danej osoby do 

realizacji sprawczości dokonuje się zarówno, gdy ma ona rzeczywisty wpływ na 

zmianę, ale także, gdy występuje sytuacja, w której coś ważnego dla podmiotu ma 

miejsce – np. eliminacja głodu – nawet gdy podmiot nie ma nic wspólnego 

z wystąpieniem tej sytuacji. W ten sposób Sen uwzględnia nie tylko faktyczną realizację 

działań człowieka, ale również potencję, którą dysponuje on do osiągania własnych 

celów.  

Sprawczość w koncepcji wolności ma również dwa wymiary. Po pierwsze, jest 

to pewien poziom sprawczości osiągnięty przez jednostkę. Po drugie, sprawczość 

reprezentuje pewną wolność podmiotu57. W ramach tego pierwszego wymiaru 

sprawczość to stan, w którym jednostka posiada potencję do realizacji takich sposobów 

 
55 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 71. 
56 Tamże, s. 71; Amartya Sen, dz. cyt., s. 77. 
57 D. A. Crocker, dz. cyt., s. 171-172. 
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funkcjonowania, które są dla niej ważne. Natomiast sprawczość do realizacji wolności 

to specyficzna wolność do realizacji takich celów, które podmiot ma powód, by 

uznawać wartościowymi. W jej realizacji ograniczać go jednak będą uwarunkowania 

społeczne, polityczne i ekonomiczne. Na przykład osiągnięta sprawczość może 

reprezentować dostępny jednostce wachlarz opcji odzwierciedlających miejsca, 

w których może ona zrealizować swoje potrzeby. Będą to np. dostępne jej konkretne 

sklepy, w których chce ona dokonać zakupu ze względu na swoje indywidualne 

preferencje. Pojęcie „osiągnięcia” odwoływać się tutaj będzie do rzeczywistej 

możliwości zrealizowania danej opcji w danym czasie przez daną jednostkę. Wolność 

do realizacji sprawczości będzie odzwierciedlać możliwość realizacji danego celu, na 

przykład zaspokojenia swoich potrzeb w danym miejscu, tj. zrobienia zakupów w tym 

konkretnym sklepie. 

Autor rozprawy stwierdza, że teoria sprawczości jest wciąż teorią otwartą, 

domagającą się jednak dalszych badań. Sen wprowadza techniczne rozróżnienie 

pomiędzy osiągnięciem sprawczości a wolnością do jej realizacji. Nie przedstawia 

jednak analizy, czym specyficznym wyróżnia się wolność do realizacji sprawczości 

w kontekście całej wolności dostępnej człowiekowi. Przyjmuje również, że sprawczość 

jest jednym z niezbędnych elementów rozwoju58, jednak nie precyzuje, czy konieczne 

jest w równej mierze osiągnięcie sprawczości i wolności do jej realizacji. Innymi słowy, 

czy oba te wymiary muszą się w pełni realizować, aby sprawczość generalnie mogła być 

oceniona jako dostępna człowiekowi.  

Zdaniem autora pracy z praktycznego punktu widzenia można zadawać również 

inne pytania, np. o metodę pomiaru jakości życia określoną przez Sena nazwą 

„sprawczość indywidualnego człowieka”. Można również pytać o metodę określania 

sprawczości ponadindywidualnej, tj. odnoszącej się do grupy czy społeczeństwa59. 

Natomiast po stronie metodologicznej można pytać, w jaki sposób koncepcje 

sprawczości Sena korespondują z koncepcjami autonomii60, a także pracami 

 
58 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XII. 
59 S. Alkire, Concepts and Measures of Agency [online], 01.2008 [dostęp: 20.07.2020]. Dostępny 

w internecie: https://ophi.org.uk/working-paper-number-09. 
60 M. Alvarez, Agents, Actions, and Reasons, „Philosophical Books” 2005, Vol. 46, No. 1, s. 45-58;  

Contours of Agency: Essays on Themes from Harry Frankfurt, ed. S. Buss, and L. Overtone, MIT Press, 
Cambridge 2002; J. S. Taylor, Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in 
Contemporary Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2005. 
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poświęconymi sprawczości grupowej61. Tego rodzaju kwestie stają się przedmiotem 

aktualnych studiów i opracowań poświęconych Senowi, spośród których warto 

wspomnieć prace autorstwa Ingrid Robeyns62 czy Marii A. Paszkowicz63.  

Na tym etapie analizy należy jeszcze wrócić do założenia Sena, iż rozwój 

wymaga wolności64. Jeśli jednym z elementów idei wolności dla Sena jest sprawczość, 

to w jakiej relacji pozostaje ona do rozwoju? Sen rozumie rozwój wolności nie tylko 

jako cel, ale również jako narzędzie do rozwoju65, a tym samym zauważa, że proces 

rozwoju wymaga usunięcia różnego rodzaju zniewoleń oraz deprywacji, którymi 

obarczeni są ludzie. Wewnętrzne znaczenie ludzkiej wolności jako najważniejszego celu 

rozwoju będzie więc silnie uzależnione od instrumentalnego wymiaru wolności, 

w promowaniu wolności innych rodzajów. Tym samym wolność jako narzędzie 

w promowaniu rozwoju będzie silnie korelować z szerszym znaczeniem zdolności 

człowieka oraz jego sprawczości – w promowaniu wolności w ogóle. W dalszej części 

pracy jej autor skoncentruje się na tym ujęciu i postara się przedstawić analizę relacji 

wolności do dobrobytu. 

2. Rozwój jako poszerzanie wolności 

2.1. Wymiary wolności w ramach rozwoju 

Wolność w koncepcji Sena jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju 

rozumianego zarówno ekonomicznie, jak i społecznie. Rozwój natomiast ma co 

najmniej dwa wymiary. Pierwszy dotyczy postrzegania ekspansji wolności jako 

(1) główny cel oraz jako (2) środek do wspierania procesu rozwoju66. Można je nazwać 

odpowiednio „rolą konstytutywną” i „rolą instrumentalną” wolności67. Konstytutywna 

rola odnosi się do znaczenia materialnej wolności dla wzbogacania oraz wpływania na 
 

61 M. Bratman, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge 
University Press, Cambridge 1999; R. Tuomela, The Importance of Us, Stanford University Press, 
Stanford 1999. 

62 M.in. The Capability Approach: A Theoretical Survey, „Journal of Human Development” 
2005, Vol. 6, Issue 1, s. 93-117; Measuring Gender Inequality in Functionings and Capabilities: Findings 
from the British Household Panel Survey, [w:] Gender Disparity: Manifestations, Causes and 
Implication, ed. P. Bharati, M. Pal, Anmol, New Delhi 2006, s. 236–277; The Capability Approach in 
Practice, „Journal of Political Philosophy” 2006, Vol. 14, Issue 3, s. 351–376. 

63 M. A. Paszkowicz, dz. cyt. 
64 A. K. Sen, Development ..., dz. cyt., s. XII. 
65 Tamże. 
66 Tamże. 
67 Tamże. 
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życie człowieka. Wolności materialne natomiast obejmują elementarne zdolności, takie 

jak możliwość uniknięcia głodu, niedożywienia, a także wolność związaną 

z umiejętnością czytania i liczenia, korzystania z uczestnictwa w życiu politycznym itp.68 

W tej perspektywie proces rozwoju obejmować będzie rozszerzenie właśnie takich 

podstawowych swobód oraz zdolności. 

Referując myśl Sena, można przyjąć, iż jego koncepcja wolności w szerszym 

zastosowaniu identyfikuje ograniczenia społeczne, które bezpośrednio wpływają na 

dobrobyt i sprawczość człowieka. Podejście to pozwala również na wskazanie, które 

instytucje chronią oraz wspierają rozwój człowieka, a tym samym zapewniają mu 

szerszy wachlarz opcji, które podmiot w ramach swoich zdolności jest w stanie 

zrealizować69. Przykładem takiej interpretacji mogą być analizy wykonane przez Sabine 

Alkire70, która zastosowała podejście zdolności do oceny trzech projektów Oxfam 

w Pakistanie, porównując konwencjonalną analizę kosztów i korzyści z oceną opartą na 

szeregu wartościujących funkcji. Inni badacze, np. Wolff i de-Shalit71, sformułowali 

teorię opartą na teorii zdolności, aby opracować politykę wspierającą osoby 

w niekorzystnej sytuacji w zamożnych społeczeństwach.  

W obrębie pewnych węższych teorii dotyczących analizy poziomu rozwoju, jak 

np. koncepcji opartych na wzroście PKB lub stopniu uprzemysłowienia, można zadać 

pytanie, czy na przykład wolność udziału w życiu politycznym wspiera rozwój bądź go 

nie wspiera (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również społecznym bądź 

globalnym). Według słów Sena, tzn. w ramach interpretacji rozwoju jako procesu 

nierozłącznie skorelowanego z wolnością, tego typu pytanie wydaje się być 

sformułowane niepoprawnie, ponieważ pomija ono kluczowe założenie, iż uczestnictwo 

w życiu politycznym jest konstytutywną częścią samego procesu rozwoju. Oznacza to, 

że nawet bardzo bogata osoba, która nie może swobodnie wyrażać swoich poglądów ani 

uczestniczyć w publicznych debatach i decyzjach, będzie pozbawiona czegoś, co 

według koncepcji Sena przynależy jej naturze72.  

 
68 Tamże. 
69 Amartya Sen, dz. cyt., s. 65. 
70 S. Alkire, Concepts and Measures..., dz. cyt. 
71 J. Wolff, A. de-Shalit, Disadvantage, Oxford University Press, Oxford 2007. 
72 L. Derobert, S. Luchini, M. Teschil, Human Nature and the Capability Approach [online], 

2003 [dostęp: 20.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication 
/253838964_Human_Nature_and_the_Capability_Approach; A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 12-15. 
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Odwołując się do założeń antropologicznych w zakresie immanentnych cech 

jednostki, Sen według interpretacji prezentowanej w tej pracy przyjmuje pewne 

naturalistyczne założenia dotyczące przestrzeni, w której funkcjonuje jednostka 

i w której metafizycznie realizuje się wolność. Wymiar ten został szerzej opisany 

w rozdziale V poświęconym antropologii i naturalizmowi.  

Proces rozwoju oceniany na podstawie poszerzania ludzkiej wolności zakłada 

więc usuwanie przyczyn deprywacji tej wolności. Co więcej, przyjmuje się tutaj, że 

dotyczy to nie tylko rzeczywistych opcji dostępnych danej osobie, tj. takich, które ma 

ona powody cenić, lecz również dostępności opcji w ogóle, niezależnie od nastawienia 

jednostki względem nich w danym momencie. Przykładem takiej opcji może być prawo 

wyborcze. Zgodnie z koncepcją Sena prawo takie powinno być dostępne każdemu 

członkowi społeczeństwa73, niezależnie od tego, czy obywatel w danym momencie jest 

nim w ogóle zainteresowany. Znaczenie pozbawienia podstawowych swobód 

politycznych lub praw obywatelskich dla właściwego zrozumienia rozwoju nie musi być 

ustalane wyłącznie poprzez ich pośredni wkład w inne jego cechy (tj. wzrost PKB lub 

poziom uprzemysłowienia). Jest to spowodowane tym, że według Sena te rodzaje 

swobód muszą być nieodłączną częścią poszerzania i promowania rozwoju w ogóle74. 

W teorii zdolności takie pozytywne znaczenie wolności75 będzie jednym z fundamentów 

całej koncepcji wolności proponowanej przez Sena. 

Ten punkt widzenia różni się jednak zdaniem autora rozprawy od wspomnianej 

„roli instrumentalnej”. Instrumentalna rola wolności dotyczyć będzie sposobu, w jaki 

różne rodzaje praw, możliwości i uprawnień przyczyniają się do ogólnego poszerzania 

wolności człowieka, a tym samym do wspierania rozwoju w ogóle. Odnosi się to do 

dwóch założeń dotyczących wolności. Pierwsze głosi, że ekspansja wolności każdego 

rodzaju musi przyczyniać się do wspierania procesu rozwoju per se (ponieważ sam 

rozwój można postrzegać jako proces rozszerzenia ludzkiej wolności w ogóle). Drugie 

założenie natomiast mówi o tym, że skuteczność wolności jako narzędzia polegać 

 
73 Każdemu zgodnie z wypracowanym mechanizmem społecznym dotyczącym partycypacji 

publicznej. Sen jest zwolennikiem demokracji liberalnej, w ramach której członkowie na mocy wolnych 
i uczciwych wyborów sami zdecydują o kształcie ich społeczeństwa oraz o przysługujących im prawach 
i ograniczeniach. Więcej o tym aspekcie napisano w podrozdziale 3.2. Granice wolności niniejszego 
rozdziału. 

74 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 5. 
75 W nawiązaniu do dwóch koncepcji wolności – wolności pozytywnej „do” i wolności 

negatywnej „od”, rozwiniętej przez I. Berlina; zob. I. Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford University 
Press, Oxford 1969; R. Wollheim, I. Berlin, Equality, „Proceedings of the Aristotelian Society” 
1955-56, Vol. 1, s. 281-326. 
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będzie na tym, że różne rodzaje wolności będą ze sobą powiązane, a wolność jednego 

rodzaju będzie mogła wpływać na zwiększanie zakresu wolności innych rodzajów.  

Obie te role są zatem połączone powiązaniami, które można nazwać 

empirycznymi76, to znaczy wiążącymi wolność jednego rodzaju z wolnością innych 

możliwych rodzajów. Sam Sen przedstawia pięć rodzajów instrumentalnej wolności77. 

Lista nie ma pełnić funkcji wyszczególnienia kompletnego, lecz ma stanowić zbiór 

wyodrębnionych cech wspólnych dla tych instrumentalnych wolności78: 

1. Wolności polityczne i prawa cywilne – klasyczny zestaw swobód, które są 

podstawą działania współczesnej demokracji.  

2. Możliwości (facilities) ekonomiczne – w konwencji ONZ-owskich Paktów Praw 

Człowieka odpowiadałyby im prawa gospodarcze, czyli gwarancje dostępu do 

zasobów ekonomicznych i regulacje warunków wymiany mających je realizować 

(rynki).  

3. Możliwości społeczne (opportunities) – Sen podaje tu przykłady instytucji 

edukacyjnych i zdrowotnych, wskazując również ich rolę w kształtowaniu 

podmiotowości politycznej i gospodarczej. 

4. Wolność do transparentności (transparency guarantees) – najlepiej ten element 

ilustrują takie regulacje jak ustawa o dostępie do informacji publicznej czy ustawa 

o zamówieniach publicznych. Sen wskazuje na znaczenie tego rodzaju gwarancji 

dla podnoszenia poziomu zaufania w stosunkach międzyludzkich, a także dla 

przeciwdziałania korupcji.  

5. Zabezpieczenie ochronne (protective security) – zagrożenie skrajnym ubóstwem 

występuje niezależnie od wyników gospodarki, dlatego Sen podkreśla rolę sieci 

bezpieczeństwa socjalnego w formie instytucji o trwałym charakterze (np. zasiłki 

dla bezrobotnych i dla ubogich), jak i ustanawianych w razie potrzeby (np. doraźna 

pomoc dla głodujących czy zatrudnienie publiczne dla bezrobotnych). 

 
76 S. Dhongde, P. K. Pattanaik, Preference, Choice, and Rationality: Amartya Sen’s Critique of 

the Theory of Rational Choice in Economics, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 31. 
77 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 38. 
78 Definicje podano za R. Szarfenbergiem, jednak użyto własnego tłumaczenia dla nazw 

instrumentalnych wolności. Szarfenberg wymienia: 1) wolności polityczne i prawa cywilne; 
2) możliwości ekonomiczne; 3) możliwości społeczne; 4) gwarancję przejrzystości; 5) zabezpieczenia 
ochronne. Wątpliwość autora niniejszej pracy budzi tłumaczenie punktu 4), gdzie Sen podaje w oryginale 
zwrot transparency guarantees, natomiast R. Szarfenberg proponuje gwarancję przejrzystości. Jeśli 
odnosimy się do wolności instrumentalnych, to trudno mówić o gwarancjach w rozumieniu pewnego 
zabezpieczenia czy ochrony pewnego stanu. Koncepcja wolności odwołuje się do wolności pozytywnej, 
stąd czytelniej zdaniem autora jest nazwać ją „wolnością do transparentności” (w rozumieniu prawa do 
stanu X), w odróżnieniu od wolności negatywnej (ochrony od stanu X); zob. R. Szarfenberg, dz. cyt. 
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Według przyjętej w niniejszej pracy interpretacji pierwszy rodzaj wolności – 

wolności polityczne – rozumiany szeroko, np. jako prawa obywatelskie, odnosić się 

będzie do wolności, które ludzie muszą sami społecznie (demokratycznie) określić, np. 

kto powinien rządzić i na jakich zasadach. Wolności te także muszą obejmować 

możliwość kontrolowania i krytykowania władz, posiadania przez obywateli prawa do 

wolności wypowiedzi politycznej. Wolność ta musi umożliwiać funkcjonowanie prasy 

bez cenzury. Wolności polityczne obejmują ponadto uprawnienia polityczne związane 

z promowaniem zachowań demokratycznych w najszerszym tego słowa znaczeniu (tj. 

zwierające możliwości dialogu politycznego, sprzeciwu i krytyki, a także prawa do 

głosowania i partycypacyjny wybór prawodawców i kadry kierowniczej).  

Możliwości ekonomiczne odnoszą się do możliwości, z których osoby fizyczne 

mogą korzystać, wykorzystując zasoby ekonomiczne do celów konsumpcji, produkcji 

lub wymiany. Możliwości ekonomiczne, którymi dana osoba dystrybuuje, zależeć będą 

od posiadanych przez nią zasobów oraz ich dostępności, a także od społecznych 

warunków wymiany takich jak ceny względne i funkcjonowanie rynków. Jeśli rozwój 

gospodarczy zwiększa dochód i bogactwo danego kraju, to proces ten odzwierciedlać 

się będzie również w możliwościach ekonomicznych jednostek. Sen podkreśla, że 

w relacji między dochodem narodowym i bogactwem a możliwościami ekonomicznymi 

jednostek (lub rodzin) względy dystrybucyjne są bardzo ważne79. Zdolność oraz dostęp 

do finansowania mogą mieć decydujący wpływ na możliwości ekonomiczne, które 

podmioty gospodarcze (w tym jednostki) są w stanie osiągnąć.  

Możliwości społeczne odnoszą się z kolei do ustaleń publicznych w zakresie 

edukacji, opieki zdrowotnej i wszystkich innych spraw, które wpływają bezpośrednio na 

wewnętrzną wolność człowieka. Ustalenia te są ważne nie tylko dla prowadzenia życia 

przez jednostkę, ale także dla jej bardziej skutecznego udziału w działalności 

gospodarczej i politycznej80. 

W ramach wolności do transparentności zakłada się, że jednostki kooperują  

w wymiarze społecznym w oparciu o pewne domniemanie tego, co same oferują, oraz 

o to, czego mogą się spodziewać od innych. W tym sensie społeczeństwo funkcjonuje  

w oparciu o pewien podstawowy stan domniemanego zaufania. W sytuacji, kiedy to 

zaufanie zostaje poważnie naruszone, życie wielu ludzi – zarówno stron bezpośrednich, 

jak i osób trzecich – może ucierpieć z powodu braku otwartości i przejrzystości zasad 
 

79 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 28. 
80 D. A. Crocker, I. Robeyns, Capability and Agency, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 74. 
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funkcjonowania. Zabezpieczenia te mają wyraźną rolę instrumentalną w zapobieganiu 

korupcji, mechanizmom odpowiedzialności publicznej oraz nieuczciwym transakcjom81. 

Ostatnia kategoria wolności dotyczy stanu narażenia niektórych ludzi na duży 

niedostatek materialny. Z tego powodu potrzebne są zabezpieczenia ochronne, aby 

gwarantować funkcjonowanie socjalnego mechanizmu bezpieczeństwa, który z kolei 

zapobiegnie wpadnięciu populacji dotkniętej biedą w skrajną nędzę czy głód, a nawet 

uchroni ją od śmierci. Kategoria ta obejmuje ustalone rozwiązania instytucjonalne takie 

jak zasiłki dla bezrobotnych i ustawowe dodatki do dochodu dla ubogich. 

Wymienione wolności w koncepcji Sena mają się wzajemnie wspierać i należy 

je traktować zarówno jako cel rozwoju, jak również jako narzędzia do rozwoju 

indywidualnego i społecznego. Choć Sen podaje tylko ich ogólny zarys82 oraz dostarcza 

pewnych danych empirycznych, to jednak nie przekazuje konkretnych definicji dla 

zdolności, o których sam pisze. Na tym polu widać, w jaki sposób Sen próbuje łączyć 

założenia ustroju liberalnego, przyjmując założenie o kluczowej roli wolności, 

z ograniczeniami społecznymi. Z jeden strony bowiem zaznacza, że wszystkie aspekty 

wolności jednostki są kluczowe (zarówno dla niej, jak i dla społeczeństwa), jednak 

z drugiej dopuszcza możliwość instytucjonalnego interweniowania we wszystkie 

wymiary życia człowieka, nie proponując przekonującego mechanizmu, który można by 

zinterpretować w kontekście normatywnym jego teorii.  

Jest to również jedna z kluczowych kwestii, które są przyczyną krytyki tej 

koncepcji m.in. przez Marthę Nussbaum. Twierdzi ona, że chociaż popiera te założenia 

dotyczące roli wolności, to jednak zauważa, że „(...) nie prowadzą one nas zbyt daleko 

w myśleniu o sprawiedliwości społecznej. Dają nam wprawdzie ogólne wyobrażenie 

o tym, do czego społeczeństwa powinny dążyć, ale z powodu niechęci Sena do 

podejmowania konkretnych założeń dotyczących ich natury (do zdolności, do których 

społeczeństwo powinno dążyć w sposób centralny) nawet te wytyczne pozostają jedynie 

zarysem. Co więcej, nie dają nam pojęcia, jaki może być minimalny poziom zdolności 

sprawiedliwego społeczeństwa”83. Według Sena wolności instrumentalne bezpośrednio 

 
81 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 8-9. 
82 Tamże, s. 38-40. 
83„I endorse these arguments (...) I think that they do not take us very far in thinking about social 

justice. They give us a general sense of what societies ought to be striving to achieve, but because of 
Sen’s reluctance to make commitments about substance (which capabilities a society ought most centrally 
to pursue), even that guidance remains but an outline. And they give us no sense of what a minimum level 
of capability for a just society might be” (tłum. własne); zob. M. Nussbaum, Capabilities as Fundamental 
Entitlements..., dz. cyt., s. 35. 
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zwiększają zdolności człowieka, ale także wpływają na siebie. Decydujący wpływ na 

proces rozwoju mają właśnie te wzajemne połączenia.  

Na przykład instytucje publiczne mogą włączać w swoje działania inicjatywy 

prywatne, jak również odrębne porozumienia publiczne, a także bardziej mieszane 

struktury takie jak organizacje pozarządowe i podmioty spółdzielcze. Wzajemne 

powiązania pomiędzy nimi będą szczególnie ważne przy analizie i ocenie polityki 

rozwoju. Taki mechanizm można zaobserwować, analizując proces wzrostu 

gospodarczego, który może pomóc nie tylko w zwiększeniu dochodów prywatnych, ale 

także dostarcza państwu środków do realizacji polityki społecznej. W tym przypadku 

wzrost gospodarczy można analizować nie tylko na podstawie wzrostu dochodów 

indywidualnych podmiotów, ale także na podstawie rozwoju usług socjalnych, które 

wzrost gospodarczy może umożliwić84.  

Centralna rola wolności indywidualnych w procesie rozwoju sprawia, że 

szczególnie ważne jest przeanalizowanie ich uwarunkowań. Należy zwrócić uwagę na 

wpływy społeczne, w tym na działania państwa, które pomagają określić charakter  

i zasięg indywidualnej wolności85. Ustalenia społeczne mogą mieć decydujące 

znaczenie dla zabezpieczenia i rozszerzenia wolności jednostki. Oznacza to, że z jednej 

strony na indywidualną wolność oddziałują społeczne zabezpieczenie oraz swoboda 

wymiany i zawierania różnego rodzaju transakcji. Z drugiej strony te czynniki są 

konkretnie zależne od działań politycznych, kluczowych dla kształtowania 

i wykorzystywania ludzkich możliwości.  

Dla Sena wolności instrumentalne stanowią pakiet narzędzi mających 

skonsolidować wymagania wolności indywidualnej oraz społecznej w ramach tworzenia 

przestrzeni dla rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania wolności. Może istnieć 

bardzo wiele różnych wewnętrznych powiązań między wolnościami instrumentalnymi. 

Ich odpowiednie role i wzajemne wpływy są ważnymi aspektami w procesie rozwoju 

rozumianego za Senem jako poszerzanie wolności człowieka oraz w procesie 

poszerzania wolności w ogóle. Założeniem Sena jest więc stworzenie uniwersalnego 

zestawu narzędzi konceptualnych, za których pomocą będziemy w stanie opisać 

wolność w kontekście rozwoju, biorąc pod uwagę płaszczyznę indywidualną oraz 

 
84 A. K. Sen, Poverty and Famines an Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, 

Oxford 1981., s. 6; tenże, Development..., dz. cyt., s. 46-49. 
85 S. Deneulin, The Capability Approach and the Praxis of Development, Palgrave Macmillan, 

New York 2006, s. 8. 
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społeczną. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na realizację wspomnianego 

postulatu jest zakres dostępnego dobrobytu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak 

również dystrybucji społecznego dobrobytu, mającego wpływ na zakres możliwości 

jednostki86. Z tego powodu w dalszej części pracy autor przejdzie do przeanalizowania 

relacji wolności do dobrobytu w ramach interpretacji założeń filozoficznych koncepcji 

Sena. 

2.2. Wolność a dobrobyt 

W swojej koncepcji wolności Sen zakłada, że poszerzanie wolności człowieka 

jest głównym celem rozwoju87. Może się jednak okazać, że więcej wolności wprowadza 

zamęt, który może mieć negatywny wpływ na jakość ludzkiego życia. Ten aspekt 

powoduje powstanie co najmniej dwóch pytań. Po pierwsze: czy wolność – zarówno 

sprawczości, jak i wolności do osiągnięcia dobrobytu – może kolidować z samym 

dobrobytem88? Po drugie: czy tę sprzeczność można postrzegać z perspektywy konfliktu 

między wzrostem wolności z jednej strony a niekorzystnymi czynnikami dla jednostki 

z drugiej89? Ten problem odnosi się do niejednoznacznej natury samej wolności, dlatego 

też autor przeanalizuje go po dookreśleniu różnicy pomiędzy wolnością realizacji 

dobrobytu a wolnością sprawczości. 

W trakcie niniejszej analizy założenia dotyczące relacji zachodzących między 

sprawczością a wolnością przyjęto jako pewne. Takie założenia są niezbędne w celu 

zachowania logiki analizy. Wynikają one z braku doprecyzowania w tekstach 

źródłowych Sena określonych kategorii teoretycznych, służących do zwerbalizowania 

tych relacji. Po pierwsze, przyjęto, że jest możliwe, aby zwiększenie wolności do 

realizacji sprawczości prowadziło do zmniejszenia wolności do osiągnięcia dobrobytu. 

Na przykład, jeśli zamiast być daleko od miejsca zbrodni lub przestępstwa, któremu 

podmiot chciałby zapobiec, znajduje się on w jego centrum, to jego wolność 

sprawczości jest z pewnością wzmocniona (tj. może on interweniować i zrobić coś, aby 

powstrzymać to negatywne wydarzenie, któremu przecież chciałby zapobiec). Z drugiej 

 
86 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 32. 
87 Tamże, s. 3-4; zob. „Wstęp” do niniejszej pracy oraz słownik pojęć. 
88 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 60. 
89 Tamże, s. 60; tenże, Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984, „Journal of 

Philosophy” [online], 1985, Vol. 82, s. 203-208 [dostęp: 10.11.2019]. Dostępny w internecie: 
https://www.jstor.org/stable/i309389. 
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strony jego dobrobyt spada, ponieważ może zostać zraniony w momencie zapobiegania 

zbrodni; nawet jeśli uda mu się powstrzymać przestępcę, to wciąż poniesie pewną stratę.  

Jeśli wolność interpretować z jednej strony wyłącznie jako wolność do realizacji 

pewnej sprawczości90, to jest całkiem możliwe, że w niektórych sytuacjach wolność ta 

będzie rosnąć, podczas gdy osiągany poziom dobrobytu bądź poziom zadowolenia 

z życia może spadać. W rzeczywistości nie tylko osiągnięty poziom dobrobytu, ale 

także wolność do jego osiągania mogą często różnić się od wolności do realizacji 

sprawczości. W przedstawionym powyżej przykładzie podmiot może nie być w stanie 

uciec przed zaangażowaniem się w zdarzenie, jeśli jest zbyt blisko (może nie mieć już 

innego wyjścia), więc jego zwiększona zdolność do zatrzymania przestępstwa może iść 

w parze ze zmniejszeniem zdolności do osiągnięcia własnego dobrobytu. Ale co równie 

istotne, nawet jeśli podmiot ma możliwość odejścia z miejsca zdarzenia bez ingerencji, 

to może okazać się, że nie jest już w stanie osiągnąć takiego poziomu komfortu 

i bezpieczeństwa, jaki był mu dostępny przed tym wydarzeniem – tutaj znów następuje 

spadek dobrobytu. W tym przypadku jego wolność dobrobytu maleje, podobnie jak 

poziom osiągniętego dobrobytu. Wydaje się więc, że dobrobyt i wolność mogą się 

realizować niezależnie od siebie, bez względu na to, która interpretacja wolności została 

wybrana. Jeśli przez wolność będziemy rozumieć wyłącznie wolność do realizacji 

pewnej sprawczości (agency freedom), to jest całkiem możliwe, że rozwój i poszerzanie 

tej wolności mogą powodować w niektórych przypadkach ograniczanie zdobytego już 

dobrobytu. Z drugiej strony, jeśli zgodzimy się, że wolność to tylko wolność do 

realizacji dobrobytu (well-being freedom), to okaże się, że różnice pomiędzy wolnością, 

a pojęciem już „osiągniętego dobrobytu” (achievement well-being) będą wynikać 

wyłącznie ze zmniejszania się zakresu możliwości jednostki do osiągniętego dobrobytu, 

nawet przy wzroście wolności do jego osiągania (well-being freedom). Oznacza to 

z kolei, że różnica pomiędzy wolnością do realizacji dobrobytu a już osiągniętym 

dobrobytem może wynikać z indywidualnych wyborów danej osoby, które nie zawsze 

zależne będą od jej dobrobytu. Jeśli wzrostowi wolności do realizacji dobrobytu 

towarzyszyć będą też inne czynniki, których celem nie jest sam dobrobyt, to może dojść 

do takiej sytuacji, w której wzrost wolności do realizacji dobrobytu wiązać się będzie ze 

spadkiem już osiągniętego dobrobytu91. 

 
90 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 288. 
91 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt., s. 63. 
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Zmiana, która powoduje rozszerzenie wolności do realizacji dobrobytu, może 

również umożliwić osobie bardziej intensywne dążenie do innych celów (tzn. innych niż 

dobrobyt). Może to prowadzić do pogorszenia osiągniętego przez nią dobrobytu. 

Przykładem realizacji takiej sytuacji jest, według omawianego autora, postać lekarza, 

który potencjalnie jest gotowy poświęcić cały swój dobrobyt, aby oddać się pracy 

wolontariusza w ubogim kraju92. W tym przypadku lekarz ma zarówno dużą wolność 

realizacji dobrobytu (posiada wysoki status materialny), jak i dużo wolności do 

realizacji swojej sprawczości (ma możliwość udania się daleko i poświęcenia swojego 

dobrobytu dla większego dobra). Jeżeli zdecyduje się na wyjazd, to jest całkiem 

możliwe, że osiągnięty przez niego dobrobyt zmaleje (poprzez zmniejszenie majątku), 

podczas gdy jego sprawczość wzrośnie (będzie w stanie się intensywniej realizować 

jako lekarz). Zrealizowany dobrobyt może więc w niektórych sytuacjach po prostu 

maleć, podczas gdy wolność do realizacji dobrobytu i wolność do realizacji sprawczości 

mogą znacznie wzrosnąć.  

Wolność i osiągnięty dobrobyt mogą się więc różnić niezależnie od wybranej 

koncepcji wolności – rozumianej jako wolność do realizacji sprawczości czy jako 

wolność do realizacji dobrobytu. Według proponowanej przez autora niniejszej 

rozprawy interpretacji zwiększenie osiągniętego dobrobytu w rzeczywistości często 

będzie bezpośrednio wiązać się ze wzrostem wolności do realizacji dobrobytu. Również 

wzrost wolności – niezależnie od sposobu jej interpretacji – wpływać będzie na 

osiągnięty przez jednostkę dobrobyt. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

możliwość decydowania i podejmowania wyborów zawsze podnosi określony standard 

życia człowieka. Nawet jeśli pewne aspekty wolności i dobrobytu mogą się różnić, to 

nie oznacza to, że zwiększenie wolności może być dla człowieka niekorzystne. Istnieją 

bowiem różne sposoby oceny tego, co jest korzystne dla człowieka. Są one, jednakże 

częściowo związane z pewnym rozróżnieniem między dobrobytem a celami 

sprawczości, a częściowo z kontrastem, który tworzy się pomiędzy dostępnymi 

możliwościami a osiągniętymi stanami. 

Równocześnie osiągnięty poziom dobrobytu nie musi być jedynym i zupełnym 

kryterium opisującym możliwości, które dana osoba najbardziej ceni93. Natomiast 

wzrost wolności może mieć negatywne skutki dla człowieka, zmuszając go na przykład 

 
92 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 61. 
93 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt. 
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do podejmowania wyborów, których wolałby jednak nie podejmować94. To z kolei 

prowadzi do pytania o naturę wolności, a mianowicie: czy wzrost liczby wyborów, 

których można – i trzeba – dokonać, należy postrzegać jako rozszerzenie wolności? 

Rozszerzanie zakresu wolności, tzn. ekspansja ilości dostępnych wyborów, przekłada 

się zarówno na szanse (tj. wybory, które możemy i chcemy podjąć), jak i obowiązki 

(tj. wybory, które musimy obowiązkowo podjąć jako członkowie społeczeństwa). Życie 

człowieka może być przedstawiane jako swego rodzaju stan dokonywania wyborów. 

Z tej perspektywy można przyjąć, że niektóre decyzje podejmowane przez człowieka 

odwołują się do pewnych części jego życia, które są dla niego ważne lub które ma 

powody cenić. Na przykład podejmujemy decyzje, których efektem powinno być 

zapewnienie nam lepszej jakości życia, edukacji etc. Czasem jednak musimy podjąć 

decyzje, które nie odwołują się do niczego, co byśmy cenili. Szczególnie ten drugi typ 

wyborów może zmniejszać naszą zdolność do wybierania takiego stylu życia, który 

sami możemy uznawać za wartościowy. Dotyczy to przede wszystkim bilansu jednostki 

związanego z kosztem społecznym (obowiązkiem podjęcia wyboru), jak również 

z ogólną korzyścią płynącą z aktualnego stanu społeczeństwa (ile od niego otrzymuję 

oraz co ono mi gwarantuje). Innym wymiarem tego rozróżnienia będzie koszt społeczny 

związany z wytworzeniem nowego wyboru. Na przykład, jeśli jednostka chce 

wprowadzić nowe rozwiązanie do struktury społecznej, to takie działanie dla niej 

indywidualnie może okazać się bardzo kosztowne energetycznie oraz może 

bezpośrednio wpłynąć na jej dobrobyt (w wymiarze poniesienia kosztów materialnych).  

W analizie zakresu wolności w ramach koncepcji Sena cały czas wychodzi na 

jaw kwestia relacji pomiędzy wolnością a bezpośrednią kontrolą95. Wiele rodzajów 

wolności może przyjmować formę naszej zdolności do uzyskania tego, co cenimy 

i chcemy – również poprzez stosowanie, zauważalne lub nie, pewnych narzędzi kontroli 

oraz wpływu96. Kontrola realizowana przez nas stoi w zgodzie z tym, co cenimy oraz 

czego chcemy, i w tym sensie daje nam większą zdolność oraz większą wolność, by 

prowadzić życie, które ma dla nas wartość. Przykładem, który obrazuje taki mechanizm, 
 

94 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 42. 
95 Tamże, s. 64; P. Pettit, Freedom in the Spirit of Sen, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 96. 
96 Warto porównać koncepcję Sena i jego rozumienie kontroli oraz interwencji instytucjonalnych 

z koncepcją „zachęty” (ang. nudge) autorstwa Richarda Thalera, za którą m.in. otrzymał Nagrodę Nobla 
w roku 2017. Thaler proponuje model państwa w ramach „libertariańskiego paternalizmu” (oksymoron 
jest celowy). Zakłada on stworzenie państwa liberalnego, w ramach którego jednostkom przysługuje 
wolność wyboru przy jednoczesnym ograniczeniu liczby opcji do wyboru do tych najbardziej korzystnych 
dla jednostki czy społeczeństwa; zob. R. H. Thaler, C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About 
Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven 2008. 
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może być praca redaktora poprawiającego artykuł97. Kiedy sprawdza treść, aby 

wyeliminować błędy i poprawić pisownię, nie pozbawia autora tekstu wolności w takim 

sensie, że nie wydrukuje tekstu inaczej, niż autor chciał; kontrola będzie jednak po 

stronie korektora, który wykona pracę, na którą zgodził się autor. To, czy postępuje 

zgodnie z jego bezpośrednimi instrukcjami lub czy wie, jakie byłyby jego motywacje, 

nie ma tu większego znaczenia, ponieważ oceniany jest tylko zakres jego dostępnych 

wolności. 

Uwzględniając złożoną naturę społeczeństwa, wydaje się niemożliwe, aby 

stworzyć taki system, w którym każdy obywatel posiadałby pełną kontrolę nad własnym 

życiem. Skoro jednak każdy obywatel posiada ją jedynie w pewnym limitowanym 

stopniu, oznacza to, że należy również przeanalizować, w jaki sposób kontrola ta może 

być przez jednostkę realizowana. Taki pogląd, w ramach którego rozumie się wolność 

jako kontrolę, dotyczy tylko instrumentalnego rozumienia wolności, tzn. koncentruje się 

on wyłącznie na podmiocie oraz na sferze jego sprawczości do realizacji celów98. 

Przykładem realizacji takiej wolności może być sytuacja, w której dla podmiotu jest 

szczególnie ważne, aby żyć w środowisku wolnym od chorób i wszelkiego rodzaju 

epidemii. Co więcej, podmiot, gdyby mógł, to podjąłby taką decyzję, aby żyć właśnie 

w takim środowisku. W tym przypadku kontrola ogólnej profilaktyki epidemiologicznej 

nie jest wyłącznie zależna od podmiotu, lecz wymaga rozwiązań na poziomie polityki 

krajowej oraz globalnej. Jeśli nie mamy kontroli nad procesem eliminacji epidemii, to 

nasza wolność rozumiana jako kontrola nie będzie realizowana. Z drugiej strony 

polityka publiczna, która eliminuje epidemie, może zwiększać naszą wolność do tego, 

aby prowadzić życie nieskażone przez epidemie oraz takie, które w ogóle chcemy 

prowadzić. Eliminacja epidemii oczywiście również będzie zwiększać osiągnięty 

dobrobyt jednostki. 

Gdyby natomiast kontrola była używana przez polityków np. do promowania 

epidemii zamiast do jej zwalczania, to nasza wolność jako kontrola nie zmieniłaby się 

(nadal by jej nie było), ale nasza wolność efektywna99, tzn. swoboda kierowania życiem, 

które wybraliśmy, byłaby poważnie zagrożona. Analizując dostępną wolność oraz 

badając, w jaki sposób ludzie są nierówni, należy uwzględnić przede wszystkim 
 

97. A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 64; tenże, Liberty as Control: An Appraisal, „Midwest 
Studies in Philosophy” 1982, Vol. 7, s. 207-221. 

98A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 65. 
99 Więcej o wolności efektywnej zob. A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 302; tenże, Inequality..., 

dz. cyt., s. 64-66. 
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dostępne im alternatywne wybory (co wybrałby podmiot, gdyby mógł) oraz związek 

między ich decyzjami a stanem faktycznym. 

Kontrola nad faktycznym procesem wyboru może nie być jednak wyłącznym 

założeniem w koncepcji wolności100. Jeśli ludzie pragną życia bez głodu i chorób, to 

eliminacja takich zjawisk poprzez politykę publiczną może zwiększać ich wolność 

wyboru życia takiego, jakie cenią, oraz życia, które wybraliby, gdyby mogli. Stan, 

w którym władza nie jest w rękach większości, nie oznacza, że wolność rzeczywista 

ogółu musi być mniejsza a tym samym, że ogół nie ma tych możliwości. Oznacza tylko, 

że nie mają oni możliwości zwiększania efektywnej wolności wyboru życia takiego, 

jakby chcieli. Nawet jeśli podmiot indywidualnie nie jest w stanie zwalczyć problemu 

malarii bądź innej choroby, to nie znaczy, że nie ma żadnej wolności101. W tym ujęciu 

możliwość podjęcia wyborów alternatywnych staje się kluczowa. Jeśli bowiem ktoś 

ceni sobie życie bez malarii i, biorąc pod uwagę kwestię wyboru, zdecydowałby się na 

takie życie, to możliwość życia w taki sposób, jaki pragnie i wybiera, będzie przejawem 

jego wolności. Z tego punktu widzenia należy też zbadać, co stanowi granicę dla 

wolności, zarówno w obrębie sprawczości, jak również dobrobytu. 

3. Przedstawienie granic wolności człowieka w ramach 

sprawczości i dobrobytu 

3.1. Granice dobrobytu  

W koncepcji Sena realizacja sprawczości, zarówno w ramach osiągniętych 

sposobów funkcjonowania, jak i dobrobytu, będzie określać dostępny zakres wolności, 

który przysługuje człowiekowi. Granicą wolności w tym ujęciu będzie dla podmiotu 

stopień, w jakim może on osiągać dobrobyt oraz potencjał realizacji jego 

sprawczości102. W naukach społecznych oraz ekonomicznych poziom dobrobytu często 

mierzony jest za pomocą indeksów ekonomicznych, na przykład za sprawą poziomu 

przychodów, tj. PKB na gospodarstwo domowe czy wartości posiadanych towarów103. 

 
100 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 302. 
101 I. Robeyns, tamże, s. 194. 
102 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 13-14. 
103 A. Łopatka, Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. 
Liberalizacja. Etyka” 2015, nr 11, s. 43-56. 
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Dla Sena koncentracja na poziomie przychodów bądź wartości posiadanych 

towarów jest błędem104. Proponuje on określenie stopnia możliwości, w jakim jednostka 

jest w stanie zarządzać dostępnym jej pakietem towarów lub też, bardziej ogólnie, 

dostępnym jej poziomem dobrobytu. A taka możliwość zależy przede wszystkim od 

szeregu warunkowych okoliczności zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Sen 

wymienia pięć różnic pomiędzy rzeczywistymi dochodami a dobrobytem rozumianym 

jako zakres wolności, który z niego wynika105: 

1. Indywidualna niejednorodność: Ludzie mają odmienne cechy fizyczne związane  

z pełnosprawnością oraz niepełnosprawnością; czynniki takie jak: wiek, płeć, stan 

zdrowia sprawiają, że potrzeby poszczególnych ludzi będą różne. Na przykład osoba 

ciężko chora może potrzebować większego poziomu dobrobytu do walki z chorobą 

niż osoba zdrowa. Nie dotyczy to tylko środków materialnych, lecz również 

możliwości osiągnięcia takiego samego poziomu jakości życia jak osoba zdrowa. 

2. Różnorodność środowiskowa: Zmiany w środowisku, a w szczególności zmiany 

klimatyczne wpływają na to, co dana osoba może osiągnąć, dysponując określonym 

poziomem dochodów. Koszt osiągnięcia jakości życia, który przysługuje 

mieszkańcom krajów o umiarkowanym klimacie będzie wyższy dla osób 

zamieszkujących skrajne klimatycznie obszary, np. takie jak Afryka. Wpływ 

środowiska wynikać będzie również z obecności chorób zakaźnych w danym 

regionie (np. malarii, cholery czy AIDS), które będą zmieniać jakość życia jego 

mieszkańców, podobnie jak zanieczyszczenie środowiska i inne utrudnienia 

środowiskowe. 

3. Klimat społeczny: Na konwersję osobistych dochodów i zasobów w jakość życia 

wpływają również warunki społeczne, w tym rozwiązania edukacyjne, poziom 

przestępczości oraz mechanizmy pomocy społecznej. Kwestie epidemiologii  

i zanieczyszczenia mają wpływ zarówno środowiskowy, jak i społeczny. 

4. Różnice w perspektywach relacyjnych: Wymagania związane z towarami w ramach 

wzorców zachowań różnią się między społecznościami w zależności od konwencji  

i zwyczajów. Na przykład bycie relatywnie ubogim w bogatej społeczności może 

uniemożliwić osobie osiągnięcie pewnych sposobów funkcjonowania, nawet jeśli jej 

dochody w wartościach bezwzględnych są znacznie wyższe niż poziom dochodów,  

w których członkowie biedniejszych społeczności z łatwością funkcjonują. 
 

104 I. Robeyns, tamże, s. 11. 
105 Tamże, s. 70-71, tłum. własne. 
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Na przykład pewne grupy będą wymagać wyższych standardów ubioru, który będzie 

konieczny dla swobodnego w nich funkcjonowania. Ta sama zmienność 

parametryczna może mieć zastosowanie do zasobów osobistych potrzebnych do 

zrealizowania szacunku dla samego siebie.  

5. Dystrybucja w rodzinie: Przychody uzyskiwane przez jednego lub więcej członków 

rodziny są dzielone przez wszystkich. Dobrobyt lub indywidualna wolność 

w rodzinie zależeć będą od tego, w jaki sposób dochód rodziny jest 

wykorzystywany w celu realizacji interesów i celów różnych jej członków. 

Dystrybucja dochodów między rodzinami jest bardzo istotną zmienną 

parametryczną w łączeniu osiągnięć i możliwości człowieka z ogólnym poziomem 

dochodów rodziny. Zasady dystrybucji w rodzinie (np. związane z płcią, wiekiem 

lub potrzebami) mogą znacząco wpłynąć na możliwości, sposoby funkcjonowania 

i osiągnięcia poszczególnych jej członków. 

Można również argumentować, że w kontekście wolności aspekt sprawczości 

jednostki będzie bardziej kompleksowy aniżeli dobrobyt106. Sprawczość jednostki jest 

pewnym odzwierciedleniem celów w ramach jej dążeń do dobrobytu. Na tej podstawie 

może wydawać się, że lepszą bazą do porównań interpersonalnych będzie relacja 

wolności do pojęcia sprawczości niż samo pojęcie dobrobytu. Informacje na temat 

aspektów związanych ze sprawczością obejmowałyby zatem między innymi wartość 

dobrobytu każdej osoby w świetle znaczenia, jakie ona sama przypisuje swoim celom 

sprawczości. Taki argument pomija jednak wiele zagadnień, które zresztą identyfikuje 

sam Sen107. Po pierwsze, zakłada trwałe przypisanie wartości naszych decyzji, 

pomijając kwestie związane z wyborem w ramach kompromisu. Sytuacja, w której 

jednostka jest zmuszona do podjęcia decyzji ze zbioru, w którym znajdują się sprzeczne 

decyzje, nie umożliwia obiektywnej oceny jej wolności, uwzględniając jedynie aspekt 

sprawczości. Po drugie, jest możliwe, że społeczeństwo będzie z definicji 

odpowiedzialne za zapewnienie pewnego minimalnego poziomu dobrobytu. To z kolei 

nie oznacza, że musi ono zapewniać mieszkańcom realizację ich sprawczości. Na 

przykład jednostki mogą być zabezpieczone przed głodem, jednak niekoniecznie muszą 

mieć możliwość realizacji swoich sposobów funkcjonowania, tj. możliwości realizacji 

takiego życia, które ma dla nich wartość. Aspekt dobrobytu jest szczególnie ważny 

 
106 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 70. 
107 Tamże, s. 71. 
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w takich kwestiach jak: zabezpieczenie społeczne, walka z ubóstwem, usuwanie 

nierówności ekonomicznej i ogólnie w dążeniu do sprawiedliwości społecznej. Taki 

przypadek nie jest jednak uzależniony od tego, czy jednostka przywiązuje dużą uwagę 

do własnego dobrobytu. 

Dobrobyt ma ogromne znaczenie dla analizy nierówności społecznych i oceny 

polityki publicznej. Problemy niesprawiedliwości społecznej i nierówności między 

różnymi klasami i grupami silnie wiążą się z rozległymi dysproporcjami w dobrobycie, 

w tym z wolnością, którą odpowiednio cieszymy się, aby osiągnąć dobrobyt. Te różne 

źródła zmienności w relacji między dochodem a dobrobytem sprawiają, że bogactwo – 

w sensie wysokich dochodów realnych – stanowi jedynie ograniczony wskaźnik 

dobrobytu oraz jakości życia człowieka. Zatem pojęcie dobrobytu ściśle koreluje 

z granicami wolności. Po pierwsze dlatego, że są one powiązane z celami sprawczości 

jednostki. Po drugie dlatego, że determinują zakres zdolności jednostki. 

3.2. Granice wolności 

Pojęcie wolności rozumiane jako pewien stan zdolności, przedstawione przez 

Sena w książce pt. Development as Freedom, odnosi się do osoby (lub grupy) 

zdefiniowanej jako pewien podmiot działający108. Taka wolność (względem 

teoretycznego pożądanego stanu X) wymagać będzie jednak spełnienia następujących 

warunków: (1) samostanowienie: to jednostka decyduje o sobie, a nie ktoś inny lub coś 

innego podejmuje decyzję w sprawie wykonania X; (2) orientacja na cel: osoba opiera 

swoją decyzję na pewnych powodach takich jak dążenie do realizacji celu; (3) działanie: 

osoba wykonuje lub odgrywa rolę w osiągnięciu X; (4) wpływ na świat: poprzez swoje 

działanie osoba wywołuje zmianę na świecie109. Dodatkowo Rob Reich110 sugerował, że 

o sprawczości w tym kontekście należy myśleć również w kategorii stopnia realizacji, 

a nie stanu absolutnego. Analogicznie z taką interpretacją warunki przedstawione przez 

Sena nie są kryteriami absolutnymi, a realizacja sprawczości będzie dokonywać się 

proporcjonalnie do stopnia realizacji wymienionych warunków, niezależnie od tego, czy 

wszystkie z nich są spełnione. Warto więc w tym miejscu rozwinąć przedstawione przez 

Sena warunki: 

 
108 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 11. 
109 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt., s. 80. 
110 R. Reich, Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education, University of 

Chicago Press, Chicago 2002, s. 93. 
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(1) Samostanowienie 

Nawet jeśli podmiot dostanie to, czego chce, to nie oznacza, że skorzystał on ze 

swojej sprawczości, chyba że osobiście zdecydował się wykonać dany czyn. Kiedy 

zewnętrzne bądź wewnętrzne okoliczności wpływają na zachowanie podmiotu lub gdy 

inni ludzie wymuszają na nim reakcję bądź też manipulują nim, osoba taka nie posiada 

sprawczości, mimo że otrzymuje to, czego chce111. 

(2) Orientacja na cel 

Nie każde zachowanie, które podmiot przejawia, jest wyrazem jego sprawczości. 

Wyjątkiem mogą być zachowania w afekcie lub pod wpływem różnych impulsów. 

Z tego powodu wyróżnia się sprawczość wolną oraz aktywną. Sprawczość nastawioną 

wyłącznie na cel Sen nazywa „uzasadnioną sprawczością”112, ponieważ wiąże się ona 

z pewną refleksją dotyczącą celowości. Decyzje podmiotów nie mogą być podjęte bez 

powodu bądź w oparciu o kaprys, ale muszą mieć swoje uzasadnienie. Im bardziej 

podmiot będzie wartościować lub cenić swoje alternatywy do podjęcia, tym większą 

będzie posiadał sprawczość. 

(3) Działanie 

Osiągnięta sprawczość nie ogranicza się tylko do pewnych swobód działania 

i kontroli nad celem. Człowiek nie ma pełnej sprawczości, jeśli osiągnięcie celu nie było 

związane z jego reakcją. Przykładową sytuacją obrazującą taką sprawczość jest problem 

głodu: jeśli problem został wyeliminowany, a my jesteśmy jego beneficjentami  

i w tym sensie nasz cel został zrealizowany, to jeszcze nie oznacza, że mieliśmy pełną 

sprawczość. 

(4) Wpływ na świat 

Im bardziej działania podmiotu zmieniają świat, tym pełniej realizuje się jego 

sprawczość. Zatem nie tylko same działania oraz czynność mają znaczenie, lecz 

działania muszą mieć również realny wpływ na otoczenie113. Z tego powodu sprawczość 

podmiotu powinna zmieniać świat – czasami w zamierzony sposób, czasami w sposób 

niezamierzony lub nieoczekiwany. Podmiot jest autorem własnego życia tylko wtedy, 

 
111 A. K. Sen, Elements of a Theory of Human Rights, „Philosophy & Public Affairs” 2004, Vol. 

32 No. 4, s. 315-356. Cytując Sena: „(...) There is clearly a violation of freedom [i.e., agency freedom] 
when an agent «is being forced to do exactly what she would have chosen to do anyway»”, tamże, s. 331. 

112 J. Drèze, A. K. Sen, India: Development and Participation, Oxford University Press, Oxford 
2002, s. 19, 258. 

113 Tamże, s. 33. 
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kiedy przez swoje działanie osiąga cel114. Oznacza to, że aby jednostka mogła 

realizować swoje cele oraz wpływać na otaczający ją świat, tj. być wolna, wymaga się, 

aby posiadała ona realną możliwość działania oraz realną szansę wprowadzania zmian 

w otaczającej ją rzeczywistości115. 

Innym ujęciem granic wolności może być relacja między osiągnięciami  

a wolnością. Odpowiadać ona będzie z kolei pojęciu dochodu rzeczywistego116. Ocena 

rzeczywistych dochodów może być postrzegana jako ocena pewnych korzyści / szans, 

które dana jednostka otrzymuje z tytułu określonego pakietu towarów, które nabywa. 

Kwestię tę można zobrazować, pytając: czy koszyk dóbr x jest lepszy dla danej osoby 

niż koszyk y? Taki wybór Sen nazywa selection view117, autor niniejszej pracy tłumaczy 

ten zwrot jako perspektywę wyborów. Dodatkowo Sen wprowadzania pojęcie 

perspektywy opcji (option view)118 odnoszące się nie tylko do poszczególnych 

koszyków, lecz także do zestawu wszystkich dostępnych pakietów, które dana osoba 

mogła kupić za ten dochód. Jak sam pisze: „Czy zestaw budżetu A daje tej osobie 

lepszy zestaw opcji niż zestaw budżetu B?”119. Od tak przyjętej aksjomatycznej 

struktury porównań dochodu rzeczywistego zależeć będą interpretacje porównań. 

Dotyczy to zarówno perspektywy wyboru, jak i perspektywy opcji, które będą mogły 

być stosowane wprost lub przez domniemanie120. Jest to podejście „ujawnionych 

preferencji”, które stosuje się w przypadku porównań dochodu rzeczywistego121. 

Porównanie opcji wyboru jest stosowane w podejściu ujawnionych preferencji do 

wnioskowania o funkcji użyteczności danej osoby na podstawie jej wyborów z różnych 

zestawów pakietów. Jego uzasadnienie opiera się na wykorzystaniu danych dotyczących 

ceny i zakupu, tak aby móc dokonać szczegółowego porównania wolności wyboru, 

a mianowicie: czy A może wybrać to, co zostało wybrane przez B. 

 
114 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 18. 
115 J. Drèze, A. K. Sen, dz. Cyt., s. 17-20. 
116 A. K. Sen, Development…, s. 49. 
117 Tamże, s. 34. 
118 Tamże. 
119„Does the budget set A give this person a better set of options than does the budget set B?” 

(tłum. własne). A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 37. 
120 A. K. Sen, The Welfare Basis of Real Income Comparisons, „Journal of Economic Literature” 

1979, Vol. 17, No. 1, s. 1-45. 
121 H. S. Houthakker, Revealed Preference and the Utility Function, „Economica” 1950, Vol. 17, 

No. 66, s. 159-174; I. M. D. Little, A Critique of Welfare Economics, Clarendon Press, Oxford 1950. 
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Przedstawione powyżej zastosowanie wykorzystania dochodu rzeczywistego 

może być wartościowe w analizie granic wolności, ma ono jednak pewne mankamenty – 

koncentruje się wyłącznie na porównywaniu tylko sprecyzowanych pakietów x oraz y122. 

To z kolei zakłada przyjęcie określonej struktury preferencji. Dane dotyczące cen 

i zakupów są wykorzystywane do ustalenia względnych wag przypisanych różnym 

towarom i usługom lokalnie oraz do założenia o niewzrastających krańcowych stopach 

substytucji używanych do określenia, czy pakiet x wybrany przez A może być uznany 

za lepszy niż pakiet y wybrany przez B. Te dwa podejścia dają podobne wyniki 

w porównaniu z rzeczywistym dochodem w standardowych założeniach, ale po 

pierwsze wiążą się z bardzo różnymi strategiami, a po drugie w niektórych sytuacjach 

mogą prowadzić do różnych wyników123. To rozróżnienie polega przede wszystkim na 

obraniu różnych strategii, a w szczególności na różnicy pomiędzy korzyścią jednego 

pakietu a porównywaniem korzyści wybranych pakietów bezpośrednio. 

Warto zauważyć, że wykorzystanie perspektywy opcji w podejściu 

ujawniającym preferencje nie mówi nic o wartości wolności wyboru. Zamiast tego 

wolność wyboru jest postrzegana jako środek do pozyskiwania preferowanych pakietów 

towarów. Można jednak podejście ujawnionych preferencji rozszerzyć o analizę 

porównań opcji, tak aby skoncentrować się na samym mechanizmie decyzyjnym – który 

z kolei powinien umożliwić określenie danej cechy, która doprowadziła do wyboru 

w trakcie procesu decyzyjnego124. Dodatkowo, gdy preferencje opcji koncentrują się na 

korzyściach pakietów, takie perspektywy wyboru można również wykorzystać do 

porównania zakresu swobody podejmowanych wyborów. W literaturze dotyczącej 

preferencji ujawnionych żadna wewnętrzna wartość nie jest przypisywana wolności jako 

takiej. Jest oceniana w kategoriach czysto instrumentalnych (tj. w kategoriach wartości 

wybranego pakietu), ale ta sama technika analizy może być wykorzystana do 

podkreślenia wewnętrznej wartości wolności (jeśli wolność jest postrzegana jako ważna 

sama w sobie)125. 

 
122 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 35. 
123 A. K. Sen, The Welfare..., dz. cyt. 
124 O znaczeniu rozróżnienia między instrumentalną i wewnętrzną rolą wolności oraz o jej 

implikacjach dla teorii ekonomii zob. A. K. Sen, Freedom of Choice: Concept and Content, „European 
Economic Review” 1988, vol. 32, issue 2-3, s. 269-294. 

125 S. Dhongde, P. K. Pattanaik, dz. cyt., s. 18. 
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W analizie wolności jako preferencji ważne jest również rozróżnienie pomiędzy 

wolnością a środkami do jej realizacji (means to freedom)126, tj. takimi środkami jak 

dobra podstawowe, które pomagają osiągnąć większą wolność. Kolejnymi pojęciami, 

których rozróżnienie będzie istotne w dalszej rekonstrukcji myśli Sena, są konsumpcja 

oraz budżet, który oznacza w tym kontekście zakres wolności danej osoby w jej 

przestrzeni, tzn. swobodę konsumpcji różnych alternatywnych pakietów dóbr / towarów127. 

Budżet zawiera zasoby, którymi dana osoba dysponuje (na poziomie dochodów 

i możliwość zakupu towarów po określonych cenach). Rozróżnienie pomiędzy 

(1) zasobami, od których zależy budżet, oraz (2) samym budżetem jest przykładem, 

którego używa Sen, aby nakreślić różnicę pomiędzy środkami do wolności a zakresem 

wolności128. 

Według proponowanej interpretacji przesunięcie uwagi z samego osiągnięcia na 

rzecz zasobów może być postrzegane jako działanie koncentrujące się na wolności 

człowieka, ponieważ same zasoby mówią nam więcej o zestawie pakietów towarów, 

z których możemy wybierać. Koncepcja oceny jakości życia osoby poprzez analizę 

dostępnych jej zasobów, w przeciwieństwie do koncentracji wyłącznie na tym, co 

jednostka faktycznie osiąga, jest w oczywisty sposób pewną konceptualizacją idei 

wolności. Współcześni myśliciele filozofii politycznej i moralnej, którzy częściowo byli 

motywowani troską o znaczenie wolności, przedkładali indywidualne osiągnięcia, 

ponad zasoby, traktując je jako podstawę do interpersonalnych porównań 

indywidualnych korzyści129. Jednak w koncepcji Sena nacisk jest położony na 

wyszczególnienie z ogólnego pojęcia wolności również osiągnięć, zasobów oraz 

środków do wolności. Zasoby, którymi dysponuje dana osoba, lub podstawowe dobra, 

które ktoś posiada, mogą być bardzo niedoskonałymi wskaźnikami wolności. Osobiste 

i społeczne cechy różnych osób mogą być od siebie odmienne, a tym samym mogą 

prowadzić do znaczących różnic interpersonalnych w przekształcaniu zasobów i dóbr 

pierwotnych w osiągnięcia. Ostatecznie więc jakość ich życia będzie bardzo różna, 

a tym samym stopień realizacji wolności też będzie dla nich różny.  

 
126. A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 36. 
127 Tamże. 
128 Tamże. 
129 Np. teoria Rawlsa dotycząca dóbr podstawowych w jego teorii sprawiedliwości czy 

argumenty Dworkina dotyczące równości zasobów; zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. 
M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; R. Dworkin, 
Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 2000. 
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Podejście zdolnościowe służyć ma jako miara do interpersonalnych porównań 

dobrobytu i osiągniętego dobrobytu130. Jednak niektórzy ekonomiści sugerowali, że 

podejście to może dostarczać pewnej podstawy do przeprowadzenia empirycznych prób 

porównania poziomu dobrobytu131. Próbowali oni bezskutecznie znaleźć w tekstach 

Sena rozwiązania, jednak sam autor takiej możliwości nie przewidział132. Podobnie 

niektórzy filozofowie polityczni krytykują podejście oparte na zdolności, ponieważ nie 

daje ono pełnego zarysu teorii równości oraz sprawiedliwości społecznej133. W obu 

przypadkach należy podkreślić, że podejście oparte na zdolności wyznacza klasę lub 

rodzinę możliwych kryteriów lub miar dobrostanu interpersonalnego, ale w tej kategorii 

nadal istnieje wiele różnych opcji, w zależności od wyboru możliwości i nadania im 

odpowiedniej wagi.  

Idea wolności oraz mechanizmy decyzyjności są kluczowymi elementami  

w podejściu opartym na zdolności, jednak dokładna rola, jaką odgrywają te koncepcje 

zarówno w konceptualizacji, jak i zastosowaniu tego podejścia do rzeczywistości, może 

budzić pewne obawy. Część krytyki tego podejścia wynika przede wszystkim z braku 

dogłębnego zrozumienia tego, do czego ono prowadzi. W jednym aspekcie krytyki 

podkreśla się, że koncepcja ta kładzie zbyt duży nacisk na wybór oraz wolność jednostki 

względem ograniczeń społecznych, w ramach których działają jednostki. Tego rodzaju 

twierdzenia można odnieść na przykład do Human Development Report, który definiuje 

rozwój człowieka jako „rozszerzenie możliwości dostępnych jednostce”134 lub 

analogicznie do Amartyi Sena, gdy ten definiuje rozwój jako „rozszerzenie 

rzeczywistych wolności, którymi mogą się cieszyć jednostki”135. 

W innym miejscu niniejszej pracy omówiono, dlaczego błędem jest 

krytykowanie indywidualizmu w odniesieniu do podejścia opartego na zdolności136. Po 

pierwsze, podejście oparte na zdolności nie opiera się na indywidualizmie 
 

130 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt., s. 60; I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 52. 
131 S. Deneulin, J. A. McGregor, The Capability Approach and the Politics of a Social 

Conception of Wellbeing, „European Journal of Social Theory” 2010, Vol. Issue 4, s. 501-519. 
132 J. Roemer, Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge 1996; 

R. Sugden, Welfare, Resources, and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen, 
„Journal of Economic Literature” 1993, Vol. 31 No. 4, s. 1947-1962. 

133 R. Dworkin, Sovereign Virtue..., dz. cyt. 
134 „(...)expanding choices and opportunities so that each person can lead a life of respect and 

value” (tłum. własne); zob. S. Deneulin, Human Well-Being and Freedom [online], 2006 [dostęp: 
10.08.2019]. Dostępny w internecie: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230627253_2. 

135 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 3. 
136 Zob. rozdział II: Sposoby funkcjonowania i zdolności jako miary realizacji ludzkiej wolności, 

podrozdział 3.2. Wolność człowieka w kontekście indywidualizmu. 
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metodologicznym (pomimo że kładzie nacisk na indywidualny wybór). Po drugie, 

podejście oparte na zdolnościach przyjmuje charakter indywidualizmu etycznego lub 

normatywnego137. Pozostają jednak pewne obawy dotyczące nacisku na wybór 

i wolność, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Autor omówi te przypadki, analizując 

kwestie: (a) wyboru, (b) rodzaju wolności oraz (c) roli wartościowania w kwestii 

wyboru i wolności. 

Ze względu na ścisły teoretyczny związek między indywidualnym wyborem  

a neoklasyczną ekonomią (i ogólnie myśleniem neoliberalnym) nacisk na wybór  

w podejściu skoncentrowanym na zdolnościach czasami jest krytykowany przez tych, 

którzy chcą promować rozwój (i możliwości) człowieka jako alternatywny paradygmat 

w stosunku do myślenia neoliberalnego138. Warto zastanowić się, dlaczego podejście 

oparte na możliwościach kładzie tak duży nacisk na kwestię wyboru. Według 

interpretacji przyjętej w tej pracy „wybór” w podejściu do zdolności pojawia się na dwa 

różne sposoby: po pierwsze jako akt wyboru oraz po drugie jako pewien zakres 

decyzyjności. Możemy opisać te dwa aspekty odpowiednio jako aspekt sprawczości 

oraz aspekt możliwości wyboru. Różnicę pomiędzy tymi pojęciami pokazuje przejście 

podmiotu od możliwości do osiągniętego sposobu funkcjonowania. Możliwości dotyczą 

pełnego zakresu zdolności, które podmiot uważa za wartościowe oraz które są mu 

dostępne, biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia i możliwości, a następnie zdolności 

do przekształcania ich w wybrane sposoby funkcjonowania. Wśród tych możliwych 

wyborów tylko jeden zostanie faktycznie osiągnięty. Pytanie jednak brzmi, kto o tym 

decyduje? Istnieją w tym przypadku dwie możliwości: albo osoba wybiera sama, albo 

ktoś podejmuje decyzję za nią. Należy również zauważyć, że w przeciwieństwie do 

większości teorii neoliberalnych wartość, którą podejście oparte na zdolnościach 

przypisuje „możliwości podjęcia wyboru”, nie jest wartością nadrzędną. Stan 

możliwości podjęcia wyboru jest cenny, ale jest tylko jednym z wielu możliwych 

sposobów funkcjonowania jednostki. A jeśli osiągnięcie tego sposobu funkcjonowania 

stoi w sprzeczności z osiągnięciem innych sposobów funkcjonowania, to jednostka musi 

posiadać jakieś narzędzie dokonywania wartościowania pomiędzy różnymi możliwymi 

 
137 O relacji między normatywnością a moralnością zob. P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, 

O normatywności w etyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015. 
138 S. R. Osmani, The Capability Approach and Human Development: Some Reflections [online], 

2016, [dostęp: 10.08.2019]. Dostępny w internecie: http://hdr.undp.org/en/content/capability-approach-
and-human-development-some-reflections, s. 10. 
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stanami do osiągnięcia. Na przykład jeśli państwo posiada obowiązkowy system nauki 

szkolnej, to rodzice dzieci nie posiadają w tym kontekście możliwości podjęcia wyboru.  

Podejście oparte na zdolnościach nie dostarcza argumentów, że jedynie wybór 

rodziców ma znaczenie i z tego powodu nie powinno być ogólnego obowiązku 

szkolnego. Zamiast tego wnioskuje się, że chociaż możliwość wyboru rodziców jest 

ważna, równie ważny jest sam sposób funkcjonowania dzieci w zakresie edukacji. 

A ponieważ w tym przypadku te dwa funkcjonowania są względem sobie sprzeczne, to 

hipotetycznie całe społeczeństwo musiałoby zdecydować w drodze jakiegoś procesu 

deliberatywnego, które z nich jest nadrzędne. Argument ten może sugerować, że 

podejście oparte na zdolnościach nie przywiązuje najwyższej wagi do bycia 

wykształconym jako do pewnego sposobu funkcjonowania, co automatycznie 

zmniejszyłoby zakres możliwości „wyboru” rodziców. Taki stan faktycznie miałby 

miejsce, gdyby analiza koncentrowała się na prawach. Można przyjąć, że np. prawo 

dziewcząt do edukacji jest tak niezbywalnym prawem, że wybór rodziców musi zostać 

zignorowany – nie ma tu przestrzeni do dyskusji na temat hierarchii możliwości. Czy to 

zatem oznacza, że istnieje jakieś napięcie między podejściem opartym na zdolnościach 

a prawami człowieka? Nie całkiem. Pojęcie zdolności może być postrzegane jako 

atrybut zapewniający podstawę dla funkcjonowania praw człowieka. Podejście to 

proponuje bowiem szczególną podstawę informacyjną do podejmowania decyzji 

społecznych – za sprawą możliwości oraz sposobów funkcjonowania – ale samo 

w sobie nie określa, jak przypisać wagi różnym sposobom funkcjonowania oraz jak 

pogodzić ewentualne konflikty między możliwościami i funkcjonowaniem różnych 

jednostek. W tym celu potrzebne są dodatkowe mechanizmy decyzyjne; podejście 

oparte na prawach człowieka może stanowić jeden z nich. W tym sensie podejście do 

praw człowieka nie jest sprzeczne z podejściem opartym na zdolności, ale uzupełnia je. 

W takiej sytuacji podejście oparte na zdolnościach przypisuje pewną wartość 

danemu aktowi woli, jednakże nie narzuca sztywnej hierarchii pomiędzy 

poszczególnymi sposobami funkcjonowania a możliwościami. Natomiast w kwestii 

możliwości wyboru ważny nie jest sam akt wyboru (aspekt sprawczości), lecz pewna 

dziedzina wyboru, tzn. jakość oraz ilość alternatywnych wyników, z których da się 

podjąć wybór. Im bogatsza jest ta dziedzina – zarówno pod względem ilości, jak 

i jakości – to tym większa będzie możliwość wyboru. Jednym z kluczowych powodów, 

dla których podejście oparte na zdolnościach przywiązuje tak dużą wagę do wyboru, jest 
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to, że możliwości wyboru – tj. zakres i jakość dziedziny wyboru – są niezależne od 

samego aktu wyboru.  

Część myślicieli liberalnych obawia się, że podejście zdolnościowe może 

stanowić krytyczną alternatywę dla koncepcji neoliberalnych139. Nawet niektórzy 

myśliciele związani bezpośrednio z teorią zdolności, tacy jak Martha Nussbaum, mogą 

mieć pewne obawy z całkowitym przyjęciem tezy perspektywy wolności, którą 

proponuje Sen140. Wątpliwości Nussbaum dotyczą twierdzenia, że niektóre wolności 

mogą ograniczać inne. Jak sama pisze: „Wolność bogatych ludzi do przekazywania 

dużych datków na kampanie polityczne ogranicza równą wartość prawa głosu. Swoboda 

przedsiębiorstw w zakresie zanieczyszczenia środowiska ogranicza swobodę obywateli 

w korzystaniu z nieskażonego środowiska”141. Jest w tym pewna racja; każda 

szczególna wolność wiąże się z ideą ograniczenia: „osoba P posiada wolność do 

wykonywania działania A tylko wtedy, jeśli inne osoby są ograniczone od ingerowania 

w działanie A”142. 

Aby przeanalizować, gdzie mogą pojawić się obawy związane z realizacją 

wolności, należy powrócić do koncepcji rodzajów wolności: negatywnej oraz 

pozytywnej. Rozróżnienie to ma bardzo długą historię w dyskusjach filozoficznych, 

istnieją również pewne subtelne różnice w sposobie, w jaki poszczególni filozofowie 

podchodzą do tego rozróżnienia143. Sam Sen opisuje to rozróżnienie następująco: „Jedno 

podejście postrzega wolność w kategoriach «pozytywnych», koncentrując się na tym, co 

dana osoba może zrobić lub osiągnąć, a nie na braku jakiegokolwiek szczególnego 

rodzaju ograniczenia, które uniemożliwia jej wykonanie tej lub innej rzeczy. 

W przeciwieństwie do tego, «negatywny» pogląd na wolność koncentruje się właśnie na 

braku klasy ograniczeń, które jedna osoba może wywierać na inną lub gdy państwo 

 
139 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 190-194; J. S. Khader, Adaptive Preferences and 

Women’s Empowerment, Oxford University Press, New York 2011. 
140 M. C. Nussbaum, Creating Capabilities..., dz. cyt. 
141 „The freedom of rich people to make large donations to political campaigns limits the equal 

worth of the right to vote. The freedom of businesses to pollute the environment limits the freedom of 
citizens to enjoy an unpolluted environment” (tłum. własne); zob. M. C. Nussbaum, Capabilities as 
Fundamental Entitlements..., dz. cyt., s. 55. 

142 „For person P is only free to do action A if other people are constrained from interfering with 
A.” (tłum. własne); zob. tamże, s. 44. 

143 I. Berlin, Four Essays on Liberty, dz. cyt.; A. K Sen, A Positive Concept of Negative 
Freedom, [w:] Ethics: Foundations. Problems and Applications, Proceedings of the 5th International 
Wittgenstein Symposium, ed. E. Moncher, R. Stranzinger, Springer, Vienna 1981; tenże, Well-being..., 
dz. cyt., s. 169-221; tenże, Freedom of Choice..., dz. cyt., s. 269-294; tenże, Opportunities and Freedoms, 
[w:] tenże, Rationality and Freedom, dz. cyt. 
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wywiera wpływ na jednostki”144. Na przykład postanowienie, że nikt nie powinien siłą 

zabierać rolnikowi ziemi, której jest legalnie właścicielem, jest przykładem „negatywnej 

wolności”. Kluczową kwestią w tym przypadku jest narzucenie innym (w tym państwu) 

powściągliwości wobec będącego właścicielem ziemi rolnika, który korzysta z niej 

w dowolny (zgodny z prawem) sposób, tzn. tak jak mu się podoba.  

Jeśli wszyscy respektują taki rodzaj powściągliwości, to można przyjąć, że 

rolnik posiada negatywną wolność w dążeniu do wszelkich celów, które mogą być 

wspierane przez własność ziemi, jak np. cel karmienia rodziny. Jednak nawet jeśli rolnik 

posiada nieograniczoną swobodę do korzystania z własnej ziemi, to nie oznacza to, że 

jest on w stanie wyprodukować wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić siebie 

i swoją rodzinę. W takim przypadku nie posiada on wolności pozytywnej do uniknięcia 

głodu, mimo że posiada wolność negatywną – nikt nie ogranicza jego swobody 

w korzystaniu z ziemi. Innymi słowy, rolnik może swobodnie zarządzać swoją ziemią, 

np. celem wykarmienia swojej rodziny (wolność negatywna), ale nie może realizować 

wolności od głodu (nawet jeśli ma pełną swobodę do korzystania z ziemi), więc nie 

posiada wolności pozytywnej.  

Można zatem przyjąć, że podczas gdy dyskurs neoliberalny koncentruje się 

głównie na wolności negatywnej, to teoria Capability Approach dotyczy przede 

wszystkim wolności pozytywnej145. Kiedy neoliberałowie opowiadają się za wolnością 

rynku, zasadniczo proponują brak ograniczeń co do wyborów uczestników rynku (o ile 

przestrzegane są podstawowe zasady zachowania prawnego, takie jak dotrzymywanie 

umów itp.). Dzięki temu starają się chronić wolność negatywną ludzi. Teoria zdolności 

przedstawiona przez Sena odpowiada zatem wolności pozytywnej146. Pytając, czy dana 

osoba ma zdolność do bycia dobrze odżywioną, mamy na myśli to, czy biorąc pod 

uwagę wszystkie możliwości i ograniczenia, jakie napotyka, przekształcając swoje 

uposażenia (endowments)147 w dostępne sposoby funkcjonowania (które ceni), jest 

 
144 „One approach sees freedom in ‘positive’ terms, concentrating on what a person can choose 

to do or achieve, rather than on the absence of any particular type of restraint that prevents him or her 
from doing one thing or another. In contrast, the ‘negative’ view of freedom focuses precisely on the 
absence of a class of restraints that one person may exercise over another, or indeed the state may exercise 
over individuals” (tłum. własne); zob. A. K. Sen, Freedom of Choice..., dz. cyt., s. 272. 

145 S. R. Osmani, dz. cyt., s. 13. 
146 Zob. A. K. Sen, A Positive Concept..., dz. cyt.; tenże, Well-being..., dz. cyt., s. 169-221; 

tenże, Freedom of Choice..., dz. cyt., s. 269-294; tenże, Opportunities and Freedoms, [w:] tenże, 
Rationality and Freedom, dz. cyt. 

147 „(...) a person’s endowment set as the combination of all resources the person owns, and 
a person’s entitlement set as the combination of all resources a person could own, given the person’s 
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w stanie wybrać taki działający wektor, który daje jej wystarczająco dużo jedzenia, aby 

osiągnąć stan bycia dobrze odżywionym. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to ma taką 

możliwość; w takim przypadku można powiedzieć, że cieszy się pozytywną wolnością 

wyboru bycia dobrze odżywioną. Przypadek ten dotyczy również sytuacji, gdy taka 

osoba nie zdecyduje się być dobrze odżywiona. Jeśli post każdego dnia ma dla niej 

wartość, to nadal będzie posiadać wolność pozytywną do bycia dobrze odżywioną – 

jako potencję do osiągnięcia tego stanu.  

Realizacja rozróżnienia między dwoma rodzajami wolności wyjaśnia, że 

podejście oparte na zdolnościach używa języka wolności. Znaczy to, że niekoniecznie 

musi ono popierać neoliberalną koncepcję wolności. Pozostaje jednak rozważenie, jaka 

jest rola podejścia opartego na zdolnościach do wolności negatywnej. Odpowiedź zależy 

od przyjęcia określonej charakterystyki wolności negatywnej. Istnieje tradycja 

filozoficzna zapoczątkowana przez Roberta Nozicka, w której pewne negatywne 

wolności są utrzymywane jako „uprawnienia” (entitlements)148, które każda osoba musi 

otrzymać i których nie można naruszać (prawie) w żadnych okolicznościach. 

W ten sposób jest narzucone reszcie społeczeństwa, ograniczenie 

deontologiczne: należy szanować negatywną wolność wyrażoną w uprawnieniach, 

niezależnie od potencjalnych konsekwencji związanych z poszanowaniem tych 

ograniczeń, a w szczególności konsekwencji dla wolności pozytywnej innych ludzi. 

Upraszczając, Nozick postuluje na przykład, aby osoba była uprawniona do posiadania 

efektów swojej pracy osiągniętych na bazie wszelkich zasobów, które zgodnie 

z prawem mogła uzyskać na drodze przeniesienia lub wymiany rynkowej, a także do 

posiadania i przekazania wszelkich aktywów, które może następnie nabyć na drodze 

wymiany. Dopóki takie warunki są spełnione, to według teorii uprawnień Nozicka, 

prawo osoby do „własności i przeniesienia” nie może być naruszane bez względu na 

wszystko. I to właśnie deontologiczne twierdzenie „bez względu na wszystko” sprawia, 

że pogląd Nozicka na negatywną wolność jest niezgodny z podejściem opartym na 

zdolnościach Sena. Kiedy Nussbaum odnosi się do swobód właścicieli ziemskich 

w zakresie utrzymania gruntów w kontekście ograniczania i blokowania projektów 

reform rolnych, które z kolei mogą być kluczowe dla wolności biednych mieszkańców, 

słusznie wskazuje, że negatywna wolność właścicieli ziemskich w zakresie posiadania 

 
endowment set” (tłum. własne); zob. S. Scalet, D. Schmidtz, Famine, Poverty, and Property Rights, 
[w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 175; A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 19. 

148 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford 1974. 
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ziemi może być niezgodna z pozytywną wolnością biednych ludzi do osiągania stanu 

wolności od głodu149.  

To nie jest jednak problem w ramach podejścia skoncentrowanego na 

zdolnościach i założeniach wolności przedstawionych przez Sena150, ponieważ jeśli 

prawo właściciela do posiadania ziemi jest postrzegane jako uprawnienie (jak 

w koncepcji Nozicka), którego nie można naruszać niezależnie od jego konsekwencji 

dla wolności pozytywnej biednych, to w ramach podejścia zdolnościowego odrzucono 

by kategorycznie taki rodzaj negatywnej wolności. Wolności negatywnych nie trzeba 

zawsze wiązać z ograniczeniem deontologicznym, tak jak proponuje Nozick. Jeśli są 

one wartościowane w sposób uwzględniający ich konsekwencje, to powinno być 

możliwe pogodzenie ich z podejściem opartym na zdolnościach, przy jednoczesnym 

utrzymaniu głównego nacisku na wolności pozytywnej. Na tej podstawie można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

Po pierwsze, teoria zdolności może nadać wewnętrzną wartość wolności 

negatywnej w niektórych przypadkach bez tworzenia sprzeczności. Najprostszym 

opisem takiej sytuacji jest sytuacja, w której dwie osoby osiągają ten sam poziom 

pozytywnej wolności, ale jedna z nich cierpi z powodu naruszenia wolności negatywnej, 

a druga nie. Na przykład dwie kobiety mogą uzyskiwać taki dochód, który pozwala im 

na zdobycie takiego samego poziomu wolności pozytywnej np. w zakresie osiągnięcia 

stanu dobrego odżywienia. Jednak jedna z nich, aby osiągnąć taki dochód, musi 

pracować w miejscu, w którym jest ofiarą molestowania bądź mobbingu. W tej sytuacji 

poziom wolności tej drugiej kobiety będzie mniejszy. Można więc argumentować, że 

umyślne naruszanie wolności jednej osoby przez inną jest czymś szczególnie 

odrażającym, a ta niesprawiedliwość może wymagać zwrócenia szczególnej uwagi na 

naruszenie wolności negatywnej nawet w sytuacji, gdy pozytywne wolności są w dużej 

mierze takie same151. 

Po drugie, wolność negatywną można cenić instrumentalnie, ale tylko jeśli 

prowadzi ona do wolności pozytywnej. Na przykład negatywna wolność rolnika do 

posiadania ziemi bez niczyjej ingerencji może mieć wartość, ponieważ pomoże mu 

w osiągnięciu celu, jakim jest osiągnięcie wolności pozytywnej – tj. wolności jego 

 
149 M. Nussbaum, Capabilities..., dz. cyt., s. 44. 
150 Zob. podrozdział 3.2 niniejszego rozdziału Granice wolności; D. A. Crocker, I. Robeyns, 

dz. cyt., s. 80. 
151 A. K. Sen, Freedom of Choice…, dz. cyt., s. 275. 
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rodziny od głodu. Innym przykładem może być respektowanie negatywnej wolności  

w swobodnym wyrażaniu opinii, która może z kolei zwiększyć pozytywną wolność 

skutecznego uczestnictwa w sprawach społecznych. Tak więc wiele negatywnych 

wolności, które neoliberałowie cenią, może być równie ważnych w podejściu 

skoncentrowanym na zdolnościach, choć w wymiarze instrumentalnym. 

 

*** 

 

Podsumowując, można wyciągnąć wniosek, że również jest możliwa taka 

sytuacja, w której negatywne i pozytywne wolności mogą tworzyć wewnętrzny konflikt. 

Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy realizuje się wolność do zanieczyszczania 

środowiska przez przedsiębiorstwa, podczas gdy takie działanie ogranicza wolność 

obywateli do korzystania z nieskażonego środowiska. Jednak respektowanie wolności 

negatywnej w tym przypadku nie stanowi problemu w podejściu do zdolności, pod 

warunkiem że wolność negatywna jest ceniona w sposób wrażliwy na konsekwencje, 

a nie jako ograniczenie deontologiczne. W opisanej sytuacji logiczną odpowiedzią jest 

rozważenie zakresu negatywnej wolności przedsiębiorstw w kwestii zanieczyszczania 

środowiska oraz zakresu pozytywnej wolności obywateli do korzystania z nieskażonego 

środowiska. Ocena tego nie będzie jednak prosta. Należałoby wprowadzić odpowiedni 

mechanizm wyboru społecznego, który rozwiązałby takie konflikty w ramach polityki 

społecznej i gospodarki. 

Należy jednak zauważyć, że taki rodzaj oceny, w którym wartościuje się jeden 

rodzaj wolności w stosunku do innych, nie jest w żadnym wypadku unikalną cechą 

wartościowania wolności negatywnej względem wolności pozytywnej. Nawet jeśli 

skupimy się wyłącznie na wolnościach pozytywnych, podobna ocena zakresów może 

być nadal potrzebna w sytuacji, gdy społeczeństwo odkryje, że w obliczu ograniczonych 

zasobów nie jest w stanie zapewnić wolności pozytywnej wszystkich rodzajów 

wszystkim na równi i jednocześnie. Względna ocena konkurujących roszczeń  

o wolność jest zatem nieodłączną cechą oceny społecznej z perspektywy wolności.  

W wersji podejścia do zdolności reprezentowanego przez Nussbaum to państwo musi 

zagwarantować minimalny poziom niektórych podstawowych zdolności każdemu 

obywatelowi. Istnieje zatem pewien zakres, w którym nie ma możliwości ocenienia 

jednej wolności względem drugiej.  
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Analizując perspektywę wolności w ramach teorii zdolności, autor tej pracy 

twierdzi, że nie musi ona być związana ze skojarzeniem z neoliberalnymi wolnościami 

negatywnymi. Podejście oparte na zdolnościach koncentruje się przede wszystkim na 

wolności pozytywnej, a nie na wolności negatywnej. Co więcej, tak długo, jak nie jest 

ono związane ograniczeniami ontologicznymi z punktu widzenia wolności 

negatywnych, możliwe jest dostosowanie wolności negatywnych do ogólnej 

perspektywy wolności w podejściu do zdolności zarówno na płaszczyźnie 

instrumentalnej, jak i wewnętrznej.  

Podejście oparte na zdolnościach definiuje cel rozwoju jako proces poszerzania 

rzeczywistych wyborów ludzi do takiego życia, jakie chcą wieść152. Czy w takim 

wypadku zakłada się, że rozszerzenie dowolnej wolności jest równoznaczne 

z rozwojem? Czy ekspansja możliwych wyborów może mieć jakiekolwiek znaczenie 

etyczne w ocenie mojego własnego dobrobytu lub wartości ustaleń społecznych? 

Większy dostępny wybór niekoniecznie musi być dobrą rzeczą z normatywnego punktu 

widzenia. Normatywne odwołanie się do uogólnionego stwierdzenia takiego jak 

dobrobyt lub rozwój, które ma polegać na rozszerzaniu wyborów, nie wydaje się 

całkowicie przekonujące153. Podobnie wyglądać będzie sytuacja w kontekście wolności. 

Martha Nussbaum również zwróciła na to uwagę: „Na przykład wolność bogatych ludzi 

do prowadzenia dużych kampanii, choć broniona przez wielu Amerykanów w imię 

ogólnej wolności, nie leży pośród tych wolności, które stanowią podstawowy zbiór 

uprawnień, do których sprawiedliwe społeczeństwo powinno się zobowiązać. Podobnie 

wolność przemysłu do zanieczyszczania środowiska, choć ceniona przez wielu 

Amerykanów w imię ogólnej wolności do prowadzenia biznesu, jest jedną z wolności, 

które nie powinny cieszyć się ochroną; wolność do zanieczyszczania jest zła i powinna 

być ograniczona prawem. I chociaż prawa własności są do pewnego stopnia dobrą 

rzeczą, to swoboda dużych właścicieli ziemskich w Indiach do posiadania własności na 

podstawie przepisów dotyczących pułapów dyskryminujących ze względu na płeć – 

prawa, które wczesne orzeczenia Sądu Najwyższego podtrzymywały –nie będą częścią 

głównych uprawnień człowieka, którymi sprawiedliwe społeczeństwo chciałoby się 

wspierać”154. Centralnym punktem, o którym pisze Nussbaum, jest twierdzenie, że nie 

 
152 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 3. 
153 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 73. 
154 „For example, the freedom of rich people to make large campaign contributions, though 

defended by many Americans in the name of the general good of freedom, seems to me not among those 
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wszystkie wolności mogą domagać się równych roszczeń etycznych, a niektórych to 

może w ogóle nie dotyczyć. Jak sama pisze: „Niektóre wolności wiążą się 

z podstawowymi kwestiami społecznymi uprawnienia, a inne nie. Niektóre leżą 

w centrum poglądów na polityczną sprawiedliwość, a inne nie. Wśród tych, które nie 

leżą u ich podstaw, niektóre są po prostu mniej ważne, a inne mogą być pozytywnie 

złe”155. 

Przejdźmy do przedstawienia dwóch kluczowych pojęć służących Senowi do 

dookreślania zakresu wolności jednostki. Chodzi przede wszystkim o sposoby 

funkcjonowania oraz zdolności, które przynależą jednostce, a służą do pokazania nie 

tylko zakresu wolności, lecz również do przedstawienia tego, co jednostka mogłaby 

wybrać, gdyby była w stanie. W ramach przyjętej w niniejszej pracy interpretacji 

filozoficznych założeń koncepcji Sena przyjmuje się nie tylko aktualnie dostępną 

jednostce wolność, lecz również pewien jej wymiar, z którego jednostka może sobie nie 

zdawać sprawy, np. wymiar praw wyborczych czy znaczenia wyborów politycznych 

w ramach ustroju demokratycznego. Zrozumienie tego typu wolności wymaga jednak 

przede wszystkim edukacji oraz minimalnego dobrobytu.  

 
freedoms that lie at the heart of a set of basic entitlements to which a just society should commit itself. 
In many circumstances, it is actually a bad thing, and constraint on it a very good thing. Similarly, the 
freedom of industry to pollute the environment, though cherished by many Americans in the name of the 
general good of freedom, seems to me not among those freedoms that should enjoy protection; beyond 
a certain point, the freedom to pollute is bad, and should be constrained by law. And while property rights 
are certainly a good thing up to a point and in some ways, the freedom of large landowners in India to 
hold property under gender-discriminatory ceiling laws – laws that some early Supreme Court decisions 
have held to enjoy constitutional protection – is not part of the account of property rights as central human 
entitlements that a just society would want to endorse” (tłum. własne); zob. M. Nussbaum, Capabilities..., 
dz. cyt., s. 45. 

155 „Some freedoms involve basic social entitlements, and others do not. Some lie at the heart of  
a view of political justice, and others do not. Among the ones that do not lie at the core, some are simply 
less important, but others may be positively bad” (tłum. własne); zob. M. Nussbaum, Capabilities..., 
dz. cyt., s. 44. 
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Rozdział II 

Sposoby funkcjonowania i zdolności jako miary 

realizacji ludzkiej wolności  

1. Pojęcie zdolności oraz sposobów funkcjonowania 

1.1. Teoria zdolności  

W koncepcji wolności Sena jednym z najważniejszych pojęć jest termin 

„zdolności”. Odnosi się on do różnych możliwych do zrealizowania sposobów 

funkcjonowania jednostki. Sposoby te rozumiane są jako pewne stany bycia 

i posiadania, które podmiot może osiągnąć156 – są one pewnym rodzajem wolności 

jednostki. Sen twierdzi również, że są to zbiory wektorów sposobów funkcjonowania, 

tzn. takich sposobów, które odzwierciedlają wolność osoby do prowadzenia wybranego 

rodzaju życia157. Wektor w tym ujęciu odwoływać się będzie do indywidualnej 

hierarchii pojęcia „sposobów funkcjonowania”. Dotyczy różnic w wartościowaniu 

wybranego rodzaju życia, tzn. nadaniu wartości temu, co dana osoba ceni w życiu, od 

rzeczy bardzo elementarnych, takich jak odpowiednie odżywianie czy dobry stan 

zdrowia, po bardziej złożone, takie jak szczęście, szacunek do samego siebie, udział 

w życiu społecznym etc.  

Termin „zdolności” dobrze pokazuje następujący przykład: człowiek może 

nauczyć się dobrze mówić po islandzku, jeśli zdecyduje się na intensywny kurs 

językowy. Ale liczy się zdolność gotowa do działania. Nie może powiedzieć: „mam 

zdolność mówienia po islandzku”, jeśli nie może mówić po islandzku tu i teraz. Gdyby 

był w stanie to zrobić dopiero w trzy lata po ukończeniu kursu, nie mógłby teraz 

stwierdzić, że ma zdolność mówienia po islandzku. 

 
156 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 40. 
157 Sen tłumaczy, że ilość lub zakres każdego ze sposobów funkcjonowania, z których korzysta 

dana osoba, mogą być reprezentowane przez rzeczywistą liczbę, a przez to mogą być postrzegane również 
jako wektor; zob. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 75; A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 39. 
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W definicji sposobów funkcjonowania Sen przyjmuje założenie, że są one 

konstytutywne dla istoty osoby, a ocena dobrobytu musi również odwoływać się do 

pewnej formy oceny tych wymienionych wyżej elementów składowych158. Jeśli Sen 

przyjmuje, że sposoby funkcjonowania są immanentną częścią jednostki, to zdaniem 

autora tej pracy przyjmuje już wyraźne założenia antropologiczne159, a tym samym 

przyjmuje, że wolność przynależy się każdemu człowiekowi – wprawdzie nie rozwija 

jeszcze tej myśli, ale można tutaj dostrzec jej źródło. Samo pojęcie sposobów 

funkcjonowania jest ukierunkowane na interpretację w ramach kategorii celowości, 

tj. dotyczy przyszłych potencjalnych stanów i osiągnięć, które są możliwe dla jednostki. 

Zatem dotyczą one – te stany i osiągnięcia – rzeczywistych celów, które jednostka może 

mieć (przynajmniej tych, o których jest w stanie pomyśleć). 

Pewną analogię do takiej interpretacji sposobów funkcjonowania można znaleźć, 

przyglądając się pojęciu budżetu. W przestrzeni towarowej to pojęcie reprezentuje 

wolność jednostki do nabywania pakietów towarów lub usług. Hipotetyczny budżet 

będzie więc określać zakres towarowy możliwy do zrealizowania, tzn. rzeczywisty 

w ramach dostępnych opcji. Pojęcie budżetu będzie rozgraniczać wybór towarów tylko 

do tych, które są realne w ramach tego konkretnego budżetu. Samo pojęcie zatem 

odwoływać się będzie do dwóch zbiorów: jednego związanego z możliwościami 

(potencjalnymi do zrealizowania) oraz drugiego, rozumianego jako zbiór ograniczeń 

wynikających z tego pierwszego. Na tej podstawie Sen wprowadza kolejne, nadrzędne 

pojęcie – zestawu możliwości – oznaczającego w ramach kategorii sposobów 

funkcjonowania wolność danej osoby do podjęcia decyzji z dostępnych sposobów 

życia160. Odwołując się do analogii z budżetem, zestaw możliwości reprezentować może 

np. pakiet inwestycyjny, czyli zestaw składający się z licznych dostępnych w danym 

momencie budżetów.  

Dodatkowo Sen przyjmuje, że satysfakcja z osiągniętego dobrobytu wiąże się 

z naturą jednostki, tzn. z jej byciem oraz osiągniętymi przez nią sposobami 

funkcjonowania161. Oznacza to, że np. stan, w którym jednostka jest dobrze odżywiona, 

 
158 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 39. 
159 Więcej o założonej koncepcji antropologicznej u Sena piszę w rozdziale V: Charakter 

założeń filozoficznych oraz ich wpływ na szczegółowe rozstrzygnięcia w koncepcji wolności i obszarów jej 
realizacji. Kwestie dyskusyjne i uwagi polemiczne, podrozdział 1. Naturalistyczne źródła założeń 
antropologicznych. 

160 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 34; zob. również rozdział I Sprawczość i dobrobyt jako 
kategorie wolności człowieka, podrozdział 3.2. Granice wolności. 

161 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 39. 
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wyedukowana itp. wynika z wewnętrznego wartościowania przez tę osobę tego stanu. 

Innymi słowy, że taki stan jest ważny dla niej162. Znaczenie możliwości danej osoby dla 

jej dobrobytu wynika więc zdaniem Sena z dwóch odrębnych, ale powiązanych ze sobą 

względów163.  

Wobec powyższego nasuwa się pytanie o rozróżnienie w analizowanym 

kontekście pomiędzy sposobami funkcjonowania a samym pojęciem możliwości. 

Według autora niniejszej pracy rozróżnienie między sposobami funkcjonowania 

a możliwościami polega na rozróżnieniu między tym, co zrealizowane, a tym, co 

możliwe do osiągnięcia, czyli między osiągnięciami z jednej strony a swobodami lub 

możliwościami, z których można wybierać, z drugiej strony. Inną kwestię polemiczną 

może stanowić przyjęcie przez Sena, że osiągnięte sposoby funkcjonowania stanowią 

pewne dobro osoby, więc możliwość ich osiągnięcia (tj. wybrania spośród wszystkich 

alternatywnych kombinacji tego konkretnego sposobu funkcjonowania) odpowiada 

zakresowi wolności jednostki do osiągnięcia przez nią dobrobytu164. Taka wolność 

stanowić może z kolei narzędzie badawcze w obszarze etyki bądź polityki, np. poprzez 

tworzenie odwołań do koncepcji państwa społecznego. Przykładem takiego 

zastosowania może być książka Marii Paszkowicz Zatrudnialność osób 

z niepełnosprawnościami w świetle Capability Approach 165, w której autorka bada 

mechanizmy aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, 

wykorzystując koncepcję Sena oraz koncepcję relacji wolności jednostki do osiągania 

dobrobytu. 

Sen przyjmuje, że w kontekście społecznym wolność jednostek do osiągania 

dobrobytu również jest pozytywna166. Wynika stąd, że taka wolność musi być ważna 

 
162A. K. Sen, Idea of Justice, dz. cyt., s. 233. 
163 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 41. 
164 Powyższa analiza przyjmuje za Senem, że odczucia jednostki dotyczące jej możliwości oraz 

sposobów funkcjonowania są subiektywnie oraz indywidualnie. Cała teoria zdolności człowieka 
ukierunkowana jest na sprzężeniu zwrotnym pomiędzy realizacją wolności i rozwoju przez jednostkę 
z jednej strony, a wpływem społecznym z drugiej strony. Ta kwestia dotyczy również pojęcia dobrobytu, 
który będzie wartościowany subiektywne (to podmiot będzie nadawać mu wartość); jednak narzędzia 
poznawcze jednostki zostaną ukształtowane w ramach współistnienia z innymi jednostkami. Innymi 
słowy, dobrobyt nie będzie obiektywny – ponieważ jego wartość (nie tylko materialna) zgodnie z myślą 
Sena ma stanowić o celach jednostki. Społeczeństwo jednak będzie kształtować te cele. Więcej o tym 
problemie piszę w podrozdziale 3. Społeczna interwencja w ramach dostępnych sposobów 
funkcjonowania jednostki niniejszego rozdziału oraz w rozdziale IV: Rozwój jako konieczność 
urzeczywistnienia wolności jednostek, podrozdział 3. Wymiary wolności. 

165 M. A. Paszkowicz, dz. cyt. 
166 S. Deneulin, J. Clausen, Collective Choice and Social Welfare by Amartya Sen: a review 

essay with reference to development in Peru [online], 01.2018 [dostęp: 10.08.2019]. Dostępny 
w internecie: https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHIWP113_3.pdf. 
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z powodów instrumentalnych dla jednostki, ale dodatkowo wolność ta może być 

postrzegana jako istotna dla struktury społecznej – dobre społeczeństwo w tym ujęciu 

jest również społeczeństwem wolności. Społeczeństwo będzie dobre, jeśli porządek 

społeczny będzie ustalony w drodze realizacji ponadindywidualnych preferencji 

obywateli, w zakresie których istnieje możliwość osiągnięcia stanu dobrobytu oraz 

zadowolenia z życia. W tym miejscu ujawnia się elastyczny charakter koncepcji Sena. 

Zakłada on bowiem, że jednostki dążąc do swojego – indywidualnego – dobrobytu, 

równolegle tworzą dobrobyt społeczny, a co najważniejsze, że taki proces będzie 

pozytywny aksjologicznie, tj., że takie społeczeństwo będzie po prostu lepsze167. 

Szukając źródeł dla tego dobra w społeczeństwie, Sen odpowie, że leży ono 

w racjonalnych i odpowiedzialnych ludziach168, którym wystarczy zapewnić wolność do 

realizacji dobrobytu, aby osiągnęli oni dobrobyt społeczny i rozwój169.  

Drugie powiązanie między dobrobytem a zdolnościami odnosić się będzie do 

relacji hierarchicznej, przyjmując, że pojęcie „osiągniętego dobrobytu” będzie zależne 

od dostępnych jednostce „sposobów funkcjonowania”. W tym ujęciu przynajmniej 

niektóre rodzaje zdolności będą przyczyniać się bezpośrednio do wzrostu dobrobytu, 

oferując jednostce życie bardziej wartościowe z jej punktu widzenia. 

Nawet jeśli przyjmiemy, że wolność w kontekście zdolności jest wartościowa 

tylko instrumentalnie (a poziom dobrobytu nie jest postrzegany jako zależny od zakresu 

wolności wyboru jako takiej), to zdolność do osiągnięcia danych sposobów 

funkcjonowania i tak będzie ważną przesłanką do badania poziomu rozwoju 

społecznego. Te dostępne jednostce sposoby działania dostarczają bowiem informacji 

na temat różnych wektorów funkcjonowania, które są w zasięgu danej osoby. Owa 

informacja jest ważna, ponieważ może służyć jako narzędzie do budowania porównań 

interpersonalnych w zakresie wolności i poziomu rozwoju.  

W obu formach podejście do zdolności różni się zasadniczo od tradycyjnych 

podejść do oceny poziomu rozwoju społeczeństwa oraz jednostki, opartych na takich 

 
167 W pracy Idea of Justice Sen zwraca uwagę na to, że myślenie i spieranie się o społeczeństwo 

odwraca uwagę od ważniejszego zadania, jakim jest doskonalenie tego, co obecnie istnieje. Według niego 
nie ma optymalnego, osiągalnego społeczeństwa, są tylko społeczeństwa lepsze i gorsze. Naszym celem 
natomiast powinno być robienie tego, co jest, a nie dążenie do abstrakcyjnego ideału. Zob. A. K. Sen, The 
Idea..., dz. cyt. Więcej o rozumieniu społeczeństwa zob. rozdział III: Ubóstwo jako deprywacja wolności, 
podrozdział 2.1. Rola społeczeństwa. 

168 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 190. 
169 Z tą tezą można w sposób oczywisty dyskutować, w tym miejscu jedynie rekonstruuję myśl 

Sena. Kwestia racjonalności jest szeroko poruszana w ramach ekonomii behawioralnej, patrz np. 
R. H. Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, W. W. Norton & Company, New York 2015. 
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zmiennych jak dobra podstawowe (jak u Rawlsa) czy dochód realny (jak w analizach 

koncentrujących się na miernikach statystycznych)170. Wszystkie te zmienne dotyczą 

pewnych narzędzi do osiągania przez człowieka dobrobytu. Można je również 

postrzegać jako środki do oceny wolności czy też jako narzędzia poszerzające wolność 

człowieka. Jednak Sen w swojej koncepcji przyjmuje, że sposoby funkcjonowania 

stanowią jeden z konstytutywnych elementów indywidualnego dobrobytu, natomiast 

zdolności reprezentują instrumentalną wolność jednostki do podążania za 

fundamentalnymi elementami bycia171. Zdolności są więc szansą do osiągnięcia takiego 

sposobu funkcjonowania, który jednostka ma powody cenić. Koncentrują się one 

bezpośrednio na wolności jako takiej, a nie na środkach do jej osiągnięcia, oraz 

umożliwiają identyfikację rzeczywistych alternatyw, które posiada jednostka172. O ile 

sposoby funkcjonowania są konstytutywne dla dobrobytu, to zdolności reprezentują 

wolności człowieka do jego osiągania. 

1.2. Sposoby funkcjonowania 

Analizując relację pomiędzy sposobami funkcjonowania a dobrobytem, Sen 

wprowadza rozróżnienia pomiędzy (1) osiągniętymi sposobami funkcjonowania 

a dobrobytem oraz pomiędzy (2) zdolnością do funkcjonowania (capability to 

function)173 a wolnością do osiągania dobrobytu174. W tym rozróżnieniu kluczowym 

pojęciem będzie zdolność rozumiana jako możliwość wyboru (freedom of choice)175, 

która będzie mieć bezpośredni wpływ na rozwój i poziom dobrobytu osiąganego przez 

jednostkę176. Sen dodatkowo zwraca uwagę na to, że interpretacja osiągniętego 

dobrobytu wyłącznie w kategoriach dostępnego zestawu możliwości (capability set)177, 

a nie jako osiągniętego sposobu funkcjonowania, jest zbyt dużym uproszczeniem178. 

Należy bowiem zwrócić uwagę na kilka pozostałych aspektów. 

 
170 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 42. 
171 Jednym z fundamentalnych elementów bycia jednostki będzie możliwość realizacji jej 

wolności, a w niej np. wolności od głodu. Tamże, s. 39. 
172 Alternatywy w rozumieniu różnych opcji wyboru.  
173 A. K. Sen, tamże, s. 39. 
174 Tamże, s. 41. 
175 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 290; tenże, Inequality..., dz. cyt., s. 38. 
176 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 290. 
177 Tamże, s. 75. 
178 A. K. Sen, Inequality..., s. 50. 
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Według proponowanej w niniejszej dysertacji interpretacji pierwszą rzeczą, 

którą należy zauważyć, jest to, że zdolności są przez Sena definiowane w ramach tych 

samych zmiennych kluczowych (focal variables)179, co dostępne człowiekowi sposoby 

funkcjonowania. Oznacza to, że Sen definiuje pojęcie „zdolności” oraz pojęcie 

„sposobów funkcjonowania” za sprawą tego samego określenia, tj. zmiennej kluczowej. 

W swojej pracy przyjmuje on, że zmienna kluczowa w przestrzeni sposobów 

funkcjonowania to każdy punkt, który odpowiada uporządkowanej wartości – pewnemu 

n, które reprezentuje różne alternatywne sposoby funkcjonowania, spośród których 

podmiot wybiera jeden, najbardziej mu odpowiadający. Analogicznie Sen czyni dla 

pojęcia „zdolności”. W istocie, jeśli przedmiotem analizy nie jest przestrzeń 

determinowana przez wartość przychodów, użyteczności czy towary, tylko poprzez 

kategorię możliwości człowieka, to może się okazać, że taka interpretacja jest w stanie 

powiedzieć nam dużo więcej o wolności człowieka i jego możliwościach niż przy 

wykorzystaniu wskaźników statystycznych. Co więcej, jeśli zestaw możliwości zawiera 

wewnętrznie informacje o aktualnie wybranym przez jednostkę sposobie 

funkcjonowania, to możliwa jest ocena takiego zestawu możliwości w kontekście tego 

konkretnie wybranego sposobu funkcjonowania.  

Czy zatem uprawniona jest taka hipoteza, że wolność ma znaczenie wyłącznie 

instrumentalne dla dobrobytu człowieka? Jeśli tak, to należałoby przy ocenie dobrobytu 

estymować wartość całego zestawu możliwości w odniesieniu do wartości wybranego 

sposobu funkcjonowania. To z kolei doprowadziłoby do próby poddania ocenie 

najlepszego elementu z tego zestawu możliwości, który osoba by wybrała, aby 

maksymalizować osiągnięty przez nią poziom dobrobytu.  

Taka metoda – oceny zestawu możliwości w oparciu o ocenę jednego 

wyróżnionego elementu – nazwana została przez Sena „oceną elementarną” (elementary 

evaluation)180. Wykorzystując ocenę elementarną do wartościowania zestawu zdolności, 

dowiadujemy się, że nawet jeśli skoncentrujemy się wyłącznie na osiągniętych stanach 

a nie na wolnościach, to zestaw zdolności wciąż będzie oferował szerszy zakres 

informacji. Będzie to powodowane tym, że wybrana kombinacja jest zawsze częścią 

szerszego zestawu możliwości. Istnieje zatem szeroka perspektywa badań nad teorią 

 
179 S. Alkire, Development: A Misconceived Theory Can Kill, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 194; 

A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 2. 
180 A. K. Sen, The Idea..., dz. cyt., s. 236; tenże, Commodities and Capabilities, North-Holland, 

Amsterdam 1985. 
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oceny dobrobytu w kontekście zdolności człowieka, niezależnie od tego, czy 

pojedyncze elementy (inne niż te wykorzystane w procesie decyzyjnym) są brane pod 

uwagę181.  

Wolność wyboru ma bowiem bezpośrednie znaczenie dla jakości życia 

i dobrobytu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym182. Takie 

wnioskowanie jest jednak sprzeczne z tym, które zwykle przyjmuje się w standardowej 

teorii wyboru konsumenta183, gdzie możliwe wybory są oceniane wyłącznie na 

podstawie wartości najlepszego dostępnego elementu184. Z jednej strony prowadzi to do 

tego, że usunięcie wszystkich elementów wybranego zestawu możliwości, innych niż 

ten wybrany najlepszy element185, nie byłoby postrzegane jako prawdziwie niekorzystna 

sytuacja (no real disadvantage)186, ponieważ wolność wyboru sama w sobie nie jest 

w tym przypadku istotna. Z drugiej strony, jeśli podejmowanie decyzji będzie 

interpretowane jako stały element życia oraz jako pewne działania (w skład których 

wchodzić będą wybór działania x oraz faktyczne działanie y), to nawet osiągnięcie 

dobrobytu będzie musiało być postrzegane jako przejaw wolności, do której odnosi się 

określony zestaw możliwości. W rzeczywistości możliwe jest przedstawienie pojęcia 

sposobów funkcjonowania tak, aby odzwierciedlały dostępne alternatywy, a tym samym 

możliwości wyboru187. Na przykład powstrzymywanie się od jedzenia przez zamożną 

osobę – postrzegane jako konkretny przejaw sposobu funkcjonowania człowieka – nie 

jest głodowaniem, lecz pewnym wyborem „niejedzenia”, dostępnym wśród innych 

alternatyw. Osoba zamożna, która pości, może osiągnąć taki sposób funkcjonowania 

w zakresie jedzenia jak osoba, która jest zmuszona do głodowania. Jednak ta pierwsza 

ma zupełnie inny zestaw zdolności od tej drugiej – może wybrać sposób 

 
181 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 211. 
182 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 40. 
183 O teorii wyboru konsumenta zob. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Tom 1. 

PWE, Warszawa 1995. W kontekście koncepcji Sena zob. S. Dhongde, P. K. Pattanaik, dz. cyt., s. 15; 
A. K. Sen, Idea..., dz. cyt., s. 175. 

184 W standardowej teorii konsumentów ocena zestawu będzie mieć formę oceny elementarnej. 
Odstępstwa od tej tradycji znaleźć można w: T. C. Koopmans, On the Flexibility of Future Preferences, 
[w:] Human Judgments and Optimality, ed. M. W. Shelley, G. L. Bryan, New York 1964, s. 243-254, oraz 
w wielu współczesnych pracach poświęconych teorii konsumentów. Jednak nawet tam wolność traktuje 
się jako dobro samo w sobie, koncentrując się na przyszłych preferencjach oraz traktując instrumentalnie 
potencjalne korzyści wynikające z większej liczby alternatyw; zob. A. K. Sen, Commodities..., dz. cyt.; 
tenże, Inequality..., dz. cyt., s. 41. 

185 Najlepszy element odpowiadać będzie takiemu koszykowi dóbr, które maksymalizują 
użyteczność jednostki. 

186 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 51. 
187 Tamże, s. 40. 
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funkcjonowania zawierający dobre jedzenie i stan bycia dobrze odżywionym, podczas 

gdy ta druga nie ma takiej możliwości. 

Analizując zakres dobrobytu osoby głodującej, należy brać pod uwagę 

rozróżnienie pomiędzy sytuacją, w której jest to wybór dotyczący powstrzymania się od 

spożywania pożywienia, a stanem nieposiadania zasobów żywieniowych.  

Istnieje zatem pewna zaleta w możliwości powiązania analizy pojęcia 

„osiągniętego dobrobytu” z dodatkowym zakresem informacyjnym związanym z całym 

„zestawem możliwości” danej osoby. W rzeczywistości zestawu możliwości nie można 

bezpośrednio zaobserwować. Może on być konstruowany wyłącznie na podstawie 

domniemań, stąd w praktyce konieczne jest odwołanie się do relacji pomiędzy 

osiągniętym dobrobytem a dostępnymi sposobami funkcjonowania, a nie podejmowanie 

prób dookreślenia konkretnego zestawu możliwości.  

Pojęcie sposobów funkcjonowania oraz zdolności człowieka można z kolei 

również postrzegać w dwóch wymiarach: w węższym oraz w szerszym188. W węższym 

podejście oparte na zdolnościach mówi, jakie informacje powinniśmy przeanalizować, 

jeśli oceniamy jakość życia ludzi. Ten rodzaj informacji jest potrzebny np. w przypadku 

szacowania minimalnego poziomu dobrobytu czy oceny poziomu rozwoju. W szerszym 

ujęciu podejście oparte na zdolnościach ma charakter wartościowy i często odwołuje się 

do kwestii sprawczości oraz innych zagadnień normatywnych. Na przykład podejście 

dotyczące zdolności można wykorzystać jako alternatywne narzędzie oceny do analizy 

kosztów i korzyści społecznych, reform lub zmian gospodarczych189. Może ono też 

służyć jako pewne ramy normatywne, za pomocą których można oceniać i projektować 

polityki, począwszy od projektu państwa opiekuńczego w zamożnych społeczeństwach, 

poprzez rządowe i pozarządowe polityki rozwoju w biednych krajach, aż do polityk, 

które zamożne kraje i instytucje międzynarodowe mogą wykorzystać w swoich 

wysiłkach na rzecz pomocy biednym krajom190. Podejście w zakresie zdolności 

człowieka nie jest teorią wyjaśniającą ubóstwo, nierówności społeczne lub dobrobyt, 

chociaż oferuje wyjaśnienia, na bazie których można budować bardziej rozległe 

koncepcje tych zjawisk. Zamiast tego dostarcza pojęć i ram normatywnych, w których 

można konceptualizować, mierzyć i oceniać te zjawiska, a także instytucje i polityki, 

które ich dotyczą.  

 
188 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt., s. 61. 
189 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 3. 
190 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 12. 
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Perspektywa zdolności wskazuje na centralne znaczenie nierówności w realizacji 

potencjału człowieka, analizując jakość społeczeństwa, ale sama w sobie też nie 

proponuje żadnej konkretnej formuły dla podejmowania decyzji politycznych191. 

Metoda oceniania jakości życia człowieka z punktu widzenia realizacji jego możliwości 

służy Senowi do tworzenia mechanizmów porównań interpersonalnych. Z tego powodu, 

osiągnięte przez człowieka sposoby funkcjonowania będą terminem wewnętrznie 

złożonym, dotyczyć one mogą na przykład stanu bycia dobrze odżywionym w celu 

uniknięcia przedwczesnej śmierci jak również możliwości uczestniczenia w życiu 

społecznym. W tym wymiarze koncepcja ta może być narzędziem zawierającym 

w sobie czynniki tworzące różnice pomiędzy ludźmi, np. różne sposoby funkcjonowania 

czy zakresy możliwości. Podejście zdolnościowe koncentruje się na całym życiu 

człowieka, a nie na jego wybranych aspektach, takich jak np. dochody, które dana osoba 

może posiadać. Biorąc pod uwagę różnorodność międzyosobową związaną z takimi 

czynnikami jak wiek, płeć, wrodzone talenty, niepełnosprawność i choroby, trudno jest 

zawrzeć całą naturę życia w ramach tylko jednej kategorii opisującej, jak poszczególni 

ludzie mogą prowadzić swoje życie192. Z tego powodu stosowane w ekonomii kategorie 

odwołujące się do poziomu dochodów są bardzo ograniczonym wskaźnikiem, który nie 

opisuje szerokich aspektów życia człowieka, choćby takich jak zadowolenie z życia. 

Identyfikacja zestawu zdolności z wartością wybranej kombinacji funkcjonowania 

pozwala podejściu opartemu na możliwościach przenieść uwagę na faktyczne 

osiągnięcia oraz na dostępne jednostce opcje, a tym samym lepiej opisuje jakość życia 

człowieka niż indeksy statystyczne czy ekonomiczne.  

W uzupełnieniu warto również wskazać źródło koncepcji możliwości. Sen 

w tym zakresie sięga do Arystotelesa193. Grecki filozof przyjmował, że byt składa się 

z możności oraz aktu. Możności to zdolności do przyjmowania formy, czyli istoty, która 

konstytuuje naturę bytu. Każda materia posiada również formę, wówczas tworzy się to, 

co Arystoteles nazywa synolon, tj. konkretne połączenie materii i formy. Wszystkie trzy 

 
191 T. Pogge, A Critique of the Capability Approach, [w:] Measuring Justice: Primary Goods 

and Capabilities, ed. H. Brighouse, I. Robeyns, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 17-60. 
192 Tamże. 
193 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 39; tenże Development..., dz. cyt., s. 14; M. C. Nussbaum, 

Creating Capabilities…, dz. cyt., s. 225. Do Arystotelesa nawiązano jeszcze w podrozdziale 2.1 
niniejszego rozdziału Sprawczość oraz dobrobyt jako nośniki wolności, wskazując źródła znaczenia 
dobrobytu u Sena. 
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(forma, materia i synolon) budują kompleksowe pojęcie substancji194. Z kolei cytując 

Mieczysława Krąpca: 

„Akt jest tym, co czyni, że jakaś rzecz jest, lecz nie w ten sposób, w jaki jest wówczas, 

gdy jest w możności. Akt zatem pojmujemy na tle ruchu jako jego zrealizowanie, jako 

aktualizację potencjalności bytu. W realnych stanach przyporządkowania relacji intelekt 

odczytuje oczywistą treść aktu i możności. Tak rozumiany akt (jako ruch) jawi się̨ przede 

wszystkim jako działanie, a więc jako spełnienie możności czynnej, lub też akt jest obecny 

dla intelektu czytającego byt jako ostateczna doskonałość i determinacja bytowa, jako 

„entelécheia”, a więc spełnienie się̨ do końca bytu i uzyskanie w wyniku przemian 

odpowiedniej determinacji i „formy bytowej”, będącej aktualizacją możności biernej. 

Możność odczytujemy w bycie poprzez jej przyporządkowanie do aktu, co znamionuje 

i „możność bierną”, „będącą racją przemiany doznawanej od bytu drugiego jako drugiego” 

i „możność czynną”, będącą racją przemiany bytu drugiego (lub siebie) jako drugiego. 

Przejawami możności są wszelkie władze działania, takie jak zmysły, rozum, wola, itd. 

Zasadniczym przejawem możności jest możność bierna, gdyż ostatecznie ona 

przeciwstawiona jest aktowi. Możność czynna także podlega aktowi, bowiem działa ona 

w takiej mierze, w jakiej sama jest jakoś́ „poruszana” czy „aktualizowana”. Zatem 

przeciwstawienie możności – aktowi dotyczy zasadniczo aktu i możności biernej, która jest 

przyporządkowaniem (wg dyspozycji natury lub dyspozycji wprowadzonych przez sztukę̨) 

do aktu. Możność jest poznawana właśnie przez akt, do którego jest przyporządkowana, ale 

którego to akt jest w niej brak – stéresis”195. 

W zacytowanym fragmencie można zauważyć pewną zbieżność pomiędzy 

pojęciami możliwości oraz sprawczości, które proponuje Sen. Sprawczość dla Sena to 

stan, w którym jednostka ma możliwość urzeczywistnienia sposobów funkcjonowania, 

które są dla niej ważne. Dla Arystotelesa akt w tym ujęciu jest już zrealizowanym 

działaniem, zaktualizowaniem określonej możności. Możliwość w koncepcji Sena to 

przede wszystkim zdolność do realizowania wolności wyborów. Arystoteles nie wiązał 

możności z wolnością, tak jak pojmuje ją Sen. Stagiryta przyjmował, że wolność ściśle 

łączy się z koniecznością196, która określa ramy wolnego działania. Łączył wolność 

 
194 Zob. bardzo dobrą analizę pojęć Metafizyki Arystotelesa poczynioną przez Piotra 

Makowskiego: P. Makowski, Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej 
Arystotelesa, „Diametros” 2012, nr 33, s.76-100. 

195 M. A. Krąpiec, Akt i możność, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 1: A-B, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000, s. 4-5. Cytat ten dobrze pokazuje zbieżność pojęć 
wykorzystywanych przez Sena i Arystotelesa, jak również oddaje znaczenie pojęcia „możliwości” 
rozumianego w sposób identyczny do Sena. Jest to interpretacja w duchu tomistycznym. Inne ciekawe 
opracowanie pojęcia bytu u Arystotelesa podaje E. Gilson, Being and Some Philosophers, Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1952.  

196 Arystoteles nie przyjmował determinizmu, zakładał raczej obowiązek życia zgodny ze swoją naturą.  
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wyboru oraz działania z poznaniem intelektualnym, szczególnie z poznaniem dobra. 

Tak rozumiane poznanie praktyczne ma cechy koniecznościowe. Również w tym ujęciu 

widać w pracach Sena inspirację Arystotelesem. Pojęcie konieczności, tj. życia 

w zgodzie z własną naturą (którą należy realizować), znajduje odzwierciedlenie 

w Senowskim pojęciu zdolności do życia, które jest wartościowe dla danego człowieka 

(tj. jest to życie, które ta dana osoba powinna realizować). 

Człowiek realizując swoją wolność, ma możliwość określania się w różnych 

aktach, z których jedne prowadzą do rzeczywistego celu ostatecznego, inne zaś nie197. 

W tym ujęciu sposoby funkcjonowania również będą się wiązać z wyborem, którego 

następstwem jest realizacja rzeczywistych stanów, do których chce dążyć jednostka. 

W ujęciu Stagiryty jednostka dokonując wyborów, kieruje się albo w stronę 

doskonałości, poprzez kierowanie się ku celowi ostatecznemu, albo zbliża się ku 

przypadkowi i chaosowi. Samo działanie jest tym doskonalsze, im bardziej zbliża się 

w poznaniu do konieczności. Ale samo zbliżanie się jest zależne wyłącznie od 

wewnętrznej, tj. wolnej decyzji człowieka. W tym aspekcie również można dostrzec 

analogię rozumienia wolności u Arystotelesa oraz Sena, dla których wolne działania 

człowieka zarówno przybliżają człowieka do indywidualnego dobrobytu, jak również 

wpływają na społeczny rozwój.  

Innym aspektem wartym skomentowania w kontekście wpływu koncepcji 

Arystotelesa na Sena jest płaszczyzna realizacji racjonalności człowieka. Dla 

Arystotelesa w człowieku zawiera się jego racjonalność, za sprawą której realizuje się 

jego istota. Tymczasem teoria Sena bazując na podobnych założeniach, wyraża pogląd, 

że racjonalność w człowieku należy rozwijać za sprawą edukacji, tak aby wykształcić 

w jednostce poczucie odpowiedzialności za jego działania. W tym ujęciu pogląd Sena 

raczej tylko stwarza przestrzeń do realizacji preferencji człowieka (za sprawą 

społeczeństwa). 

Analizowana koncepcja według przedłożonej interpretacji jest przede wszystkim 

odzwierciedleniem pojęcia wolności rozumianego jako zdolność do osiągania 

indywidualnie wartościowych sposobów funkcjonowania. Koncentruje się ona 

bezpośrednio na wolności jako takiej, a nie na środkach do jej osiągnięcia, 

tzn. identyfikuje ona prawdziwe alternatywy, które jednostka ma dostępne do wyboru. 

 
197 J. W. Gałkowski, Wolność u Sokratesa i Arystotelesa, „Roczniki Filozoficzne” 1973, t. XXI, 

z. 2, s. 27. 
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W tym sensie można ją odczytać jako odbicie podstawowych wolności198, tzn. o ile 

sposoby funkcjonowania są konstytutywne dla dobrobytu, o tyle pojęcie „zdolność” 

reprezentuje wolność człowieka do jego osiągnięcia. 

Wolności podstawowe zawierają elementarne zdolności takie jak: zdolność do 

niebycia głodnym, zdolność do uniknięcia przedwczesnej śmierci czy zdolność do 

samorozwoju199. W ich skład wchodzą również: wolność do uczestniczenia w życiu 

politycznym, wolność do wygłaszania własnych poglądów czy wolność do prowadzenia 

życia takiego, jakie podmiot ceni. Aby zilustrować, w jaki sposób rozpoznanie tej 

konstytutywnej roli wolności może zmienić analizę rozwojową, można zbadać, czy 

wolność udziału w życiu politycznym sprzyja rozwojowi. Bardzo bogata osoba, która 

nie może swobodnie mówić ani też uczestniczyć w publicznych debatach i decyzjach, 

jest pozbawiona czegoś, co ma dla niej określoną wartość. Tymczasem proces rozwoju 

oceniany na podstawie poszerzania ludzkiej wolności oznacza, że musi on obejmować 

usunięcie określonych deprywacji, które dotyczą tej osoby, nawet jeśli korzystanie tej 

osoby ze sposobności mówienia lub aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym nie 

jest z jakichś powodów najważniejsze. W tym sensie rozwój postrzegany jako 

poszerzenie wolności będzie miał znaczenie również jako usuwanie ograniczeń 

politycznych odnoszących się do urzeczywistniania praw obywatelskich. W kolejnym 

kroku rekonstrukcji poglądów Sena zostanie przeanalizowany sposób, w jaki w ramach 

omawianej koncepcji należy rozumieć sprawczość oraz dobrobyt, a także jak te dwa 

elementy wpływają na wolność człowieka.  

2. Wolność człowieka jako efekt sposobów jego funkcjonowania  

2.1. Sprawczość oraz dobrobyt jako nośniki wolności 

W teorii zdolności proponowanej przez Sena sprawczość oraz dobrobyt to dwa 

wyróżniające się i współzależne aspekty ludzkiego życia. Każdy z nich powinien być 

brany pod uwagę w analizie zarówno jednostek, jak i grup. Poziom życia człowieka 

może być więc oceniany z dwóch perspektyw: stanu osiągnięć oraz wolności do ich 

realizacji. Osiągnięcia dotyczą tego, co udało się podmiotowi urzeczywistnić, natomiast 

wolność w tym ujęciu to realne szanse, które ma podmiot, aby osiągnąć to, co sam 

 
198 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 116. 
199 Tamże, s. 5. 
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ceni200. Dobrobyt zawiera w sobie nie tylko cele, do których dąży jednostka, lecz 

również złożone stany, takie jak: stan dobrego zdrowia, dobra osobiste oraz 

zadowolenie z życia201. 

Osiągnięcie tych stanów może być wynikiem własnych decyzji jednostek lub 

grup ludzi, jak również może zależeć od przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych 

wobec nich. Filozoficzne podstawy rozumienia przez Sena dobrobytu można odnieść do 

pism Arystotelesa, które obejmują wnikliwe badania nad dobrem człowieka pod 

względem aspektu sprawczości w jego życiu. Kontekst zdolnościowego podejścia 

w odniesieniu do Arystotelesa omawia szerzej Martha Nussbaum w książce pt. Creating 

capabilities202. Dla Arystotelesa celem działania człowieka nie jest maksymalizacja jego 

dochodu, lecz osiągnięcie optymalnego stanu szczęśliwości203. Droga do tego wiedzie 

poprzez realizowanie cnót, które są sprawnościami podjętymi racjonalnie. Natomiast 

celem dla sprawności jest osiągnięcie eudajmonii. Dobrobyt w ujęciu Arystotelesa jest 

zatem raczej drogą realizacji aniżeli zdefiniowanym celem. W podobny sposób definiuje 

dobrobyt Sen, dla którego odzwierciedla on cele, do których dąży jednostka. Co jednak 

ważne, w przypadku koncepcji Sena cele dobrobytu pochodzą z indywidualnych 

preferencji, tj. tych, które jednostka posiada. W przypadku Arystotelesa wymaganiami 

do osiągnięcia eudajmonii jest: „żyć dobrze”, „mieć się dobrze” „i to nie w dowolnym 

czasie, lecz przez całe długie życie”204. Co ważne, osiągnięcie eudajmonii będzie dla 

Stagiryty ściśle skorelowane z naturą człowieka, tj. z tym, do czego został stworzony205. 

Dobre życie związane będzie z doskonałością charakteru, natomiast 

sformułowanie „mieć się dobrze” dotyczy posiadanych dóbr zewnętrznych; co ważne, te 

dobra mogą pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze, jako narzędzia do realizacji 

cnotliwych działań (tylko osoba majętna może być hojna); po drugie, jako rzecz 

bezpośrednio przyczyniająca się do osiągnięcia eudajmonii206. Ostatnim składnikiem 

 
200 Tamże, s. 31. 
201 A. K. Sen, Capability and Well-being, [w:] The Quality of Life, ed. M C. Nussbaum, 

A. K. Sen, Clarendon Press, Oxford 1993, s. 30, 36-37.  
202 M. Nussbaum, Creating capabilities..., dz. cyt., s. 225. 
203 J. Stacewicz, A. Horodecka, Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego 

znaczenie dla polityki gospodarczej, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2011, 
nr 85, s. 12. 

204 Pod. za: D. Juruś, Elementy psychologii pozytywnej w nawiązaniu do rozważań́ Arystotelesa, 
„Prawo i Społeczeństwo” 2021, nr 4, s.14. 

205 W. Galewicz, O pluralizmie najwyższego dobra, „Znak” 1999, nr 9, s. 83-94. 
206 W kwestii relacji dóbr zewnętrznych w stosunku do eudajmonii istnieją̨ dwie interpretacje: 

pierwsza (protostoicka) mówi, że owe rzeczy nie są̨ konieczne do szczęścia, druga (perypatetycka) temu 



 

73 

 

eudajmonii jest czas – eudajmonia to nie chwilowa satysfakcja, lecz uczucie odnoszące 

się do całości życia.  

W koncepcji Sena dobrobyt ma cechy subiektywne względem jednostki. 

Reprezentuje on bowiem dane cele, do których dąży jednostka. Odnosząc definicję Sena 

do założeń Arystotelesa można zauważyć, że warunek pierwszy – życie z doskonałością 

charakteru – będzie odpowiadać stanowi jednostki do bycia wyedukowanym (a tym 

samym również odpowiedzialnym). Warunek drugi będzie odpowiadać pewnemu 

minimum dobrobytu, które jednostka posiada. Natomiast warunek czasu również będzie 

się realizował u Sena – jednak nie bezpośrednio w ramach dobrobytu, ale w ramach 

rozwoju, który nie będzie miał wymiaru chwilowego poszerzenia wolności, lecz ma się 

odnosić do trwałego procesu rozszerzenia wolności.  

Sen wyraźnie inspiruje się pracami Arystotelesa, jednak należy pamiętać, że jego 

koncepcja ma być propozycją koncentrującą się na próbie rozwiązania problemów 

ograniczeń wolności oraz ubóstwa, a nie systemem filozoficznym szukającym wartości 

idealnych. Oprócz wspomnianych wcześniej podobieństw w podejściu do problemu 

dobrobytu należy wskazać różnice w rozumowaniu obu filozofów. Po pierwsze, Sen 

zakłada egalitaryzm w dostępie do dobrobytu, z czym Arystoteles pewnie by się nie 

zgodził, szczególnie w kontekście niewolnictwa oraz roli kobiet207. Po drugie, Sen 

uważa, że za sprawą edukacji można pobudzić człowieka do podejmowania 

odpowiedzialnych i racjonalnych decyzji; Stagiryta przyjmuje natomiast, że dostęp do 

cnót jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które panują nad sobą. Najwyższe cnoty 

takie jak życie kontemplacyjne są dostępne wyłącznie osobom, dla których takie życie 

jest zgodne z ich naturą208. 

Podsumowując rolę sprawczości oraz dobrobytu w koncepcji wolności, autor 

rozprawy zauważa, że Sen zakłada, że informacje dotyczące sprawczości człowieka 

obejmują kontekst związany z wartością dobrobytu danej osoby niezależnie od tego, 

 
zaprzecza. Zob. J. Annas, H. Wang, Aristotle on Virtue and Happiness, „Philosophy and Culture” 1989, 
Vol. 35, No. 4, s. 157-170. 

207 Tę różnicę jedynie zaznaczam. Rozwinięcie myśli Arystotelesa nie jest przedmiotem 
niniejszej pracy, a wprowadzenie dodatkowych analiz oddala myśl czytelnika od tematu rozprawy. Z tego 
powodu zaznaczam jedynie podobieństwa (do których sam Sen się przyznaje) oraz różnice pomiędzy 
tymi dwoma teoriami. Więc o pojęciach Arystotelesa zob. Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-
arystotelesowej Ekonomiki, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 1964. 

208 Wspomniane różnice dotyczą wyłącznie pojęcia dobrobytu. Bezzasadnym byłoby tworzenie 
całościowych porównań koncepcji Sena oraz Arystotelesa, skoro z definicji przyjmują one różne 
założenia oraz cele.  
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jaką wagę przywiązuje podmiot do celów swojej sprawczości209. Jednak takie założenie 

może być nieprecyzyjne, przede wszystkim dlatego, że nie odnosi się ono do wielości 

obaw, które towarzyszą człowiekowi w sytuacji, w której jego decyzje są podejmowane 

w sposób kompromisowy. To znaczy, że sytuacje, w których rozstrzygamy sprzeczne 

wybory w zakresie tego, co chcemy lub kim chcemy być, nie mogą być podstawą do 

budowania miar służących porównaniom interpersonalnym.  

Kolejna ważna kwestia dotyczy roli, jaką przypisuje się sprawczości 

i dobrobytowi w trakcie porównań interpersonalnych. Sen zakłada, że społeczeństwo 

może przyjąć pewną odpowiedzialność za dobrobyt konkretnej osoby, zwłaszcza gdy 

istnieje obawa, że może on być szczególnie niski210. Nie oznacza to jednak, 

że społeczeństwo musi dbać o zapewnienie szerokiej realizacji dla sprawczości tego 

człowieka. Przykładem, który ilustruje taką sytuację, może być społeczeństwo, które 

dba o to, aby nikt nie głodował ani nie cierpiał, ale nie musi mieć ono obowiązku 

zapewniania danej osobie (w ramach jej sprawczości) możliwości np. do wzniesienia 

posągu jakiegoś bohatera, którego ona sama bardzo ceni (nawet jeśli ta osoba wyżej 

ceni wzniesienie tego pomnika od stanu bycia możliwości – bycia wolnym od głodu)211.  

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których zastosowanie porównania 

interpersonalnego pokrywa się ze sprawczością człowieka zarówno w ramach 

osiągniętej sprawczości, jak również wolności do jej osiągania. Możemy na przykład 

ocenić, kto ma większą moc sprawczą, aby realizować swoje życiowe cele. Możemy 

również przeanalizować skuteczność realizacji takich celów. W zależności od kontekstu 

aspekt sprawczości lub dobrobytu może mieć znaczenie przy tworzeniu analiz 

opierających się na porównaniach interpersonalnych. W odniesieniu do oceny 

nierówności społecznych ważną cechą jest zapewnienie odpowiedniego dopasowania 

między (1) celami oceny nierówności oraz (2) wyborem pakietu informacyjnego212.  

Aspekt dobrobytu człowieka ma bardzo duże znaczenie dla analizy nierówności 

społecznych i oceny polityki publicznej. Problemy niesprawiedliwości społecznej  

i nierówności między różnymi klasami i grupami wiążą się z rozległymi 

rozbieżnościami w osiąganym przez ludzi poziomie dobrobytu213. Jednak nawet 

w odniesieniu do takiej analizy należy podkreślić znaczenie aspektu sprawczości, 
 

209 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 41. 
210 Tamże, s. 71. 
211 Tamże, s. 71. 
212 J. Drèze, A. K. Sen, Hunger and Public Action, Clarendon Press, Oxford 1989, s. 52. 
213 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 72. 
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ponieważ faktyczne wykorzystanie wolności do osiągania dobrobytu będzie zależeć 

między innymi od celów sprawczości (będą one bowiem wpływać na jej rzeczywiste 

wybory)214. 

Ostatecznie granice sprawczości pozostają istotne dla wyników analiz 

prowadzonych zarówno z perspektywy społecznej, jak również ekonomicznej, której 

przedmiotem jest dobrobyt oraz wolność do jego osiągania. Rozróżnienie między 

sprawczością / działaniem a dobrobytem / zadowoleniem z życia jest ważne, nawet jeśli 

nasze ewaluacyjne ukierunkowania skupiają się tylko na nierówności osiągniętego 

poziomu dobrobytu (np. w trakcie badań nad ubóstwem)215. Kierunek ewaluacyjny  

w zakresie niwelacji ubóstwa nie może jednak ograniczać istoty ludzkiej pod względem 

motywacji. 

2.2. Społeczne oddziaływanie na indywidualny wybór w teorii 

zdolności  

Autor niniejszej pracy uważa, że podejście do zdolności można zastosować na 

dwóch różnych poziomach oceny, mianowicie: (a) oceny dobrobytu jednostki lub 

bardziej ogólnie jej korzyści (obejmujących zarówno dobrobyt, jak i sprawność) oraz 

(b) oceny działań społecznych lub społecznego ładu – pod względem jego atrybutów, 

takich jak sprawiedliwość lub postęp w czasie (tj. rozwój w najszerszym tego słowa 

znaczeniu). Pierwszy poziom dotyczy jednostek, drugi stanowi ocenę na poziomie 

społecznym. Podstawowymi danymi, których używamy do oceny społecznej, są 

możliwości jednostek stanowiących dane społeczeństwo. W tym szczególnym sensie 

podejście do zdolności można słusznie określić jako indywidualistyczne. Warto jednak 

tutaj podkreślić kilka kwestii. 

Po pierwsze, wszystkie dobrze ugruntowane etycznie podejścia do oceny 

społecznej – takie jak podejście utylitarne, koncepcje Rawlsa czy założenia 

republikańskie (jak u Pettita) 216, a nawet marksistowskie – wykorzystują jako podstawy 

do tworzenia ocen społecznych dane dotyczące jednostek. Różnica polega tylko na 

wyborze odpowiednich atrybutów jednostek i metodzie ich agregacji.  

 
214 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 7. 
215 Ch. Morris, Introduction, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 6. 
216 Republicanism: A Theory of Freedom and Government, ed. P. Pettit, Oxford University 

Press, Oxford 1997. 
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Po drugie, tylko dlatego, że indywidualne zdolności są wykorzystywane jako 

element oceny społecznej, nie oznacza to, że środowisko społeczne, w którym jednostka 

żyje, jest ignorowane. Zdolność jest rzeczywistą cechą jednostki, ale proces, w którym 

ten atrybut powstaje, jest nieuchronnie uwarunkowany społecznie. W tym sensie 

zdolność jest głęboko osadzona w perspektywie interakcji społecznych. Aby objaśnić tę 

tezę, autor posłuży się schematem, w którym punktem wyjścia jest zestaw uposażenia 

osoby (endowment)217, z którego następnie wynika zestaw uprawnień. Zestaw ten jest 

zbiorem wszystkich możliwych pakietów towarów, które dana osoba może sobie 

wyobrazić, biorąc pod uwagę jej początkowe uposażenie oraz możliwości 

przekształcania uposażenia w towary istniejące.  

W następnym kroku pakiety towarów w zestawie uprawnień są przekształcane 

za pomocą określonych współczynników konwersji w zbiór możliwych działających 

wektorów, przy czym każdy pakiet towarów jest odwzorowywany w odpowiednim 

działającym wektorze. Ten zestaw wszystkich możliwych działających wektorów 

stanowi zbiór zdolności danej osoby. Wreszcie z zestawu zdolności jednostka wybiera 

w oparciu o swoją hierarchię preferencji jeden konkretny wektor, co oczywiście 

skutkuje realizacją wybranego sposobu funkcjonowania218.  

3. Społeczna interwencja w ramach dostępnych sposobów 

funkcjonowania jednostki 

3.1. Rola społeczeństwa a sposoby funkcjonowania jednostki 

Społeczeństwo interweniuje na każdym etapie procesu realizacji sposobów 

funkcjonowania dostępnych jednostce219. Według przyjętych w niniejszej pracy 

interpretacji założeń filozoficznych Sena analiza uposażeń przebiegać będzie w kilku 

etapach. W pierwszym zestaw uposażenia zawierać musi pewne elementy, które można 

uznać za indywidualne atrybuty, ale są też w nim inne elementy, które będą niezmiennie 

determinowane społecznie. Na przykład ilość ziemi, którą posiada podmiot, zależy 

w pierwszej kolejności od tego, ile ziemi posiadali jego rodzice i jakie są społeczne 

 
217 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 175. 
218 Szerzej o mechanizmach przekształcania uposażeń w osiągnięte sposoby funkcjonowania 

zob. S. R. Osmani, dz. cyt. 
219 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 52. 
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normy dziedziczenia, a następnie od tego, ile ziemi ten podmiot był w stanie zachować 

(lub powiększyć), co z kolei zależy od czynników społecznych takich jak relacje 

społeczeństwa i władzy, edukacja, sytuacja rynkowa itp.  

W następnym kroku analizy uposażenia będą przekształcane w zestaw 

uprawnień. Część uprawnień znajduje się bowiem w sferze kontroli danej osoby – na 

przykład trud, jaki wkłada w uprawę swojej ziemi: im ciężej pracuje, tym większy 

zakres uprawnień będzie mogła wydobyć ze swoich zasobów. Jednak większość z tych 

pozostałych elementów – które wraz z jej własnym wysiłkiem stanowią zakres jej 

uprawnień – nie są pod jej kontrolą. Obejmują one220: (a) uprawnienia do wymiany, 

które odnoszą się do stawek, według których zasoby mogą być przekształcone w towary 

poprzez wymianę na rynku; (b) uprawnienia do produkcji, które obejmują 

np. technologie – osoba może uzyskać możliwość przekształcania uposażenia w towary 

w procesie produkcyjnym; (c) uprawnienia do przeniesienia, które odnoszą się do 

przepisów i zwyczajów określających mechanizmy przenoszenia, wskazując, która 

część produkcji społecznej będzie docierać do jednostki jako jej „niezarobiony” 

dochód221. Wiadome jest, że każdy z tych elementów uprawnień jest społecznie 

określony. Jednostka może oczywiście brać udział w procesach społecznych, które 

tworzą te zasady, ale ona sama nie może ich określić; może jedynie przyczynić się do 

ich tworzenia poprzez interakcje z resztą społeczeństwa.  

Kolejny etap analizy koncepcji Sena obejmuje proces zmiany pakietów 

towarowych na wektory, które stanowią pewien zestaw zdolności. Ta część procesu 

zależy od charakteru „współczynników konwersji”, które zmieniają towary na 

funkcje222. Według Sena niektóre ze współczynników konwersji znajdować się będą 

w sferze indywidualnej, a inne poza nią (podobnie jak w przypadku uprawnień)223. 

Na przykład oczekiwane tempo metabolizmu, które zamienia jedzenie w kalorie, 

w ramach osiągniętego sposobu funkcjonowania bycia dobrze odżywionym będzie 

pewnym indywidualnym atrybutem jednostki. Jednak proces przekształcania żywności 

dostępnej konkretnemu gospodarstwu domowemu w żywienie poszczególnych 

członków rodziny zależeć już będzie między innymi od norm społecznych dotyczących 

 
220 S. Devereux, Sen’s Entitlement Approach: Critiques and Counter-critiques, „Oxford 

Development Studies” 2001, Vol. 29, No. 3, s. 245-263. 
221 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 52-85. 
222 Tenże, Equality of What?, dz. cyt., s. 195-220.  
223 D. A. Crocker, I. Robeyns, dz. cyt., s. 68. 
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gospodarczej alokacji zasobów (na przykład norm w wielu społeczeństwach 

patriarchalnych, gdzie kobiety jedzą dopiero po mężczyznach).  

Drugi przykład dotyczy możliwości przekształcenia stanu posiadania wózka 

inwalidzkiego w sposób funkcjonowania – możliwość swobodnego przemieszczania się. 

W tej sytuacji efekt będzie zależał od ustaleń, jakie zostały poczynione przez 

społeczeństwo, aby zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym do różnych 

publicznych miejsc. Można więc wnioskować, że pomimo tego, że sam zestaw 

uprawnień dostępny podmiotowi jest w dużej mierze zdeterminowany przez czynniki 

społeczne, to jego zmiana w zdolności lub możliwości wprowadzać będzie dalsze 

determinanty społeczne224. 

Należy jednak zauważyć, że w podejściu skoncentrowanym na zdolności nie 

zawsze bierze się pod uwagę wszystkie możliwe (potencjalne) sposoby funkcjonowania, 

które można by uzyskać z zestawu uprawnień; rozważa się, te sposoby funkcjonowania, 

które dana osoba ma powody, aby pozytywnie cenić. Oznacza to, że zestaw zdolności 

składa się ze wszystkich wartościowych sposobów funkcjonowania, które dana osoba 

może cenić. Na przykład podmiot może osiągnąć funkcjonowanie polegające na 

zniewoleniu tych, których nie lubi, ale po czasie może zauważyć, że nie ma powodów, 

aby cenić (wartościować) ten stan funkcjonowania jako najlepszy dostępny wektor. 

W takim przypadku ten sposób funkcjonowania nie będzie częścią zestawu zdolności tej 

osoby. W związku z tym należy wziąć pod uwagę także proces kontroli przy rozważaniu 

przekształcenia uprawnień w sposoby funkcjonowania, które dana osoba ma powody 

cenić lub innymi słowy wewnętrznie je wartościować. Ten proces może być 

przeprowadzany na podstawie systemu wartości jednostki, ale ważne będą tylko te 

wartości, które realnie wpływają na jej decyzje, tzn. takie, które dana osoba kontroluje. 

Taka kontrola może opierać się na refleksji jednostki, a także na publicznych obradach 

członków społeczeństwa. W efekcie normy społeczne wpływające na przyznanie 

wartościowości danym sposobom funkcjonowania, które nie znajdują się w określonym 

kontekście społeczno-kulturowym, nieuchronnie będą odgrywać rolę w kształtowaniu 

wartości, które osoba zastosuje w procesie kontroli, a tym samym w określeniu jej 

zestawu zdolności. 

 
224 D. A. Crocker, Ethics of Global Development: Agency, Capability, and Deliberative 

Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 171-172; I. Robeyns, The Capability 
Approach: A Theoretical Survey..., dz. cyt., s. 99. 
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W ostatnim kroku osoba wybiera ze zbioru zdolności konkretny wektor. Można 

by założyć, że tutaj mamy etap, w którym podejście do zdolności staje się naprawdę 

indywidualistyczne, ponieważ to indywidualna osoba dokonuje wyboru. Tak jednak nie 

jest, bo na tym etapie dochodzą do głosu czynniki społeczne. Nie chodzi tylko o to, że 

przedmiot wyboru – tj. możliwe wektory funkcjonowania – są w dużej mierze 

zdeterminowane społecznie, lecz o to, że sam akt wyboru nie jest odporny na wpływy 

społeczne. Jednostka dokonuje wyborów na podstawie posiadanej hierarchii preferencji, 

ale w kontekście podejścia opartego na zdolnościach, w przeciwieństwie do większości 

ekonomii głównego nurtu, preferencje nie są interpretowane wąsko, tj. jako 

odzwierciedlające wyłącznie interes własny podmiotu225. Preferencje opierają się na 

wartościach, które dana osoba posiada, a które mogą wykraczać daleko poza 

zaspokajanie własnych potrzeb w dążeniu do celów. Jednostka nie tworzy tych wartości 

w próżni; robi to tylko poprzez wchodzenie w interakcje z resztą społeczeństwa. 

Dlatego proces wyboru z zestawu zdolności wektora sposobu funkcjonowania jest 

nieuchronnie osadzony społecznie, nawet jeśli to sam podmiot dokonuje wyboru. 

W ten sposób społeczeństwo interweniuje na każdym etapie osiągania przez 

podmiot wybranego sposobu funkcjonowania. Trudno jest zatem utrzymać pogląd, 

że podejście oparte na zdolnościach skłania się ku indywidualizmowi bez uwzględniania 

wpływów społecznych226. Z tego powodu zakres wolności człowieka również będzie 

zdeterminowany społecznie i będzie zależał od wielu czynników, na które jednostka 

indywidualnie nie ma wpływu. Warto więc przyjrzeć się bliżej indywidualizmowi  

w koncepcji wolności, rozumianemu zarówno jako indywidualna jednostka, zewnętrzna 

względem społeczeństwa, jak również jako jednostka zanurzona w ograniczeniach 

społecznych. 

3.2. Wolność człowieka w kontekście indywidualizmu 

W koncepcji Sena społeczeństwo powinno dążyć do stanu, w którym będą 

chronione wolności każdej indywidualnej osoby. Oznacza to, że dla społeczeństwa 

wolność to cel nadrzędny. Zatem jeśli każdy człowiek jest cenny i godny szacunku, to 

musimy stwierdzić, że nie możemy patrzeć wyłącznie na całość społeczeństwa, lecz na 

funkcjonowanie każdego indywidualnego człowieka. Jeśli więc Sen przyjmuje 

 
225 D. A. Crooker, Ingrid Robeyns, dz. cyt., s. 68. 
226 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 183. 
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perspektywę indywidualistyczną, to należy ją przeanalizować w relacji do 

społeczeństwa. Bezpośrednio do tej perspektywy odwołuje się Martha Nussbaum, 

nazywając ją „zasadą postrzegania każdej osoby jako celu” (the pricnicple of each 

person as an end – tłum. autora)227. 

Zasada, do której odwołuje się Nussbaum, nazywana jest w filozofii nauki 

metodologicznym i normatywnym indywidualizmem. Etyczny indywidualizm, 

postuluje, że przedmiotem moralnej troski są wyłącznie pojedyncze osoby. Innymi 

słowy, oceniając różne układy społeczne, interesują nas tylko skutki tych układów dla 

jednostek (bezpośrednie i pośrednie). Co więcej, można również przyjąć szersze 

rozróżnienie na indywidualizm metodologiczny i indywidualizm etyczny (lub 

normatywny)228. Metodologiczny indywidualizm jest poglądem dotyczącym tworzenia 

wyjaśnień dla przyczyny i konsekwencji każdego zjawiska społecznego. Stwierdza on, 

że wystarczy skupić się na wyborach i działaniach jednostek w społeczeństwie, aby 

wyjaśnić jego funkcjonowanie229. W tym ujęciu społeczeństwo nie odgrywa niezależnej 

roli poznawczej. Gdy podejście oparte na zdolności koncentruje się na wyborach oraz 

działaniach jednostek, to w efekcie zakłada, że ich charakter będzie zapośredniczony 

przez społeczeństwo na wielu różnych poziomach. 

Podczas gdy indywidualizm metodologiczny dotyczy wyjaśniania, to 

indywidualizm etyczny dotyczy bardziej tworzenia ocen230. Doktryna etycznego 

indywidualizmu zakłada, że jeśli chodzi o etyczną lub normatywną ocenę dobrego lub 

złego układu społecznego, jednostki powinny być traktowane jako miara analizy, 

a ocena społeczna powinna być dokonywana poprzez agregację między jednostkami231. 

Wartość omawianej doktryny wynika z założenia, że każda jednostka ma wewnętrzną 

 
227. M. C. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge 

University Press, Cambridge 2000. 
228 Istnieje trzecia koncepcja zwana indywidualizmem ontologicznym, która głosi, że istnieją 

tylko jednostki i ich właściwości oraz że wszystkie istoty społeczne i właściwości są redukowalne do 
jednostek i ich właściwości. Indywidualizm ontologiczny jest zatem bliski duchowi indywidualizmowi 
metodologicznemu, z tą różnicą, że podczas gdy ten pierwszy lekceważy społeczeństwo ze względów 
egzystencjalnych, drugi robi to z przyczyn wyjaśniających. O tych różnicach i ich znaczeniu dla podejścia 
opartego na zdolnościach zob. I. Robeyns, The Capability Approach..., dz. cyt. 

229 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 58. 
230 W kontekście teorii zdolności zob. S. Deneulin, F. Stewart, Amartya Sen’s Contribution to 

Development Thinking, „Studies in Comparative International Development” 2002, Vol. 37, Issue 2, 
s. 61-70 [online], 06.2020 [dostęp: 20.12.2019]. Dostępny w internecie: https://doi.org 
/10.1007/bf02686262. 

231 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 58. 
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wartość moralną232; dlatego indywidualna korzyść (pod względem dobrobytu, 

sprawczości itp.) powinna stanowić podstawę informacyjną w tworzenia oceny 

społecznej, a nie wyłącznie atrybutów opisujących agregaty wyższego poziomu takich 

jak klany, społeczności, państwa narodowe itp. Oczywiście korzyść indywidualną 

można uzyskać poprzez pośrednictwo społeczeństwa, a nie przez działania samej 

jednostki, ale ostatecznie to korzyść indywidualna powinna liczyć się w etycznej ocenie 

analizowanego układu społecznego.  

Czy można zatem wymiar etyczny koncepcji wolności oprzeć na odrzuceniu 

etycznego indywidualizmu? Innymi słowy, czy można argumentować, że przynajmniej 

w przypadku niektórych problemów etycznych jednostką analizy powinna być raczej 

zbiorowość niż jednostka? Na to pytanie można zdaniem autora odpowiedzieć tylko 

wtedy, gdy określone zostaną rzeczywiste możliwości społeczne. Zatem jeśli jednostką 

analizy ma być zdolność zbiorowa (zamiast lub oprócz zdolności indywidualnych), to 

wydaje się, że muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, zdolności zbiorowe 

muszą mieć własną naturę, której nie da się uchwycić za pomocą zdolności 

indywidualnych. Po drugie, zdolności muszą mieć pewne etyczne założenia, które 

należy wziąć pod uwagę, gdy dokonuje się normatywnej oceny ustaleń społecznych233. 

Przykładem zdolności zbiorowej, która spełnia pierwszy warunek, jest zdolność 

jednego kraju do podporządkowania sobie drugiego za sprawą siły – zdolność ta ma 

niezależną naturę na poziomie kolektywnym, ponieważ żadna pojedyncza osoba nie 

posiada indywidualnie takiej zdolności. Jednak w takim przypadku nie zostanie 

spełniony drugi warunek. Inny przykład może dotyczyć zdolności społeczeństwa do 

osiągnięcia stanu wolności od głodu. Taka sytuacja będzie spełniała warunek drugi, 

jednak nie jest jasne, czy spełnia ona warunek pierwszy. Można stan ten interpretować 

poprzez stwierdzenie, że skoro społeczeństwo jest w stanie osiągnąć wolność od głodu, 

oznacza to również, że każdy człowiek indywidualnie również jest w stanie osiągnąć ten 

rodzaj wolności. W tym przypadku zbiorowość realizuje warunek drugi. Jednak 

interpretowana w ten sposób zdolność zbiorowa nie posiada niezależnej natury poza 

agregacją indywidualnych możliwości, a zatem nie spełnia pierwszego warunku. 

 
232 To znaczy, że każda aktywność człowieka może stanowić płaszczyznę do ocen etycznych. 

Co więcej, oznacza to, że jednostka posiada wewnętrzne założenia dotyczące tego, co oznacza dla niej 
„dobre życie”. 

233 I. Robeyns, Capabilitarianism, „Journal of Human Development and Capabilities” 2016, 
Vol. 17, s. 397-414 [online], 17.02.2016 [dostęp: 20.12.2019]. Dostępny w internecie: https://doi.org 
/10.1080/19452829.2016.1145631. 
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Można również przyjąć, że skoro społeczeństwo posiada zasoby oraz 

możliwości, za sprawą których właściwie każdy obywatel może być wolny od głodu, to 

pojawia się pytanie, czy w praktyce wciąż nie mogą występować osoby głodne np. 

z powodu błędów w realizacji celów instytucjonalnych. Zgodnie z taką interpretacją 

zdolność zbiorowa ma naturę niezależną względem zdolności indywidualnych. Pojawia 

się jednak wątpliwość, dlaczego mielibyśmy doceniać zdolność, która nie spełnia 

swojego potencjału poprzez zapewnienie każdej jednostce stanu wolności od głodu. 

Taka „niespełniona” zdolność posiada wartość, lecz jedynie w wymiarze 

instrumentalnym jako narzędzie, które jest istotne w perspektywie wykorzystania 

istniejących zasobów do stworzenia stanu wolności od głodu. Ale tym, co będzie ważne 

dla oceny etycznej, jest przede wszystkim wartość wewnętrzna, a nie instrumentalna. 

Omawiana zdolność zbiorowa nie spełnia zatem drugiego warunku, chociaż spełnia 

pierwszy. 

Zasadniczo trudno jest myśleć o zbiorowych zdolnościach, które spełniać będą 

jednocześnie przedstawione wcześniej warunki. Problem metodologiczny stanowi 

stworzenie dla analizy uniwersalnego narzędzia, które wyróżniałoby naturę zdolności 

w kontekście indywidualnym i zbiorowym. Również trudno jest stworzyć narzędzie 

etyczne do jednoznacznej oceny kontekstu badanej sytuacji.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz i własnej interpretacji autor niniejszej 

rozprawy uważa, że Sen stoi na stanowisku umiarkowanego indywidualizmu 

normatywnego234. Przyjmuje on bowiem perspektywę badania wolności 

skoncentrowaną na jednostce, traktując ją również jako cel dla rozwoju. Aby jednak ten 

proces poszerzania wolności mógł zaistnieć, niezbędne jest pewne zaplecze społeczne. 

W szczególności dotyczy to: dostępu do edukacji, pewnego minimalnego poziomu 

dobrobytu i możliwości wpływania na kształt własnego społeczeństwa. W tym ujęciu 

przejawia się normatywny charakter założeń Sena, od których stara się on dystansować. 

Zakłada on bowiem, że muszą być zapewnione przez społeczeństwo pewne minima, aby 

jednostka w ogóle miała jakąkolwiek przestrzeń do rozwoju. Tym samym ujawnia się 

po raz kolejny brak konsekwencji w jego teorii, a dokładnie niespójność pomiędzy 

 
234 Indywidualizm normatywny jest w niniejszej pracy definiowany jako założenie, że celowość 

i zasadność ustaleń konstytucyjnych ma być oceniana w kategoriach preferencji i dobrowolnego 
porozumienia między osobami, które żyją pod ich wpływem (lub których to dotyczy). Zob. Ch. Schubert, 
A note on the Principle of „Normative Individualism”, „Papers on Economics and Evolution” 2005, No. 
0517 oraz V. J. Vanberg, Individual choice and social welfare: Theoretical foundations of political 
economy, „Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik” 2018, No. 18/03. 
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przyjętymi przez niego założeniami a możliwością ich realizacji. W dalszej części pracy 

ten pogląd zostanie rozwinięty. 

 

Przedstawiona analiza dotycząca wymiaru koncepcji Sena (w wymiarze 

indywidualnym oraz społecznym) stanowi jeden z kluczowych czynników 

odróżniających propozycje Sena od koncepcji np. Marthy Nussbaum. Tego samego 

zdania są Ingrid Robeyns235 oraz Mozaffara Qizilbasha. Ten ostatni analizę różnicy 

między pracami Nussbaum i Sena nad podejściem do zdolności kończy stwierdzeniem: 

„Po tym czytaniu (...) podejście Nussbaum pojawia się jako jedna konkretna aplikacja 

lub opracowanie oryginalnego sformułowania podejścia Sena”236. Błędem natomiast jest 

interpretacja literatury dotyczącej teorii zdolności bazująca wyłącznie na tekstach Sena 

czy Nussbaum. Zamiast tego zdaniem autora niniejszej pracy lepiej jest przyjąć, że 

istnieje tylko jedno podejście do zdolności, które generalnie wychodzi od pracy Sena 

wraz z dalszym implementacjami innych badaczy. 

Jednym z najbardziej kreatywnych i najważniejszych autorów zajmujących się 

teorią zdolności jest Martha Nussbaum237. Przesunęła ona jej granice w celu osiągnięcia 

większej jasności cech, które powinna spełniać każda teoria zdolności. Nussbaum, 

bazując na myśli Sena, zaproponowała bardziej szczegółową teorię zdolności, a nie inną 

jej wersję. 

 

*** 

 

Podsumowując, w podejściu do zdolności występuje duży pluralizm. Ktoś, kto 

uważa się za badacza teorii zdolności, nie musi popierać wszystkich wersji teorii 

zdolności. W rzeczywistości nie jest możliwe pogodzenie wszystkich postulatów 

różnych teorii zdolności, ponieważ ich założenia mogą być bardzo sprzeczne. 

Przypuszczalnie spójne jest bycie kapitalistą marksistowskim i przypuszczalnie również 

spójne może być bycie liberalnym kapitalistą, ale nie jest spójne popieranie poglądów 

tych dwóch stanowisk, ponieważ są one niezgodne. 

 
235 I. Robeyns, Capabilitarianism, dz. cyt. 
236 M. Qizilbash, On Capability and the Good Life: Theoretical Debates and Their Practical 

Implications, „Philosophy and Public Policy Quarterly” 2013, Vol. 31, No. 2, s. 38. 
237 Tamże. 
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Koncepcja, w ramach której ujmuje się aktywność człowieka jako stopień 

realizacji możliwości oraz jego zdolności, nawiązuje pośrednio do zagadnień 

sprawiedliwości dystrybucyjnej. W ramach zdolności ujmuje się przede wszystkim stan 

aktualnych możliwości życia człowieka, a nie wyłącznie jego bieżące środki do życia. 

Wartością, do której ma dążyć proces rozwoju, jest osiągnięcie takiej wolności, która 

umożliwi prowadzenie przez podmiot dobrego życia, to znaczy takiego, które on uznaje 

za wartościowe238. Wolność ta realizować się może tylko w ramach obowiązującego 

prawa. Sen w swoich tekstach przekonuje, że jego podejście ma koncentrować się 

bardziej na aktualnych, dostępnych jednostce możliwościach, a nie na samych środkach 

do życia. W swojej koncepcji pojmuje ubóstwo jako życie pozbawione pewnych 

zdolności, które mają umożliwić wolność do tego, by wieść dobre życie. Jest to 

nawiązanie do pojęcia welfare state, czyli w dużym uproszczeniu koncepcji państwa 

opiekuńczego. Oznacza to, że jakość życia obywateli zależy od obowiązującego 

w danym państwie prawa. Można przypuszczać, że taka interpretacja koncepcji Sena 

pozostaje wciąż nieprzeanalizowana na gruncie filozofii prawa239.  

Należy również zwrócić uwagę na to również uwagę, że zdaniem Sena 

racjonalny wybór, to taki, którego można bronić za pomocą krytycznej analizy 

podjętego wyboru”240. Oznacza to rozszerzenie prostej formuły maksymalizacji 

własnego interesu jako celu poprzez dodanie aspektu bardziej liberalnego. Sen od 

dawna krytykuje różne sposoby rozumienia racjonalnego wyboru, nie zgadzając się 

zwłaszcza z naciskiem na zachowania egoistyczne. Jego uwaga koncentruje się bowiem 

na analizie sytuacji, w których ludzie nie zawsze podejmują działania z myślą 

o własnym interesie. Racjonalne podmioty teorii ekonomicznej są często, jego słowami, 

„racjonalnymi głupcami” (rational fools)241. Badania Sena rzadko są oddzielone od jego 

etycznych i politycznych obaw. Ujawniane w jego pracach (od abstrakcyjnych studiów 

teorii wyboru społecznego po prace nad pomiarem ubóstwa) zainteresowania dotyczą 

w głównej mierze problemów moralnych. Częścią jego wpływu było przywrócenie 

 
238 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 260. 
239 P. Szymaniec, Amartyi Sena teoria sprawiedliwości i jej znaczenie dla filozofii prawa, 

„Prakseologia” 2014, nr 156, s. 65; J. K. Dagsvik, Making Sen's capability approach operational. 
A random scale framework, „Discussion Papers” 2012, No. 710 [online], 2012 [dostęp: 20.12.2019]. 
Dostępny w internecie: http://hdl.handle.net/10419/192692. 

240 A. K. Sen, Rationality..., dz. cyt., s. 4. 
241 A. K. Sen, Rational Fools..., dz. cyt. 
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„wymiaru etycznego ekonomii i pokrewnych dyscyplin”242. „Przywrócenie” jest 

właściwym terminem, ponieważ Adam Smith i inni klasyczni ekonomiści nie 

zaakceptowaliby rozróżnienia między ekonomią a etyką (i polityką) w XX wieku. Praca 

Sena przyczyniła się również do ogromnej przejrzystości w różnych częściach filozofii 

moralnej, w szczególności w teorii sprawiedliwości.  

W teorii zdolności nie wyklucza się żadnej konkretnej identyfikacji tego, co 

może zostać wybrane racjonalnie243. Jedna osoba może być bardziej altruistyczna niż 

inna, ale żadna z nich nie narusza norm racjonalności. Możemy również znaleźć osobę 

rozsądniejszą od drugiej, powołując się na koncepcję bycia „rozsądnym” w kontekście 

społecznym (jak zrobił to John Rawls), ale to niekoniecznie czyni tę osobę 

nieracjonalną. Takie wnioski prowadzą do wniosku, iż przyjęte założenia koncepcji 

wolności w ramach Capability Approach mogą być interpretowane szeroko 

i niejednoznacznie. Sam autor tej koncepcji bierze pod uwagę takie warianty, które 

określają, że przyjęte założenia mają służyć przede wszystkim śledzeniu sytuacji 

deprywacji wolności jednostek. Nie jest to więc uniwersalna koncepcja, której zadaniem 

jest przedstawienie spójnej i uniwersalnej antropologii.  

Sen zastanawiał się również, w jaki sposób pewne rozumienie racjonalnego 

wyboru jest wrogie etyce. Na przykład jeśli ludzie są w pewnym sensie postrzegani jako 

osoby egoistyczne, to trudno jest znaleźć miejsce na rozważanie problemów moralnych, 

zwłaszcza w ramach wartości koncepcji sprawiedliwości. Jednym z kluczowych 

elementów, które Sen analizował w swoich pracach, były kwestia ubóstwa i jego 

wymiary. W dalszej części pracy autor przyjrzy się wpływowi ubóstwa na koncepcję 

wolności zgodnie z przyjętą interpretacją założeń Sena, tj. w kontekście pewnej syntezy 

między naturalizmem i liberalizmem. 

 

 
242 Press Release [online], 14.10.1998 [dostęp: 28.12.2019]. Dostępny w internecie: 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/press-release. 
243 A. K. Sen, The idea..., dz.cyt., s. 181. 
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Rozdział III  

Ubóstwo jako deprywacja wolności 

1. Głód jako ograniczenie w dostępie do zasobów 

1.1. Ubóstwo 

Kwestią, która nieodłącznie wiąże się z teorią zdolności człowieka oraz 

aspektem wolności, jest zjawisko ubóstwa. Można je najczęściej kojarzyć z problemem 

głodu oraz samego mechanizmu dystrybucji pożywienia. Przykładem takiej interpretacji 

zjawiska ubóstwa może być niedobór żywności w czasie Wielkiego Głodu 

Bengalskiego244 w 1943 roku (Bengal famine of 1943). Organizacja The Famine Inquiry 

Commission przeanalizowała w 1945 roku tę katastrofę i wyciągnęła wniosek, że 

główna przyczyna głodu – niedobór ryżu – doprowadziła do śmierci ponad 1,5 miliona 

ludzi245. W Etiopii okres wielkiej suszy w latach 1972-2004 zabił od 50 000 do 200 000 

Etiopczyków. W Sahelu niskie opady deszczu doprowadziły w latach 1968-73 do 

niedoborów żywności i głodu. Wydaje się, że we wszystkich tych przypadkach 

przyczyną głodu były niedobory żywności zainicjowane przez jakieś naturalne 

katastrofy. Ubytek w dostępności do pożywienia występuje w literaturze pod nazwą 

FAD246. 

Zwolennicy tej koncepcji mierzą zakres zjawiska głodu, analizując oraz 

publikując statystyki, które dokumentują spadki lub prognozowane spadki produkcji 

żywności w społecznościach regionalnych. Jednak Amartya Sen jednoznacznie odrzuca 

 
244 M. Baro, F. T. Deubel, Perspectives on vulnerability, famine and food security in sub-

Saharan Africa, „Annual Review of Anthropology” 2006, Vol. 35, s. 521-538; H. J. Hugo, The 
Demographic Impact of Famine: A Review, [w:] Famine as a geographical phenomenon, ed. B. Currey, 
G. Hugo, Springer, Boston 1984, s. 7-31. 

245 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 57. 
246 Akronim FAD pochodzi od angielskiego terminu Food Availability Decline, tj. „Spadek 

Dostępności Żywności” (tłum. własne). Jest to hipoteza głosząca, że główną przyczyną wszystkich 
głodów jest spadek dostępności żywności. Nie wyjaśnia ona jednak, dlaczego tylko pewna część 
populacji, np. robotnicy, zostają dotknięci głodem, podczas gdy inni pozostają od niego wolni. Zob. 
Food-availability decline [online], b.d. [dostęp: 20.10.2020]. Dostępny w internecie: 
https://www.britannica.com/topic/food-availability-decline. Szerzej o FAD w: S. R. Osmani, The 
Entitlement Approach to Famine: An Assessment, Research Paper from World Institute for Development 
Economics Research 1993, Vol. 107. 
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takie wyjaśnienie przyczyn występowania głodu247. Przeprowadza on analizę statystyk 

produkcji żywności dla każdego ze wspomnianych wyżej kryzysów głodu i nie 

odnajduje tam dowodów na to, że produkcja żywności znacznie spadła w trzech z tych 

przypadków (Bengal, Etiopia, Bangladesz). Dowodzi, że w niektórych przypadkach 

produkcja żywności odnotowała wzrost i obejmowała nawet eksport z regionów 

dotkniętych klęską248. Jedyny przypadek, w którym głód koreluje ze spadkiem 

dostępności do żywności, to klęska głodu w Sahelu. Wnioskiem Sena jest konkluzja, że 

brak żywności nie jest zawsze prawdziwą przyczyną występowania głodu na świecie249.  

Analizując zjawisko głodu w kontekście wolności, należy wprowadzić 

rozróżnienie na sytuację, w której osoba nie ma wystarczającej ilości pożywienia, oraz 

sytuację, w której nie ma żywności dostępnej na rynku250. Głód natomiast to zjawisko, 

które występuje w sytuacji, w której podmiot nie jest w stanie zmienić tego, co posiada 

(poprzez produkcję lub handel) w pewien pakiet zawierający wystarczającą ilość 

żywności.  

Teza o niedostatku żywności jako przyczynie głodu zaleca przeprowadzenie 

analizy, której celem ma być gromadzenie statystyk dotyczących podaży żywności. 

Alternatywne podejście zakłada analizę makroekonomiczną, której celem miałoby być 

zbadanie relacji własności pomiędzy sektorami rynku. Dzięki temu można zwrócić 

uwagę na wielość przyczyn, które wykraczają poza niedobór żywności. To z kolei 

pozwala zrozumieć, dlaczego poszczególne sektory społeczeństwa cierpią głód, podczas 

gdy inne nie. 

Powracając do Wielkiego Głodu Bengalskiego z 1943 roku, można przytoczyć 

poglądy Sena, który stwierdził, że w owym roku zbiory żywności były tylko o 5% 

mniejsze niż w ciągu poprzednich 5 lat251. Wydajność plonów była nawet o 13% wyższa 

niż w 1941 roku Pomimo tego z głodu zmarło jednak co najmniej 1,5 miliona ludzi. 

Okazuje się, że przyczyną nie był wyłącznie brak podaży żywności. Mimo wielu 

zgonów tylko część populacji była narażona na zjawisko głodu. Ofiary kataklizmu 

mieszkały na ogół na obszarach wiejskich. Grupą najbardziej dotkniętą głodem byli 

rolnicy i pasterze. Okazuje się, że w tamtym czasie cena ryżu gwałtownie wzrosła, 

 
247 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt. 
248

 Tamże, s. 161. 
249 A. K. Sen, The Possibility of Social Choice, „The American Economic Review” 1999, 

Vol. 89, No. 3, s. 349-378. 
250 Tenże, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 1. 
251 Tamże, s. 1, 58. 
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a dochody robotników rolnych nie nadążały za wzrostem cen. Początkowy wzrost był 

spowodowany presją inflacyjną związaną z wydatkami armii i służb cywilnych, przy 

czym warto dodać, że pierwsza fala inflacji wystąpiła dopiero po dwudziestu pięciu 

latach od ostatniej zmiany cen na rynku. Spadek cen na rynku skupu produktów rolnych 

spowodował, że pracownicy rolni stracili środki do życia. Innymi słowy, zmianę odczuli 

wszyscy ludzie pracujący w rolnictwie, ponieważ stagnacja wynagrodzeń obniżyła ich 

uprawnienia do żywności (tzn. ich siłę nabywczą).  

Wielki Głód Bengalski nazywa się czasem „głodem boomu”, ponieważ 

głodującym brakowało siły nabywczej, by zdobyć żywność, której ceny rosły  

w zawrotnym tempie z powodu ekspansji gospodarczej252. Oczywiście ten boom ma 

niewiele wspólnego z prawdziwym wzrostem gospodarczym; była to w dużej mierze 

wyłącznie ekspansja podaży pieniądza. Wprowadzenie większej ilości pieniądza do 

obiegu oznaczało, że siła nabywcza waluty drastycznie zmalała. W efekcie więc 

pracownicy opłacani w walucie krajowej mieli taki sam nominalny dochód, ale część  

(w tym przypadku znaczna ich większość) rzeczywistej siły nabywczej waluty została 

zmniejszona.  

Druga katastrofa głodu wystąpiła w 1974 roku w Bangladeszu. W tym samym 

roku przez kraj przeszła powódź, jednakże nie wpłynęła ona znacząco na dostępność 

żywności253. Przypuszcza się, że mieszkańcy spodziewali się, że powodzie doprowadzą 

do pewnych niedoborów w żywności. Z tego powodu ze względu na oczekiwany przez 

rynek popyt zaczęła rosnąć cena zbóż. Problemem więc nie okazał się sam żywioł, lecz 

oczekiwania i reakcja rynku.  

Ponieważ samo zjawisko głodu nie jest przedmiotem analizy niniejszej pracy, 

autor jedynie przedstawia omawiane przez Sena przypadki tego zjawiska. Wnioski 

z analizy są takie, że błędne interpretowanie głodu polega na dokumentowaniu spadków 

dostępności żywności i traktowaniu biednych jako jednorodnej grupy, której członkowie 

są w równym stopniu dotknięci zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Rząd 

Indii popełnił podobny błąd w interpretacji zjawiska głodu, kiedy uznał, że nie ma 

problemu z dostępnością oraz dystrybucją żywności, pomimo tego, że głód realnie 

istniał, a ludzie umierali na ulicach. Podobne przykłady decyzji politycznych znaleźć 

można np. w przypadku głodu na Ukrainie czy w Chinach (1958-1962).  

 
252 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 172. 
253 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 131. 
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1.2. Zdolności jako miara ubóstwa 

Według proponowanej interpretacji właściwym sposobem analizowania 

problemu ubóstwa jest zbadanie, w jaki sposób zmieniające się warunki pozbawiają 

poszczególne grupy zawodowe dostępu do żywności. Dzięki temu samo zjawisko 

ubóstwa postrzega się przez perspektywę społeczno-ekonomiczną, a nie wyłącznie 

dochodową. W tym kontekście pojęciem determinującym zasoby człowieka będzie jego 

uposażenie254, to znaczy suma wszystkich zasobów, które dana osoba posiada w danym 

momencie. W jego skład wchodzić będzie kombinacja wszystkich możliwych zasobów, 

które dana osoba może posiadać – jako suma możliwości – biorąc pod uwagę zestaw 

możliwości danej osoby.  

W gospodarce rynkowej ustalone uprawnienia (entitlement)255 są zdolnością 

danej osoby do zarządzania, produkcji oraz handlu różnymi towarami lub usługami. 

Bezpośrednio wpływać na nie będą przepisy dotyczące polityki społecznej i podatków. 

Osoby zagrożone są głodem wtedy i tylko wtedy, kiedy ich zestaw uprawnień256 nie 

pozwala zaspokoić ich minimalnego zapotrzebowania na żywność.  

Przyjmując przy badaniu przyczyn głodu perspektywę zdolności, okaże się, że 

przedmiotem analizy stanie się badanie czynników, które decydują o tym, co dana osoba 

posiada i co może uzyskać, biorąc pod uwagę jej własności. Z historycznego punktu 

widzenia uzasadnione może być przypuszczenie, że bezpośrednie niepowodzenia 

w zakresie uposażeń jednostki mogą stanowić podstawę do wyjaśnienia przyczyn 

występowania głodów w historii, między innymi dlatego, że w społeczeństwach na 

przestrzeni wieków wzrosły możliwości wymiany handlowej. Dodatkowo mniej ludzi 

produkuje bardzo wiele towarów niezależnie od siebie. W związku z tym dochodzi do 

sytuacji, w której głód prawie zawsze wiąże się z pewną formą niepowodzenia 

w dostępie do uprawnień, np. spowodowany jest utratą możliwości handlowych. 

Analizując problem głodu w kontekście wolności człowieka, autor niniejszej 

pracy rozważy jeszcze wyjaśnienie Sena dotyczące głodu w Etiopii w latach 1972-74257. 

Jak podaje Narodowy Bank Etiopii, głód ten zbiegł się w czasie z niskim wzrostem 

produkcji rolnej w całym kraju, jednak tylko prowincja Wollo została dotknięta brakiem 

pożywienia na masową skalę. Sen twierdził, że głód miał miejsce, ponieważ rolnicy 
 

254 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 17; A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 162. 
255 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 1. 
256 Chodzi o każdy zestaw uprawnień, dzięki którym człowiek może np. pracować. 
257 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 88. 
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Wollo nie byli w stanie wyprodukować wystarczającej ilości żywności dla siebie, oraz 

dlatego, że doszło do zaburzenia w handlu uprawnieniami, w których jednostkom 

i rodzinom brakowało siły nabywczej, aby magazynować żywność w swoim regionie. 

Przeprowadzona przez Sena analiza dotyczy również badania wybranych grup 

zawodowych258. Na przykład pasterze znaleźli się w tej rozpaczliwej sytuacji, ponieważ 

okoliczności spowodowały ogólne zmniejszenie popytu na produkty zwierzęce, 

luksusowe w stosunku do roślinnych. Z powodu suszy spadła liczba zwierząt 

hodowlanych. Zaobserwowano również spadek cen zwierząt gospodarskich, ponieważ 

rolnicy przestawiali się na uprawy roślinne. Podwójny spadek uposażenia spowodował 

poważny ubytek w zasobach gospodarczych, m.in. za sprawą zmniejszenia się liczby 

pasterzy. W przeciwieństwie do głodu bengalskiego głód w Etiopii wystąpił bez 

znaczących podwyżek cen zbóż. Mieszkańcy Wollo nie mogli wyprodukować 

wystarczającej ilości żywności dla siebie, stąd też mogli sobie pozwolić na zakup zboża 

po cenach rynkowych. Sen nie twierdzi jednak, że susze i powodzie nie mają znaczenia 

dla wystąpienia głodu, ale że to system praw własności zapewnia bardziej 

fundamentalne wyjaśnienie tego zjawiska. Prawa własności skłaniają do analizy 

statystyk dotyczących podaży żywności259. Co więcej, gdy głód nie jest związany ze 

spadkiem podaży żywności, tak jak w Bengalu i Etiopii, to podejście dotyczące 

zdolności potwierdza teorię o spadku dostępności żywności, tzn., że ludzie mogą 

głodować z braku uprawnień bez poważnych niedoborów żywności. Propozycja Sena 

opisuje ubóstwo w kategoriach ograniczenia zdolności człowieka; odnosi się również do 

możliwości wyżywienia siebie i swoich rodzin260.  

Według zaproponowanej interpretacji takie podejście, tj. opisywanie ubóstwa 

w kategoriach zdolności człowieka, może być praktycznie wykorzystane przy tworzeniu 

wszelkiego rodzaju usprawnień społecznych, czy to w formie reform rynkowych, 

reform kulturowych, programów rządowych, czy restrukturyzacji przepisów prawnych 

dotyczących nabywania i przekazywania własności. Podsumowując, autor zgadza się 

z Senem, że nie ma jednej przyczyny głodu, a jednym z najlepszych narzędzi 

prowadzących do znalezienia powodów występowania tego zjawiska może być badanie 

sieci stosunków własnościowych261. 

 
258 Tenże, Development..., dz. cyt., s. 172. 
259

 Tenże, Poverty and Famines…, dz. cyt., s. 154. 
260 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 176. 
261 A. K. Sen, Poverty and Famines…, dz. cyt., s. 150. 
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Warto również przeprowadzić krótką analizę relacji wolności do przyczyn 

występowania ubóstwa. Autor pracy uważa, że można tutaj wyróżnić kilka etapów. Po 

pierwsze, analizę należy zacząć od wyjaśniania przyczyn głodu w relacji zarówno do 

krótkoterminowych, jak i długoterminowych reakcji politycznych na głód. Po drugie, 

w analizie należy uwzględnić kwestie trwałego głodu oraz ubóstwa, które wykraczają 

poza krótkotrwały głód. Po trzecie, konieczna jest teoria moralna, aby wyjaśnić, co jest 

złego w biedzie i głodzie. Ubóstwo w tym sensie jest problemem moralnym, ponieważ 

uniemożliwia ludziom rozwijanie podstawowych zdolności niezbędnych do życia na 

minimalnym poziomie jakości. Rozwiązanie problemów wymaga od obywateli podjęcia 

działań publicznych w celu wprowadzenia zmian w systemie uprawnień262. W tym 

ujęciu propozycja Sena nabiera charakteru normatywnego, tzn. pociąga za sobą normę 

moralną, która mówi nam, co powinniśmy robić263. Autor Capability Approach tworzy 

takie założenie, ponieważ jego celem jest osiągnięcie stanu bez ubóstwa. Przyjęcie 

takiego założenia zdradza jednak, że Sen tworzy specyficzną wizję społeczeństwa 

(zarówno społeczeństwa wolności, jak i społeczeństwa bez ubóstwa)264. Jednak 

założenie obiektywnej szkodliwości ubóstwa jest dużym uproszczeniem, ponieważ po 

pierwsze mogą istnieć interesy grup uprzywilejowanych czerpiących zyski z utrzymania 

ubóstwa, a po drugie równocześnie część osób pozostających w tym stanie może nie 

chcieć go zmienić265. Dla Sena rozwiązywanie problemów społecznych (zarówno 

w wymiarze ekonomicznym, jak również w kwestii sprawiedliwości) wymaga od 

obywateli podjęcia działań publicznych w celu wprowadzenia zmian w systemie 

uprawnień266. 

 
262 Tenże, Poverty and Hunger, „Economics and Philosophy” 1988, Vol. 4, Issue 1, s. 57-68. 
263 Alkire nazywa te normatywne zastosowania „analizą perspektywiczną” i twierdzi, że należy 

odróżnić ewaluacyjne zastosowania podejścia opartego na zdolności od „potencjalnych zastosowań” 
podejścia opartego na zdolności. Zob. S. Alkire, Using the Capability Approach: Prospective and 
Evaluative Analyses, [w:] The Capability Approach: Concepts, Measures, Applications, ed. F. Comim, 
M. Qizilbash, S. Alkire, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 26–50. 

264 Sen proponuje wizję społeczeństwa, które na mocy współpracujących jednostek wytworzy 
wszystkie skuteczne dla siebie rozwiązania i narzędzia. Nie jest to jednak wizja w zupełności bazująca na 
demokracji liberalnej, przede wszystkim dlatego, że Sen przyjmuje założenie związane 
z interwencjonalizmem państwa, szczególnie w obszarze edukacji oraz właśnie ubóstwa. Filozof ten 
przyjmuje, że każdy chce być wykształcony oraz że nikt nie chce żyć w ubóstwie. 

265 O czerpaniu korzyści przez biznes z utrzymania stanów ubóstwa zob. N. Klein, No Logo, 
tłum. H. Pustuła-Lewicka, Świat Literacki, Izabelin 2004. O skomplikowanej sytuacji osób żyjących 
w ubóstwie w kontekście braku ich woli do zmiany sytuacji zob. A. V. Banerjee, E. Duflo, Poor 
Economics: A Radical Rethinking Of The Way To Fight Global Poverty, PublicAffairs, New York 2011. 

266 A. K. Sen, Poverty and Hunger, dz. cyt. 
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Uprawnienia wypływające z obowiązującego prawa są środkiem 

umożliwiającym ludziom realizację możliwości, jednak wiele innych czynników 

przyczynia się również do rozwoju jednostek. Można wnioskować więc, że działania 

publiczne muszą również dotyczyć kwestii społecznych wykraczających wyłącznie poza 

uposażenia jednostki. Takie działania wpływają bezpośrednio na sposób, w jaki ludzie 

wykorzystują to, do czego są uprawnieni na przykład poprzez edukację.267 Z tego 

powodu w dalszej analizie autor spróbuje przedstawić odniesienia działań społecznych 

do wolności człowieka, np. wolności do życia w stanie wolnym od głodu.  

2. Mechanizmy społeczne jako narzędzie zwalczające ubóstwo  

2.1. Rola społeczeństwa 

Sen przyjmuje, że działania publiczne to nie tylko działania urzędników 

w zakresie oddziaływania na obywateli, lecz przede wszystkim są to działania 

obywatelskie, które angażują przedsiębiorczość oraz cechują się dużą aktywnością 

i sprawczością268. Jako przykład działań publicznych na poziomie wspólnotowym, a nie 

politycznym, można podać działania Rukmini Rao269, która omawia trudną sytuację 

bezrolnych i niewykształconych kobiet z kasty dalitów na płaskowyżu Dekanu. Opisuje 

ona, w jaki sposób lokalni mieszkańcy założyli w 1983 roku mikrobank o nazwie 

Deccan Development Society, wpierw, aby pomagać mężczyznom, jednak z czasem 

całość działań organizacji przejęły kobiety. Częściowo było to spowodowane tym, że 

kobiety z tego regionu są w stosunkowo gorszej sytuacji, a częściowo dlatego, że same 

są bardziej skłonne do współpracy między sobą. Rao opisuje, iż w ciągu minionych 15 

lat ponad 5 000 kobiet zorganizowało się w lokalne grupy samopomocy. Tym samym 

doprowadziły do poprawy swojej sytuacji, a co więcej wpłynęły na proces rozwoju270. 

Opisywane grupy pożyczają swoim członkom niewielkie sumy pieniędzy, które 

następnie są wykorzystywane do dzierżawy ziemi. Jest ona uprawiana za pomocą 

pożyczonych z banku rolnego nasion, które umożliwiają produkcję płodów rolnych 

zaspokajających potrzeby lokalnych rodzin. W ciągu roku członkowie banku zwracają 
 

267 J. Drèze, A. K. Sen, Hunger..., dz. cyt., s. 261-262. 
268 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 178. 
269 V. R. Rao, Women Farmers of India’s Deccan Plateau: Ecofeminists Challenge World Elites, 

[w:] Environmental Ethics: What Really Matters, What Really Works, ed. D. Schmidtz, E. Willott, Oxford 
University Press, New York 2002. 

270 Tamże, s. 256. 
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połowę pieniędzy i dwa razy więcej nasion (reszta jest dotowana przez organizacje 

rządowe i pozarządowe). Rao podsumowuje te działania w ten sposób: 

„Przy odrobinie pomocy finansowej i organizacyjnej z zewnątrz ubogie kobiety 

utworzyły grupy promujące normy równości oraz zasady szacunku wobec siebie, 

niezależnie od kasty pochodzących członków. Utworzyły one lokalne banki nasion, 

przywróciły produkcję na terenach odłogowanych oraz zaczęły tam promować 

zrównoważone, ekologiczne rolnictwo. Realizując te działania, zaczęły stopniowo 

zdobywać moc potrzebną do wytworzenia zmiany norm kulturowych, które je na początku 

powstrzymały”271. 

Sytuacja opisana przez Rao jest zgodna z koncepcją Sena, który jest ostrożny 

względem polityki prorynkowej oraz propaństwowej. Według niego,  

w najbiedniejszych krajach wzrost gospodarczy powinien być stymulowany poprzez 

zróżnicowaną produkcję, zwiększoną opiekę medyczną, bezpośrednią dystrybucję 

żywności dla osób najbardziej narażonych na głód, poprawę edukacji i wskaźnika 

alfabetyzacji, wolną prasę i niwelację nierówności płci272. Zaznacza przy tym, że wolna 

prasa jest konieczna jako system wczesnego ostrzegania przed głodem oraz jako swoisty 

mechanizm demokratyczny; jak sam pisze: „głód nigdy nie wystąpił w demokracji”273. 

Według Sena konieczne jest również zapewnienie obywatelom umiejętności czytania 

i pisania, opieki zdrowotnej, stabilnych praw własności – składników służących 

tworzeniu wzrostu gospodarczego, który ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia 

zjawiska ubóstwa.  

Przypadek pojawienia się mikrobanku dla kobiet z dalitów opisany przez Rao 

ilustruje tylko jeden ze sposobów, w jaki kobiety aktywnie przyczyniły się do wzrostu 

gospodarczego swojego regionu, pomagając rodzinom w zdobywaniu pożywienia oraz  

w zagospodarowaniu terenu. Procentowy udział ludności, która dotknięta jest 

problemem niedożywienia, zmniejszył się w ostatnim półwieczu o połowę i obecnie 

 
271 „(...) With a little outside financial and organizational help, poor women have formed groups 

dedicated to norms of equality and respect for each other, irrespective of caste. They have established 
local seed banks, brought fallow land back into production, and promoted sustainable, organic agriculture. 
In accomplishing these, they have begun to incrementally acquire the power needed to change cultural 
norms that have held them down” (tłum. własne), tamże, s. 260. 

272 A. K. Sen, Economic Development and Capability Expansion in Historical Perspective, 
„Pacific Economic Review” 2001, Vol. 6, No. 2, s. 179-191. 

273 J. Drèze, A. K. Sen, Hunger..., dz. cyt.; A. K. Sen, Economic Development... dz. cyt. 
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jest szacowany na poziomie 15%. Jednakże liczba ludności głodującej i niedożywionej 

nadal nie spada i wynosi około 870 mln274. 

Zmiana liczby osób żyjących w ubóstwie nastąpiła m.in. dzięki temu, że w ciągu 

ostatnich trzydziestu lat poprawiły się warunki środowiska i że międzynarodowe 

organizacje pomocy radykalnie zwiększyły skalę działania. Równie istotnym powodem 

zmniejszenia się tej liczby jest dostęp kobiet do środków antykoncepcyjnych 

i możliwość edukacji (wraz z całym szeregiem zmian społeczno-ekonomicznych, 

których częścią są rosnące możliwości edukacyjne), co daje im alternatywy 

wykraczające poza bycie wyłącznie matkami czy gospodyniami domowymi. 

Zdaniem autora tej pracy pierwszym krokiem do rozwiązania problemu ubóstwa 

jest zastanowienie się nad kształtem oraz funkcją instytucji publicznych, ponieważ głód 

nie dotyczy wyłącznie warunków klimatycznych czy dostępu do żywności275. Klimat 

i jakość gleby są głównym problemem tylko w niektórych miejscach, ale nawet tam 

społeczeństwa mają tendencję do tworzenia własnych projektów instytucjonalnych, 

które starają się w jakimś stopniu rozwiązać ten problem. 

Scalet oraz Schmidtz sugerują, że na świecie jest wystarczająco dużo jedzenia, 

ale problem stanowi to, że posiadają je w większości niewłaściwi ludzie276. 

W Zimbabwe panuje głód, ponieważ ludzie, którzy wiedzą, jak uprawiać żywność 

i którzy wcześniej byli w dużej mierze odpowiedzialni za zaopatrywanie kraju 

w żywność, nie mają już prawa do dalszej produkcji. To samo dotyczy kobiet z dalitów 

w Indiach. Mają one możliwości poprawy własnej sytuacji, jednak wciąż potrzebują 

infrastruktury, która będzie je bronić oraz respektować ich prawo do swobodnej 

produkcji oraz redystrybucji tego, co wytworzą. 

Społeczeństwa rozwinięte prosperują, ponieważ inwestują w edukację, budują 

podstawową infrastrukturę publiczną i tworzą dostępną opiekę zdrowotną. Prawo, które 

absorbuje nieformalne zasady własności lokalnych społeczności, respektuje sposób,  

w jaki ludzie odnoszą się do siebie na poziomie lokalnym. Jednocześnie zasady te 

muszą zostać zintegrowane w ramach jednolitego systemu własności, który zapewnia 

 
274 J. Górecki, E. Halicka, Globalne bezpieczeństwo żywnościowe świata w świetle 

prognozowanych trendów rozwoju rolnictwa w latach 2020-2050, „Zeszyty Naukowe SGGW”, 
Warszawa 2013, nr 102, s. 5-13. 

275 Sugestia ta odpowiada założeniom zrównoważonego rozwoju, które wymaga holistycznego 
spojrzenia na obszary dotyczące społeczeństwa, natury oraz kapitału ekonomicznego. Zob. 
R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów 
globalizacji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2016, nr 3, t. 2, s. 71-81. 

276 S. Scalet, D. Schmidtz, dz. cyt., s. 170. 
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środki na rozwój gospodarczy. Przedstawiona analiza ma udowodnić, w jaki sposób 

kontekst społeczny jest jednym z kluczowych elementów procesów niwelacji zjawiska 

ubóstwa. Programy pomocowe proponowane przez organizacje ponadnarodowe często 

nie doceniają specyfiki struktur lokalnych, które mogą mieć kluczowe znaczenie 

w procesie rozwoju gospodarczego, a tym samym mogą nie osiągać celu, jakim jest 

wzrost dostępnej obywatelom wolności. Wymienione założenia wraz z przykładami 

mają rozszerzać kontekst zjawiska ubóstwa również o przedmiot niniejszej pracy, 

tj. wolność człowieka. Kolejnym krokiem będzie analiza ograniczeń wolności 

człowieka, pod postacią ubóstwa oraz niepełnosprawności.  

Koncepcja wolności Sena w kontekście ograniczeń możliwości człowieka 

(w tym konkretnym przypadku w kontekście ubóstwa) nawiązuje m.in. do koncepcji 

Rawlsa, tj. opera się na pewnych dobrach podstawowych. W analizie Rawlsa 

identyfikacja dóbr pierwotnych jest wciąż kierowana przez poszukiwanie ogólnych 

uniwersalnych środków, spośród których szczególnie ważnymi przykładami są dochód 

i bogactwo277. Analiza społeczna wskazuje jednak, że ludzie mogą mieć całkiem różne 

możliwości przekształcania dochodów i innych podstawowych dóbr w cechy dobrego 

życia. 

Relacja między dostępnymi zasobami a ubóstwem jest dynamiczna i zmienna. Jest 

również głęboko uzależniona od cech poszczególnych ludzi oraz środowiska, w którym 

żyją. Mogą istnieć różne rodzaje nieprzewidzianych okoliczności, które implikują 

wpływ dochodu na jakość oraz rodzaj życia, które ludzie mogą prowadzić. Według Sena 

istnieją co najmniej cztery zmienne determinujące wpływ dochodu na jakość życia278: 

1. Własna heterogoniczność. Ludzie mają odmienne cechy fizyczne w odniesieniu do 

wieku, płci, niepełnosprawności, podatności na choroby itd., co powoduje, że ich 

potrzeby są niezwykle zróżnicowane; na przykład osoba niepełnosprawna lub 

chora może potrzebować więcej dochodów, aby osiągnąć taki sam stopień 

funkcjonowania jak osoba mniej dotknięta niepełnosprawnością.  

2. Różnorodność środowiska. Ważny jest wpływ dochodów na jakość życia  

w perspektywie środowiska oraz klimatu, w tym warunków klimatycznych takich 

jak zakresy temperatur lub powodzie. Warunki środowiskowe nie muszą być 

 
277 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 23; T. Burchardt, Capabilities and disability: the 

capabilities framework and the social model of disability, „Disability & Society” 2004, Vol. 19, Issue 7, 
s. 735-751 [online], 1.10.2010 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępy w internecie: https://www.tandfonline.com 
/doi/abs/10.1080/0968759042000284213. 

278 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 254. 
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niezmienne. Można je poprawiać wspólnymi wysiłkami lub pogarszać przez 

zanieczyszczenie. Jednostka może być zmuszona do zaakceptowania różnych 

warunków środowiskowych, jak ma to miejsce w przekształcaniu dochodów 

i zasobów osobistych w funkcjonowanie i jakość życia. 

3. Różnorodność społeczna. Przeobrażenie zasobów osobistych w sposoby 

funkcjonowania zależy mocno od warunków społecznych, w tym od publicznej 

opieki zdrowotnej, rozwiązań edukacyjnych oraz poziomu przestępczości.  

4. Różnorodność relacji ludzkich. Ustanowione wzorce zachowań w społeczeństwie 

mogą również znacząco różnić się zapotrzebowaniem na dochody, aby osiągnąć te 

same podstawowe funkcjonowania; na przykład aby móc „pojawić się publicznie 

bez wstydu” w bogatszym społeczeństwie potrzeba wyższych standardów ubioru  

i innych widocznych elementów konsumpcji niż w społeczeństwie uboższym. 

Warto również wspomnieć o osobach z upośledzeniem fizycznym lub 

umysłowym, które należą nie tylko do najbardziej potrzebujących ludzi na świecie, ale 

są także często najbardziej zaniedbani społecznie279. Ubóstwo (pod względem braku 

możliwości realizacji zdolności, a tym samym wolności) może być znacznie bardziej 

intensywne, niż możemy wywnioskować na podstawie danych o dochodach (tj. PKB). 

Zrozumienie moralnych i politycznych wymagań dotyczących niepełnosprawności jest 

ważne nie tylko dlatego, że jest to tak rozpowszechniona i upośledzająca cecha 

ludzkości, ale także dlatego, że wiele tragicznych konsekwencji niepełnosprawności 

może być w rzeczywistości szybko przezwyciężonych za sprawą zdecydowanej pomocy 

społecznej. 

3. Przyczyny występowania ubóstwa (przedwczesna śmiertelność, 

niedożywienie, analfabetyzm oraz nierówność płci)  

3.1. Ubóstwo jako ograniczenie zdolności człowieka 

Analiza ubóstwa w kontekście koncepcji Sena dowodzi, iż samo zjawisko 

powinno być postrzegane nie jako przejaw niskich dochodów, lecz raczej jako kategoria 

 
279 C. Harnacke, Disability and Capability: Exploring the Usefulness of Martha Nussbaum’s 

Capabilities Approach for the UN Disability Rights Convention, „The Journal of Law, Medicine & Ethics” 
2013, Vol. 41, No. 4, s. 768-780 [online], 1.12.2013 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w internecie: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/jlme.12088. 
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deprywacji zdolności280. Oczywiście niski dochód jest również kluczową cechą ubóstwa 

i jest on skorelowany z innymi rodzajami zubożenia. Kryteria statystyczne oparte np. na 

dochodzie są bardzo niedoskonałe, co prowadzi do wniosku, że politykę rozwoju można 

opracować skuteczniej, koncentrując się na aspekcie wolności człowieka. Można 

przedstawić wiele dowodów wskazujących na niedoskonałość mierników 

statystycznych przy ich korelacji pomiędzy dochodami danej jednostki a jej 

możliwościami. Na przykład wpływ na relację pomiędzy dochodem a poziomem 

realizacji zdolności człowieka zaburzać będą również czynniki takie jak: wiek, płeć, rola 

społeczna, miejsce życia danej osoby itp.281 Innym przykładem nieadekwatności 

dochodu jako miary poziomu wolności jest to, że sam dochód niewiele mówi 

o dystrybucji wolności, szczególnie w takich skrajnych przypadkach, które 

dyskryminują dzieci czy kobiety282. 

Istotne jest uwzględnienie oceny dochodu względem pozostałych czynników. 

Dochód jest ważnym czynnikiem, ponieważ umożliwia podmiotowi realizację 

wybranych przez niego stanów bycia oraz posiadania. Jednak według interpretacji 

autora tej pracy jego wartość nie może być brana pod uwagę bez uwzględnienia 

pozostałych czynników takich jak np. uwarunkowania kulturowe, a społeczeństwo 

odwołujące się do indywidualnego dobra musi je uwzględnić przy dokonywaniu 

porównań interpersonalnych oraz ocen społecznych283. 

Co więcej, osoby pozbawione szans na realizację własnych możliwości – na 

przykład osoby niepełnosprawne lub chore – mogą mieć większe trudności 

z osiągnięciem określonego poziomu dobrobytu. Przede wszystkim dlatego, że ich życie 

na poziomie, które umożliwiłoby realizację wybranego przez nich sposobu 

funkcjonowania będzie wymagać większych dochodów. Oznacza to, że nawet jeśli 

polityka zwalczania ubóstwa będzie stosować metodologię opartą na indeksach 

dochodowych, to jej nadrzędnym celem powinien być rozwój i poszerzenie zdolności 

człowieka, a nie wyłącznie wzrost jego dochodów. Również polityki mające na celu 

zmniejszenie nierówności powinny być zgodnie z koncepcją Sena – sformułowane 

 
280 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 90. 
281 Tamże, s. 88. 
282 S. Alkire, Development..., dz. cyt, s. 201; A. K. Sen, From Income Inequality to Economic 

Inequality, „Southern Economic Journal” 1997, Vol. 64, No. 2, s. 384. 
283 Tamże, s. 384-401. 
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w odniesieniu do zdolności, a nie tylko do dochodów284. Na przykład nierówność 

w dochodach europejskich jest stosunkowo niska, ale przysłaniają ją dość wysokie 

wskaźniki bezrobocia. Natomiast nierówność dochodów w USA jest wysoka, choć stopa 

bezrobocia jest znacznie niższa (co oznacza niższą nierówność w możliwości 

zatrudnienia)285. Zatem skupienie się wyłącznie na zmniejszeniu nierówności 

w dochodach skutkowałoby całkowitym pominięciem europejskiego problemu poziomu 

bezrobocia. 

Do podobnych wniosków doprowadza analiza nierówności dochodowych 

pomiędzy Afroamerykanami a innymi obywatelami USA, chociaż Afroamerykanie mają 

średnio wyższe dochody niż np. mieszkańcy krajów rozwijających się. Porównywanie 

nierówności w innych przestrzeniach, na przykład niedożywienia, umieralności 

niemowląt lub stopnia alfabetyzacji dorosłych w wybranych państwach (np. Indie lub 

kraje Afryki), ujawnia podobnie wzorce, które są kluczowe dla polityki rozwojowej286. 

Współczesne debaty polityczne zostały zniekształcone przez nadmierny nacisk 

położony na ubóstwo dochodowe i nierówność dochodów oraz zaniedbanie 

niedostatków związanych z innymi zmiennymi takimi jak bezrobocie, zły stan zdrowia, 

brak edukacji i wykluczenie społeczne287. Z tego powodu już w latach 90. XX wieku 

podjęto pracę nad stworzeniem nowego indeksu, który uwzględniałby kwantyfikowalne 

zdolności człowieka oraz jego wolność jako podstawy do porównań w zakresie rozwoju.  

3.2. Wskaźnik HDI 

Rozważanie zakresu możliwości człowieka zarówno w perspektywie narzędzia 

do promocji rozwoju, jak i wolności prowadzi do zwrócenia szczególnej uwagi na 

politykę społeczną. Zakłada się bowiem, że w takiej polityce muszą się zawierać oceny 

wartości co do względnego znaczenia różnych możliwości człowieka. W tym przypadku 
 

284 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 20; tenże, From Income..., dz. cyt., s. 384, S. Alkire, 
Development..., dz. cyt., s. 201. 

285 T. Telford, Income inequality in America is the highest it's been since census started tracking 
it, data shows [online], 26.09.2019 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w internecie: https://www.adn.com 
/nation-world/2019/09/26/income-inequality-in-us-is-the-highest-its-been-since-census-started-tracking-
it-data-show. 

286 E. Seery, J. Okanda, M. Lawson, A Tale Of Two Continents Fighting Inequality In Africa 
[online], 09.2019 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w internecie: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-
2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-tale-of-two-continents-fighting-inequality-africa-
030919-en.pdf; L. Chancel, D. Cogneau, A. Gethin, A. Myczkowski, How Large Are African 
Inequalities? Towards Distributional National Accounts in Africa, 1990-2017 [online], 10.2019 [dostęp: 
10.01.2020]. Dostępny w internecie: https://wid.world/document/cgm2019-full-paper. 

287 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 108. 
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podejście oparte na zdolnościach podkreśla znaczenie udziału społeczeństwa oraz 

demokratycznej dyskusji na temat priorytetów zawartych w polityce publicznej288. 

Jednym z pionierskich środków, który miał na celu sprowokowanie takich debat, był 

opracowany przez pakistańskiego ekonomistę Mahbub ul Haq oraz Amartyię Sena 

raport dotyczący rozwoju społecznego – Human Development Report. Raport ten został 

pierwszy raz opublikowany w 1990 roku i z inicjatywy Agendy ONZ ds. Rozwoju jest 

wydawany co roku. Zawiera on analizy i szczegółowe opisy różnych aspektów życia 

społeczno-gospodarczego badanych państw. W samym raporcie pojawił się wskaźnik 

HDI, czyli wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index). Opisuje 

on poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, bazując na trzech czynnikach: dostępie 

do wiedzy, zdrowiu mieszkańców (długości życia) oraz standardzie życia289. Sam 

wskaźnik tworzy się jako średnią geometryczną normalizowanych przeciętnych 

indeksów osiągniętych we wszystkich wymiarach rozwoju290: 

 
gdzie: 

II – indeks związany z długością życia; 

III – indeks związany z dostępem do wiedzy; 

IIII – indeks związany z dochodem narodowym per capita. 

 

Ogólna formuła na tworzenie poszczególnych indeksów ma postać291: 

 

 
Xakt – wartość aktualna, empiryczna; 

Xmax – wartość progowa maksimum; 

Xmin – wartość progowa minimum. 

 
288 Tenże, Capabilities, Lists, and Public Reason: Continuing the Conversation, „Feminist 

Economics” 2004, Vol. 10, No. 3, s. 77-80 [online], 14.11.2008 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000315163. 

289 A. K. Sen, A. Sudhir, Human Development Index: Methodology and Measurement [online], 
31.10.2013 [dostęp: 10.02.2020]. Dostępny w internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/oc12.pdf. 

290 Więcej o metodach obliczania HDI zob. M. Dąbrowa, Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) 
jako miernik poziomu życia.. Wykorzystanie metody dystansowej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2018, t. 39, nr 3, s. 159-172. 

291 M. Dąbrowa, Study in standard of living – methodology of structure of selected indicators, 
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, t. 17, nr 1, s. 67-82. 
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Przy zastosowaniu HDI tworzy się ranking państw w czterech kategoriach: 

1) bardzo wysoki poziom rozwoju społecznego;  

2) wysoki poziom rozwoju społecznego;  

3) średni poziom rozwoju społecznego;  

4) niski poziom rozwoju społecznego. 

 

Na podstawie przywołanego wskaźnika HDI autor przeanalizuje jego 

podstawowe elementy w kontekście koncepcji wolności, jak również zastanowi się, czy 

stanowią one zbiór zamknięty, czy może należy zawrzeć w nim również dodatkowe 

elementy. Warto jednak w tym miejscu poczynić jeszcze jedną uwagę, mianowicie 

wskaźnik HDI traktuje na równi wszystkie trzy czynniki, na których bazuje (tj. II, III, IIII). 

Oznacza to, że w zamyśle twórców wskaźnika HDI nie nadano im żadnych wag, które 

wskazywałyby na większą istotność któregoś z nich. Natomiast wartości wchodzące 

w skład poszczególnych czynników (tj. wartości progowe oraz aktualne) ustala się za 

pomocą metod planistycznych i porównawczych. Wartości maksimum ustala się dla 

badanych krajów na bazie obserwacji czynionych przez powołany zespół. Wartość 

minimum przyjmuje się jako obserwowane w badanych latach wartości niezbędne do 

przeżycia – są to wartości umowne292.  

Przedmiotem niniejszej rozprawy są założenia filozoficzne koncepcji wolności. 

Z tego powodu autor skoncentruje się na elementach HDI, które pośrednio świadczyć 

będą o wolności człowieka. Dotyczy to przede wszystkim edukacji, jakości życia 

(w kontekście stanu zdrowia) oraz aspektu równości do samostanowienia (tj. wolności 

osobistej).  

Autor zacznie od edukacji, następnie przejdzie do miernika jakości zdrowia. 

Wskaźnik HDI uwzględnia również dochód narodowy per capita liczony według 

parytetu siły nabywczej. Ponieważ tematem niniejszej pracy nie jest kwestia rozważań 

 
292 Przy ustalaniu wskaźników dla HDI w roku 2010 przyjęto: oczekiwaną długość życia 20 lat, 

wartość 0 dla obu zmiennych dotyczących dostępu do edukacji oraz dochód per capita na poziomie 163 
USD. Minimalna oczekiwana długość życia przyjęta została na podstawie badań historycznych 
prowadzonych na zlecenie UNDP. Dochód 163$ przyjęto na podstawie najniższej udokumentowanej 
wartości, a ta została osiągnięta w Zimbabwe w 2008 roku. Wtedy też zanotowano dochód narodowy 
brutto na jednego mieszkania poniżej 45 centów dziennie. Polska w raporcie HDI w 2018 roku 
znajdowała się na 32 miejscu (HDI=0,872), podczas gdy najwyższy wskaźnik osiągnęła Norwegia 
(HDI=0,954); zob. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: 
Empowered lives. Resilient nations. Inequalities in human development in the 21st century [online], 2019 
[dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w internecie: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf. 
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na temat dochodu narodowego, ten element i jego analiza ekonomiczna zostaną 

pominięte. Teoria zdolności, jak zostało już wcześniej podkreślone, nie porzuca 

wskaźników statystycznych czy ekonomicznych; jednak koncentruje się przede 

wszystkim na szerszym uwzględnieniu przestrzeni do realizacji życia – takiego, jaki 

dana jednostka chce prowadzić. Dochód per capita jest wskaźnikiem, który jest 

stosunkowo łatwo policzalny, jak również sama jego wartość nie podlega już większym 

dyskusjom, co nie oznacza, że kwestia ustalenia granic ubóstwa w ramach PKB nie 

budzi kontrowersji. Dzieje się tak przede wszystkim z tego powodu, że sprecyzowanie, 

jaki poziom dochodu może stanowić o godnym życiu człowieka, a jaki jest zbyt niski, 

jest kwestią trudną do rozstrzygnięcia293.  

a) Edukacja 

Na podstawie znaczenia roli edukacji we wskaźniku HDI, można zauważyć, 

jakie przywiązuje się do niego znaczenie. Edukacja w tym ujęciu jest pewną zdolnością 

człowieka do głębszego przeżywania doświadczeń – np. doświadczeń związanych  

z literaturą, jak również związanych z zaspokojeniem ciekawości na jakiś temat lub 

z możliwością pogłębiania wiedzy. Umiejętność czytania i pisania pozwala ludziom 

lepiej poruszać się w społeczeństwie – mogą uświadomić sobie przysługujące im prawa, 

realizować się zawodowo czy angażować się w nowe technologie. Edukacja może 

również być pewnym „katalizatorem zmiany społecznej”294, umożliwiając pokonywanie 

nierówności z powodu klasy, płci, kasty, rasy, niepełnosprawności. 

Grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji np. w Indiach 

powszechnie postrzegają edukację jako najbardziej obiecujący środek zwiększania 

mobilności swoich dzieci295. Ponadto wykształcona ludność jest lepiej przygotowana do 

podejmowania działań publicznych, głosowania, organizowania kampanii czy 

skutecznego realizowania działań społecznych. 

 
293 Bank światowy w październiku 2015 ustalił granicę ubóstwa na poziomie dochodu 

wynoszącego 1,90 USD dziennie. Poziom skrajnego ubóstwa odnosi się do poziomu dochodu poniżej 
międzynarodowej granicy ubóstwa. Więcej na temat ujęcia ubóstwa w ramach dochodu zob. Principles 
and Practice in Measuring Global Poverty [online], 13.01.2016 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/13/principles-and-practice-in-
measuring-global-poverty; Poverty [online], b.d. [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w internecie: 
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview; M. Ravallion, S. Chen oraz P. Sangraula, Dollar 
a Day Revisited, „The World Bank Review” 2009, Vol. 29, Issue 2, s. 163-184. 

294 J. Drèze, A. K. Sen, India..., dz. cyt., s. 143. 
295 Tamże, s. 144 
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Autor niniejszej pracy zgadza się z Senem, że rola edukacji w zakresie koncepcji 

wolności człowieka jest bardzo złożona. Bycie człowiekiem wykształconym jest jedną 

z podstawowych zdolności, która ma bezpośredni wpływ na osiągane przez niego 

sposoby bycia i działania. Jednak edukacja kończąca się jedynie na umiejętności pisania 

i czytania jest niewystarczająca, aby w pełni wspierać proces zrównoważonego rozwoju 

i walki z ubóstwem.  

Proces kształcenia w kontekście wolności człowieka ma jednak szersze 

znaczenie i powinien być postrzegany jako coś więcej niż tylko fundament lub podstawa 

do rozwoju zdolności człowieka. W poszerzeniu wolności edukacja musi uwzględniać 

współzależność nauczania, uczenia się i rozwoju człowieka. Poprzez edukację dzieci 

i młodzież wspierają się w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, kreatywnego 

rozwiązywania problemów itd. oraz w podejmowaniu świadomych decyzji, radzeniu 

sobie z nowymi sytuacjami i skutecznym komunikowaniu się. Innymi słowy, treści 

i procesy edukacyjne muszą mieć taką jakość, aby prowadziły do konkretnych efektów 

uczenia, w postaci wzrostu zdolności człowieka, tj. jego rzeczywistych szans wyboru 

życia takiego, jakie jest wartościowego dla niego. Aby w pełni realizować wolność 

wyrażoną w podejściu opartym na zdolnościach, edukacja musi przejść od metody 

uczenia się „na pamięć” w kierunku specyficznych potrzeb rozwojowych i aspiracji 

jednostek, takich jak rozwój zdolności do krytycznego myślenia i rozumowania, 

budowania poczucia własnej wartości, a także szacunku dla innych296. 

b) Zdrowie 

Rola zdrowia w aspekcie wolności dotyczy takich elementów jak wskaźniki 

dobrego zdrowia (tj. jego jakości) czy pewne narzędzia, które najlepiej zabezpieczają 

stan zdrowia człowieka i uwzględnia rolę ludzi jako podmiotów zabezpieczających 

własne możliwości zdrowotne297. Punktem wyjścia analizy jest wszechobecność 

zdrowia jako sprawy społecznej298. Obserwacja ta pokazuje, że zdrowie wydaje się być 

głęboko cenione przez ludzi na przestrzeni pokoleń w różnych kulturach. Zdrowie jest 

integralną częścią procesu rozwoju. Równocześnie stan zdrowia będzie nierozłącznie 

 
296 A. M. Hoffman, The Capability Approach and educational policies and strategies: Effective 

life skills education for sustainable development [online], 2005 [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny 
w internecie: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/EGC/Relevant%20materials/ADFCAPABIL
ITYARTICLE.doc. 

297 A. K. Sen, Why health equity?, „Health Economics” 2002, No. 11, s. 659. 
298 Tamże, s. 659 
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powiązany z innymi wolnościami człowieka, a w szczególności z edukacją, 

demokratycznym uczestnictwem w życiu politycznym czy możliwością samorealizacji itd. 

Analizując za Senem oraz Drèze historyczne ścieżki, na których pewne 

społeczności osiągnęły rozwój w zakresie podstawowych zdolności, autor pracy 

wyodrębnia dwie podstawowe możliwości rozwoju299. Po pierwsze ścieżkę krajów, 

którym udało się zwiększyć długość i jakość życia oraz cieszyć się wzrostem 

gospodarczym (strategie oparte na rozwoju – np. Korea Południowa i Tajwan); po 

drugie ścieżkę stosowaną w krajach, które nie osiągnęły takiego wzrostu gospodarczego 

(strategie wspierane, np. Sri Lanka oraz Chiny przed reformą gospodarczą). Analizując 

przytoczone powyżej przykłady, można zauważyć, że w sytuacji niskiego wzrostu 

gospodarczego tzw. biedne kraje nadal mogą zapewniać swoim obywatelom 

podstawową opiekę zdrowotną, przede wszystkim za sprawą niższych kosztów 

względnych. Słabsza gospodarka może mieć mniej pieniędzy na opiekę zdrowotną 

i edukację. Równocześnie potrzebuje ona mniej pieniędzy na zapewnienie oraz 

utrzymanie tych usług, co analogicznie kosztowałoby znacznie więcej w bogatszych 

krajach300. W analizie aspektu zdrowia Sen podkreśla znaczenie inwestycji publicznych 

w rozwój dostępności opieki zdrowotnej. Jednocześnie istotne jest zauważenie 

pozytywnego zaangażowania publicznego przez osoby rozumiane jako podmioty (rola 

aktywna), a nie tylko jako beneficjenci programów zdrowia publicznego (rola pasywna). 

Przykładem mogą być Chiny, gdzie w 1979 roku w trakcie liberalizacji polityki 

gospodarczej zreformowano swój system publicznej opieki zdrowotnej przede 

wszystkim za sprawą zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki nad lekarzami, 

programami ubezpieczenia zdrowotnego oraz inwestycji w infrastrukturę medyczną301. 

Reformy gospodarcze doprowadziły do wprowadzania gospodarki rynkowej, a tym 

samym odrodzenia się sektora prywatnego, utworzenia pierwszych specjalnych stref 

ekonomicznych, zezwolenia na inwestycje kapitału zagranicznego w czternastu 

nadbrzeżnych miastach Chin. Reformom wewnętrznym towarzyszyły zmiany w polityce 

zagranicznej. Po przeprowadzonej reformie tempo zmian w zakresie polityki zdrowotnej 

uległo spowolnieniu, pozostawiając na przykład wskaźnik umieralności niemowląt na 

 
299 Więcej o założeniach do analizy rozwoju zdolności w kontekście elementu jakim jest zdrowie 

znaleźć można [w:] J. Drèze, A. K. Sen, India..., dz. cyt., s. 48. 
300 Tamże. 
301 R. Garnaut, L. Song, C. Fang, China's 40 years of reform and development: 1978-2018 

[online], 07.2018 [dostęp: 16.01.2020]. Dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.22459/CYRD 
.07.2018. 
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poziomie trzydziestu na tysiąc urodzeń302. Kolejne spowolnienie przypisuje się na okres 

od 1979 do 1999 roku Wtedy to średnia długość życia w Chinach wzrosła 

z sześćdziesięciu ośmiu do nieco ponad siedemdziesięciu lat; w tym samym okresie 

średnia długość życia w Indiach wzrosła o sześć lat, z pięćdziesięciu czterech do 

sześćdziesięciu. Przykład Chin pokazuje, w jaki sposób gospodarka oraz rozwój 

polityczny bezpośrednio przekładają się na osiągany przez obywateli poziom realizacji 

wolności zarówno pod postacią bycia zdrowym, jak i prowadzenia takiego życia, które 

obywatele mogą uznać za wartościowe.  

Wniosek ten jest powtórzony w przemówieniu wygłoszonym przez Sena na 

Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 1999 roku: „Ostatecznie nie ma nic tak ważnego, 

jak świadoma debata publiczna i udział ludzi w naciskaniu na zmiany, które mogą 

chronić nasze życie i wolności. Społeczeństwo musi postrzegać siebie nie tylko jako 

pacjenta, ale także jako sprawcę zmian. Karą za brak działania i apatię może być 

choroba i śmierć”303. Niniejsze słowa odnoszą się bezpośrednio do kwestii wolności 

człowieka oraz do założeń antropologicznej teorii zdolności mówiącej o tym, że 

wszystkim przysługuje wolność do bycia wolnym od chorób. Różne reformy polityczne 

oraz gospodarcze realizowane globalnie nie zawsze uwzględniają ten aspekt, 

deprecjonując znaczenie wolności indywidualnej. 

Podobnie jak w przypadku edukacji zdrowie nie dotyczy wyłącznie stanu 

nieposiadania chorób, lecz przede wszystkim stanu rozumienia, co oznacza stan bycia 

wolnym od chorób. W szczególności dotyczy to uświadamiania obywateli w zakresie 

ich praw oraz tworzenia nacisków na politykę rządu w zakresie rozwoju i zwiększania 

dostępności do służby zdrowia dla najuboższych.  

c) Niedożywienie 

„Nie ma prawa zabraniającego śmierci z głodu”304. Koncepcja wolności 

wskazuje na polityczny charakter występowania zjawiska głodu. Przyjmuje się, że  

w ustroju demokratycznym nigdy nie wystąpił głód. Obserwacje płynące z badań 

 
302 K. S. Babiarz, K. Eggleston, G. Miller, Q. Zhang, An exploration of China's mortality decline 

under Mao: A provincial analysis, 1950-80, „Population studies” 2015, Vol. 69, No. 1, s. 39–56. 
303 A. K. Sen, Health in Development, „Bulletin of the World Health Organization” 1999, Vol. 77, 

No. 8, s. 619. 
304 „There is no law against dying of hunger” (tłum. własne), por. A. K. Sen, Poverty and 

Famines..., dz. cyt., s. 212. 
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wspierają upolitycznienie głodu jako problemu strukturalnej niesprawiedliwości305. 

Przejawem niesprawiedliwości jest między inni niezależność głodu od produkcji 

żywności i jej dostępności306. Przykładem są klęski głodu w Bengalu  

w 1943 roku, Etiopii w 1973 roku oraz Bangladeszu w 1974 roku, które wystąpiły 

pomimo braku spadku w dostępnej żywności307. 

Analiza wykazuje, że głód ma nierówny wpływ na różne części populacji. 

Dystrybucja żywności najczęściej jest zarządzana przez grupy uprzywilejowane, co 

doprowadza do ogólnego uwypuklenia kontrastu w społeczeństwie308. Jest to kolejny 

dowód niesprawiedliwości społecznej: niektórzy przetrwali głód, nie tracąc nic ze 

swoich możliwości lub nawet otrzymując zysk ekonomiczny, podczas gdy inni 

głodowali lub utracili swój dobytek. Trzecia obserwacja dotyczy wykonalności reakcji 

publicznej. Doświadczenia pokazują, jak łatwo jest walczyć ze zjawiskiem głodu, jeśli 

wsparcie publiczne jest dobrze zaplanowane w celu ochrony uprawnień grup, 

szczególnie tych wrażliwych. Oczywiste jest, że na dłuższą metę dzięki dobrze 

zorganizowanej polityce publicznej eliminacja głodu nie musi wymagać znaczącego 

przełomu w zwiększaniu dostępności żywności na osobę lub w radykalnym 

zmniejszaniu jej wariancji (chociaż cele te są ważne same w sobie i mogą, a nawet 

muszą być promowane).  

Głód implikuje ubóstwo, ale nie odwrotnie. Bieda może istnieć i być uważana za 

dotkliwą, nawet jeśli nie dojdzie do poważnego głodu. Z drugiej strony głód implikuje 

ubóstwo, ponieważ absolutne wywłaszczenie, które charakteryzuje głód, jest więcej niż 

wystarczające, aby zdiagnozować je jako ubóstwo, bez względu na to, jaka historia 

wyłania się z perspektywy tej deprywacji. Głód jest normalną cechą w wielu częściach 

świata, ale zjawisko „regularnego” głodu należy odróżnić od gwałtownych jego 

wybuchów309.  

W ogólnej analizie głodu ważne jest, aby wyraźnie wyodrębnić trzy różne 

kwestie: (1) niski poziom przeciętnego wskaźnika konsumpcji żywności; (2) tendencję 
 

305 S. Alkire, Development..., dz. cyt., s. 201; A. K. Sen, From Income Inequality..., dz. cyt., 
s. 384; tenże, Famines, „World Development” 1980, Vol. 8, No. 9, s. 613-621; tenże, Poverty and 
Famines...; tenże, Wars and Famines: On Divisions and Incentives, „Peace Economics, Peace Science, 
and Public Policy” 2000, Vol. 6 No. 2, s. 10-16; A. de Waal, Famine That Kills, Oxford University Press, 
Oxford 2004. 

306 Problem ten omówiono szerzej w podrozdziale 1 niniejszego rozdziału Głód jako 
ograniczenie w dostępie do zasobów. 

307 J. Drèze, A. K. Sen, Hunger..., dz. cyt., s. 27. 
308 A. K. Sen, Poverty and Famines..., dz. cyt., s. 43. 
309 J. Drèze, A. K. Sen, Hunger..., dz. cyt., s. 27. 
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spadkową konsumpcji żywności; (3) nagłe załamanie się poziomu konsumpcji. Głód 

jest przede wszystkim problemem trzeciego rodzaju i chociaż można go definiować 

dzięki pierwszym dwóm cechom, to często nie działa to w ten sposób. Podczas gdy głód 

wiąże się z dość powszechnym ostrym zjawiskiem braku jedzenia, to nie ma powodu 

sądzić, że wpływa on w równym stopniu na mieszkańców całego kraju. Nie jest wcale 

jasne, czy kiedykolwiek doszło do głodu, w którym wszyscy w kraju ucierpieliby 

w sposób równy; dlatego, że różne grupy zazwyczaj mają bardzo zróżnicowane 

zdolności zarządzania pożywieniem oraz dostępem do niego. Znaczenie problemów 

związanych z dystrybucją między grupami polega nie tylko na tym, że ogólny niedobór 

może być niesprawiedliwie rozdzielony przez różne objęte nim grupy. Polega również 

na uznaniu, że niektóre grupy mogą cierpieć dotkliwą, bezwzględną deprywację, nawet 

jeśli niedobór nie wystąpił nadmiernie w całym kraju.  

W perspektywie koncepcji wolności stan bycia wolnym od głodu jest jednym 

z najbardziej podstawowych. Stan zdolności człowieka do bycia wolnym od głodu, 

podobnie jak w opisywanym przypadku osoby, która wybiera post, istotny jest nie tylko 

ze względu na uniknięcie głodu, ale przede wszystkim z powodu stworzenia przestrzeni,  

w której jednostka może realizować taką swoją zdolność.  

d) Nierówność płci 

Kolejnym aspektem wolności mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju jest 

nierówność płci. Ten aspekt jest pomijany w obliczaniu wskaźnika HDI, jednak ze 

względu na jego charakter zostanie krótko scharakteryzowany i odniesiony do teorii 

zdolności.  

Opierając się na różnych badaniach empirycznych, Sen regularnie przedstawia 

dowody na to, że sprawczość i praca kobiet wpływają na życie wszystkich członków 

społeczeństwa310. Wzmocnienie pozycji kobiet często generowane jest przez poprawę 

ich wykształcenia, zatrudnienia oraz praw własności. W efekcie prowadzi to do 

ważnych zmian zarówno w społeczeństwie, jak i gospodarce. Ważne odkrycie 

dotyczące równouprawnienia płci zostało sformułowane przez Sena w tekście pod 

tytułem Missing women311. Na podstawie obserwacji empirycznych Sen dowodzi w nim, 

że: 

- w stanie naturalnym rodzi się 5% więcej chłopców niż dziewcząt,  
 

310 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 104. 
311 Tenże, Missing women, „British Medical Journal” 1992, Vol. 304, s. 587-588. 
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- kobiety są bardziej wytrzymałe od mężczyzn i przeżywają dłużej, 

- kobiety przewyższają liczebnością mężczyzn nie tylko w Europie i Ameryce, ale 

także w Afryce Subsaharyjskiej,  

- bliższe badanie nierówności płci w 1992 roku zasugerowało, że kobiety 

i szczególnie młode dziewczęta były systematycznie pozbawione wymagań 

żywieniowych i zdrowotnych w krajach rozwijających się, co zwiększyło ich 

śmiertelność. 

Aby podkreślić skalę tego problemu, dokonuje on pomiaru i przedstawia 

dowody, które wykazały, że na planecie brakuje ponad 100 milionów kobiet. To 

odkrycie spowodowało dalsze prace nad samymi danymi i wzrost zainteresowania 

dyskusją na temat nierówności płci. Istnieją co najmniej trzy różne sposoby zrozumienia 

równości płci. Łączą się one z analizą różnych prądów  

w literaturze dotyczącej płci i edukacji312.  

Równość płci można rozumieć tak, jakby płeć była cechą opisową osoby, jak np. 

krótkie włosy lub data urodzin. W wielu kampaniach na rzecz prawa kobiet do 

głosowania, pracy i edukacji argumentowano, że płeć nie stanowi istotnej przeszkody 

dla uczestnictwa w życiu politycznym i gospodarczym oraz zdobywania  

i wykorzystywania wiedzy. W związku z tym równość dotyczy poszanowania 

wszystkich ludzi w odniesieniu do jakości edukacji, bez względu na „przypadkowe” 

atrybuty takie jak płeć. Właśnie to znaczenie równości jest najczęściej wykorzystywane 

przez organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki w dziedzinie edukacji 

międzynarodowej i jest wyrażone w celu dotyczącym parytetu płci w trzecim MCR313. 

Równość płci jest interpretowana jako równa liczba chłopców i dziewcząt zapisanych 

do szkoły, uczęszczających na zajęcia i przystępujących do egzaminów. 

W przeciwieństwie do neutralnego aksjologicznie znaczenia płci pojęcie to 

można również rozumieć w kategoriach sposobów, w jakie płeć jest postrzegana w celu 

kształtowania relacji społecznych, języka i historii między grupami. Tutaj płeć jest 

nasycona znaczeniami, a natura procesów społecznych, które kształtują i reformują te 
 

312 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 58. 
313 Milenijne Cele Rozwoju. Trzecim celem jest: Wspieranie zrównoważenia w prawach 

mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet. Wyeliminowanie nierówności między obu płciami 
w dostępie do szkół na poziomie podstawowym i średnim, najlepiej do 2005 roku, oraz edukacji na 
poziomie wyższym najpóźniej do 2015 roku; zob. J. Vandemoortele, Ambition is Golden: Meeting the 
MDGs, „Development” 2005, Vol. 48, Issue 1, s. 5-11; UNDP Annual Report 2018 [online], 22.02.2019 
[dostęp: 20.01.2020]. Dostępny w internecie: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage 
/corporate/annual-report-2018.html. 
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stosunki, jest bardzo istotna. Płeć działa na rzecz pozycjonowania grup kobiet 

i mężczyzn w szczególny sposób pod względem prawnym, finansowym, kulturowym, 

edukacyjnym i dyskursywnym. Równość jest tu o wiele bardziej merytoryczna, ale 

także o wiele bardziej płynna, ponieważ dotyczy przekształcania relacji społecznych 

i instytucji oraz kwestionowania znaczeń na poziomie indywidualnym, 

intersubiektywnym, organizacyjnym i reprezentacyjnym. Natomiast wiele badań i analiz 

opiera się na wyłącznie na dokumentowaniu nierówności władzy i reżimów płciowych 

związanych z przydziałami i przedstawieniami. 

Zdaniem autora rozprawy w ramach teorii zdolności płeć sygnalizuje dane 

atrybuty osoby, jednocześnie uznając, że są one zmienne i pociągają za sobą wolność 

i wolne działania, a także ograniczenia budowanych relacji społecznych. Takie 

rozumienie płci rezonuje z podejściem Amartyi Sena do zdolności314. W tym podejściu 

płeć jest zarówno cechą ograniczeń zestawu zdolności, jak i częścią sprawczą działań 

związanych z pojęciem zdolności. 

Przedstawione podejścia do myślenia o płci są zgodne z różnymi 

zidentyfikowanymi sposobami myślenia o równości w edukacji. W obliczu złożoności 

ubóstwa i nierówności płci w dostępie do edukacji (np. w kraju takim jak Kenia, gdzie 

globalne relacje związane z pomocą, handlem i praktyką edukacyjną mają ogromne 

znaczenie), wydaje się, że konieczne jest połączenie wszystkich trzech podejść. 

Dystrybucyjna równość wiąże się z podejściem do myślenia o płci w sposób opisowy, 

chociaż problem pierwszeństwa wymaga znacznie szerszego pojęcia płci i relacji 

społecznych. Równość warunków mówi o poglądach na płeć głęboko zakorzenionych  

w relacjach i znaczeniach nadawanych przez szkołę. Daje jednak niewiele wskazówek 

dotyczących polityki i praktyki odnoszących się do powiązania edukacji z innymi 

obszarami polityki społecznej. 

 

Wydaje się, że dyskurs dotyczący rozwoju człowieka w ramach opisanego 

wskaźnika HDI oraz raportu HDR przyjmuje perspektywę neoliberalnej wizji 

indywidualizmu. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, autorzy Human 

Development Reports powinni sprecyzować, że koncentracja na wyborze i wolności jest 

ograniczona przez dwie główne kwalifikacje: (1) nie popiera ona deontologicznego 

 
314 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 117. 
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ograniczenia wolności negatywnej i (2) szczególne wybory i wolności, które podkreśla, 

są tylko tymi, dla których mamy „powód do wartościowania”. 

Po pierwsze, autorzy HDR używają głównie języka koncentrującego się na 

wyborze, podczas gdy językiem rozwoju powinien być język wolności (w sensie 

realizacji możliwości jednostki). Zamiast definiować rozwój człowieka jako 

rozszerzanie dostępnych mu opcji, lepiej byłoby go określić jako rozszerzanie wolności. 

Nie dlatego, że wybór wiąże się z wewnętrznymi niespójnościami, ale dlatego, że język 

wolności proponuje coś więcej niż wybór. Wynika to przede wszystkim z tego, że 

w niektórych przypadkach zwiększenie wolności może być cenne, nawet jeśli zakres 

wyboru jest ograniczony. Innymi słowy, propozycja Sena dotyczy zwiększania 

możliwych wyborów człowieka z uwzględnieniem ich jakości, tj. aby wybory były 

rzeczywiste dla człowieka oraz aby miały dla niego wartość, czyli odzwierciedlały jego 

dążenia. Propozycja Sena nie zmierza wyłącznie do ilościowego zwiększania 

dostępnych opcji, lecz do stworzenia płaszczyzny, na której człowiek będzie mógł 

decydować przede wszystkim spośród wartościowych wyborów.  

Przykładem niech będzie społeczeństwo, w którym żywność jest 

reglamentowana wyłącznie do poziomu uniknięcia głodu. Z pespektywy politycznej 

wydaje się zatem, że stan wolności od głodu będzie ważniejszy niż wolność obywateli. 

W tej sytuacji wystąpiły dwa przeciwne skutki wolności; z jednej strony progres 

wolności od głodu, z drugiej natomiast regres wolności wyboru.  

Dodatkowo, mimo że wolność do realizacji sprawczości przez cały czas była 

integralną częścią koncepcji rozwoju człowieka, to od samego początku (np. 

w raportach HDR) skoncentrowano się bardziej na dobrobycie niż na sprawczości 

jednostek. Odnosi się to przede wszystkim do wskaźnika HDI, w którym nie ma miejsca 

na wewnętrzną wartość wolności do realizacji sprawczości. Pominięcie to jest 

w pewnym stopniu złagodzone przez współczynnik upodmiotowienia płci i powiązane 

z nim miary, ale sprawczość to nie tylko kwestia płci, chociaż ma ona również 

znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o niekorzyść kobiet. Problem sprowadza się do 

trudności w zmierzeniu dostępnej wolności, ponieważ sprawczość jest z natury znacznie 

trudniejsza do zmierzenia niż dobrobyt.  

W odniesieniu do wolności realizacji dobrobytu, na której HDR się koncentruje, 

warto zastanowić się, jak rozszerzyć zakres raportu w przyszłości. Chociaż dyskurs na 

temat rozwoju człowieka opiera się na podejściu skoncentrowanym na zdolnościach, to 

HDI faktycznie opisuje w pierwszej kolejności nie możliwości lub wolności do 
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realizacji dobrobytu, lecz sposoby funkcjonowania lub osiągnięty poziom dobrobytu. 

Dotyczy to w szczególności elementów związanych z edukacją i zdrowiem, które lepiej 

oddają zamysł miary, jaką jest dostępny sposób funkcjonowania, a nie suma wszystkich 

zdolności. Składnik dochodu HDI w pewnym stopniu wprowadza również perspektywę 

wolności, tj. przyjmuje, że wyższy dochód pomaga osiągnąć wolność w wymiarach, 

które są szczególnie uzależnione od wykorzystania zasobów. Jednak ignoruje on 

podstawową kwestię tzw. indywidualnej różnorodności w przekształcaniu zasobów 

w konkretne możliwości. 

 

*** 

 

Teoria zdolności Sena uznaje ludzi za aktywne podmioty, które są kreatorami 

własnego życia. Ludzie doszli do takiego poziomu za sprawą wolności politycznej oraz 

poprzez pośrednie mechanizmy demokratyczne. Sen przekonuje, że zdolność do 

decydowania o sprawach wpływających na własne życie jest tylko jednym z wielu 

elementów dobrobytu człowieka315. Ponieważ korzystanie z wolności politycznej 

niekoniecznie prowadzi do promowania wszystkich elementów dobrobytu ludzi, istnieje 

potrzeba powiązania przestrzeni zdolności z przestrzenią oceny proceduralnej w celu 

oceny polityk rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru w walce 

z ubóstwem. Nussbaum argumentuje, że podejście Sena do zdolności w zakresie 

rozwoju lepiej zrealizowałoby cel, jakim jest usunięcie wielu niesprawiedliwości, na 

które cierpią ludzie. Stałoby się to możliwe, gdyby sprecyzować, które wolności 

powinna promować polityka. Podejście Marthy Nussbaum wymienia takie centralne 

wolności316. Lista ma charakter pewnych imperatywów, które spełniają wymagania 

praktycznej aplikacji, proponując również mechanizm ocen dla wdrażanych procedur 

politycznych317. Te spostrzeżenia na temat niesprawiedliwości politycznej i głodu oraz 

ludzkiej zdolności umożliwiły zdefiniowanie głodu jako kwestii politycznej w tym 

sensie, że działanie ogółu społeczeństwa może katalizować niezbędne działania 

publiczne i gospodarcze. 

W oparciu o przyjętą powyżej perspektywę autor pracy w dalszej części 

przeanalizuje znaczenie rozwoju w wymiarze jednostkowym oraz społecznym w ramach 

 
315 Tamże, s. 59. 
316 M. C. Nussbaum Creating Capabilities..., dz. cyt., s. 33. 
317 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 2. 
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koncepcji wolności. Zgodnie zaproponowaną interpretacją założeń filozoficznych 

wolność, której źródła można szukać w naturze, powinna być egalitarnie dostępna 

człowiekowi. Realizacja takiego postulatu umożliwi realizację celu wolności, tj. 

rozwoju. W następnym rozdziale autor skoncentruje się na znaczeniu rozwoju 

w wymiarze jednostki.  
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Rozdział IV 

Rozwój jako konieczność urzeczywistnienia 

wolności jednostek 

1. Polityka jako narzędzie rozwoju wolności 

W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie wpływ polityki na zakres oraz 

kształt dostępnych człowiekowi wolności. Według koncepcji Sena możliwości są 

częściowo wspierane lub ograniczane przez politykę rządową, rynek i politykę 

społeczną. Ten aspekt został już poruszony w niniejszej pracy przy okazji omawiania 

granic wolności oraz roli jednostki jako narzędzia wpływającego na społeczeństwo. 

W obu przypadkach argumenty Sena dowodziły znaczenia wolności, bez której żadna 

z tych funkcji nie może się realizować. Inaczej mówiąc, Sen przyjmuje, że ludzka 

wolność jest złożona i tylko częściowo jest zależna od jednostki, a w dużej części 

wpływ mają na nią inne, zewnętrzne czynniki318. Sen w ramach koncepcji wolności 

proponuje ekspansję ludzkich możliwości i swobód jako obiektywnego celu dla polityki 

społecznej. Ten wątek jest szeroko opracowany w literaturze poświęconej rozwojowi 

społecznemu, jak również w pracach poświęconym Senowi319. Biorąc pod uwagę 

obfitość literatury, rozdział ten będzie dotyczył syntezy kilku wybranych wniosków, 

które dotyczą działań mających na celu zwiększania zdolności ludzi oraz ich wolności. 

Równocześnie warto pamiętać, że teoria zdolności definiuje rozwój jako proces 

ekspansji zdolności człowieka320. Tak zdefiniowany rozwój można zbadać niezależnie 

od tego, czy rządy i instytucje wyrażają swoje cele w kategoriach zwiększania zdolności 

lub wzrostu gospodarczego, czy też jakichkolwiek innych możliwych celów 

społecznych. Według interpretacji przyjętej w niniejszej pracy priorytetem polityki 

rozwojowej oraz gospodarczej powinno być postrzeganie człowieka jako ostatecznego 

celu rozwoju społecznego i ekonomicznego321. Taka interpretacja jest pokrewna 

 
318 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 63. 
319 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 19. 
320 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 63. 
321 Taki postulat pojawił się również u Marthy Nussbaum: „ (…) the principle of each person as 

an end”; zob. M. C. Nussbaum, Women and Human..., dz. cyt., s. 56; Kwesta ta jest omówiona 
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z koncepcją zaproponowaną przez Sena322. Ludzie są celem polityki, dopóki ich 

działania przyspieszają wzrost gospodarczy i społeczny dobrobyt. Natomiast propozycja 

zdolnościowego podejścia kładzie nacisk na rozumienie wzrostu gospodarczego 

i przychodów ekonomicznych wyłącznie jako narzędzia, które ma służyć rozwojowi 

człowieka. 

Zamiast dążyć do wzrostu gospodarczego, ekspansji rynku lub realnych 

dochodów i bogactwa, powinniśmy zgodnie z koncepcją Sena skoncentrować się na 

tworzeniu przestrzeni do rozwoju ludzkich zdolności – tzn. rzeczywistych wolności 

człowieka – a także szans na ich osiągnięcie oraz możliwości czerpania przyjemności ze 

stanów, które ludzie cenią i które zasługują na wartość. Propozycja Sena przyjmuje więc 

pewne znaczenia pojęcia wolności. Po pierwsze, Sen postrzega dobro subiektywne za 

sprawą celów, do których dąży człowiek (człowiek jako podmiot racjonalny 

i odpowiedzialny nie dąży do stanów dla siebie niekorzystnych – za wyjątkiem sytuacji 

dysfunkcyjnych)323. Po drugie, postrzega je obiektywne w ramach relacji społecznych – 

tj. uznania na mocy uzgodnienia społecznego, co będzie dobrym stanem dla jego 

członków. Wynika stąd, że dobro społeczne będzie miało wartość nadrzędną względem 

dobra indywidualnego. Dobro społeczne nie będzie jednak obiektywne w sensie 

metafizycznym; będzie to stan dóbr, który cenią sobie członkowie danego 

społeczeństwa w danym czasie, tj. w określonych warunkach. Przykładem takiego 

rozumienia dobra oraz jego relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem może być 

nakaz jazdy w kasku na motocyklu. Pomimo że jakaś jednostka może uznawać za dobro 

jazdę bez kasku, to jednak społeczeństwo na mocy uzgodnień społecznych 

zadecydowało o stworzeniu takiego nakazu. To, co jednostka uznałaby za dobre, zostało 

więc jej społecznie zakazane. 

Referując koncepcję zdolności w ramach tworzenia perspektyw politycznych 

i gospodarczych, Sen przyjmuje, że dochody oraz wzrost gospodarczy są użyteczne 

tylko w takim stopniu, w jakim promują wartościowe cele, tj. takie, które są dobre dla 

społeczeństwa. Zmiana rozumienia rozwoju z perspektywy dochodów i wzrostu 

gospodarczego na rzecz zdolności może wydawać się elementarnym posunięciem. 

Teoria zdolności przyjmuje w tym wymiarze kilka założeń. 

 
w rozdziale II: Sposoby funkcjonowania i zdolności jako miary realizacji ludzkiej wolności, podrozdział 
3.2. Wolność człowieka w kontekście indywidualizmu. 

322 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XII. 
323 P. Pettit, A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, Oxford 

University Press, New York 2001. 
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Pierwsze założenie to zmiana tzw. głównej zmiennej (focal variable)324. 

Najczęściej równość społeczna oceniana jest poprzez porównanie pewnych 

specyficznych cech jednej jednostki (takich jak dochody, bogactwo, szczęście, wolność, 

lub prawa) z tym samym aspektem innej osoby325. Ocena i pomiar nierówności mogą 

być zatem zależne od wyboru tej zmiennej (dochodu, bogactwa, szczęścia itp.). Sen taką 

zmienną nazywa „główną zmienną” – zmienną, na której przy porównaniach 

interpersonalnych skupia się analiza. W ekonomii rozwój często skupia się na 

wskaźnikach opartych na dochodach lub poziomie konsumpcji326; w ujęciu 

skoncentrowanym na wolności główną zmienną są zdolności ludzi, które mają stanowić 

szerszy wymiar do analizy327. Sen przyjmuje drugie założenie, że znacznie większą 

uwagę w tworzeniu wyborów społecznych i realizacji celów rozwojowych należy 

poświęcić zagadnieniu ludzkiej sprawczości, publicznej debacie oraz ruchom 

społecznym328. Trzecim założeniem są względy proceduralne takie jak prawa człowieka, 

demokracja, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój, które powinny stanowić 

uzupełnienie ekonomicznych podejść związanych z efektywnością. W analizie autor 

będzie to założenie nazywał za Senem podejściem porównawczym329. Następnie 

odniesie te założenia do koncepcji wolności oraz do rozwoju człowieka. 

1.1. Główna zmienna 

Dla Sena różnorodność ludzi wpływać będzie na dobór odpowiednich 

zmiennych ogniskowych. Oznacza to, że stopień zróżnicowania ludzi będzie miał 

wpływ na wybór zmiennych, na których skupia się analiza, oraz na ich pluralizm. Jak 

ujął to Sen: „(…) wszechogarniająca różnorodność ludzi wzmaga potrzebę zajęcia się 

różnorodnością skupienia w ocenie równości”330. W kategoriach operacyjnych można 

by powiedzieć, że stopień ludzkiej różnorodności będzie mieć wpływ na: a) zakres 
 

324 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 2. 
325 Tamże, s. 2. 
326 B. Stevenson, J. Wolfers, Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the 

Easterlin Paradox, „Brookings Papers on Economic Activity”, 2008, No. 1, s. 1-87. 
327 Sen proponuje zmianę rozumienia rozwoju z mierzalnych wskaźników na perspektywę 

zdolności (za sprawą głównej zmiennej), jednak nie definiuje, jak taki mechanizm miałby działać. 
Omawiany wcześniej wskaźnik HDI nie spełnia warunków, o których pisze Sen w kontekście głównej 
zmiennej. HDI przyjmuje zdefiniowane zmienne, które mierzy się dla każdego kraju, nie uwzględnia on 
zatem różnorodności, do której odwołuje się Sen. 

328 S. Alkire, Development..., dz. cyt., s. 194. 
329 Tamże, s. 194. 
330 „The pervasive diversity of human beings intensifies the need to address the diversity of 

focus in the assessment of equality” (tłum własne), zob. A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 3. 
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współczynników konwersji zasobów na zdolności oraz b) parametry (grupowe lub 

indywidualne) współczynników konwersji331. Jeśli chodzi o kwestię nierówności 

dochodowej, konsekwencje różnorodności ludzkiej można dostrzec nie tylko 

w zróżnicowaniu zdolności jednostek do wykorzystywania dochodów, ale także w ich 

zdolności do zarabiania. Gdy proces rozwoju zostanie ograniczony wyłącznie do 

wąskiego rozumienia jako wzrostu gospodarczego, a celem procesu będzie „zdrowa 

gospodarka”, tj. taka, która szybko się rozwija, wówczas dojdziemy do punktu, 

w którym przedmiotem analizy w kontekście celu będą wyłącznie wskaźniki 

statystyczne i ekonomiczne332. Dotyczy to zarówno gospodarek narodowych, jak 

i sytuacji danego regionu lub sektora przemysłu. Zdefiniowana jest w tym kontekście 

również jednostka oceny, np. wzrost dochodu na mieszkańca. 

Natomiast jeśli rozwój będzie zdefiniowany przez rzeczywiste wolności, 

a zdrowa gospodarka to taka, która przyczynia się do ekspansji i wzrostu rzeczywistych 

swobód różnych ludzi, wówczas przedmiotem analizy będzie sytuacja człowieka 

w danym systemie socjoekonomicznym, a jednostką pomiaru – realizacja jego 

zdolności. Zmieniając cel rozwoju z tradycyjnych wskaźników ekonomicznych, które 

mogą być agregowane (np. dochód), na rzecz zdolności, które są różnorodnymi 

niewspółmiernymi ludzkimi możliwościami, dochodzimy do zmiany rozumienia 

rozwoju z perspektywy ekonomicznej na grunt etyczny. Cel w koncepcji rozwoju 

odnosi się do tego, jakie życie możemy prowadzić oraz co możemy robić, a czego 

nie333. Informacje, które są moralnie istotne dla oceny poziomu rozwoju społecznego, 

mogą obejmować nieekonomiczne i niematerialne aspekty życia, takie jak działalność 

kulturalna, godność, szacunek do samego siebie i inne znaczące obszary działania 

człowieka. Rozwój ludzki odnosić się będzie najczęściej do aspektów związanych ze 

zdrowiem oraz edukacją. Wskaźniki takie jak Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI) 

oraz Wskaźnik Ubóstwa Ludzkiego (HPI), przy których powstaniu pracował Sen, 

nadają pewną wagę aspektom zdrowia i edukacji i powstały po to, by przeciwstawić 

pomiary rozwoju gospodarczego wskaźnikom opartym wyłącznie na dochodzie. 

Wymienione wskaźniki zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ich wykonalności, 

 
331 F. Comim, Operationalizing Sen`s Capability Approach, „PsychNology Journal”, 2001. 
332 S. Machowska-Okrój, Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych 

krajach europejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania”, 2014, nr 35, T. 2, s. 409-430. 

333 A. K. Sen, The Standard of Living, [w:] The Standard of Living, ed. G. Hawthorn, Cambridge 
University Press, Cambridge 1987, s. 16. 
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w tym ograniczenia w dostępie do danych na poziomie międzynarodowym oraz 

z uwzględnieniem celu, jakim jest stworzenie prostego i przekonującego wskaźnika 

opisującego w realny sposób poziom rozwoju człowieka. Zdrowie i edukacja nie 

wyczerpują pełnego zakresu zdolności człowieka. W rzeczywistości coraz więcej badań 

pokazuje, że ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie cenią sobie również takie wymiary jak 

bezpieczeństwo przed przemocą, środki do życia oraz własna sprawczość334. Przykład 

może stanowić Raport o Rozwoju Społecznym z 2004 roku, który proponuje 

uwzględnienie także wolności kulturowej (obejmującej swobody społeczne, kulturowe 

i religijne) jako czwartego „filaru” rozwoju społeczeństwa335.  

Sen nazywa „główną zmienną” taką zmienną, w odniesieniu do której dokonuje 

się porównań interpersonalnych (focal variable)336. Wybrana zmienna może mieć 

wewnętrzną wielość (internal plurality)337 i strukturę. Na przykład wolności różnych 

typów mogą być łączone jako preferowane centrum, gdzie wybrana zmienna może 

obejmować kombinację swobód i osiągnięć338. Niektóre zmienne, często uważane za 

elementarne i jednolite, mają w rzeczywistości wiele pluralizmu wewnętrznego, np. 

rzeczywisty dochód lub poziom zaspokojenia preferencji. Cechy ludzi w różnych 

przestrzeniach (takich jak dochód, bogactwo, szczęście itp.) mają tendencję do 

odbiegania od siebie. Równość pod względem jednej zmiennej może nie pokrywać się 

z równością w skali innej. Na przykład w skali równości członkowie społeczeństwa 

mogą być na jednym poziomie, podczas gdy na skali dochodów będą względem siebie 

bardzo nierówni. Tak samo jak równe dochody mogą iść w parze ze znacznymi 

różnicami w bogactwie.  

Pojęcie głównej zmiennej ma służyć Senowi do przedstawienia zmiany 

w zakresie myślenia o rozwoju. Rozwój wymaga wolności, natomiast wolność wymaga 

wielu złożonych czynników, spośród których dochód jest tylko jednym. W koncepcji 

rozwoju Sena ludzie są brani pod uwagę nie tylko jako jednostki maksymalizujące 

 
334 L. Olsson i in., Livelihoods and poverty, [w:] Climate Change 2014 – Impacts, Adaptation 

and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects, Cambridge University Press, Cambridge 2014, 
s. 793-832. 

335 K. Nurse, Culture as the fourth pillar of sustainable development, [w:] „Small States: 
Economic Review and Basic Statistic” 2006, Vol. 11, s. 28-40. 

336 A. K. Sen, Inequality...., dz. cyt., s. 2. 
337 Tamże, s. 2. 
338 Tamże. 
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swoją użyteczność, ale również jako pośrednicy, którzy przyczyniają się do wyborów 

społecznych i sądów wartościujących, a także do działań rozwojowych339. 

Chociaż sprawczość może być wykorzystywana do działań, które rozszerzają 

funkcję użyteczną podmiotu340, to w innych sytuacjach (również jako zaangażowanie 

podmiotu) może ona prowadzić do sytuacji wyboru między osobistą wolnością 

a osobistym dobrobytem341.  

Pierwszym założeniem teorii zdolności jest definicja sprawczości rozumiana 

jako stan podejmowania decyzji oraz tworzenia sytuacji efektywnej władzy, tzn. 

sytuacji, w których decyzje są zgodne z tym, co podmiot by wybrał, gdyby mógł, oraz 

są podejmowane ze względu na posiadane powody342. Drugie założenie głosi, że 

efektywna siła jest często utrzymywana przez grupy, a nie przez jednostki. 

Równocześnie biorąc pod uwagę współzależność życia społecznego, wiele swobód nie 

jest wykonalnych osobno, a efektywną władzę należy postrzegać w kategoriach tego, co 

wybraliby wszyscy lub prawie wszyscy członkowie grupy343. Po trzecie, sprawczość 

może być wykorzystywana do poprawy samopoczucia podmiotu oraz jego rodziny lub 

społeczności, ale równie dobrze może być wykorzystana do realizacji innych celów, 

które osoba ceni, np. pocieszania ofiar katastrofy lub działań ekologicznych. Po czwarte, 

zakres sprawczości człowieka może zawierać ocenę odpowiedzialności podmiotu, 

bazując na jego roli w kreowaniu nowych sytuacji, jak również bazując na jego 

efektywnej sile i zobowiązaniach wobec innych osób.  

Osoby w koncepcji Sena są postrzegane nie tylko jako centra własnego 

dobrobytu (gdzie celem jest optymalizacja), ale także jako podmioty, których działania 

(w tym między innymi nabywanie oraz zbywanie) przyspieszają lub ograniczają 

rozwój344. Co więcej, podmioty mogą wpływać bezpośrednio na kształt społeczeństwa. 

Indywidualna sprawczość jest ostatecznie kluczowa dla rozwiązania większych 

problemów (np. społecznych). Z drugiej strony wolność do realizacji sprawczości, którą 

indywidualnie posiadamy, jest nieuchronnie kwalifikowana i ograniczona dostępnymi 

nam możliwościami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi345.  

 
339 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 19. 
340 To co A. Smith nazwał „sympatią”. 
341 A. K. Sen, Rational Fools..., dz. cyt., s. 329. 
342 Tenże, Commodities..., dz. cyt., s. 211. 
343 Tamże. 
344 S. Dhongde, P. K. Pattanaik, dz. cyt., s. 32. 
345 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XVI-XVII. 
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Głównym celem rozwoju według interpretacji przyjętej w niniejszej pracy, obok 

poszerzania wolności i zdolności człowieka, jest również kultywowanie i wspieranie 

sprawczości zarówno jako celu, jak i jako środka. „Większa wolność zwiększa zdolność 

ludzi do pomagania sobie, a także wpływania na świat, a te kwestie są jednymi 

z najważniejszych dla procesu rozwoju”346. Badania potwierdzające tę tezę znaleźć 

można zarówno u Sena347, jak również u Nussbaum348 oraz u Abhijita Banerjee349. 

Podsumowując, istnieje ścisły związek między ludźmi jako podmiotami 

posiadającymi sprawczość, a procesem rozwoju, który jest częściowo stwarzany przez 

ludzką sprawczość. Wolności i możliwości człowieka mogą być wspierane i rozwijane 

przez porządek publiczny, który z kolei bezpośrednio oddziałuje na możliwości, które 

posiadają ludzie jako członkowie społeczeństwa350. Tak więc ludzka sprawczość, 

wartości i refleksje stanowią integralną i aktywną część procesu rozwoju. W istocie 

wzajemne powiązania między rozwojem a wolnością oraz sposobami, w jakie większa 

swoboda stwarza środek do rozwoju, a także kształtowanie jego efektów, stanowią 

wyraźny fundament koncepcji wolności w odniesieniu do podejścia skoncentrowanego 

na zdolnościach. 

Podejście zdolnościowe do rozwoju podporządkowuje wzrost gospodarczy  

i ekspansję rynku zakresowi ludzkiej wolności. Określa ono również przestrzeń dla 

oceny dobrobytu społecznego i rozwoju, która, jak twierdzi Sen, przewyższa wskaźniki 

oparte na użyteczności351. W odniesieniu do procesu rozwoju tradycyjna ekonomia jako 

podstawowe kryterium zawarte w zasadzie optimum Pareto najczęściej wykorzystuje 

efektywność352. Rozwój związany jest z poszerzaniem wolności i możliwości ludzi, 

traktowaniem ludzi jak sprawcze podmioty oraz z wielowymiarowymi zasadami oceny 

ich rozwoju. Rozważania te mogą zostać połączone z innym podejściem, związanym 

z wymiarem sprawiedliwości, które to Sen określa jako podejście porównawcze. Takie 

podejście oznacza porównywanie parami oraz tworzenie rankingów alternatywnych 

 
346 „Greater freedom enhances the ability of people to help themselves and also to influence the 

world, and these matters are central to the process of development” (tłum własne); tamże, s. 18. 
347 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s.170, 219. 
348 M. C. Nussbaum, Creating Capabilities..., dz. cyt., s. 20. 
349 A. V. Banerjee, E. Duflo, dz.cyt., s.133. 
350 Tamże, s. 18. 
351 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 19. 
352 Zasada, zgodnie z którą 20% badanych obiektów związanych jest z 80% zasobów; zob. 

J. M. Juran, Juran on Quality by Design, Free Press, New York 1992, s. 68-71. oraz A. K. Sen, 
Inequality..., dz. cyt., s. 25. 
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rozwiązań społecznych w kategoriach ogólnej sprawiedliwości (niezależnie od tego, czy 

jakieś inne rozwiązanie jest „mniej sprawiedliwe” lub „bardziej sprawiedliwe”).  

W ramach tworzenia porównań może z kolei wystąpić problem z pozyskaniem 

danych, tzn. niektóre dane mogą być sprzeczne, mogą nie być dostępne,  

a przede wszystkim ludzie mogą się różnić w swojej ocenie stopnia realizacji własnych 

możliwości. Ten aspekt uwzględnia Sen, nazywając go „systematycznym miejscem na 

niekompletność” (systematic room for incompleteness)353. Jednak zdaniem Sena 

pomimo tych ograniczeń można wykorzystać maksymalizujące, choć niekompletne 

podejście porównawcze, aby zidentyfikować i odrzucić opcje, które są wyraźnie gorsze 

od innych zgodnie z wieloma zasadami. Na tej podstawie można budować politykę 

rozwojową, która uwzględnia złożoność życia człowieka oraz wielowymiarowość 

danych wejściowych do analizy interpersonalnej. Kluczowym elementem takiej polityki 

będzie respektowany przez społeczeństwo system wartości determinujący cele oraz 

założenia rozwoju.  

2. Realizacja wolności jako cel polityki publicznej 

2.1. Rola instytucji publicznych 

Jednym z powtarzających się wątków teorii zdolności Sena jest hipoteza, która 

głosi, że dobrze zaprojektowane instytucje publiczne, a w szczególności instytucje 

związane ze społeczeństwem demokratycznym, będą naturalnie służyć sprawie 

wolności, tzn. poszerzaniu granic wolności człowieka354. Jest to możliwe przede 

wszystkim dlatego, że pozwalają one na kontrolę polityki publicznej w sposób, który 

nazywa się pośrednim. Znaczenie wolności pośredniej wydaje się ważne dla 

współczesnego społeczeństwa. Przykładem są działania policyjne mające na celu 

zapobieganie przestępczości na ulicach. Dobrze służą one wolności obywateli, ponieważ 

nikt nie chce być obrabowany ani napadnięty. Kontroli tej nie sprawują jednak 

obywatele, lecz specjalnie powołana do tego instytucja policji355. Założenie wolności, tj. 

wolność do życia tak, jakbyśmy chcieli, może być bardzo mocno wspierane poprzez 

 
353 Zob. A. K. Sen, What Do We Want from a Theory of Justice, „Journal of Philosophy” 2006, 

vol. 53, no 5, s. 223. 
354 Tenże, Liberty and Social Choice, „Journal of Philosophy” 1983, Vol. 80, No. 1, s. 10. 
355 Tamże, s. 19. 
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działania innych instytucji państwowych, jak również organizacji 

międzynarodowych356. 

Błędem byłoby myśleć o osiągnięciach w zakresie wolności tylko  

w kategoriach aktywnego wyboru przez pojedynczy podmiot357. Ta relacja między 

wolnością a funkcjonowaniem instytucji publicznych prowadzi do połączenia wolności 

z rozwojem. Rozwój bowiem obejmuje zarówno instytucje polityczne, jak i dobrobyt 

jednostek. Kiedy pozwolimy na to, aby wolność ludzi mogła być wzmacniana przez 

koncentrację polityki publicznej na realizacji ich preferencji, a nie wyłącznie na 

tworzeniu wyborów, oraz kiedy zdamy sobie sprawę, że cały proces może nastąpić 

w trybie biernym, to uznamy, że różne instytucje społeczne mogą zwiększyć wolność 

człowieka ujmowaną tak, jak rozumie ją Sen358.  

Jako ilustrację takiego powiązania instytucji społecznych z indywidualną 

wolnością przeanalizujmy przykład funkcjonowania policji. Podmiot jako obywatel ma 

preferencje aby ulice były wolne od przestępstw oraz aby system policyjny 

w społeczeństwie działał w sposób efektywny. Czy taka sytuacja zwiększa jego 

wolność? To, że policja ochrania coś, co ma dla podmiotu określoną wartość, nie 

oznacza, że jej działania są celowo ukierunkowane na tę wartość; taka sytuacja może 

być kwestią wyłącznie przypadku. To oznacza również, że podmiot sam może nie mieć 

wpływu na stopień, w jakim policja ochrania dane mienie, a taka kontrola byłaby 

niezbędna, jeśli mamy myśleć o działaniach policji jako sposobie na zwiększenie 

stopnia wolności359. Jednak preferencje podmiotu (ulice wolne od przestępstw) są 

zaspokojone. Jeśli wolność w tym kontekście ma być realizowana, to preferencje muszą 

przyjmować pewną hierarchię. Jak zostało przeanalizowane w poprzednich rozdziałach, 

na mocy uzgodnień społecznych jednostka rezygnuje z części swoich preferencji, jeśli 

reszta członków społeczeństwa ich nie popiera. W tym ujęciu propozycja Sena dotyczy 

zarządzania preferencjami, tzn. odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie preferencje 

jednostki zostaną ograniczone w zamian za pewne gwarancje społeczne dotyczące 

 
356 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 42. 
357 A. K. Sen, Capability and Well-being, dz. cyt., s. 44. 
358 P. Pettit, Freedom..., dz. cyt., s. 109. Sam Sen pisze: „There is a deep complementarity 

between individual agency and social arrangements. It is important to give simultaneous recognition to 
the centrality of individual freedom and to the force of social influences on the extent and reach of 
individual freedom. To counter the problems that we face, we have to see individual freedom as a social 
commitment”; zob. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XII. Powiązanie koncepcji wolności 
w wymiarze poszerzania ludzkich zdolności przez instytucje polityczne stanowi główną oś książki Sena 
pt. Development as Freedom. 

359 A. K. Sen, Liberty and Social..., dz. cyt., s. 19. 
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bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej czy minimalnego poziomu dobrobytu. Natomiast 

taki mechanizm przyjmuje co najmniej dwa założenia360. 

Po pierwsze, preferencja odnośnie stanu ulic wolnych od przestępstw jest 

preferencją, którą podmiot dzieli z takimi współobywatelami, którzy przestrzegają 

prawa. Po drugie, obywatele posiadają pewną sprawczość względem instytucji 

politycznych, tj. gdyby ulice nie były wolne od zbrodni, to obywatele mieliby prawo 

protestować przeciwko takiemu stanowi porządku. W efekcie doprowadziliby do reakcji 

rządu, np. poprzez zwiększenie wydatków na służby porządkowe, które miałyby za 

zadanie poprawienie sytuacji na ulicach.  

Założenia te oznaczają, że chociaż policja kontroluje poziom przestępczości 

bezpośrednio (tj. w sposób aktywny), to podmiot oraz jego współobywatele kontrolują 

jej działania w sposób pośredni. Jeśli bowiem policja nie będzie wykonywać swojej 

pracy prawidłowo, to obywatele mogą podjąć określone działania, aby za 

pośrednictwem rządu zmienić ten stan rzeczy. Oznacza to, że uczestniczymy 

w korzystaniu z preferencyjnej kontroli (względem rządu i jego instytucji) oraz 

związanej z nią wolności (do tworzenia nowego porządku). To z kolei oznacza, że 

każdy z obywateli ma częściową kontrolę oraz częściowy wpływ na realizację wolności. 

Wobec powyższego należy przeanalizować wpływ aktywności obywateli na jakość 

realizowanej polityki państwa w ramach proponowanej przez A. Sena teorii zdolności.  

2.2. Wpływ obywateli na mechanizmy realizacji polityki państwa 

Koncepcję wpływu obywateli na mechanizmy realizacji polityki państwa można 

odnieść do bardzo wielu płaszczyzn. Według Sena istnieją trzy kategorie sytuacji, 

w których podmiot oraz jego współobywatele mogą uczestniczyć w kontrolowaniu osób 

rządzących (dlatego też mogą zwiększać swoją wolność)361. Kontrola sprawowana 

w tych przypadkach jest pośrednia i często jest raczej zdalna niż bezpośrednia czy 

aktywna. Zawiera się w ramach kategorii, w której rząd jest kontrolowany poprzez 

strach przed reakcją obywateli, następnie przez rolę regulacji w zmuszaniu władzy do 

działania według pewnego wzorca oraz przez obecność tych, którzy mówią za obywateli 

jako wybrani przedstawiciele. 

 
360 P. Pettit, Freedom..., dz. cyt., s. 103. 
361 Tamże. 
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W demokratycznym społeczeństwie ludzie za sprawą wymienionych kategorii 

mają wpływ na rząd. Społeczeństwo staje się pośrednim wykonawcą swoich ogólnych 

preferencji, nie tylko dzięki wyborowi urzędników państwowych, ale przez fakt, że ci, 

których wybiorą do rządu, będą się bać wywołania negatywnej reakcji 

w społeczeństwie. Jeśli ludzie zrozumieją, co rząd robi na każdym stopniu 

instytucjonalnym, to obywatele staną się realną władzą polityczną w ramach 

demokratycznych rządów. Ludzie mogą cieszyć się regulacyjną kontrolą, o ile istnieją 

instytucjonalne komórki, na które obywatele mogą wpływać, jeśli uznają je za źle 

funkcjonujące oraz niezadowalające. Kontrola regulacyjna może odbywać się za 

pośrednictwem dowolnego mechanizmu demokratycznego, począwszy od podziału 

władzy po wymóg wspierania decyzji z powodów wynikających z rządów prawa. 

Dobrym przykładem jest schemat demokratyczny, zgodnie z którym ci, którzy decydują 

o kształcie prawa oraz o jego wprowadzeniu, muszą również go przestrzegać. W tym 

duchu siedemnastowieczny republikanin Algernon Sidney napisał do swoich 

ustawodawców: „Mogą zawierać wojny, haniebne traktaty i niesprawiedliwe prawa. 

Jednak po zakończeniu sesji muszą ponieść ciężar tak samo jak inni”362. 

Podwójne znaczenie mocy regulacji oraz reakcji było podkreślane przez wielu 

tradycyjnych myślicieli politycznych. Adam Ferguson ilustruje takie podejście  

w odpowiedzi na retoryczne pytanie o to, co zapewnia prawo i porządek. Twierdzi on, 

że istnienie tego rodzaju porządku „wymaga tkaniny nie mniejszej niż cała konstytucja 

polityczna Wielkiej Brytanii, ducha nie mniej niż żarliwego oraz burzliwego zapału 

szczęśliwego narodu, aby go zabezpieczyć”363.  

Ostatnim proponowanym przez Sena sposobem kontroli, który promuje ludzką 

wolność, jest kategoria, w ramach której obywateli reprezentują wybrani 

przedstawiciele364. Taka kategoria może przybrać formę aktywną bądź pasywną. 

Przedstawiciele mogą aktywnie wpływać na władze lub mogą po prostu być gotowi, aby 

reagować na to, co robi rząd. W obu przypadkach zależność może wynikać z preferencji 

osób reprezentowanych w sposób aktywny lub zdalny. Na przykład przedstawiciele 
 

362 „They may make prejudicial wars, ignominious treaties, and unjust laws. Yet when the 
session is ended, they must bear the burden as much as others” (tłum. własne); zob. A. Sidney, Discourses 
Concerning Government, Liberty Fund, Indianapolis 1990, s. 571. 

363 „But it requires a fabric no less than the whole political constitution of Great Britain, a spirit 
no less than the refractory and turbulent zeal of this fortunate people, to secure it” (tłum. własne); zob. 
P. Pettit, Varieties of Public Representation, [w:] Political Representation, ed. I. Shapiro et al., 
Cambridge University Press, Cambridge 2010. 

364 P. Pettit, Freedom..., dz. cyt., s. 103; A. Ferguson, An Essey on the History of Civil Society, 
Edinburgh 1767, s. 167 [reprint 1966]. 
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mogą aktywnie śledzić preferencje obywateli lub mogą reagować w sytuacji, w której 

zostaną zakwestionowani przez obywateli, jeśli ich działania nie będą odzwierciedlać 

niektórych szeroko rozpowszechnionych preferencji. 

Powyższe rozważania pokazują, w jaki sposób wolność człowieka może być 

postrzegana jako coś, co ma wpływ na konstytuowanie się decyzji politycznych. 

Kluczowymi elementami tej roli, za sprawą których sami obywatele w sposób wolny 

kształtują swoje społeczeństwo, są mechanizm kontroli oraz jego złożoność. 

W koncepcji Sena jednostka jest postrzegana przede wszystkim jako członek 

określonej prawno-politycznej społeczności. Z tego powodu mechanizm kreowania 

działań politycznych jest zogniskowany wokół elementów takich jak: ochrona praw, 

edukacja czy równość w dostępie do mechanizmów demokratycznych. Takie 

rozwiązanie ma wspierać nie tylko wolność człowieka, lecz przede wszystkim jego 

rozwój. W następnym paragrafie pracy przedstawiono analizę w ramach 

zaproponowanych przez Sena kategorii wolności, tj. wolności wprost oraz nie-wprost. 

3. Wymiary wolności  

3.1. Wolność wprost oraz nie-wprost 

Sen jest autorem liberalnego paradoksu365, którego istota polega na 

niemożliwości istnienia metody podejmowania społecznych decyzji, która spełniałaby 

zarówno zasadę optymalności Pareto, jak i sformułowany przez Sena postulat głoszący, 

że mechanizm decyzyjności powinien zapewnić jednostkom przynajmniej minimalną 

autonomię366. 

 
365 A. K. Sen, Collective Choice and Social Welfare, Holden-Day, San Francisco 1970; tenże, 

The Impossibility of a Paretian Liberal, „Journal of Political Economy” 1970, Vol. 78, No. 1, s. 152-157. 
366 Autonomia jest tu rozumiana jako samorządność, działanie zgodnie z wybranym przez siebie 

planem. Odnosi się zatem do czegoś bardziej konkretnego niż opisana przez Sena ogólna naturalna 
zdolność człowieka do działania, posiadania i reagowania według własnych wartości. Autonomia może 
być rozumiana jako zdolność do planowania swojego życia zgodnie z własnymi wartościami. Polega ona 
na analizie kontrfaktycznej i podejmowaniu decyzji w czasie. Na przykład palacz może chcieć zapalić 
papierosa, a jednocześnie chcieć być osobą, która nie chce palić; może robić plany i podejmować 
działania, aby doprowadzić do tego drugiego człowieka (zob. A. K. Sen, Rationality..., dz. cyt., s. 18). 
Jednak to inne przyszłe „ja” nie pojawiłoby się znikąd, lecz byłoby powiązane z obecnym „ja” przez 
autobiograficzną narrację, którą można opowiedzieć w obu kierunkach w odniesieniu do wybranych 
ścieżek opcji. Tak rozumiana autonomia ma złożone wymagania, włączając w to osobiste zdolności do 
praktycznego rozumowania (wyobraźnia, kalkulacja, podejmowanie wiążących zobowiązań), zdolność do 
interweniowania w świecie, wiarygodną informację oraz przewidywalne środowisko. Wydaje się zatem, 
że dobrze nadaje się do analizy możliwości człowieka, pod względem wielopłaszczyznowej relacji 
między osobami i zasobami, która warunkuje efektywny dostęp do wartościowych funkcji; zob. 
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Twierdzenie Sena wywołało ogromne zainteresowanie i lawinę komentarzy,  

w których rozważano, jak można uniknąć owego paradoksu. W szczególności chodziło 

o rolę funkcji decyzyjności społecznej, która nie może gwarantować spełnienia trzech 

wykreowanych przez Sena warunków: po pierwsze, pracy nad dowolnym profilem 

preferencji wśród jednostek; po drugie, pewności, że jeśli każda jednostka woli stan 

społeczny x od stanu y, to zawsze ten stan zostanie wybrany; po trzecie, że liberalizm 

jako ustrój zawsze zwycięży w demokracji. W związku z tym ostatnim warunkiem jedną 

z dyskutowanych kwestii było pytanie o wolność oraz o realizację decyzyjności 

jednostki367. 

Możliwe są według Sena co najmniej dwa rozwiązania. Można powiedzieć, że 

osoba decyduje, jeśli stawia się przed nią wybór pomiędzy A i B. Druga możliwość to 

stan spełnienia warunku, że osoba faktycznie może wybrać A lub B, ale liczy się nie 

wybór pomiędzy A oraz B, tylko sama jego możliwość. W pierwszym przypadku 

decyzyjność wymaga bezpośredniej wolności; to podjęcie wyboru decyduje o tym, co 

się stanie. Natomiast w drugim decyzyjność wymaga jedynie pośredniej kontroli lub 

pośredniej wolności, jeśli nie określa tego, co się dzieje lub jak wybrałaby osoba. Kiedy 

Sen mówi o stanie, w którym podmiot podejmuje decyzję w kontrfaktycznej sytuacji368, 

zakłada, że sposób, w jaki podmiot podejmuje decyzje, jest funkcją tego, jak ten 

podmiot działa w rzeczywistym świecie. Oznacza to, że decyzja wyraża rzeczywistą 

skłonność do wyboru. W tym przypadku podmiot decyduje względem określonego 

wzorca (który może się różnić od tego, w jaki sposób podmiot jest rzeczywiście skłonny 

wybierać w danej sytuacji). Takie założenie jest prawdopodobne. Środki, które decydują 

o kontrfaktycznym wyborze podmiotu, zapewnią mu pewien stopień władzy. Oznacza 

to, że gdy wybór zależy od wyniku, to skłonność podmiotu do wyboru musi być 

zdeterminowana w szerszym kontekście; to podejście definiuje, czy A lub B będzie 

wybrane, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.  

Wolność polega więc na korzystaniu z decyzyjności, a w szerszym kontekście na 

korzystaniu z decydujących preferencji, tj. tych, które przesądzają o wyborze. Teoria 

 
T. R. Wells, Reasoning About Development: Essays On Amartya Sen’s Capability Approach (praca 
doktorska), Erasmus University Rotterdam, 2013, s.119 [online], 2013 [dostęp: 15.06.2020]. Dostępny w 
internecie: https://repub.eur.nl/pub/40509/Thesis%20-%20Wells.pdf. 

367 Por. m.in. R. Nozick, dz. cyt.; P. Gardenfors, Rights, Games and Social Choice, „Noûs” 
1981, Vol. 15, No. 3, s. 341-356; A. K. Sen, Liberty and Social..., dz. cyt., s. 18-20; R. Sugden, The 
Political Economy of Public Choice, Wiley, Oxford 1981. 

368 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 66. 



 

125 

 

wyboru społecznego reprezentuje wolność jako wymagającą jedynie decyzji nie 

wprost369.  

Część komentatorów Sena wskazuje, że kiedy podmiot podejmuje konkretny 

wybór, to zakłada się, że musi być świadom tego faktu (tj. faktu zgody) oraz 

przypuszczalnie na to się zgodził, tzn. istnieje stan indywidualnej zgody na wybór 

mający skutki, które przesądzają o decyzyjności370. Według autora niniejszej pracy Sen 

uważa za rzecz oczywistą, że kiedy czyjaś preferencja jest decydująca pośrednio, to 

dana osoba jest świadoma tego faktu lub przynajmniej jego prawdopodobieństwa, 

chociaż być może nie w tym samym momencie, kiedy podejmuje wybór. Przy takim 

założeniu nie można powiedzieć, że zwiększa się czyjaś wolność, jeśli podmiot nie był 

świadomy oddziaływania określonych preferencji. Ten pogląd można zilustrować na 

przykładzie osoby, której preferencje w odniesieniu do braku podjęcia leczenia są 

przestrzegane w sytuacji, gdy osoba jest nieprzytomna. Preferowanie przez osobę 

unikania określonego leczenia jest respektowane przez lekarzy pomimo tego, że 

uważają oni, iż zmniejsza to szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Sen proponuje 

zatem rozróżnienie na dwie koncepcje wolności, bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza 

z nich reprezentuje wybory podmiotu w zakresie decyzyjności pomiędzy dwoma 

alternatywami, z których jedna ma przeważać. Wolność pośrednia natomiast wymaga 

albo rzeczywistego, albo hipotetycznego wyboru. Sen rozumie wolność pośrednią 

w kontekście społecznym jako rodzaj swobody, co ma mieć istotne konsekwencje dla 

demokracji i ogólnego zrozumienia, w jaki sposób instytucje mogą wspierać naszą 

wolność.  

Można sformułować pytanie, czy jeśli wolność podmiotu (wolność pośrednia) 

jest dobrze realizowana, to postrzeganie wolności wyłącznie w kategoriach tego, kto 

sprawuje kontrolę, jest nieodpowiednie371. Takie pytanie pomija jednak rozróżnienie 

między dwoma możliwymi sposobami, w których człowiek może cieszyć się 

preferencjami372. Preferencje danej osoby w odniesieniu do wyboru pomiędzy A i B 

 
369 A. K., Sen, Poor, Relatively Speaking, „Oxford Economic Papers” 1983, Vol. 35, No. 2, s.159. 
370 P. Pettit, Freedom..., dz. cyt., s. 93. Abstrahuję tutaj od zagadnienia, czy podmiot ma 

kontrolę, jeśli w rzeczywistości nie chce, aby preferencja, na podstawie której wybiera, była skuteczna, 
jak w przypadku alkoholika lub narkomana; zob. H. G. Frankfurt, The Importance of What We Care 
About, Cambridge, University Press, Cambridge 1988. Rozwinięcie tej kwestii zob. P. Pettit, A Theory 
of..., dz. cyt. 

371 A. K. Sen, Liberty and Social..., dz. cyt., s. 19.  
372 P. Pettit, Joining the Dots. [w:] Common Minds: Themes from the Philosophy of Philip Pettit, 

ed. H. G. Brennan i in., Clarendon Press, Oxford 2007, s. 279-284. 
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będą decydujące nie tylko wtedy, gdy jej preferencje w danej sprawie są rozstrzygające 

dla wszystkich możliwych przypadków, w których pojawia się dana kwestia. Będą 

decydujące również wtedy, kiedy jej preferencje w każdej możliwej sprawie, w której 

pojawia się ta kwestia, będą przeważające. Na przykład fakt, że podmiot preferuje 

A w stosunku do B w danej sytuacji, np. w sprawie, w której nie są zaangażowane inne 

osoby, nie oznacza, że we wszystkich możliwych przypadkach, w tym w sytuacjach, 

w których zaangażowane są również inne osoby, pierwszeństwo będzie miało A. Może 

się bowiem okazać, że w niektórych przypadkach, w których inne osoby chcą, aby 

podmiot zapewnił, że B jest faktycznie preferowane, może być tak, że pierwszeństwo 

będzie mieć B373. To spostrzeżenie jest ważne, ponieważ wyjaśnia, dlaczego nie ma 

sprzeczności między stwierdzeniem, że preferencje danej osoby są decydujące 

w rozumieniu pojęcia wolności u Sena, a zgodą z jego założeniem, że wybór może być 

czasem podyktowany preferencjami innych374. 

3.2. Wolność preferencji 

Być może najważniejszym aspektem koncepcji Sena w kontekście wolności jest 

myśl, że wolność wymaga decydujących preferencji, a nie decydujących wyborów. To 

znaczy, że wolność człowieka wymaga przede wszystkim zapewnienia mu przestrzeni 

do realizacji jego preferencji (tj. tych preferencji, które są dla niego ważne), a nie 

wyłącznie przestrzeni do podejmowania decyzji. Według interpretacji koncepcji opartej 

na zdolnościach człowiek na podstawie preferencji podejmuje wybory, tj. uświadamia 

sobie preferencje rozumowo (czyli racjonalizuje je), a następnie podejmuje decyzje. 

Ważne jest, aby podkreślić, że preferencje wymagają czegoś więcej niż tylko ich 

zaspokojenia. W ujęciu wolności do realizacji preferencji koncepcja ta zdaniem autora 

niniejszej pracy przyjmuje założenie, że preferencje podmiotu kontrolują i bezpośrednio 

wpływają na podjęte wybory. Jest jednak coś, o czym Sen nie wspomina – to proces 

kształtowania preferencji. Indywidualne preferencje powstają na bazie społecznych 

 
373 Pettit pisze: „One would say that a person is decisive in relation to whether A or B just in 

case they can choose between A and B. The other would say that the person is decisive just in case 
a weaker condition is fulfilled: they can choose whether A or B or what they would have chosen, did they 
have a choice, determines whether A or B. On the first reading, decisiveness requires direct control or 
direct freedom; the exercise of choice determines what happens. On the second, it requires only indirect 
control or indirect freedom; if the exercise of choice does not determine what happens, how the person 
would have chosen does”; zob. P. Pettit, Capability And Freedom: A Defence Of Sen, „Economics and 
Philosophy” 2001, Vol. 17, Issue 1, s. 3. 

374 A. K., Sen, Choice, Welfare and Measurement, Basil Blackwell, Oxford 1982. 
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uzgodnień i to dzięki procesowi socjalizacji oraz edukacji mogą zostać 

zracjonalizowane przez podmiot. Z tego powodu założenie Sena wydaje się być bardziej 

skomplikowane. Innymi słowy, o decydujących preferencjach nie możemy mówić, gdy 

następuje ich zaspokojenie wskutek przypadku lub zbiegu okoliczności. Oznacza to 

również, że zaspokojenie preferencji nie powinno być uzależnione od spełnienia innych, 

zewnętrznych warunków poza jednym, tzn. tym, że posiada się preferencje375. 

Aby uznać osobę za niezależnie funkcjonującą, wymagane jest, by jej 

preferencje były decydujące niezależnie od ich treści, tzn. niezależnie od tego, czy 

preferuje się A, czy B. Podmiot jest wolny w stosunku do A lub B tylko wtedy, gdy 

w zależności od tego, jakie są jego preferencje, wybiera A lub B. Wolność wymaga, aby 

preferencje były wspierane w sposób niezależny od ich treści. Co więcej, w sytuacji 

wyboru pomiędzy A i B można wyróżnić dwa stany: po pierwsze, sam wybór pomiędzy 

A i B (direct), jak również stan, w którym decyzja powoduje, że A lub B w ogóle 

wystąpią (indirect). W pierwszym stanie preferencja zakłada kontrolę bezpośrednią, 

prowadząc podmiot do właściwego wyboru. W drugim zakłada jedynie kontrolę na 

odległość, tzn. działanie poprzez interwencję innych podmiotów. W obu przypadkach 

preferencja sprawuje kontrolę poprzez doprowadzenie podmiotu do właściwego 

wyboru, a w przypadku gdy robi to poprzez działania innych, kontrola zwykle przybiera 

aktywną formę. W pierwszym wariancie decyzja materializuje się całkowicie wewnątrz 

podmiotu, przechodząc przez proces deliberatywny łączący preferencje i wybór. 

W drugim przypadku materializuje się poprzez dane wejściowe w stosunku do większej 

domeny utworzonej przez zastępców i pełnomocników podmiotu. 

4. Rozszerzenie koncepcji wolności 

4.1. Inne wymiary wolności 

Teoria zdolności bierze pod uwagę społeczny wymiar wolności, natomiast 

w koncepcji wolności społecznej poruszane są całkiem odmienne aspekty376. Można je 

 
375 G. A. Cohen, Amartya Sen's Unequal World, „New Left Review” 1994, Vol. 203, no. 1 

[online], 01-02.1994 [dostęp: 28.03.2020]. Dostępny w internecie: https://newleftreview.org /issues/i203 
/articles/g-a-cohen-amartya-sen-s-unequal-world. 

376. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 111. 
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opisać jako „wolność opcji” oraz „wolność statusu”377. Wolność opcji jest często 

określana jako wolność wyboru lub wolność szans. Zwolennicy teorii wolności 

społecznej przyjmują następujące założenia: po pierwsze, że jednostki i społeczeństwa 

mogą się różnić w interpretacji pojęcia „wolności”; po drugie, że większa swoboda 

wyboru jest lepsza niż mniejsza; po trzecie, że można traktować wolność jako coś, co 

można i warto zmierzyć w celu analizy, aby następnie porównać jednostki i ocenić, 

które społeczeństwa posiadają więcej wolności378. Wolność w tym sensie jest często 

interpretowana przez ekonomistów w ramach teorii wolnego rynku. Zakłada się, że 

zwiększając dostępność towarów i usług, rynek zwiększy swobodę wyboru. Jedną 

z kwestii, która zdominowała dyskusję o koncepcji „wolności opcji”, jest to, czy jej 

założenia faktycznie się realizują oraz czy każdy wzrost liczby opcji dostępnych dla 

danej osoby lub społeczeństwa powinien być traktowany jako sposób na zwiększenie 

wolności379.  

Jednak nie tylko liczba opcji ma znaczenie przy próbie opisu zakresu realizacji 

wolności opcji przez ludzi. Ważne jest również to, w jakim stopniu opcje te są 

zróżnicowane i wartościowe – niezależnie od kryteriów wartości – dla zaangażowanych 

podmiotów. Natomiast próby definiowania wolności za pomocą funkcji określającej 

liczbę opcji nie udają się, ponieważ są one sprzeczne z obserwacjami. Przede wszystkim 

dlatego, że nie ma zgody co do tego, jak ująć w obliczeniach opcje potencjalne, tj. te 

opcje, które są dostępne, ale podmiot nie jest ich świadomy.  

Według proponowanej interpretacji omawiane podejście zakłada z jednej strony, 

że opcja jest dodawana do wybranego przez podmiot zakresu tylko wtedy, gdy podlega 

kontroli niezależnej od treści i od pozwolenia podmiotu; z drugiej strony zakres opcji 

istotnych dla wolności opcji wykracza poza te, które są bezpośrednio i aktywnie 

kontrolowane przez niego. Pierwszy wniosek jest więc taki, że jakość kontroli 

wymagana dla wolności opcji jest wyższa, niż się powszechnie zakłada; po drugie, ilość 

lub zakres opcji, z których można korzystać w ramach wolnego wyboru, jest większa, 

niż sugerują standardowe podejścia. Oznacza to, że nie wystarczy sama kontrola wyboru 

i osiągnięcie pewnego poziomu swobody podejmowania wyborów, dopóki fizycznie nie 

 
377 P. Pettit, Free Persons and Free Choices, [w:] „History of Political Thought” 2007, Vol. 28, 

No. 4, s. 709-718. 
378 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 24, 186. 
379 R. Sugden, The Metric of Opportunity, „Economics and Philosophy” 1998, Vol. 14, Issue 2, 

s. 307-337. 
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jest możliwe dokonanie konkretnego wyboru380. Podmiot musi mieć możliwość 

dokonania wyboru w tym sensie, że wybór jest nie tylko możliwy, ale stosunkowo dla 

niego dostępny. Nie może być narażony na kontrolę innych osób oraz nie może być 

powstrzymywany przez innych na siłę lub nie może ograniczać go jakieś zagrożenie. 

W tym kontekście autor pracy przeanalizuje wpływ czynników zewnętrznych na 

realizację teorii zdolności człowieka. 

4.2. Wpływ rynku na nierówność oraz na wolność ludzi 

Rola, jaką odgrywają rynki w kontekście wolności, odnosić się będzie do tego, 

co ludzie są w stanie robić w ich obrębie381. Istnieje wiele osób, których działania 

świetnie funkcjonują na rynku gospodarczym, ale są też grupy, których interesy mogą 

zaszkodzić pozostałym członkom rynku. Przeprowadzenie analizy koncepcji wolności 

w ramach pojęcia zdolności musi się opierać na uwzględnieniu różnorodności 

przestrzeni oraz różnorodności jednostek. Przewagi oraz ograniczenia, które ludzie mają 

względem siebie, mogą dotyczyć bardzo różnych aspektów, np.: wolności, poziomu 

dochodów, zasobów, podstawowych dóbr czy dostępu do praw społecznych 

i politycznych. Te czynniki stanowią przestrzeń do budowania miar nierówności, jednak 

ich różnorodność stanowi poważne utrudnienie.  

Sen z tego powodu proponuje rozróżnienie, wyodrębniając zarówno (1) korzyści 

danej osoby w kontekście poziomu osiągnięć, jak również (2) niedobór w zakresie tego, 

co osoba maksymalnie mogłaby osiągnąć382. Obie drogi mogą prowadzić do bardzo 

różnych wyników. Po pierwsze, jeśli maksymalna wartość, z której obliczany jest 

niedobór, różni się względem poszczególnych ludzi, to wtedy kolejność osiągnięć 

bezwzględnych może różnić się od kolejności niedoborów. Po drugie, nawet jeśli 

przyjmuje się tę samą maksymalną wartość dla wszystkich ludzi, to różnica może 

wynikać z faktu, że porównania dokonuje się nie w kategoriach bezwzględnych, lecz 

w skalach proporcjonalnych. Równość między osobami można zdefiniować albo 

w kategoriach osiągnięć (tj. „równości osiągnięć”), albo w kategoriach niedoborów 

 
380 I. Carter, A Measure of Freedom, Oxford University Press, Oxford 1999; M. H. Kramer, The 

Quality of Freedom, Oxford University Press, Oxford 2003; H. Steiner, An Essay on Rights, Basil 
Blackwell, Cambridge 1994. 

381 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 6. 
382 Tenże, Inequality..., dz. cyt., s. 104. 
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względem maksymalnych wartości, które są potencjalnie każdemu dostępne383. Dla 

„równości osiągnięć” aspektem porównań będą rzeczywiste opcje, z których wybiera 

podmiot. W drugim przypadku, tj. kategorii wolności, bazę do porównań będą stanowić 

poziomy faktycznych alternatywnych osiągnięć, z których dana osoba może wybrać. 

Drugą kategorią będzie „równość niedoborów”, w której porównywane są 

rzeczywiste braki osiągnięć w kontekście maksymalnych osiągnięć. W kontekście 

wolności równość niedoborów dotyczyć będzie różnic w niedoborach z punktu widzenia 

osiągnięcia maksymalnej wolności. Obie kategorie będą ważne dla koncepcji wolności. 

Równość niedoborów podkreśla równe wykorzystanie odpowiednich potencjałów, 

podczas gdy równość osiągnięć koncentrować się będzie na osiągnięciu absolutnej 

równości. Jeśli różnice pomiędzy ludźmi uniemożliwiają wyrównanie potencjału, który 

mogą osiągnąć, to może istnieć dwuznaczność w analizie, zarówno w ocenie równości, 

jak i wolności do osiągnięć.  

W przypadku poważnej niepełnosprawności osiągnięcie równości może być 

trudne do zrealizowania. Bardziej adekwatne wydaje się być skoncentrowanie analizy 

na kategorii niedoborów. Można bowiem argumentować, że nawet osobie 

niepełnosprawnej nie da się w żaden sposób zapewnić swobody korzystania z takiego 

samego poziomu funkcjonowania, np. takiej samej zdolności do swobodnego 

poruszania się, jak ludziom zdrowym. Jest to problem bardziej pokazujący próbę 

maksymalizacji zdolności do częściowego funkcjonowania takiej osoby aniżeli 

związany z próbą analizy jej niedoborów (z perspektywy ludzi, którzy mają wyższą lub 

maksymalną zdolność do funkcjonowania). Jest to kierunek, w którym podążała 

również argumentacja Rawlsa w aspekcie „maximin” oraz „maximum 

leksykograficznego”384. Zasady sprawiedliwości Rawlsa nie przyznają bezpośrednio 

zakresu zdolności osobom niepełnosprawnym w dziedzinie rozumowania „maximin”, 

ponieważ jego Zasada Różnicy (Difference Principle)385 ogranicza użycie „maximin” do 

zachowania dóbr pierwotnych, podczas gdy deprywacja osób niepełnosprawnych ma 

miejsce w aspekcie zdolności.  

 
383 Tamże, s. 144. 
384 Tenże, The idea..., s. 103. 
385 Zob. Z. Miklosi, How Does the Difference Principle Make a Difference?, „Res Publica” 

2010, Vol. 16, No. 3, s. 263-280 [online], 10.2010 [dostęp: 16.05.2020]. Dostępny w internecie: 
https://www.researchgate.net/publication/225722576_How_Does_the_Difference_Principle_Make_a_Dif
ference. 



 

131 

 

Można oczywiście uzasadniać, że polityka, która próbuje realizować taki ideał 

równości osiągnięć, może doprowadzić do wdrożenia poziomu równości (ogólnie) 

wszystkich obywateli. Takie ich zrównanie może jednak doprowadzić do sytuacji, 

w której osoba nr 1 może osiągnąć tylko x, podczas gdy osoba nr 2 może osiągnąć 2x. 

Wówczas może nastąpić ograniczenie osoby nr 2, tak by jej maksymalne osiągnięcie 

wynosiło x, analogicznie jak reszty obywateli. Taki stan byłby jednak niedopuszczalny 

z perspektywy koncepcji, która koncentruje się na wolności.  

Problem zatem nie dotyczy tego, czy równość, o której się dyskutuje, powinna 

być jedyną zasadą, która jest stosowana, ale czy w mieszanej strukturze, w której 

uwzględniane są zarówno czynniki agregujące, jak i równość, wymagania równości jako 

takie są najlepiej reprezentowane przez „równość niedoboru”, a nie przez „równość 

osiągnięć”. Zagadnienia związane z rozróżnieniem między osiągnięciami a niedoborami 

nie pojawiają się w standardowych dyskusjach ekonomicznych na temat nierówności. 

Literatura zajmująca się teorią dobrobytu oraz nierównością często pomija aspekt 

różnorodności ludzi i ma skłonność do traktowania ich w ten sam sposób, między 

innymi przyznając im te same maksymalne potencjały. Koncepcja wolności w ujęciu 

zaproponowanym przez Sena uwzględnia tę kwestię i koncentruje swoją uwagę właśnie 

na ocenie potencjału człowieka i próbie tworzenia narzędzi do porównań 

interpersonalnych. Kolejnym etapem analizy znaczenia koncepcji wolności 

w odniesieniu do rozwoju oraz kontekstu politycznego jest teoria wyboru społecznego.  

4.3. Wybór społeczny 

Teoria wyboru społecznego ma bardzo długą historię, sięgającą przynajmniej 

starożytnej Grecji386. Teoria ta dotyczy zasad leżących u podstaw wyboru i preferencji, 

gdy grupa osób ma różne preferencje w stosunku do dostępnych opcji. Uważa się w niej 

za pożądane odzwierciedlenie indywidualnych preferencji w preferencjach 

grupowych387.  

Teoria wyboru społecznego zajmuje się zasadami agregacji preferencji, jak 

również formalną analizą agregacji informacji w celu wygenerowania wyboru 

społecznego lub preferencji. Podstawą tej teorii jest praca Kennetha Arrowa Social 

 
386 A. K. Sen, The Possibility of Social Choice, dz. cyt. 
387 Tenże, Collective choice..., dz. cyt. 
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Choice and Individual Values388 oraz książka pt. Collective Choice and Social 

Welfare389 A. Sena. Główne odkrycie Arrowa to jego słynne twierdzenie 

o niemożliwości ogólnej: agregacja w wyborze społecznym jest niemożliwa, jeśli proces 

agregacji ma spełniać racjonalne warunki. Prace Sena390 wskazują na ograniczenia 

informacyjne związane z teorią Arrowa, sugerując, że agregacja z większym zasobem 

informacyjnym pozwala na dokonywanie wyborów społecznych przy użyciu bardziej 

„atrakcyjnych” mechanizmów. W szczególności takie informacje mogą obejmować 

użyteczną lub indywidualną informację o dobrostanie. Ta informacja może z kolei 

posłużyć do analizy zajmującej się porównaniami interpersonalnymi. 

W ramach koncepcji Sena dotyczącej wolności można wyróżnić trzy założenia 

relacji swobód człowieka do teorii wyboru społecznego391. Po pierwsze, czasami nie 

można mieć spójnych ram dla uzasadnionej oceny społecznej, biorąc pod uwagę 

heterogeniczność preferencji i wartości, które mają różni ludzie, nawet w danym 

społeczeństwie. W tym ujęciu nie może istnieć coś takiego jak racjonalna i spójna ocena 

społeczna. Słynne „twierdzenie o niemożliwości” Kennetha Arrowa jest czasami 

przywoływane w tym kontekście. To niezwykłe twierdzenie jest zazwyczaj 

interpretowane jako dowód niemożności racjonalnego wyprowadzenia wyboru 

społecznego z indywidualnych preferencji. Po drugie, możliwy jest argument 

odwołujący się do „niezamierzonych konsekwencji” bazujący na teoriach Adama 

Smitha, Carla Mengera i Friedricha Hayeka392. Jeśli większość ważnych rzeczy, które 

się zdarzają, nie jest zamierzona (i nie została spowodowana przez celowe działanie), to 

uzasadnione próby dążenia do tego, co chcemy, mogą wydawać się bezcelowe. Po 

trzecie, można sformułować pytanie, czy sposoby zachowania członków społeczeństwa 

mogą wykraczać poza wąsko zdefiniowany interes własny? Jeśli nie, to można 

wnioskować, że podczas gdy mechanizm rynkowy może nadal działać (ponieważ ma on 

wywoływać wyłącznie ludzki egoizm), to nie mogą funkcjonować żadne uzgodnienia 

społeczne, które wymagałyby czegoś „społecznego” lub „moralnego”, lub 

„zaangażowanego”. Możliwość uzasadnionej zmiany społecznej w tym ujęciu nie może 

 
388 K. J. Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, New York 1963. 
389 A. K. Sen, Collective Choice ..., dz. cyt. 
390 Tamże; tenże, Idea..., dz. cyt. 
391 Tenże, Rational Fools..., dz. cyt, s. 317-344; tenże, Goals, Commitment, and Identity, 

„Journal of Law, Economics and Organization” 1985, Vol. 1, No 2, s. 341-356. 
392 F. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, University of Chicago Press, 

Chicago 1967, s. 96-105. 
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wykraczać poza działanie mechanizmu rynkowego (nawet jeśli prowadzi do 

nieefektywności, nierówności lub ubóstwa). 

Twierdzenie Arrowa w rzeczywistości nie ustala niemożliwości racjonalnego 

wyboru społecznego, ale pewną niemożliwość, która pojawia się, gdy próbujemy oprzeć 

wybór społeczny na ograniczonej klasie informacji. W pracach nad teorią wyboru 

społecznego powtarzającym się tematem była trudność w łączeniu indywidualnych 

preferencji w preferencje społeczne. Obrazują to przykłady, np. paradoks głosowania 

większością głosów, czyli tzw. paradoks Condorceta393. Zdaniem autora niniejszej 

rozprawy problem z tego rodzaju analizami polega na tym, że nie wykraczają one poza 

zbiór przykładów. Na to między innymi zwrócił uwagę Arrow, który wykazał, w jaki 

sposób poszczególne mechanizmy agregacji działają w konkretnych przypadkach oraz 

w jaki sposób klasy mechanizmów działają we wszystkich „możliwych” 

scenariuszach394.  

Twierdzenie Arrowa pokazuje, że nie tylko rządzi większość, ale również, że 

wszystkie mechanizmy podejmowania decyzji, które opierają się na tej samej bazie 

informacyjnej (to znaczy tylko na indywidualnych porządkach odpowiednich 

alternatyw), prowadzą do pewnej niespójności lub nieskończoności395. To twierdzenie 

nie wyklucza w ogóle mechanizmów decyzyjnych, które wykorzystują bazy 

informacyjne inne niż zasady głosowania. Podejmując decyzję społeczną w sprawach 

ekonomicznych, naturalne byłoby rozważenie innych rodzajów informacji, co z kolei 

doprowadza do wniosku, że zasada większości – niezależnie od tego, czy jest spójna, 

czy też nie, byłaby poza rynkowym mechanizmem rozstrzygania sporów 

gospodarczych. 

Inną kwestią, na którą należy również zwrócić uwagę, jest to, że polityka 

konsensusu społecznego wymaga nie tylko działania na podstawie danych 

 
393 Rozważ trzy osoby, w przypadku których osoba pierwsza preferuje stan społeczny lub wynik: 

x do y do z, druga preferuje y od z do x, a trzecia z do x do y. Większość (1 i 3) woli x do y, większość (1 i 2) 
woli y do z, a większość (2 i 3) woli z do x. Tak więc dla każdego wyniku inny jest stan preferowany 
przez większość, a ranking wyników oparty na prostej zasadzie większości jest nieprzechodni; zob.  
M. B. Garman, M. I. Kamien, The paradox of voting: Probability calculations, „Behavioral Science” 
1968, Vol. 13, No 4, s. 306-316 [online], 29.12.2006 [dostęp: 21.01.2020]. Dostępny w internecie: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bs.3830130405; R. G. Niemi, H. Weisberg, 
A mathematical solution for the probability of the paradox of voting. „Behavioral Science” 1968, Vol. 13, 
No 4, s. 317-323 [online], 29.12.2006 [dostęp: 21.01.2020]. Dostępny w internecie: https://onlinelibrary 
.wiley.com/doi/abs/10.1002/bs.3830130406; R. G. Niemi, J. R. Wright, Voting cycles and the structure of 
individual preferences, „Social Choice and Welfare” 1987, Vol. 4, No 3, s. 173-183. 

394 K. J. Arrow, dz. cyt. 
395 Tamże. 
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indywidualnych preferencji, ale także wrażliwości decyzji społecznych na rozwój 

indywidualnych preferencji i norm. W tym kontekście szczególną wagę należy 

przywiązywać do roli publicznej dyskusji i interakcji w tworzeniu wspólnych wartości  

i zobowiązań. Nasze idee dotyczące tego, co jest sprawiedliwe, a co nie, mogą nie 

odpowiadać stanowiskom przedstawianym w publicznej dyskusji. Formowanie 

preferencji poprzez interakcję społeczną jest jednym z głównych zadań teorii zdolności 

w aspekcie rozwoju i rozszerzania wolności człowieka. Ważne jest również uznanie, że 

ustalenia społeczne i odpowiednia polityka publiczna nie wymagają bezpośrednio tzw. 

porządku społecznego, tj. takiego porządku który równoważyłby wszystkie 

alternatywne szanse i możliwości obywateli względem siebie. Częściowe porozumienia 

społeczne mogą wyróżniać wystarczające, tj. akceptowalne opcje (równocześnie 

eliminując takie, które są społecznie niedopuszczalne). Równocześnie ustalenia 

społeczne mogą opierać się na warunkowej akceptacji pewnych przepisów bez 

wymagania całkowitej jednomyślności.  

 Co więcej, naleganie na kompletność i wyłączność sądów społecznych nad 

każdym możliwym wyborem może się okazać wrogiem praktycznych działań 

społecznych. Takie działanie w ramach przyjętej interpretacji teorii porządku 

społecznego może również odzwierciedlać pewne niezrozumienie dotyczące natury 

samej sprawiedliwości. Przykładem takiego mechanizmu może być sytuacja, w której 

członkowie społeczeństwa zgadzają się, że wystąpienie możliwego do uniknięcia głodu 

jest społecznie niesprawiedliwe, co jednak nie oznacza, że obywatele są w stanie 

określić jaka dokładna alokacja żywności wśród wszystkich obywateli będzie 

„najbardziej sprawiedliwa”. Uznanie ewidentnej niesprawiedliwości w możliwej do 

uniknięcia sytuacji deprywacji takiej jak powszechny głód, przedwczesna śmiertelność, 

ubóstwo czy nierówność płci, nie musi wymagać uregulowanych mechanizmów 

wyborów dotyczących drobnych różnic czy niepowodzeń. W istocie nadużywanie 

pojęcia sprawiedliwości w dyskusjach społecznych i politycznych może prowadzić do 

zmniejszania retorycznej siły tego pojęcia, w szczególności, gdy stosuje się ją do 

strasznych niedostatków i nierówności, które charakteryzują świat, w którym żyjemy.  

Przejdźmy teraz do drugiej ze zidentyfikowanych przyczyn sceptycyzmu dla idei 

racjonalnego postępu, a mianowicie rzekomej dominacji „niezamierzonych” 

konsekwencji i związanych z tym wątpliwości odnośnie możliwości uzasadnionego 

i celowego postępu. Idea, że niezamierzone konsekwencje ludzkiego działania są 

odpowiedzialne za wiele zmian na świecie, wydaje się oczywista. Widać ten mechanizm 
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w sukcesach odniesionych w reformach społecznych i gospodarczych, których celem 

było motywowanie obywateli do większej aktywności. Na przykład próby powszechnej 

alfabetyzacji, które, gdy są podejmowane z zaangażowaniem przez rządy, to mają 

tendencję do osiągania sukcesów, np. w Europie i Ameryce Północnej, a także w Japonii 

i innych krajach Azji Wschodniej. Również dzięki takim programom aktywizacyjnym 

wyeliminowane lub znacznie ograniczone zostały np. epidemie ospy i wielu innych 

chorób. Rozwój krajowych usług zdrowotnych w krajach europejskich sprawił, że 

opieka zdrowotna stała się dostępna dla większości obywateli w sposób, w jaki 

wcześniej nie było to możliwe. Takie sytuacje obrazują, że w niektórych przypadkach 

zakładane konsekwencje działań mogą przekraczać oczekiwane efekty.  

Co w takim razie z tezą przedstawioną przez Adama Smitha i popieraną przez 

Carla Mengera i Friedricha Hayeka, tzn. że wiele – być może najlepszych – rzeczy, 

które się zdarzają, to zazwyczaj niezamierzone skutki ludzkiego działania396? Według 

proponowanej interpretacji musimy zacząć od stwierdzenia, że Smith był głęboko 

sceptyczny odnośnie moralności bogatych. Wielu bogatych właścicieli, argumentował 

Adam Smith w The Theory of Moral Sentiments opublikowanym w 1759 roku, podąża 

„w naturalnym egoizmie i drapieżności”, zaspokajając „próżne i nienasycone 

pragnienia”397. Teza o niezamierzonych konsekwencjach dotyczyła kontynuacji 

sceptycyzmu Smitha wobec bogatych. Samolubni i drapieżni są prowadzeni, jak 

dowodził Smith, przez „niewidzialną ręką”, by posunąć naprzód interes społeczeństwa. 

Słynne słowa Smitha398 dotyczą sytuacji, w której rzeźnik sprzedaje chleb 

konsumentowi nie dlatego, że zamierza promować dobro konsumenta, ale dlatego, że 

chce zarabiać pieniądze. Podobnie piekarz i piwowar realizują swoje własne interesy, 

równocześnie pomagając innym. Konsument z kolei nie stara się promować interesów 

rzeźnika, piekarza czy piwowara, ale dąży do zaspokojenia własnego interesu poprzez 

zakup mięsa, chleba lub piwa. Jednak to rzeźnik, piekarz i piwowar czerpią korzyści 

 
396 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 250. 
397 A. Smith, The theory of moral sentiments [online], b.d. [dostęp: 21.01.2020]. Dostępny 

w internecie: https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/smith1759.pdf. 
398 „Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od 

ich dbałości o własny interes. Zwracamy się̨ nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu, i nie mówimy 
im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach”; zob. A. Smith, Badania nad naturą 
i przyczynami bogactwa narodów, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, t. 1., PWN, Warszawa 2007, 
s. 20. W oryg. „It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our 
dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their 
self-love”; zob. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1776, 
s. 26-27. 
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z poszukiwania przez konsumenta własnej satysfakcji. Jednostka, jak zauważył Smith, 

„jest prowadzona przez niewidzialną rękę do celu, który nie był częścią jego 

intencji”399. 

Carl Menger twierdził, że „niezamierzone konsekwencje” to centralna 

propozycja ekonomii, natomiast Friedrich Hayek rozwinął tę teorię dalej, opisując ją 

jako „(…) głęboki wgląd w przedmiot całej teorii społecznej”400. Hayek był pod 

wrażeniem tego elementarnego faktu, że konsekwencje są często niezamierzone. 

Według niego każde działanie ma bardzo wiele konsekwencji, a tylko niektóre z nich 

mogą być zamierzone przez podmioty działające. Nie chodzi jednak wyłącznie o to, że 

niektóre konsekwencje są niezamierzone, ale o wykazanie, że analiza przyczynowa 

może sprawić, że niezamierzone skutki będą racjonalnie przewidywalne. Rzeźnik może 

przewidzieć, że wymiana mięsa za pieniądze nie tylko przyniesie mu korzyść, ale 

również wpłynie pozytywnie na konsumenta (nabywcę mięsa), dzięki czemu można 

oczekiwać, że ich relacja będzie satysfakcjonująca dla nich obu. Niezamierzona 

konsekwencja nie musi być nieprzewidywalna, albowiem zaufanie każdej ze stron do 

kontynuacji określonych stosunków rynkowych opiera się na domniemanych 

przewidywaniach odnoszących się do zachowania innych osób.  

Jeśli w ten sposób rozumiana jest idea niezamierzonych konsekwencji 

(pod względem przewidywania ważnych, ale niezamierzonych konsekwencji), to nie 

stoi to w sprzeczności z reformami racjonalnymi. To znaczy, że rozumowanie 

ekonomiczne i społeczne zdaniem autora tej pracy może zwracać uwagę na 

konsekwencje, które mogą nie być zamierzone, ale które wynikają z ustaleń 

instytucjonalnych. Innymi słowy, poszczególne ustalenia instytucjonalne mogą być 

przedmiotem oceny w zakresie ich wpływu na rozwój społeczny, uwzględniając wpływ 

i działanie niezamierzonych konsekwencji. 

Przejdźmy teraz do trzeciego pytania odwołującego się do twierdzenia, że ludzie 

są bezkompromisowo zainteresowani sobą. Czy każda wolność, z której korzystają 

ludzie, będzie niezmiennie wykorzystywana w tak egoistyczny sposób401? Interes 

własny jest niezwykle ważnym motywem, a wiele prac nad organizacją gospodarczą 

i społeczną okazało się nieskutecznych z powodu niedoceniania tego czynnika 
 

399 „(...) led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention” (tłum. 
własne); zob. tenże, The Wealth of Nations, London 1776, s. 453-471. 

400 „(...) profound insight into the object of all social theory” (tłum. własne); zob. F. Hayek, 
dz.cyt., s. 96-105. 

401 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 250. 
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w tworzeniu koncepcji gospodarczo-politycznych. Pojawienie się norm społecznych 

może być ułatwione zarówno przez rozumowanie komunikacyjne, jak i ewolucyjny 

wybór sposobów zachowania. Wykorzystanie społecznego rozumowania 

uwzględniającego odpowiedzialność decyzji oraz ideę sprawiedliwości według 

interpretacji autora rozprawy wiąże się ściśle z indywidualną wolnością jednostki. Nie 

chodzi o to, by twierdzić, że ludzie niezmiennie odwołują się do swoich własnych 

interpretacji w zakresie sprawiedliwości lub wykorzystują swoje społeczne 

rozumowanie, decydując o tym, jak korzystać ze swojej wolności. Chodzi o poczucie 

sprawiedliwości społecznej, za sprawą której ludzie mogą odwoływać się do wolności 

indywidualnej.  

Wartości społeczne mogą bowiem odgrywać istotną rolę w rozwijaniu różnych 

form organizacji społecznej, m.in. w tworzeniu mechanizmów rynkowych, polityce 

demokratycznej, elementarnych prawach obywatelskich i politycznych, dostarczaniu 

podstawowych dóbr społecznych czy tworzeniu mechanizmów określających działania 

publiczne. Członkowie społeczeństwa mogą mieć bardzo różne sposoby interpretacji 

zasad etycznych, w tym idei sprawiedliwości społecznej. Podstawowe idee 

sprawiedliwości są wspólne członkom społeczeństwa, szczególnie tym, którzy troszczą 

się o swoje rodziny, sąsiadów czy współobywateli. Jest to przejaw unifikacji 

nieformalnej i wszechobecnej idei, która pojawia się w świadomości większości z nas, 

a której źródeł należy szukać w procesie socjalizacji. Natomiast co z ludźmi, którzy nie 

odczuwają takiej idei sprawiedliwości? Otóż tutaj nie powstaje sprzeczność, ponieważ 

funkcjonowanie człowieka w sposób odizolowany oraz autarkiczny jest niemożliwe. Na 

każdym etapie swojego życia człowiek musi wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. 

Nawet jeśli ograniczy je do minimum, to w sposób uświadomiony bądź nie będzie 

musiał przyjąć pewną wizję sprawiedliwości, chociażby taką, która zapewni mu 

bezpieczeństwo realizacji podstawowych transakcji handlowych. 

 

Oceniając poziom rozwoju społeczeństwa, powinniśmy wziąć pod uwagę skutki 

jego oddziaływania na wolność. Jeśli w analizie skoncentrujemy się  

tylko na pojęciu wyboru (indywidualnego bądź społecznego), to łatwo będzie pominąć 

szeroki kontekst wolności jako syntezy różnego rodzaju wolności. Według Sena, jeśli 

przedmiotem analizy rozwoju będzie pojęcie wolności, to uchwycimy zarówno wzrost 

wolności np. od głodu, jak i zmniejszenie ograniczeń w zakresie możliwości 

decydowania o sobie. Proponowany i omówiony w rozdziale trzecim indeks HDI 
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również nie będzie w stanie uchwycić w pełni aspektu wyboru, co także stanowi jego 

największe ograniczenie. Jednak nie jest to ograniczenie, które dotyka całej koncepcji 

rozwoju człowieka jako poszerzania jego wolności. Ważniejszym powodem 

preferowania wolności jako nośnika miary rozwoju jest to, że skuteczniej wyraża ona 

pierwotną koncepcję rozwoju wszystkich aspektów związanych z przyjętą przez Sena 

wizją człowieka. 

 

*** 

 

Rozwój człowieka w koncepcji Sena składa się z dwóch pojęć: dobrobytu 

i sprawczości. W ramach dobrobytu Sen przyjmuje, że ludzie mogą radzić sobie lepiej, 

gdy mają większy dobrobyt. W aspekcie sprawczości przyjmuje, że ludzie mogą robić 

więcej, jeśli tylko mają do tego przestrzeń. Istnieją dwie wolności odpowiadające tym 

dwóm aspektom: wolność dobrobytu i wolność sprawczości. Sprawczość odgrywa 

wtedy rolę instrumentalną, zwiększając perspektywę rozszerzenia możliwości lub 

wolności do realizacji dobrobytu. Ale wolność do realizacji sprawczości ma również 

swoją niezależną i wewnętrzną wartość niezależnie od dobrobytu. Zatem złożone 

pojęcie wolności, które obejmuje zarówno wolność do osiągnięcia dobrobytu, jak 

i wolność do realizacji sprawczości, najlepiej będzie oddawać pierwotną motywację do 

rozpoczęcia dyskursu o rozwoju człowieka. 

W zakresie podstawowych możliwości to rzeczywiste osiągnięcia (tj. sposoby 

funkcjonowania) mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do analizy zakresu 

wolności. A taką analizę można prowadzić, gdy jej przedmiotem stanie się społeczność 

jako całość, a nie konkretna osoba. Dostępne obywatelom sposoby funkcjonowania 

będą w takim przypadku odzwierciedlać dostępne społeczeństwu możliwości. Takie 

założenie może mieć znaczenie w przypadku prób pomiaru dostępnych możliwości. 

Warto jednak podkreślić, że społeczeństwa między sobą mogą się bardzo różnić, a to 

oznacza, że podstawowe zdolności, które ich członkowie mają powody cenić, mogą się 

znacząco różnić. W efekcie korelacja pomiędzy wolnością a osiągnięciami nie zawsze 

będzie zachodzić. Konieczne zatem jest bezpośrednie odniesienie się do zdolności, a nie 

traktowanie dostępnych sposobów funkcjonowania jako zawsze pokrywających się 

z możliwościami.  

Rozważmy na przykład następujące spostrzeżenie Sena: „(...) biorąc pod uwagę 

naturę ubóstwa w Indiach, a także naturę dostępnej technologii, w 1947 roku (kiedy 
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Indie stały się niepodległe) nie było nierozsądne skoncentrowanie się na elementarnej 

edukacji, zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej itd. i niemartwieniu się zbytnio 

o to, czy wszyscy mogą skutecznie się komunikować w całym kraju i poza nim. Jednak 

wraz z rozwojem internetu oraz postępem w dziedzinie technologii informatycznych 

(zwłaszcza w Indiach) dostęp do sieci i swoboda ogólnej komunikacji są teraz częścią 

bardzo ważnej zdolności, która jest interesująca oraz istotna dla wszystkich 

mieszkańców Indii”402.  

Jest to przypadek nowej zdolności, która pojawiła się dość niedawno, a której 

osiągnięcie – mierzone na przykład tym, ile razy użytkownik uzyskał dostęp do 

internetu – nie jest przedmiotem podstawowego zainteresowania analizy. Ważne jest 

natomiast, czy dana osoba posiada wolność do realizacji takiej zdolności, tzn. czy ma 

odpowiedni dostęp do internetu i innych technologii komunikacyjnych, niezależnie od 

tego, czy zdecyduje się z nich korzystać, czy nie (z jakiegokolwiek własnego powodu). 

Podsumowując cały rozdział, można stwierdzić, że proponowana przez Sena 

koncepcja nie tylko uwzględnia złożoność natury ludzkiej, lecz również proponuje 

połączenie procesu rozwoju z pojęciem możliwości. Punktem do rozważań Sena jest 

człowiek w relacji do społeczeństwa. Na tej podstawie buduje on relację pomiędzy 

wolnością indywidualną a wolnością społeczną. Dowodzi on również, że celem dla obu 

tych typów wolności musi być rozwój rozumiany nie tylko ekonomicznie (jako 

dobrobyt), lecz przede wszystkim jako proces dalszego poszerzania wolności w ogóle. 

Założenia, które przyjmuje Sen, mają na celu umożliwienie dostosowania realizacji 

rozwoju w zakresie bardzo różnych warunków oraz zmiennych (np. zmian klimatu, 

zmian politycznych czy gospodarczych). Z tego powodu pojęcia, które wprowadza on 

do swojej teorii, często nie mają jasnych ram oraz definicji. Ta myśl zostanie rozwinięta 

w następnym rozdziale, w którym autor przedstawi kwestie problemowe oraz uwagi 

związane z założeniami koncepcji wolności Sena. 

 
402 Tenże, Capabilities, Lists, and Public Reason..., dz. cyt., s. 79. 
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Rozdział V  

Charakter założeń filozoficznych oraz ich wpływ 

na szczegółowe rozstrzygnięcia w koncepcji 

wolności i obszarów jej realizacji. Kwestie 

dyskusyjne i uwagi polemiczne 

1. Naturalistyczne źródła założeń antropologicznych  

Przed właściwą dla tego rozdziału analizą powróćmy jeszcze do terminu 

„założenia”. Jak zostało wspomniane we wstępie, autor przyjmuje, że „założenia” 

określają wytypowany przez Sena schemat pojęciowy oraz determinują uzasadnienia dla 

jego twierdzeń. Oznacza to, że analiza charakterystycznych dla jego koncepcji pojęć ma 

umożliwić jej interpretację. Te pojęcia bowiem będą determinować charakter jego 

twierdzeń, które służą mu do określenia, czym jest koncepcja wolności. We wstępie 

wskazano fundamentalne terminy koncepcji Sena, a w poprzednich rozdziałach poddano 

te pojęcia analizie oraz krytycznej polemice. Z tego powodu teraz można przejść do 

rekonstrukcji założeń koncepcji wolności Sena na tle proponowanej interpretacji, 

zakładającej naturalistyczne oraz liberalne źródła jego filozofii.  

Przedstawiona we wcześniejszych rozdziałach rekonstrukcja poglądów Sena 

jasno wskazuje na jego silne inspiracje koncepcją liberalizmu. Pojęcie liberalizmu 

odnosi się do doktryn filozoficznej, religijnej, moralnej, politycznej oraz ekonomicznej. 

Przyjmuje on za swoje źródło indywidualistyczną oraz naturalistyczną koncepcję 

człowieka, podnosząc do rangi najwyższego ideału wolność osobistą, polityczną oraz 

ekonomiczną jednostki403. Sam liberalizm jest bardzo złożoną koncepcją i może 

przyjmować wiele wariantów. Encyklopedia Britannica podaje pod hasłem „liberalizm” 

następującą definicję: „Liberalizm, doktryna polityczna, która za główny problem 

polityki uznaje ochronę i wzmacnianie wolności jednostki. Liberałowie zazwyczaj 

 
403 J. Bartyzel, Liberalizm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6 Kr-Mc, Polskie 

Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005 [online], b.d. [dostęp: 10.11.2020]. Dostępny 
w internecie: http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/liberalizm.pdf. 
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uważają, że rząd jest niezbędny, aby chronić jednostki przed krzywdą innych, ale uznają 

również, że sam rząd może stanowić zagrożenie dla wolności”404. Autorzy hasła 

„liberalizm” w Powszechnej Encyklopedii Filozofii podają natomiast, iż o liberalizmie 

można mówić wtedy, gdy spełnia on pewne założenia405. Po pierwsze, że zakłada 

indywidualizm antropologiczny, który traktuje jednostkę jako początek oraz jako zasadę 

dla istnienia społecznego, ale który nie jest rozumiany jako konkretna osoba z jej 

właściwościami, lecz jako istnienie abstrakcyjne406, zasadniczo identyczne we 

wszystkich osobistych konkretyzacjach. Po drugie, gdy nadaje najwyższą wartość idei 

wolności jednostki. Po trzecie, gdy przyjmuje sekularyzm polityczny, który doprowadza 

do braku teologii politycznej, zaprzeczenia religijnej legitymizacji władzy i odniesienia 

norm życia publicznego do porządku transcendentnego. Po czwarte, zakłada 

„światopogląd prawniczy”, czyli przekonanie, że prawem jest tylko to, co ma postać 

skodyfikowaną i zapisaną. Po piąte, przyjmuje uniwersalizm w znaczeniu 

powszechności praw naturalnych każdej jednostki, usprawiedliwiających 

standaryzowanie zarówno prawodawstwa wewnętrznego, jak również systemów 

ustrojowych w skali globalnej. Po szóste, przyjmuje pewność, że sprawa osobistej 

i politycznej wolności ma ścisły związek z własnością prywatną (indywidualną), która 

jednak u liberałów lewicowych (socjalliberałów) nie wyklucza daleko idącej ingerencji 

w procesy gospodarcze oraz redystrybucjonizmu, uważanego nawet za wymóg 

sprawiedliwości. Ostatnim warunkiem jest zasadnicza (w przeciwieństwie do 

konserwatyzmu) aprobata dla zmiany w życiu społecznym i skłonność do reformowania 

instytucji naturalnych jak rodzina, jednocześnie jednak (w odróżnieniu od socjalizmu) 

niechęć do zmian rewolucyjnych i całościowych, zwłaszcza w sferze ekonomicznej.  

Autor hasła „liberalism” w Stanford Encyclopedia of Philosophy podkreśla 

złożoność pojęcia liberalizmu oraz trudność z jego jednoznacznym określeniem. 

Przedstawia zatem dwie definicje: „starego” oraz „nowego” liberalizmu. Stary odnosi 

się do klasycznego liberalizmu rozumianego jako próby połączenia wolności oraz 

własności prywatnej. Chociaż klasyczni liberałowie zgadzają się co do fundamentalnego 

znaczenia własności prywatnej dla wolnego społeczeństwa, sama klasyczna tradycja 

 
404 Harry K. Girvetz, Liberalism [online], 5.02.2020 [dostęp: 10.11.2020]. Dostępny 

w internecie: https://www.britannica.com/topic/liberalism. 
405 Liberalizm, dz. cyt. 
406 Dogłębną analizę różnych możliwych rodzajów doświadczenia istnienia świata przedstawia 

Piotr Duchliński w: P. Duchliński, Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego. Rozważania 
wstępne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016. 
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liberalna jest spektrum poglądów od niemal anarchistycznych do tych, które przypisują 

państwu znaczącą rolę w polityce gospodarczej i społecznej. Nowy liberalizm kładzie 

większy nacisk na sprawiedliwość społeczną, której myślą przewodnią jest założenie, że 

prawa własności nie sprzyjają sprawiedliwej równości władzy407.  

Sen definiuje liberalizm znacznie szerzej, wykorzystując do tego pojęcie 

indywidualnych preferencji, tj. wymaganie, „(…) aby dla każdej osoby istniała 

przynajmniej jedna para stanów społecznych, powiedzmy x i y, tak aby preferencje 

jednostki w stosunku do tej pary były decydujące dla społecznego osądu; tzn. jeśli woli 

x od y, to x musi być uznane za społecznie lepsze od y i odpowiednio, jeśli woli y od x”408. 

To właśnie używanie przez Sena pojęć „wolność” i „liberalizm” doprowadziło do 

krytykowania go za stosowanie tych terminów w sposób sprzeczny z powszechnym409. 

Co więcej, autorzy tacy jak Nozick410, Barry czy Sugden zwrócili uwagę na to, że 

liberalizm nie dotyczy preferencji jednostek w stosunku do stanów społecznych, ale 

„doktryny o tym, kto ma jakie prawa do kontrolowania czego”411 oraz że „liberalny to 

taki, który jest gotów przyznać innym wolność dokonywania wyborów dla siebie, nawet 

jeśli te wybory są sprzeczne z jego własnymi preferencjami"412. 

Odpowiadając na powyższą krytykę, Sen utrzymuje, że „postrzeganie wolności 

jako kontroli jest z gruntu niewystarczające i ta charakterystyka liberalizmu jest 

 
407 Gerald Gaus, Liberalism [online], 28.11.1996 [dostęp: 20.11.2020]. Dostępny w internecie: 

https://plato.stanford.edu/entries/liberalism/.  
408 „(…) that for each person there is at least one pair of social states, say, x and y, such that his 

preference over that pair must be decisive for social judgment; i.e., if he prefers x to y, then x must be 
acknowledged to be socially better than y and correspondingly if he prefers y to x” (tłum. własne), zob. 
A. K. Sen, Liberty, Unanimity and Rights, „Economica” 1976, Vol. 43, No.171, s. 218. 

409 „Even Amartya Sen in our view remains confused as to the true nature of liberalism, which is 
not concerned, as he would have it, with the primacy of individual preferences, but rather with the 
maintenance and extension of individual freedom, defined as the absence of coercion of certain 
individuals by others”; zob. Ch. K. Rowley, A. T. Peacock, Welfare Economics – A Liberal Restatement, 
Martin Robertson, London 1975, s. 2. 

410 „The trouble stems from treating an individual’s right to choose among alternatives as the 
right to determine the relative ordering of these alternatives within a social ranking. (...) A more 
appropriate view of individual rights is as follows. Individual rights are co-possible; each person may 
exercise his rights as he chooses. The exercise of these rights fixes some features of the world. Zob. 
R. Nozick, dz. cyt., s.165. 

411 „(...) a doctrine about who has what rights to control what” (tłum własne); zob. B. Barry, 
Lady Chatterley's Lover and Doctor Fischer's Bomb Party: Liberalism, Pareto Optimality, and the 
Problem of Objectionable Preferences, [w:] Foundations of Social Choice Theory, eds. J. Elster, 
A. Hylland, Cambridge University Press, Cambridge 1986, s. 15. 

412 „(...) a liberal is one who is willing to concede to others the freedom to make choices for 
themselves even if these choices run counter to his own preferences” (tłum. własne); zob. R. Sugden, 
Social Choice and Individual Liberty, [w:], Contemporary Economic Analysis, eds. M. Artis, A.R. Nobay, 
Croom Helm, London 1978, s. 258. 
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odpowiednio wadliwa”413. Jak twierdzi: „Istnieje pewna realna korzyść w postrzeganiu 

wolności w kategoriach oceny ogólnego stanu rzeczy, a nie tylko w odniesieniu do 

pojedynczego przypadku, kto faktycznie sprawuje kontrolę. Charakterystyka wolności 

w teorii wyboru społecznego ma więc duże znaczenie. Wreszcie, uwzględnienie 

wolności w tworzeniu osądów dotyczących stanów faktycznych ma tę dodatkową zaletę, 

że pozwala na bardziej świadome spojrzenie na wolność, niż może na to pozwolić 

pespektywa kontroli, która generuje puste wyniki. Charakterystyka wyboru społecznego 

dobrze ujmuje jeden aspekt wolności (tj. czy ludzie otrzymują to, co by wybraliby, 

gdyby mieli kontrolę), ale pomija inny (tj. kto faktycznie kontrolował decyzję). Ale 

pogląd o postrzeganiu wolności jako o kontroli nie uwzględnia tego pierwszego 

ważnego aspektu, mimo że uwzględnia ten drugi”414. 

Jak zostało wcześniej wspomniane, istotną cechą liberalizmu oprócz wolności 

jest również ukierunkowanie na indywidualizm zakładający pierwszeństwo podmiotu 

względem państwa. Państwo jest z kolei postrzegane jako byt społeczny, wytworzony 

poprzez wolnych i świadomie działających ludzi, którym przyświeca wspólny cel415. 

Badacze tak zdefiniowanego liberalizmu najczęściej odnoszą się bezpośrednio do teorii 

państwa, zostawiając założenia antropologiczne na boku. Często badacze myśli Sena 

czynią tak samo, natomiast zadaniem autora niniejszej pracy jest przedstawienie 

przyjętych przez indyjskiego filozofa założeń antropologicznych w jego koncepcji 

wolności. Jest to o tyle ważne, że relacja państwa do jednostki ma specyficzny 

charakter, którego źródłem jest umowa społeczna stworzona przez racjonalnych 

obywateli. Odnosząc się do najbardziej fundamentalnych cech, które dotyczą 

antropologii podmiotu w filozofii liberalnej, należy mieć również na uwadze to, że w 

ramach tej filozofii za naturę rozumie się także cechy istotne człowieka aniżeli 

 
413 „View of ‘liberty as control’ is fundamentally inadequate and this characterization of 

liberalism is correspondingly defective” (tłum. własne); zob. A. K. Sen, Foundations of social choice 
theory: an epilogue, [w:] Foundations of Social Choice..., dz. cyt., s. 224. 

414 „There is some real advantage in viewing liberty in terms of evaluation of overall states of 
affairs, and not just related to the single issue of procedure, to wit, who is actually exercising control. The 
characterization of liberty in social choice theory is, thus, not without merit, (...) Finally, incorporating 
liberty in the judgments of states of affairs also has the further advantage of being able to take a more 
informed view of liberty than the procedural control view – blind to the outcomes – can permit. (...) The 
simpler social choice characterizations catch one aspect of liberty well (to wit: whether people are getting 
what they would have chosen if they had control) but miss another (to wit: who actually controlled the 
decision). But the view of liberty as control misses the former important aspect altogether even though it 
catches the latter” (tłum. własne); zob. tamże, s. 231; A. K., Sen, The Possibility of Social Choice, dz. 
cyt., s. 363. 

415 J. Gray, Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Znak, Kraków 1994; J. Miklaszewska, Liberalizm 
[w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 621-636.  
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wyłącznie odwołania do jego cech biologicznych czy psychologicznych. Ta 

perspektywa może sugerować odwołanie się do pewnych założeń metafizycznych. 

Czyni tak również Sen, choć nie wprost. Przyjmuje za cel swojej koncepcji „poszerzanie 

wolności człowieka”, jednak nie definiuje jej (tj. wolności) w ramach doświadczenia 

empirycznego, lecz odwołuje się do pewnej idei. Jest to jeden z licznych przykładów, 

w których teoria Sena, pomimo iż jest najczęściej interpretowana jako empirystyczna, 

sięga również po założenia metafizyczne. 

Przy tak zdefiniowanych założeniach analogiczną koncepcję liberalizmu znaleźć 

można już u Thomasa Hobbesa w jego pracach poświęconych naturze ludzkiej, 

a w szczególności koncepcji umowy społecznej i teorii racjonalnego wyboru416. Co 

ważne, Hobbesem inspirował się również Rawls, który w swoich pracach dotyczących 

filozofii politycznej sięga właśnie do pojęcia natury ludzkiej, pomijając jednak aspekt 

naturalistyczny (czy też biologiczny), a dając prymat aspektowi racjonalności 

człowieka. W pracach Rawlsa można znaleźć cztery najważniejsze cechy natury 

człowieka, zaczerpnięte bezpośrednio z myśli Hobbesa417.  

Po pierwsze, równość ludzi względem naturalnego środowiska, tj. równość ich 

zdolności mentalnych. Po drugie, w sytuacji braku lub niedoboru zasobów naturalnych 

wśród ludzi powstaje rywalizacja, tj. konkurencja. Po trzecie, naturalny egoizm (według 

Rawlsa każdy człowiek jest skoncentrowany tylko na sobie). Dyskusje na temat 

społecznych celów z perspektywy jednostki zawsze będą zawierać to, co dla niej – 

indywidualnie – jest ważne. Ostatnia cecha natury dotyczy sprawiedliwości i służy 

Hobbesowi do udowodnienia konieczności silnej władzy suwerena, który tylko w ten 

sposób będzie w stanie zapewnić pokój i bezpieczeństwo; a tym samym powstrzymać 

interesowność jednostek. Rolą państwa przy tak rozumianej antropologii jest 

przeciwstawienie się domyślnemu stanowi wojny, który jest nieodłącznie związany 

z naturą człowieka, a ponieważ stan wojny jest nieefektywny, z tego powodu państwo 

powinno mieć władzę nad jednostkami. Rawls przyjmuje te założenia dotyczące natury 

człowieka, jednak odpowiednio je modyfikuje. Zakłada on, że człowiek jest generalnie 

egoistyczny, jednak ludzie nie zawsze muszą postępować w ten sposób. Dla Rawlsa 

cechą kluczową będzie przede wszystkim racjonalność, za sprawą której człowiek 

przechodzi ze stanu natury do państwa.  

 
416 T. Hobbes, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954. 
417 J. Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, The Belknap Press, Cambridge 2007. 
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Rawls przekształcając koncepcję człowieka Hobbesa, dąży jak on do stworzenia 

uzasadnienia dla teorii politycznej oraz koncepcji państwa. Jednak w swojej 

antropologii stara się znaleźć takie cechy natury człowieka, które pozwolą mu na 

uzasadnienie modelu sprawiedliwego społeczeństwa i wolnego państwa. Zdaniem 

autora tej rozprawy Rawls, w przeciwieństwie do Hobbesa, dochodzi do teorii państwa 

o ustroju konstytucyjnej liberalnej demokracji418. Dla niego liberalizm związany będzie 

przede wszystkim z tradycją demokratycznego konstytucjonalizmu. A źródeł takiej 

koncepcji można szukać już u Locke’a, który twierdził, że prawo natury zostało 

ustanowione przez Boga, a społeczeństwo powstaje jako naturalna konieczność 

jednoczenia się w ramach przetrwania gatunku. Również założenie teorii własności, 

które odwołuje się do samoposiadania, może być interpretowane w ramach 

umiarkowanego liberalizmu419. Oznacza to, że propozycja Rawlsa jest bardzo zbliżona 

do koncepcji Locke’a, jednak z tą różnicą, że mechanizmem oceny władzy politycznej 

u Rawlsa jest skuteczność przestrzegania praw człowieka, podczas gdy u Locke’a taką 

miarą będzie przestrzeganie praw naturalnych. Drugą różnicą będzie postrzeganie 

jednostki. O ile u Hobbesa czy Locke’a można mówić o podmiocie jako o jednostce, 

o tyle Rawls najczęściej odwołuje się do podmiotu zbiorowego, tj. pewnej klasy osób. 

Podmiot będzie dla niego zarówno pewnym zbiorem cech reprezentatywnych, jak 

również obywatelem (w ramach społecznej współpracy), posiadającym jako 

indywiduum pewne zdolności. Korzystając z cechy racjonalności podmiotu, Rawls 

tworzy uzasadnienie dla struktury sprawiedliwego państwa, tylko taki podmiot jest 

bowiem w stanie zawrzeć zbiorowe porozumienie określające zasady sprawiedliwości 

społecznej oraz ustroju państwa.  

Oprócz Hobbesa warto również przedstawić innego myśliciela, którego prace 

stanowią inspiracje dla nurtów współczesnego liberalizmu, mianowicie Barucha 

Spinozę. Prace poświęcone koncepcji człowieka u Spinozy przyjmują wspomniane 

wyżej cztery cechy natury człowieka420. Rozwijając je według własnej koncepcji, 

Spinoza przypisuje człowiekowi praktyczną umiejętność kalkulowania, dzięki czemu 

człowiek jest w stanie osiągnąć lepszą dla siebie korzyść. Ustrojem politycznym 

powinna być według niego demokracja zapewniająca wszystkim stan osiągnięcia dobra, 
 

418 V. J. Vanberg, dz. cyt., s. 69. 
419 S. Buckle, Natural Law and the Theory of Property, Oxford University Press, Oxford 1991. 
420 L. Feuer, Spinoza and the Rise of Liberalism, Beacon Press, Boston 1958, s. 5; 

W. A. Newsom, Spinoza’s Political Philosophy: An Unrecognized Consequentialism, Maryville College, 
Maryville 2009. 
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na które wszyscy się zgodzą421. Wspomnianą umiejętność kalkulowania leżącą 

w naturze człowieka uwzględnili również Adam Smith (w dziele O bogactwie narodów) 

oraz John Stuart Mill i Max Weber (w pojęciu „homo oeconomicus”). Współczesne 

teorie ekonomiczne bardzo płynnie wchłonęły i rozwinęły taką wizję człowieka oraz 

związane z nią pojęcie racjonalności. Niektórzy badacze, w tym również Sen, postulują, 

aby włączyć do tak rozumianej antropologii również aspekt odpowiedzialności za 

podjęte decyzje422.  

Innych źródeł antropologii przedstawionej przez Sena można szukać w teorii 

publicznego wyboru, która oparta jest na koncepcji człowieka jako istoty rzeczywistej 

(empiryzm), podejmującej decyzje w sposób racjonalny. Przyjmuje się, że jej decyzje 

podejmowane są w sposób niezdeterminowany, a racjonalność jest interpretowana jako 

ekwiwalent mechanizmu wymiany, analogicznie jak u Locke’a. Taka interpretacja 

założeń jest zgodna z szeroką encyklopedyczną definicją liberalizmu i zakłada 

funkcjonowanie mechanizmu państwa jako wolno ustanowionego dla ochrony 

obywateli. Tym samym w niniejszej pracy przyjęto, że antropologia reprezentowana 

przez teorię wyboru publicznego silnie nawiązuje do liberalnej wolnościowej tradycji. 

Antropologia ta związana będzie z postrzeganiem człowieka jako indywiduum: 

człowiek jako samodzielny oraz autonomiczny byt, dla którego wolność stanowi formę 

skuteczności oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji423.  

W wizji człowieka akceptowanej przez Sena widać również zreinterpretowane 

elementy teorii wyboru społecznego, przede wszystkim za sprawą jej empirycznego 

charakteru, jak również poprzez kolektywny mechanizm decyzyjny. Zdaniem Sena, 

większość współczesnych teorii liberalnych cechuje utylitarystyczny konsekwencjalizm, 

który on sam odrzuca, dochodząc do twierdzenia, że miarą wolności człowieka jest jego 

zdolność do funkcjonowania w demokratycznym państwie424.  

 Dla Sena oraz innych współczesnych filozofów zajmujących się liberalizmem425 

jednostka to podmiot, który może podejmować wolne decyzje. Zakres dostępnych jej 

możliwości wyboru jest jednak ograniczany m.in. poprzez wybrane i realizowane 

mechanizmy państwa. Innymi słowy, wolność będzie raczej wiązać się z wolnością do 
 

421 L. Ward, Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, 
and Jefferson, Palgrave Macmillan, New York 2014, s. 35-81. 

422 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 148. 
423 J. Węgrzecki, Monopolizacja władzy kulturowej w liberalnej demokracji, „Studia 

Politologiczne” 2020, nr 55, s. 161. 
424 A. K. Sen, Development…., dz. cyt., s. 110. 
425 Np. Martha Nussbaum czy Philip Pettit. 
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wyboru ograniczeń i panujących reguł niż z wolnością absolutną per se. Pomimo że 

fundamentem wolności są założenia w ramach teorii praw człowieka, to jednak uwaga 

badaczy często skupiona jest tylko na tworzeniu uzasadnień dla zagwarantowania 

jednostce podstawowych mechanizmów funkcjonowania w państwie. Z tego powodu 

najczęściej przedmiotem badań jest tylko wolność polityczna, czyli wolność wyboru 

w ramach państwa426. W analizie przyjętych założeń w ramach teorii liberalnej badacze 

często pomijają oddziaływanie takich czynników jak kultura czy tradycja, które są 

nierozerwalnie związane z jednostką. Podejście liberalne zapoczątkowane przez 

Hobbesa, Locke’a czy Spinozę jest również współcześnie kontynuowane ze 

świadomością, iż liberalna wizja człowieka funkcjonuje wyłącznie w ramach teorii 

demokratycznego państwa i nie jest próbą opisania w pełni natury ludzkiej, lecz stanowi 

pewien zawężony model do dalszych badań.  

Natomiast rolą ustroju demokratycznego w tym kontekście ma być przede 

wszystkim zachowanie równowagi pomiędzy dostępną obywatelom wolnością a władzą 

państwa. Badacze tacy jak Sen postulują koncepcje uniwersalności idei demokracji, 

przede wszystkim dlatego, że według nich demokrację da się zaprowadzić w każdym 

państwie, oraz dlatego, że jest ona najlepszym ustrojem politycznym z perspektywy 

realizacji wolności jednostki. Z tego powodu wolności polityczne, tj. te, które 

umożliwiają jednostce kształtowanie państwa, są jednymi z najbardziej podstawowych 

dla jednostki.  

Sen krytykował teorie sprawiedliwości w tradycji liberalnej za to, że nie 

skupiały się na rzeczywistym życiu człowieka i nie były prawdziwie egalitarne427. 

Jednak wobec braku własnego podejścia teoretycznego, które kompleksowo łączyłoby 

zdolności i sprawiedliwość społeczną, inni krytykowali go za to, że nie wskazał, jakie 

zdolności należy zagwarantować wszystkim obywatelom w „sprawiedliwym” 

społeczeństwie. „Milczenie” Sena na ten temat wynika według interpretacji autora 

niniejszej pracy w dużej mierze z jego rygorystycznego nacisku na pluralizm, 

sprawczość i wybór. Filozof zwraca się do procesów demokratycznych, które pozwalają 

na publiczne rozumowanie i społeczny wybór, aby zająć się wyrokami dotyczącymi 

sprawiedliwości. Ta krytyczna rola demokracji jest jednak często podważana w związku 

 
426 Do tych samych wniosków dochodzi Ingrid Robeyns; zob. I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s.147. 
427 S. Deneulin, Development and the limits of Amartya Sen’s The Idea of Justice [online], b.d. 

[dostęp: 20.11.2020]. Dostępny w internecie: http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index 
/resourceId/10631/siteId/1. 
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z brakiem wymogów sprawiedliwości, które chroniłyby sprawiedliwe i skuteczne 

funkcjonowanie demokracji w sposób zgodny z egalitaryzmem zdolności428. Wobec 

powyższego dla Sena wolność jednostki jest ważniejsza niż sprawiedliwość. Dlatego 

też, aby zbadać wolność, należy przyjrzeć się dostępnym jednostce możliwościom, 

a także zbadać, jaka jest ich zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Na podstawie powyższych założeń można przedstawić zarys narzędzia do 

badania zakresu wolności przyjmującego, iż najważniejszą wartością dla jednostki jest 

stworzenie przestrzeni do dokonywania wyborów. Kluczowym założeniem, które czyni 

Sen, jest przyjęcie, że dostępne jednostce prawa bez możliwości realizacji swobód 

ustawowych i praw są niewystarczające dla wytworzenia przestrzeni do rozwoju. 

Definiuje on demokrację liberalną jako ustrój, w którym obywatele zarówno wyznaczają 

sobie granice własnej wolności, jak również wskazują instytucje społeczne, które mają 

poprawiać jakość ich życia. Taki ustrój ma poszerzać wolność obywateli 

i zagwarantować osiągnięcie dobrobytu, ponieważ naturalną konsekwencją wolności 

gospodarowania ma być właśnie dobrobyt. Niestety, jak pokazują badania, w czasach 

kryzysu takie założenia okazują się mało przydatne429. Wynika to stąd, że nie określają 

one procesów, w ramach których to jednostki miałyby się skoncentrować na ratowaniu 

państwa, które jest przecież dobrem wspólnym. Na tę wadę wskazywał już Buchanan, 

pisząc, że liberalizm nie pobudza ludzi do entuzjastycznego utrzymywania demokracji 

w czasach kryzysu430.  

Teorie liberalne proponowane przez Sena czy Rawlsa koncentrują się przede 

wszystkim na konkretnej relacji państwa do obywateli, w ramach której obywatele 

akceptują strukturę państwa i jego celowość. Sytuacje kryzysowe takie jak podczas 

niedawnego kryzysu ekonomicznego udowadniają, że korporacje i banki, chroniąc 

swoje zyski, przerzucają koszty swoich błędnych decyzji na ludzi, a tym samym interes 

grup oraz osób indywidualnych staje się ważniejszy niż dobro wspólne431. Kryzys, który 

dotknął cały glob, pokazał, że wbrew założeniom liberalnym państwa w sposób 

aktywny ingerowały w mechanizmy finansowe banków i korporacji, chroniąc je od 

upadku. Ten interwencjonizm, który często jest krytykowany przez ekonomistów 
 

428 S. Srinivasan, No Democracy without Justice: Political Freedom in Amartya Sen’s Capability 
Approach, „Journal of Human Development” 2007, Vol. 8, No. 3, s. 457-480. 

429 V. A. Schmidt, M. Thatcher, Conclusion, [w:] Resilient Liberalism in Europe's Political 
Economy, eds. V. A. Schmidt, M. Thatcher, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 401-402.  

430 J. M. Buchanan, The Soul of Classical Liberalism, „The Independent Review” 2000, Vol. V, 
No. 1, s. 111-119. 

431 J. Miklaszewska, Sprawiedliwość..., dz. cyt., s. 22, 160. 
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podpisujących się pod liberalizmem, mógł doprowadzić do zwiększenia zasięgu 

etatyzmu, a tym samym do ograniczenia wolności gospodarowania. Według założeń 

przyjmowanych przez Sena w czasach kryzysu jednostki nie powinny ze sobą 

konkurować, lecz współpracować, szczególnie tam, gdzie sytuacja wymaga 

wzajemnego zaufania i solidarności. Jest to kolejne założenie teorii liberalnej 

przyjmującej, że działania jednostki nie są skoncentrowane wyłącznie na jej własnym 

interesie, lecz że bierze ona pod uwagę interes ogólny, w tym dobro innych ludzi.  

Na ten aspekt zwracał uwagę również Taylor, ale też Tischner w Etyce 

solidarności, gdzie proponował program etyczny odwołujący się do etyki społecznej, 

jaką jest solidarność432. Obaj zgadzają się, że realizowana współcześnie idea liberalizmu 

bez wsparcia etyki w życiu publicznym może doprowadzić do porażki demokracji. 

Według przyjętej przez autora pracy interpretacji ich założeń współczesna teoria 

polityczna musi odwoływać do specyficznych pojęć z zakresu etyki, a wolność 

człowieka w demokratycznym ustroju może być regulowana przez wartości etyczne, 

wytworzone przez kulturę i tradycję narodową.  

W tym ujęciu również warto zastanowić się nad tym, czy koncepcja podmiotu 

sprawczego, tak jak proponuje to Sen, wpisuje się w nurt naturalistyczny. Naturalizm 

w tym ujęciu odwoływać się będzie do określonej doktryny ontologicznej 

(przyjmującej, że wszystko co istnieje, będzie przynależeć do wspólnej materialnej 

rzeczywistości) oraz epistemologicznej (przyjmującej, że jest ona możliwa do 

poznania). Ta druga doktryna – co istotne w kontekście niniejszej pracy – przyjmuje 

dodatkowo, że istnieją powszechne i obowiązujące wszystkich normy moralne 

wypływające z natury433. Co więcej, przyjmuje się również, że większość koncepcji 

utylitarystycznych jest związana z naturalizmem434. Według interpretacji autora 

rozprawy analizowana koncepcja wpisuje się w naturalizm przede wszystkim dlatego, 

 
432 Ch. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge 2007, s. 693; J. Tischner, 

Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, wyd. II, Znak, Kraków 2005, s. 270. 
433 S. Judycki, Zagadka naturalizmu, „Roczniki Filozoficzne” 2003, t. 51, z. 3, s. 19-39. W tym 

duchu definicję naturalizmu podaje również Jan Woleński, pisząc: „Naturalizm (…) jest zarówno 
doktryną ontologiczną (to, co istnieje, należy do natury i tylko do niej) oraz epistemologiczną czy też 
metodologiczną (metodą badawczą, tj. poznawczą jest przyrodnicza metoda naukowa). Do tego trzeba 
jeszcze dodać́ naturalizm etyczno-prawny, wedle której istnieją̨ (powszechnie) obowiązujące normy 
moralne i prawne (wypływające wprost z natury), aczkolwiek w jego obrębie należy odróżnić́ naturalizm 
metaetyczny (obejmujący także prawoznawczy) i naturalizm normatywny, polegający na formułowaniu 
norm, określanych jako prawno-naturalne”; zob. J. Woleński, Naturalizm..., dz. cyt. Autor niniejszej 
pracy pomija równocześnie znaczenie naturalizmu w ramach kontrastu pomiędzy tym, co naturalne i tym, 
co sztuczne. 

434 L. Garvin, Normative Utilitarianism and Naturalism, „Ethics” 1949, Vol. 60, No. 1, s. 49-54. 
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że Sen przyjmuje egalitaryzm wolności, którego źródłem jest właśnie natura, jak 

również dlatego, że jego założenia realizują zasadę, iż każde prawdziwe stwierdzenie 

o świecie jest prawdą o naturze435. Sen szuka struktury aksjologicznej również w 

naturze, która z kolei stanowić ma fundament dla praw społecznych. W ujęciu Sena 

naturalizm ma cechy funkcjonalizmu, przede wszystkim za sprawą przyjęcia roli 

społeczeństwa jako niezbędnej płaszczyzny do rozwoju indywidualności, jak również 

poprzez nadanie społeczeństwu roli twórcy systemu wartości. W tym ujęciu autor 

interpretuje założenia koncepcji Sena jako wpisujące się w nurt funkcjonalizmu, tj. 

takiego naturalizmu, który przyjmuje, że wszystkie zmienne, które są przynależne 

człowiekowi, będą konstytutywne względem nadanych im ról436. Innymi słowy autor 

sugeruje, że funkcjonalistyczny wymiar naturalizmu koncepcji Sena polega przede 

wszystkim na tym, że Sen postrzega wybrane elementy rzeczywistości jako takie, które 

posiadają hierarchiczny system użyteczności. Jednostka posiada immanentną 

użyteczność względem społeczeństwa, społeczeństwo posiada użyteczność względem 

rozwoju, a rozwój względem wolności. Z tego powodu kluczowe wydaje się 

przeanalizowanie dwóch fundamentalnych pojęć koncepcji Sena, jakimi są sposoby 

funkcjonowania i sprawczość człowieka, przede wszystkim dlatego, że odnosić się one 

będą do stanu potencjalnego użycia ich przez człowieka, tj. do pewnej formy 

aktywności. 

Właśnie w tym sensie autor rozumie wolność człowieka jako fundament teorii 

zdolności, tzn. jako możliwość realizacji przez człowieka pewnych stanów. Sen 

przyjmuje, że działania człowieka oraz procesy społeczne są możliwe do ujęcia 

w ramach kategorii pewnych potencjalnych użyć bądź ról, jakie mogą odgrywać 

w procesie realizacji wolności.  

Warto zwrócić uwagę również na to, że autor Capability Approach jest przede 

wszystkim empirystą. Z tego powodu w swoich tekstach nie koncentruje się na analizie 

założeń metafizycznych, lecz na założeniach w ramach antropologii oraz etyki. 

1.1. Naturalistyczna koncepcja podmiotu sprawczego 

Definicja wolności w ujęciu Sena zakłada, że jednostki nie są rozpatrywane  

w oderwaniu od ich otoczenia społecznego; są one dosłownie „istotami 

 
435 J. Woleński, dz. cyt., s. 10. 
436 W. Hensel, W poszukiwaniu qualiów, „Przegląd filozoficzno-literacki” 2003, nr 4 (6), s.15-31. 
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społecznymi”437. Myśli, wybory oraz poszczególne działania podjęte przez ludzi nie 

dają się oderwać od szerokiego kontekstu społecznego, w którym żyją. Wolność 

jednostki natomiast jest sama w sobie „produktem społecznym”438, ponieważ wolność, 

jaką posiada każda jednostka, „jest nieuchronnie kwalifikowana i ograniczona 

dostępnymi nam możliwościami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi”439. 

Analizując kategorię jakości życia w ramach teorii zdolności, Sen traktuje 

wolność jednostki jako podstawowy element jej rozwoju440. Oznacza to, że jednostki 

same w sobie są „nośnikami” rozwoju; dotyczy to traktowania ich zarówno jako środki 

do rozwoju, jak również jako jego cel.  

Zdaniem autora pracy rozwój należy oceniać pod kątem tego, czy wolności, 

które jednostki posiadają, są rozszerzane i czy udało się to osiągnąć za sprawą wolnej 

sprawczości jednostek. Na przykład gdy mówimy o głębokim ucisku ludzkości 

w postaci głodu czy niedożywienia oraz chorób, analizie powinien podlegać przede 

wszystkim zakres indywidualnych wolności różnego rodzaju w przeciwdziałaniu tym 

problemom. Jak wynika bowiem z koncepcji Sena, to indywidualna sprawczość jest 

kluczowa w walce z wszelkimi niedostatkami441. 

Założenia filozoficzne, które przyjmuje Sen, dotyczą przede wszystkim 

jednostki oraz jej miejsca w społeczeństwie. Z tego powodu w pracy przyjęto za punkt 

wyjścia przede wszystkim obszary antropologii oraz filozofii politycznej, z którymi 

prace Sena ściśle się wiążą. Jak zostało wspomniane we wstępie, Justyna Miklaszewska 

dowodzi, że metoda badawcza, którą wykorzystuje zarówno Sen, jak i Nussbaum, to 

nurt politycznego pragmatyzmu442. Jest to stanowisko w filozofii politycznej łączące 

cechu realizmu z idealizmem. Od realizmu politycznego odróżnia się tym, że nie 

rezygnuje całkowicie z wartościowania i poddawania zjawisk ocenie etycznej. 

Natomiast od idealizmu odróżnia się brakiem akceptacji tylko jednego przyjętego 

wzorca politycznego, do którego należy dopasować rzeczywistość443. Prace Sena czy 

 
437 A. K. Sen, Symposium on Development as Freedom: Response to Commentaries, „Studies in 

Comparative International Development” 2002, Vol. 37, No. 2, s. 85. 
438 Tenże. Development..., dz. cyt., s. 31. 
439 Tamże, s. XI-XII. Warto również zaznaczyć, że o ile wolność jest dla Sena „produktem 

społecznym”, to sam człowiek produktem społecznym w tym wymiarze już nie jest. Sen postrzega 
człowieka jako indywidualną jednostkę, która może wykraczać poza ramy społeczeństwa oraz która może 
je kształtować. 

440 Tamże, s. 18. 
441 Tamże, s. XI. 
442 J. Miklaszewska, Sprawiedliwość..., dz. cyt., s. 27. 
443 Tamże. 
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Nussbaum mogą się wpisywać w taką definicję zarówno dlatego, że ich badania 

wywodzą się z tradycji filozofii politycznej Rawlsa – która jest dobrym przykładem 

politycznego pragmatyzmu – jak również dlatego, że ich badania są skoncentrowane na 

problemie realizacji zasady sprawiedliwości.  

Cechą takiej metodologii jest przyjęcie wyraźnych celów, do których dąży 

społeczeństwo (dla Sena będzie to rozwój), przyjęcie powszechnego egalitaryzmu oraz 

założenie, że społeczeństwo demokratyczne samo wytworzy swoją własną aksjologię, 

którą będzie realizować. W przypadku Sena wszystkie te postulaty są spełnione; 

dodatkowo w jego pracach można znaleźć odwołania do pewnego wartościowania sfery 

polityki oraz oceniania jej dążeń pod względem moralnym. Antropologia filozoficzna 

Sena przyjmuje również wszystkie cechy, z którymi wiążę się kosmopolityzm, 

odsuwając na bok wszelkie odrębności, zarówno kulturowe, jak i te, które są związane 

z tradycją, a przyjmując, iż jest możliwy transfer wartości i celów pomiędzy wszystkimi 

kulturami i społecznościami. Jest to swoista polemika z tezami Samuela Huntingtona 

oraz komunitarian, którzy głosili tezy o nieprzystawalności kultur. Sen przyjmuje, że 

kultury są różne, jednak we wszystkich można znaleźć jakieś cechy wspólne, a to już 

stanowi punkt wyjścia do tezy o możliwości przyjmowania nowych treści pomiędzy 

kulturami444. Co więcej, przyjęcie rozumienia społeczeństwa jako zbioru składającego 

się z wolnych jednostek, które łączy realizacja indywidualnych celów, będzie odróżniać 

koncepcję Sena od komunitarian, którzy chcieliby widzieć w społeczeństwie realizację 

jednego, społecznego celu.  

W ramach przyjętej przez Sena koncepcji człowieka cechą podstawową 

jednostki zaraz obok wolności jest również jej godność, postrzegana jako zapewnienie 

podmiotowi możliwości wpływania na swoją drogę życiową445. Tym samym 

mechanizm państwa oraz jego cele ekonomiczne i społeczne powinny stać nie tylko na 

straży godności człowieka, lecz również powinny być mu podległe, przede wszystkim 

dlatego, że w koncepcji Sena podmiot jest postrzegany jako aktywny obywatel, który 

wpierw tworzy społeczeństwo, a dopiero następnie mu podlega. W tym wymiarze Sen 

podkreśla również rolę demokracji, zarówno jako mechanizmu oddziaływania obywateli 

na kształt polityki, jak również jako mechanizmu, który reprezentuje cele społeczne. 

 
444 A. K. Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, W.W. Norton, New York 2006, s. 58. 
445 Sen nie przedstawia definicji dla terminu godności. O problemie ze zdefiniowaniem godności 

człowieka w ramach teorii zdolności pisze: R. Claassen, Human dignity in the capability approach, 
[w:] „The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives”, ed. M. Düwell, 
J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 240-249. 
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Godność w takim ujęciu stanowić będzie również pewną podstawę dla jego teorii 

politycznej, w ramach której dobrobyt będzie czymś analogicznym do stanu dobra 

przynależnego jednostce. W tym ujęciu pojęcie godności u Sena ma zbliżone znaczenie 

do szerszego terminu „praw człowieka”. Wydaje się, że brak szczegółowego 

dookreślenia przez Sena pojęcia godności ma utrzymać uniwersalny charakter jego 

koncepcji wolności446. Sen bowiem próbuje uniknąć nadania zarówno swojej koncepcji 

wolności jak i teorii zdolności normatywnego charakteru, chcąc pozostawić je jak 

najbardziej uniwersalnymi. Przykład pojęcia godności obrazuje problem 

z interpretowaniem jego koncepcji, jak również z jej praktycznym wdrożeniem. 

 Następnie należy zwrócić uwagę, że celem założeń antropologicznych 

koncepcji wolności Sena nie jest hedonistyczna wizja człowieka, lecz zapewnienie 

jednostce swobodnego obszaru do realizacji jej zdolności (w tym również gwarancja jej 

godności). Założenia koncepcji człowieka w ramach koncepcji wolności będą się 

realizować również poprzez przyjęcie liberalnej oraz politycznej koncepcji jednostki, 

która według Sena jest wolna oraz odpowiedzialna. 

Te elementy odróżniają przyjętą przez Sena wizję człowieka od takiej, którą 

reprezentuje np. Rawls. Różnicą będzie odmienny sposób pojmowania autonomii 

jednostki oraz jej relacji do społeczeństwa. Inną różnicą będzie przyjęcie za podstawę 

rozważań filozoficznych jednostki ludzkiej, a nie abstrakcyjnego podmiotu jak 

u Rawlsa. Sen jest przede wszystkim empirystą i postrzega człowieka jako byt 

racjonalny, który dba o swoje interesy. Zakładana antropologia przyjmuje dodatkowo 

analizę człowieka jako bytu pierwotnego względem społeczeństwa. To jednostka tworzy 

i determinuje realizację celów w społeczeństwie i pozostaje względem niej na 

uprzywilejowanej pozycji. Podstawowym aksjomatem antropologii Sena jest wolność 

jednostki, która realizować się będzie wraz ze zdolnością człowieka 

i odpowiedzialnością za podjęte działania. Zdaniem autora dysertacji Sen adaptuje 

Rawlsowską koncepcję justice as fairness, która dotyczy dwóch wymiarów życia 

 
446 Od strony merytorycznej pytania o godność́ człowieka sprowadzają̨ się̨ do kilku 

podstawowych problemów: co przysługuje człowiekowi? jak godność przysługuje człowiekowi? dlaczego 
przysługuje człowiekowi? jak rozpoznaje się̨, że człowiekowi przysługuje godność́? W dyskusjach 
filozoficznych, teologicznych i prawniczych termin „godność człowieka” jest używany przede wszystkim 
w jego funkcji opisowej, wyjaśniającej (eksplanacyjnej), aksjologicznej (wartościującej) i normatywnej 
(także fundującej). O rozważaniach dotyczących metodologii terminu „godność człowieka” zob. 
A. Bronk, Pojęcie godności człowieka: uwagi metodologia, [w:] Antropologiczna pedagogika ogólna, 
red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Gaudium, Lublin 2010, s. 57-74. 
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człowieka: materialnego oraz duchowego, i łączy je pod wspólnym pojęciem „zdolności 

człowieka”.  

Co ważne, wolność jednostki nie powinna być wąsko interpretowana w ramach 

liczby dostępnych alternatyw, lecz należy w tej interpretacji uwzględnić przede 

wszystkim ich jakość, a tym samym stosunek możliwych wyborów do potencjalnego 

osiągnięcia określonego stanu jednostki, tj. stanu dobra określonego przez indywidualne 

jednostki. Z tego wynika główny postulat koncepcji antropologii liberalnej Sena, tj. że 

dobro oraz ocena jakości życia człowieka polegać będą przede wszystkim na 

zapewnieniu indywidualnej przestrzeni do realizacji posiadanych przez jednostkę 

zdolności, a do tego konieczna jest wolność do działania, za której realizację 

odpowiedzialne powinno być państwo. Kluczowe jest zatem uwzględnienie 

racjonalności jednostki, która dla Sena będzie nierozerwanie związana z zapewnieniem 

etycznego aksjomatu dla funkcjonowania sprawiedliwości oraz mechanizmów filozofii 

państwa.  

1.2. Rozumienie rozwoju 

Pojęcie rozwoju jest jednym z najbardziej fundamentalnych w całej koncepcji 

Capability Approach oraz wizji człowieka stworzonej przez Sena. Autor definiuje je 

projektująco jako specyficzny pozytywny proces społeczny, polityczny oraz 

ekonomiczny, którego celem jest zwiększanie przestrzeni w realizacji możliwości 

człowieka447. Koncepcja Sena, dotyczy przede wszystkim krajów rozwijających się, ale 

jej ogólne założenia znajdują również aplikacje w krajach bogatych. Przykłady takiego 

zastosowania przedstawia Sen w Development as Freedom448, analizując kraje takie jak 

Włochy czy Wielka Brytania.  

W swoich pracach Sen rozwija założenie, że wolność należy rozumieć nie tylko 

w kategorii narzędzia, lecz przede wszystkim jako cel dla rozwoju. Oznacza to, że 

zamiast dążyć do wzrostu gospodarczego, celem rozwoju powinno być poszerzanie 

możliwości ludzi, ich realnych wolności do osiągania stanów, które uznają za 

wartościowe. Według Sena cele ekonomiczne takie jak dochód czy wzrost gospodarczy 

są użyteczne, lecz jedynie w takim stopniu, w jakim przyczyniają się do poszerzania 

 
447 A. K. Sen, Development as Capability Expansion, [w:] Readings in Human Development, 

eds. S. Fukuda-Parr et al., Oxford University Press, New Delhi and New York 2003. 
448 Tenże, Development..., dz. cyt. 



 

155 

 

wolności ludzi. Liczne badania przeprowadzone przez Banerjee i Duflo449 pokazują, 

w jaki sposób zmiana nastawienia z dochodowego na rzecz zdolności przyczynia się nie 

tylko do wzrostu ekonomicznego, lecz przede wszystkim do wzrostu wolności, a tym 

samym do poprawy jakości życia ludzi. W ramach tradycji ekonomicznej pojęcie 

rozwoju koncentrowało się na dochodach lub konsumpcji. Jednak dla Sena głównym 

kryterium analizy są możliwości człowieka, które stanowią szczególny zestaw danych 

pozwalających ocenić jakość życia.  

Dodatkowo zdaniem autora ważnym kryterium pojęcia rozwoju jest sprawczość 

przynależna człowiekowi. Tym terminem Sen określa kierunek rozwoju w ramach 

uzgodnionych społecznie publicznych debat oraz ruchów społecznych. Celem dla tych 

działań powinno być poszerzanie zakresu wolności dostępnych człowiekowi450. Według 

przedstawionej w pracy interpretacji podejście oparte na zdolności jest teorią, która 

może stanowić punkt wyjścia dla praktyk politycznych i ekonomicznych, tak aby 

dostarczać teoretycznych refleksji stanowiących fundament dla ukierunkowania polityki 

na usuwanie form zniewolenia i ograniczania wolności. Aby zrealizować ten postulat, 

należy dookreślić przyjęte przez Sena założenia dotyczące na przykład odpowiedzi na 

pytania, w jaki sposób zmotywować obywateli nie tylko do troski o własny dobrobyt, 

lecz również do większego altruizmu względem planety i innych obywateli.  

Innym zagadnieniem, które przez Sena nie jest dokładnie rozwinięte 

w kontekście rozwoju, jest metoda oceny realizacji wolności politycznej, a dokładnie 

wpływ wolności politycznej na niwelowanie form zniewolenia. Wobec powyższego 

można mieć wątpliwości, czy teoria zdolności w wymiarze, który proponuje Sen, może 

pomóc w osiągnięciu rozwoju w wymiarze praktycznym.  

 Przedstawiona w niniejszej pracy analiza założeń filozoficznych Sena przyjmuje 

postać trzech kategorii. Po pierwsze, rozszerzenie wolności instrumentalnych może być 

rozumiane jako cel rozwoju. Po drugie, jednostki stanowią główny podmiot dla procesu 

rozwoju. Wolność jednostki jest końcem rozwoju, a indywidualna sprawczość stanowi 

centralną oś dla rozwiązania problemu deprywacji człowieka. Po trzecie, proceduralizm 

wolności, czyli ustrój demokratyczny, stanowi jedyną możliwość dla rozwoju wolności.  

W przedstawionych powyżej kategoriach, szczególnie w mechanizmie 

demokracji, unaocznia się rola jednostki w kontekście jej odpowiedzialności. Powyżej 

 
449 A. V. Banerjee, E. Duflo, dz. cyt. 
450 „(…) the expansion of substantive human freedoms” (tłum. własne), zob. J. Drèze, A. K. Sen, 

India..., dz. cyt., s. 3. 
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przedstawiono relację jednostki do społeczeństwa oraz ich wzajemne oddziaływanie. 

Teraz autor chciałby pokazać, w jaki sposób Sen interpretuje „odpowiedzialne” 

działania jednostki, które mają zmierzać do osiągnięcia celu, jakim jest rozwój. W tym 

ujęciu założenia Sena są postrzegane jako konsekwencjalistyczna wizja moralna 

człowieka. Sen rozumie konsekwencjalizm jako metodę odpowiedzialnego wyboru 

opartego przez osobę dokonującą go na ocenie stanu rzeczy, z uwzględnieniem 

wszystkich istotnych konsekwencji rozpatrywanych w świetle dokładnych okoliczności 

tego wyboru451. Broni on szerokiego podejścia do podejmowania decyzji, w ramach 

którego informacyjna podstawa oceny zostaje rozszerzona poza przestrzeń usług 

społecznych i obejmuje przede wszystkim wolności i prawa jednostki. Proponowaną 

przez Sena metodę opartą na debacie publicznej w wyborze ważnych zdolności 

i działań, do których dana społeczność ma zamiar dążyć, należy zatem oceniać pod 

kątem znaczenia tych zdolności dla wolności indywidualnych. W ramach tej propozycji 

jedynym kryterium podejmowania decyzji jest publiczna debata regulująca wszystkie 

uzgodnienia publicznych porozumień. Można więc zarzucić Senowi ograniczenie 

celowości antropologii wyłącznie do wolności politycznych, skoro korzystanie 

z wolności politycznej jest jedyną procedurą, jaką przyjmuje teoria oparta na 

zdolnościach, oraz że te decyzje mają wyłącznie pozytywne konsekwencje dla 

rozszerzania wolności ludzi oraz prowadzenia życia, które uznają oni za wartościowe.  

W koncepcji Sena każda indywidualna jednostka powinna być oceniana jako 

podmiot sprawczy, a nie wyłącznie jako bierny podmiot działań względem niego 

zewnętrznych. Społeczeństwo należy zatem postrzegać nie jako zbiór biernych 

jednostek względem instytucji socjalnych i publicznych, lecz jako podmioty posiadające 

potencję do determinowania swojego losu. Rozwój w tym ujęciu jest zdolnością ludzi 

do wpływania na świat i pomocy sobie nawzajem. Jednak aby było to możliwe, w 

ramach rozwoju musi zostać wprowadzona wolność demokratyczna, ponieważ jest to 

jedyny ustrój, który umożliwia obywatelom wolne stanowienie o nich samych452.  

 
451 „(…) the discipline of responsible choice based on the chooser`s evaluation of states of 

affairs, including consideration of all the relevant consequences viewed in the light of the exact 
circumstances of that choice” (tłum. własne), zob. A. K. Sen, Consequential Evaluation and Practical 
Reason, [w:] „Journal of Philosophy” 2000, Vol. 97, No. 9, s. 477. 

452 Badania zdające się potwierdzać tę tezę znaleźć można, m.in.: A. K. Sen, Development..., 
dz. cyt., s. 51; S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt., s. 121; R. Pace, Democracy, Economic 
Development And Regional Stability In The Mediterranean Region, [w:] Euro-Med Integration and the 
Ring of Friends': The Mediterranean's European Challenge, ed. P. G. Xuereb, Vol. IV, Media Centre 
Print, 2003, s.101-134. 
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Zdaniem autora można przedstawić trzy specyficzne role, w jaki sposób debata 

publiczna wpływa na rozwój w kontekście teorii zdolności. Po pierwsze, demokracja dla 

Sena reprezentuje wolność oraz odpowiada za fundamentalny kapitał stanowiący 

dobrobyt człowieka. Po drugie, biorąc pod uwagę mnogość różnych możliwych 

rozwiązań społecznych oraz indywidualnych, wolność demokratyczna jest kluczowa 

przy wyborze konkretnych rozwiązań, które społeczeństwo chce wdrożyć. Mechanizm 

demokratyczny ma transparentnie przedstawić hierarchię celów dla danej społeczności, 

przyjmując wizję antropologii liberalnej453 oraz przypisując człowiekowi racjonalność 

decyzji. Trzecią rolą debaty publicznej w kontekście rozwoju jest zakładany 

konsekwencjalizm.  

Przyjmując, że korzystanie z wolności politycznej wpływa na zakres wolności 

indywidualnej, proceduralizm wolnościowy może okazać się niezbędny dla 

ukierunkowania celu polityki na usuwanie aspektów ograniczających wolność. Do tego 

jednak konieczna jest teoria normatywna, określająca sposób w jaki wspólnoty 

polityczne mają zostać zorganizowane, aby realizować zdefiniowany cel teorii 

zdolności. Studia przypadków dowodzą, że zasady normatywne, które łączą korzystanie 

z wolności politycznych z usuwaniem ograniczeń wolności, jak np. postrzeganie 

pewnych proporcji wydatków publicznych przeznaczonych na podstawową opiekę 

zdrowotną lub edukację, muszą być zawarte w ustaleniach socjalnych454. Zgadzając się 

z przekonaniem Sena, iż społeczeństwa powinny być zorganizowane tak, aby 

przyjmować za cel swojego rozwoju poszerzanie wolności, autor stoi na stanowisku, że 

taką tezę należy dookreślić, szczególnie jeśli ten cel ma zostać zdefiniowany jako 

pewien postulat teorii normatywnej dotyczącej społeczeństwa i polityki. Wolność 

człowieka jest zawsze w jakimś charakterze realizowana w ramach społeczności, której 

jest on członkiem, a zakres, w jakim ludzie korzystają z wolności, zależy od tego, jaki 

ustrój społeczno-historyczny odziedziczą po wcześniejszym pokoleniu. Trzeba wziąć 

ten aspekt również pod uwagę, jeśli się przyjmie za Senem, że rozwiązania praktyczne 

(tj. polityczne) mają zostać wdrożone w ramach działań zmierzających do rozwoju 

(rozumianego za Senem jako poszerzanie wolności ludzi). Takie rozwiązanie jednak 

może doprowadzić do sytuacji, w której wielu ludzi pozostanie z bardzo niewielkimi 

 
453 Człowiek jest postrzegany jako samodzielna, autonomiczna jednostka, dla której najwyższą 

wartością jest wolność; zob. K. Guzowski, Antropologia Autonomiczna a Antropologia Teonomiczna: 
Próba Syntezy, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 2010, tom 2 (57), s. 77-93. 

454 S. Deneulin, The Capability Approach..., dz. cyt. 
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możliwościami wyboru życia, takiego jakie by cenili. Innymi słowy, bez wsparcia 

działań społecznych ukierunkowanych np. na edukację obywateli oraz ich aktywizację, 

zrealizowanie postulatu o rozszerzaniu wolności ludzi może być wręcz niekorzystne. 

Przykładem może być rolnik spełniający urzędowy nakaz pracy w państwowym 

gospodarstwie rolnym. Wdrożenie polityki, która prowadzi do egalitarnego zwiększenia 

wolności, mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której ten rolnik znalazłby się na ulicy – 

ponieważ zlikwidowano by jego miejsce pracy, jako takie, które ogranicza jego 

wolność, z powodu obowiązku pracy w nim.  

Zdaniem komentatorów teoria zdolności Sena przypisuje wolności politycznej 

trzy fundamentalne wartości (tzn. zdolności ludzi do wpływania na decyzje kształtujące 

ich przeznaczenie): wewnętrzną, instrumentalną i konstruktywną455. Według autora 

niniejszej pracy w odniesieniu do każdej z nich istnieją pewne niejasności. Działania 

czy opinie, które jednostki wyrażają poprzez praktyki demokratyczne, nie zawsze 

poprawiają dobrobyt i wolność ludzi. Na przykład wola mieszkańców może prowadzić 

do przeznaczenia większej ilości zasobów na wojsko niż na opiekę zdrowotną bądź 

edukację. Taki stan rzeczy może z kolei prowadzić do sytuacji, w której ludzie 

obiektywnie będą mieć dostępną mniejszą wolność do osiągnięcia konkretnego stanu 

bycia zdrowym lub wykształconym, ze względu na inną dystrybucję dostępnych 

zasobów. W efekcie dostęp do służby zdrowia może być ograniczony np. tylko do 

płatnej opieki zdrowotnej, podczas gdy budżet będzie ponosił wydatki związane 

z obronnością. Wartości, które może budować praktyka demokratyczna, niekoniecznie 

są wartościami, na których należy zawsze zbudować dobre społeczeństwo. Innymi 

słowy, korzystanie z wolności politycznej może stać w sprzeczności z założeniami teorii 

zdolności, jeśli traktuje się wolność polityczną jako najważniejszy mechanizm 

decyzyjny. 

Biorąc pod uwagę charakter podejścia opartego na zdolności, nie jest to 

zaskakujący wniosek. Jako teoria, która ma ambicję inspirowania działań politycznych, 

podejście oparte na zdolności musi proponować jakąś organizację życia ludzkiego 

w społeczeństwie. Wolność wyboru musi zatem być rozpatrywana pod kątem 

zapewnienia, że pewne cechy ludzkiego życia mają być „udoskonalone”. Jako 

przewodnik po praktyce rozwoju podejście oparte na zdolnościach musi uwzględniać 

wolność wyboru w ramach ograniczeń instytucji, które gwarantują, że wszyscy ludzie 

 
455 Tamże, s. 152. 
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żyją w dobrobycie. Thomas Hurka w swoim studium na temat perfekcjonizmu zwraca 

szczególną uwagę na to, że: „Żadna teoria wartości nie może traktować wolnego 

wyboru jako jedynego wewnętrznego dobra. Musi ona uznać niektóre inne dobra, tak 

aby na przykład wolna twórczość była lepsza niż swobodnie wybierana bezczynność, 

a autonomiczna wiedza była lepsza niż autonomiczna ignorancja”456. Dlatego też każda 

teoria mająca na celu organizowanie życia w społeczeństwie musi traktować wolność 

wyboru jako jeden z elementów składających się na ludzki dobrobyt.  

Jeśli koncepcja wolności zaproponowana przez Sena jest wiarygodną teorią 

wartości, to wydaje się, że nie może ona traktować korzystania z wolności politycznej 

jako jedynego dobra wewnętrznego. Innymi słowy, aby zapewnić wewnętrzną spójność 

teorii między jej ogólnym celem a sposobami promowania tego celu, podejście oparte 

na zdolnościach musiałoby traktować wolność polityczną w ramach ograniczeń 

instytucji, które zapewniają ludziom warunki minimalnego poziomu dobrobytu. 

Korzystanie z wolności politycznej nie polega bowiem na rozważaniu, jakie działania 

należy podjąć bez względu na ich konsekwencje dla wolności człowieka, ale na 

rozważeniu, jakie działania należy podjąć w społeczności politycznej, mając na uwadze, 

czy ich konsekwencją jest rozszerzenie dostępnego mieszkańcom zestawu wolności. 

Decyzje we wspólnocie politycznej powinny być podejmowane zgodnie z ich 

konsekwencjami dla „dobrego życia” jej obywateli. W idealnym świecie korzystanie 

z wolności politycznej miałoby wewnętrzną, instrumentalną i konstruktywną wartość. 

W wariancie idealnym również decyzje polityczne prowadziłyby do wyboru 

wartościowych celów i do wyboru odpowiednich środków do ich realizacji, na przykład 

poprzez udostępnienie środków na rozwój umiejętności czytania i pisania lub 

podstawowej opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich.  

W analizie wolności politycznej Sen ponownie przyjmuje własną perspektywę, 

tj. próbę łączenia liberalizmu z normami dotyczącymi jednostek. Innymi słowy, 

przyjmuje on, że wolność jest fundamentem państwa i porozumień społecznych; 

jednocześnie zakłada, że ludzie będą chcieli z tej wolności korzystać. Jeśli nawet 

decyzje we wspólnocie politycznej będą uwzględniać wartości, które dana społeczność 

zaakceptowała, to przecież nie oznacza to, że wszyscy członkowie tej społeczności się 

na nią zgodzili, a jedynie, że w wyborze demokratycznym ta opcja zwyciężyła. Na 
 

456 „No plausible value theory can treat free choice as the only intrinsic good. It must 
acknowledge some other goods, so that, for example, freely chosen creativity is better than freely chosen 
idleness, and autonomous knowledge is better than autonomous ignorance” (tłum. własne). Zob. 
T. Hurka, Perfectionism, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 148. 
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przykład dana wspólnota polityczna decyduje się na mocy demokratycznego wyboru na 

wprowadzenie obowiązkowej nauki dla dzieci w wieku 6-14 lat. Mechanizm 

przeprowadzenia wyboru również został wybrany przy większościowej zgodzie 

członków danej społeczności. Co w takim razie z rodzicami dziecka, którzy głosowali 

przeciwko temu konkretnemu mechanizmowi wyborów oraz przeciwko obowiązkowi 

nauki? 

Zakładając, że w takim hipotetycznym społeczeństwie zakaźna choroba zabiła 

większość kobiet, a sprawa głosowania dotyczy na przykład obowiązku edukacji dzieci 

(które według mężczyzn tej społeczności w tym wieku mogą już pracować 

i przyczyniać się do wytwarzania dobrobytu domu), to wydaje się, że na mocy 

demokratycznego wyboru dostęp edukacji dla tych dzieci zostanie ograniczony. Jak sam 

Sen pisze: „Demokracja ma złożone wymagania, które z pewnością obejmują 

głosowanie i poszanowanie wyników wyborów, ale wymaga ona również ochrony 

wolności i swobód, poszanowania uprawnień oraz zagwarantowania swobodnej 

dyskusji i niecenzurowanego rozpowszechniania wiadomości i uczciwego 

komentarza”457. Jeśli Sen odwołuje się do pewnych gwarancji społecznych, na straży 

których stać będą instytucje publiczne, to w tym wymiarze zdecydowanie wycofuje się 

z przestrzeni liberalnej na rzecz pewnej formy demokracji liberalnej, która w ramach 

swojej własnej definicji powinna przyjąć pewne gwarancje społeczne (związane 

z edukacją, wolnością wypowiedzi i wolnością polityczną). 

Sen opiera mechanizm funkcjonowania swojej koncepcji wolności na 

specyficznym rozumieniu demokracji458. Czym zatem jest demokracja dla Sena? Otóż 

nie są to wyłącznie rządy większości459, obejmujące wspomniane wcześniej w cytacie 

cechy. Sen zdaje sobie sprawę z tego, że wybory mogą być głęboko wadliwe, 

szczególnie jeśli odbywają się bez równego przedstawienia dyskutowanej kwestii przez 

wszystkie strony. Ten problem dotyczy również równości w korzystaniu przez elektorat 

 
457 „Democracy has complex demands, which certainly include voting and respect for election 

results, but it also requires the protection of liberties and freedoms, respect for legal entitlements, and the 
guaranteeing of free discussion and uncensored distribution of news and fair comment” (tłum. własne); 
zob. A. K. Sen, Democracy as a Universal Value, „Journal of Democracy” 1999, vol. 10, no. 3, s. 3-17. 

458 Termin „demokracja”, którego będę go używał w tym artykule, odnosi się bardzo ogólnie do 
metody podejmowania decyzji w grupie, charakteryzującej się pewnego rodzaju równością wśród 
uczestników na istotnym etapie wspólnego podejmowania decyzji. Więcej o ogólnej koncepcji 
demokracji oraz jej odmianach zob. T. Christiano, Democracy, [w:] The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy Archive, 2018 [online], 27.07.2006 [dostęp: 1.09.2020]. Dostępny w internecie: 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/democracy. 

459 A. K. Sen, Democracy as a..., dz. cyt, s. 5. 
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ze swobody uzyskiwania wiadomości i rozważania poglądów konkurujących ze sobą 

opcji. Demokracja w ujęciu Sena jest systemem, a nie tylko stanem mechanicznym (jak 

rządy większości) traktowanym w izolacji. W tej interpretacji można wyodrębnić co 

najmniej trzy różne sposoby, w jakie demokracja wzbogaca życie obywateli i poszerza 

ich wolność460. Po pierwsze, wolność polityczna jest częścią ludzkiej wolności w ogóle, 

a realizowanie praw obywatelskich i politycznych jest kluczową częścią dobrego życia 

jednostek jako istot społecznych. Również partycypacja polityczna i społeczna mają 

wewnętrzną wartość dla ludzkiego życia i dobrobytu, a zapobieganie uczestnictwu 

społeczności w życiu politycznym stanowić może przejaw ubóstwa. Po drugie, 

demokracja ma ważną wartość instrumentalną w usprawnianiu wyrażania poglądów 

i roszczeń politycznych obywateli. Po trzecie, praktyka demokracji daje obywatelom 

możliwość uczenia się od siebie nawzajem i pomaga społeczeństwu kształtować jego 

wartości i priorytety. Oznacza to, że w kontekście wolności rola demokracji nie opiera 

się tylko na jednej szczególnej wartości, ale na wielu różnych461.  

Robert Dahl wskazuje podobne cechy ideału równości politycznej do tych 

wymienionych przez Sena462: (1) efektywny udział (przed przyjęciem danego 

rozwiązania wszyscy członkowie muszą mieć równe i skuteczne możliwości 

przekazania innym swoich poglądów co do tego, jak ono powinno wyglądać); 

(2) równość głosów (każdy uczestnik musi mieć równą i skuteczną możliwość 

głosowania w procesie podejmowania decyzji politycznych, a wszystkie głosy należy 

uznać za równe); (3) lepsze zrozumienie (każdy członek musi mieć równe i skuteczne 

możliwości poznania alternatywnych opcji i ich prawdopodobnych konsekwencji); 

(4) kontrola porządku obrad (uczestnicy muszą mieć możliwość decydowania 

o porządku obrad); (5) włączenie (każdy dorosły członek wspólnoty powinien być 

w równym stopniu uwzględniony w procesie decyzyjnym).  

Wydaje się, że Sen w sposób analogiczny interpretuje wymagania stawiane 

idealnemu systemowi politycznemu. Nawet jeśli okaże się, że korzystanie z wolności 

politycznej w idealnych warunkach równości politycznej z konieczności może 

doprowadzić do promowania innych wolności człowieka, to oczywiste jest, że 

wymienione wyżej warunki trudne są do spełnienia w praktyce. Wymaganie, aby każdy 

 
460 I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt., s. 46. 
461 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 146. 
462 R. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven 1989, s.108-114; 

tenże, On Democracy, Yale University Press, New Haven 1998, s. 37. 
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uczestnik miał równe szanse zrozumienia zagadnienia, które będzie głosowane 

(wymaganie nr 3 w propozycji Dahla), jest nierealne w przypadku złożonych reform 

zabezpieczenia społecznego, w których większość ludzi musi polegać na uproszczonym 

wyjaśnieniu ekspertów, którzy z kolei mogą łatwo manipulować informacjami 

w interesie pozostałych stron. Podobnie będzie w odniesieniu do warunku efektywnego 

uczestnictwa (warunek nr 1) – nawet jeśli każda osoba miałaby równe szanse, aby jej 

opinia została wysłuchana, to wciąż osoba, która mówi najbardziej elokwentnie 

z najbardziej przekonującymi argumentami prawdopodobnie lepiej wyrazi swoją opinię 

niż inni, a tym samym zyska przychylność w danej sprawie. Przedstawione założenia 

oddają pewien ideał polityczny, jednak nie znajdują zastosowania w praktyce. 

W interpretacji przyjętej w niniejszej pracy założono, że Sen w toku takiej krytyki 

zwróciłby uwagę, że właśnie z tego powodu zakłada (choć niechętnie) pewną hierarchię 

wartości, na czele której zaraz za wolnością stoi edukacja. Zdaniem autora pracy jeśli 

dla Sena rozwój to cel, a wolność jest narzędziem do jego osiągnięcia, to edukacja 

stanowi niezbędne uzupełnienie. Nie można bowiem zrealizować rozwoju bez wolności, 

natomiast ludzie bez edukacji nie będą wiedzieli, jak mają z niej korzystać.  

Jeśli zorientowane na wolność podejście do rozwoju ma uwzględniać wolność 

polityczną jako główny element oraz narzędzie, które można wspólnie użytkować, by 

kierować polityką rozwoju, to również konieczne jest uwzględnienie oceny samego 

korzystania z wolności politycznej, zarówno pod względem jej wpływu na inne 

wolności człowieka, jak i pod względem poszanowania niektórych zasad 

normatywnych. Gdy teoria rozwoju skoncentrowana jest na wolności, to staje się ona 

motorem dla działań praktycznych, a wtedy musi być ustrukturyzowana według 

pewnych zasad, które łączą wolność polityczną z jej ogólnym celem. 

2. Wartości jako publiczny dyskurs  

Sen w swoich pracach odwołuje się do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, 

pisząc: „(...) bogactwo nie jest oczywiście dobrem, którego szukamy; jest ono użyteczne 

ze względu na coś innego”463. W ten sposób Sen postrzega wolność nie ze względu na 

 
463 „(...) wealth is evidently not the good we are seeking; for it is merely useful and for the sake 

of something else” (tłum. własne), zob. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 14. 
Polski przekład Arystotelesa: „Życie natomiast upływające na zdobywaniu majątku jest poniekąd życiem 
pod przymusem, a bogactwo oczywiście nie jest tym dobrem, którego szukamy; wszak jest ono czymś 
tylko pożytecznym i jest środkiem do celu”, Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Księga 
I, 5, s. 83, 1096a. 
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jej metafizyczny charakter, lecz przede wszystkim jako środek do celu, którym jest 

konkretny rozwój464. Sięgając jednak bardziej wstecz, podobne rozumienie dobra można 

znaleźć już u Platona, dla którego idea dobra jest najwyższą regułą. „Ponieważ Bóg 

chciał, aby wszystko było dobre (…), dlatego ujął cały zasób rzeczy widzialnych, które 

nie były w stanie pokoju, lecz w bezładnym chaotycznym ruchu, i wyprowadził je 

z nieporządku do porządku, bo uważał, że porządek jest bez porównania cenniejszy od 

nieporządku”465. Można zatem przyjąć, iż świat oraz poszczególne byty nie niosą same 

w sobie dobra, lecz że jest ono im przydane, udzielone z zewnątrz466. 

Ponieważ Sen wprost nie przedstawia definicji dobra, spróbujmy przedstawić 

interpretację, czym dobro w koncepcji Sena może być. Autor Capability Approach, 

używa określenia „dobre społeczeństwo”467, a takim społeczeństwem jest wspólnota, 

która respektuje wolności osobiste oraz przestrzega równości wolności (tj. każdy 

podmiot jest ważny, a wolność, która jest zagwarantowana dla jednego, musi być 

zagwarantowana dla wszystkich). Wolność zatem w koncepcji Sena koresponduje 

z wartością dobra. Ekstrapolując definicję dobra z tak przyjętego założenia, można 

przyjąć, że dobrem dla Sena jest wolność. O ile jednak każde dobro będzie wspierać 

wolność, o tyle nie każda wolność będzie reprezentować dobro. Dzieje się tak, co 

zostało już przedstawione powyżej, ponieważ nie w każdej sytuacji poszerzanie 

wolności człowieka przynosi pozytywne skutki. Z tego powodu kolejnym ważnym 

pojęciem w relacji wolności i dobra będzie termin odpowiedzialności człowieka.  

Dla Sena odpowiedzialność wprost wypływa z natury człowieka obdarzonego 

racjonalnością oraz wrażliwością i rozgrywa się̨ nie tylko w obrębie konsekwencji 

indywidualnego ludzkiego postępowania, lecz również w sferze szeroko rozumianej 

biedy otaczającej człowieka, której każdy na swój sposób winien zaradzać468. Co więcej 

 
464 W tym miejscu kolejny raz ujawnia się mało konkretny charakter koncepcji Sena. Po 

pierwsze, dlatego że buduje on relację: wolność musi prowadzić do rozwoju; jednak nie definiuje, czym 
ten rozwój ma być, tj. jakie cechy oprócz wolności mają być konstytutywne dla tego stanu. Po drugie, 
dlatego że pod koncepcją liberalną Sen przyjmuje pewne założenia społeczne, które w sposób wymierny 
mogą godzić w wolność jednostki – np. wolność do bycia niewykształconym. Rozwiązanie Sena nie 
przyjmuje takiego argumentu przede wszystkim dlatego, że jest to koncepcja skierowana na 
pragmatyczne wdrożenie (pomimo braku propozycji konkretnych rozwiązań), a w rzeczywistości 
nieprawdopodobne wydaje się, aby istniał człowiek, który z powodów obiektywnych nie chciałby zdobyć 
edukacji.  

465 Platon, Timajos. Kritias albo Atlantyk, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1986, s. 36-37. 
466 P. Sajek, Dobro, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza 

z Akwinu, Lublin 2005 [online], b.d. [dostęp: 1.09.2020]. Dostępny w internecie: 
http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dobro.pdf. 

467 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 233. 
468 Tamże, s. 190; I. Mizdrak, dz. cyt., s. 199. 
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Sen nie twierdzi, że zdolności i ich posiadanie sprawiają, że człowiek jest całkowicie 

odpowiedzialny za to, co go w życiu spotyka i za swą sytuację życiową w wymiarze 

ekonomicznym, gdyż sposób realizacji zdolności oraz ich wykorzystanie przez 

człowieka zależą od drugiego czynnika, jakim jest społeczny wymiar wolności. Zatem 

Sen przyjmuje, że pomiędzy odpowiedzialnością człowieka a jego racjonalnością 

zachodzi relacja. Jeśli odpowiedzialne działania człowieka zmierzają do wolności, to 

oznacza, że za sprawą racjonalności człowiek wartościuje podejmowane przez siebie 

działania. Na tej postawie można przyjąć, iż człowiek za sprawą rozumu jest w stanie 

odróżnić zło od dobra (skoro cechą człowieka jest odpowiedzialność za swoje czyny, to 

musi zatem wiedzieć, kiedy czyni dobrze, a kiedy źle). A jeśli tak, to rozum musi 

wiedzieć, czym jest dobro. Aby to jednak osiągnąć, człowiek musi otrzymać pewien 

wymiar edukacji. Tę tezę można również udowodnić, zastanawiając się nad pytaniem, 

dlaczego ludzie czynią źle. Sen prawdopodobnie odpowiedziałby, że ludzie nie 

otrzymali takiej możliwości wyedukowania się, aby zauważyć, że robią źle469. Zatem 

wartości w koncepcji Sena są kształtowane przez człowieka za sprawą społecznych 

uzgodnień, a więc mogą być różne dla różnych kultur i społeczności. Tym samym 

pojęcie dobra w odniesieniu do racjonalizmu człowieka odwoływać się będzie do 

procesu edukacji. Za jego sprawą człowiek nauczy się odróżniać dobro od zła. W tym 

wymiarze koncepcja wolności kolejny raz powraca do znaczenia edukacji 

w promowaniu wolności. Sen bowiem chce promować wolność, którą można by 

dookreślić jako „dobrą wolność”, tj. taką, która wynika z odpowiedzialnych oraz 

racjonalnych decyzji człowieka. Aby tak się jednak stało, ludzie muszą mieć możliwość 

edukacji. Jak zostało również przedstawione we wcześniejszych rozdziałach, edukacja 

ma szczególne miejsce w koncepcji Sena. O ile zatem jest on zwolennikiem wolności 

w ogóle, to w zakresie edukacji staje na stanowisku ograniczonego paternalizmu, 

przyznając, że pewne działania muszą być narzucone obywatelom przez państwo. 

W szczególności dotyczy to minimalnego poziomu dobrobytu, do którego Sen również 

wlicza edukację. 

Zatem jeśli wolność jest ściśle związana z pojęciem dobra, to warto również 

przeanalizować, czym wolność jest w kontekście aksjologii. Wolność w tym sensie nie 

jest dobra sama w sobie, lecz stanowi wartość, za sprawą której ludzie mogą się 

 
469 O prymarnej roli edukacji w kształtowaniu możliwości oraz odpowiedzialności człowieka, 

zob. M. Saito, Amartya Sen's Capability Approach to Education: A Critical Exploration, „Journal of 
Philosophy of Education” 2003, Vol. 37, Issue 1, s. 17-33. 
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rozwijać, a w tym bezpośrednio wpływać na swoje życie oraz kształtować 

rzeczywistość. O ile jednak Sen pisze wprost o warunku obecności wolności w życiu 

człowieka470, o tyle pozostałe wartości trzeba zinterpretować z jego tekstów. W ramach 

aksjologii Sen nadaje wolności wartość autoteliczną; wartość tę nadaje również 

edukacji, za sprawą której ma rosnąć zarówno odpowiedzialność decyzji człowieka, jak 

również świadomość możliwych wyborów. Wydaje się, że to ma na myśli, gdy pisze: 

„Możliwości społeczne (w postaci edukacji i opieki zdrowotnej) ułatwiają uczestnictwo 

w życiu gospodarczym. Udogodnienia ekonomiczne (w postaci możliwości udziału 

w handlu i produkcji) mogą przyczynić się do wygenerowania osobistego bogactwa, jak 

również środków publicznych na udogodnienia socjalne. Różne rodzaje wolności mogą 

zatem się wzajemnie wzmacniać”471. Można przyjąć, że proces rozwoju nie jest 

wspierany wyłącznie przez wolności, lecz również poprzez określone wartości, które 

dominują w danym społeczeństwie, oraz pewne normy i obyczaje przyjęte przez 

ludzi472. Prowadzi to do przyjęcia publicznej dyskusji jako narzędzia kształtowania 

systemu wartości. 

Pozostaje jednak kwestia weryfikowalności tych przyjętych metodą dyskusji 

wartości. Jak zostało wcześniej podkreślone, w kontekście idei państwa 

demokratycznego oraz jego warunków, które proponował Dahl, mechanizm wyboru 

systemu wartości oparty na demokratycznym dyskursie będzie cechował się tymi 

samymi wadami. W szczególności dotyczy to równości uczestnictwa w dyskusji czy 

posiadania kompletnej wiedzy dotyczącej dyskutowanego zagadnienia. Wydaje się 

jednak, że Sen wierzy, że na mocy weryfikacji przyjętych w dyskursie społecznym 

założeń za sprawą praktyki ludzie będą mogli korygować błędne decyzje, tak aby dążyć 

do realizacji idei „rozszerzania wolności”473. 

Dla Sena ważne jest podkreślenie znaczenia bezpośredniego i pośredniego 

zaangażowania obywateli w demokratyczne rządy. To będzie również główny argument 

Sena na rzecz postrzegania rozwoju jako poszerzenia wolności. Przede wszystkim 

dlatego, że rozwój wpływa na rozwiązania społeczne, w których ludzie wyrażają swoją 

wolną wolę i w ten sposób stają się wolni. Ustalenia społeczne obejmujące wiele 
 

470 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XII. 
471 „Social opportunities (in the form of education and health facilities) facilitate economic 

participation. Economic facilities (in the form of opportu nities for participation in trade and production) 
can help to generate personal abundance as well as public resources for social facilities. Freedoms of 
different kinds can strengthen one another.” (tłum własne), zob. tamże, s. XI. 

472 A. K. Sen, Development…, dz. cyt., s. 24. 
473 S. Deneulin w The Capability Approach and the Praxis, dz. cyt., s. 48. 
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instytucji (między innymi państwo, rynek, system prawny, partie polityczne, media, 

grupy interesu publicznego i publiczne fora dyskusyjne) mogą być analizowane pod 

kątem tego, jaki jest ich wkład w rozwój i zabezpieczenie materialnych swobód 

obywateli postrzeganych jako aktywne nośniki zmiany, a nie jako bierni odbiorcy 

otrzymywanych korzyści474. 

Jednym z wyzwań, które stawia przed sobą koncepcja wolności Sena, jest próba 

wyjaśnienia, w jaki sposób demokracja rozumiana jako publiczna debata może 

dostarczać mechanizmów dla zbiorowej sprawczości, tzn. takiego narzędzia,  

w którym wiele podmiotów może wspólnie funkcjonować, tak aby tworzyć politykę, 

która będzie mądra i satysfakcjonująca i z którą większość może się zgodzić. Wolność 

demokracji zakłada, że grupy i pojedyncze osoby mają możliwość bycia autorami 

własnej przyszłości. Publiczne rozważania i demokratyczne podejmowanie decyzji są 

obronnymi sposobami, w których obywatele i ich przedstawiciele zarówno realizują 

swoją sprawczość, jak i tworzą politykę. 

2.1. Wolność opcji 

Analizowana koncepcja wolności zakłada, że sama wolność nie jest użyteczną 

miarą, za pomocą której można zmierzyć, jak dobrze radzą sobie jednostki lub 

społeczeństwa475. Powodem jest to, że wolność rozumiana ogólnie staje się zbyt 

skomplikowanym celem. Być może z tej przyczyny Sen w swoich późniejszych tekstach 

zwraca się ku idei zdolności oraz sposobom funkcjonowania jako narzędziom, za 

sprawą których możliwe jest dokonywanie porównań społecznych. Istnieje jednak 

alternatywne podejście do wolności społecznej, które Sen ignoruje.  

Propozycja Sena w ramach teorii zdolności opiera się na postrzeganiu człowieka 

w aspekcie dostępnych mu wolności, a nie wyborów czy opcji. W tym ujęciu 

najważniejszym aspektem jest kwestia, jak dalece jednostka jest w pewnym sensie 

„wolnym człowiekiem” aniżeli „więźniem” i na ile członkowie społeczeństwa są 

ogólnie wolni.  

Koncepcja wolności zakłada m.in., że państwo powinno476: 

● promować wolność wyboru jego członków, 

 
474 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XII-XIII. 
475 Z. Boda, The Ethics of Development in the Age of Globalization, [w:] Economics as Moral 

Science, eds. P. Róna, L. Zsolnai, Springer, Cham 2017, s. 236. 
476 P. Pettit, Freedom in the Spirit..., dz. cyt., s. 109. 
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● promować wolny wybór członków w równym stopniu, niezależnie od statusu, płci 

czy stanu zdrowia, 

● zapewniać równą, skuteczną ochronę wolności, 

● chronić przed ograniczaniem obywateli. 

Pierwsze dwa punkty zostaną prawdopodobnie potwierdzone w niemal każdej 

współczesnej liberalnej teorii państwa i jego obowiązków względem obywateli. 

Pierwszy punkt czyni wybór wolnym, a drugi równym. Trzeci i czwarty punkt 

przedstawiają to, co dla państwa jest ważne, aby w równym stopniu promować 

swobodny wybór członków społeczeństwa. Interpretacja ta koncentruje się na ochronie 

przed siłami, które podważyłyby wolny wybór, i uznaje równość za wymagającą równej 

ochrony w dziedzinie wyborów, które są równie dostępne dla każdego. Założenia, które 

przedstawia Pettit, korespondują z założeniami Dahla, oba podejścia jednak dotyczą 

wyłącznie liberalnej wizji państwa. Sen natomiast oprócz założenia o kluczowym 

znaczeniu wolności do swojej wersji liberalizmu wprowadza również czynnik 

instytucjonalny, który może być interpretowany jako swoisty paternalizm477. Sam Sen 

jednak nie używa takiego terminu, który z kolei, podobnie jak „liberalizm”, trudny jest 

do jednoznacznego zdefiniowania. W uproszczeniu paternalizm można określić jako 

uprawnienie do interwencji (zabezpieczonej przymusem państwowym) w sferę 

świadomych zachowań osób obdarzonych pełnią praw w celu zapobieżenia działaniom 

(tychże osób), które mogą im samym wyrządzić szkodę (krzywdę, zło). Inaczej mówiąc, 

niektóre jednostki lub grupy społeczne winny być kontrolowane, ochraniane 

i kierowane przez inne osoby lub grupy, ponieważ nie są wystarczająco kompetentne do 

kierowania własnym postępowaniem478. W takim ujęciu możliwe jest interpretowanie 

koncepcji Sena, że słuszne jest dla zachowania wolności i możliwości wszystkich 

członków społeczeństwa, aby izolować osoby dysfunkcyjne. Argumentem na rzecz 

ograniczenia wolności (która przecież jest tak ważna dla Sena) byłoby przyjęcie, że taka 

osoba (chora psychicznie) nie ma możliwości realizacji swojego sposobu 

funkcjonowania, a jej proces odbyłby się z zachowaniem przysługujących jej praw. Jak 
 

477 Rutger Claassen zdecydowanie stwierdza, że koncepcja Sena ma silne cechy 
paternalistyczne. W jego analizie zwraca jednak uwagę fakt, iż odwołuje się on częściej do Nussbaum niż 
do Sena. W opinii autora niniejszej pracy zdecydowanie mocniej w założenia paternalizmu wpisuje się, 
koncepcja Nussbaum aniżeli Sena, który broni się przed próbą stworzenia propozycji hierarchii wartości, 
oraz jasnych narzędzi ochrony wolności. Zob. R. Classen, Capability Paternalism, „Economics and 
Philosophy” 2014, Vol. 30, Issue 1, s. 57-73. 

478 A. Preisner, Paternalizm a wolność, [w:] Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw 
jednostki, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2014. 
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pisze sam Sen: „Zarówno procesy, jak i możliwości mogą mieć wpływ na prawa 

człowieka. W aspekcie szans na wolność, idea «możliwości» – jako rzeczywistej szansy 

na osiągnięcie cennych sposobów funkcjonowania – byłaby zazwyczaj dobrym 

sposobem na sformalizowanie wolności, ale kwestie związane z procesowym aspektem 

wolności wymagają, abyśmy wychodzili poza postrzeganie wolności tylko 

w kategoriach możliwości. Odmowa «sprawiedliwego procesu» w postaci np. 

skierowania do więzienia bez właściwego procesu może być przedmiotem praw 

człowieka – bez względu na to czy można oczekiwać, że wynik sprawiedliwego procesu 

będzie inny, czy nie”479. 

Czym zatem jest wolność w tym podejściu? Zdaniem autora rozprawy jest to 

status, który łączy w równym stopniu relację pomiędzy obywatelami, ich 

możliwościami a dążeniem do rozwoju państwa. Czy ilość wolnych wyborów ma 

znaczenie w tym podejściu? Tak, ponieważ podejście sugeruje, że wszystkie wybory są 

równie dostępne (a nie tylko jakiś ich odpowiedni podzbiór) oraz zapewnia, iż mają być 

chronione. Zakłada się, że pewne wybory można określić jako równo dostępne dla 

wszystkich i że zestaw takich wyborów, które są chronione, nie powinien być 

niepotrzebnie ograniczany. Na podstawie powyższych założeń dokonana zostanie 

analiza znaczenia wolności jako celu polityki publicznej.  

3. Wpływ założeń liberalizmu na rozumienie wolności i sposoby 

jej realizacji480 

W pracach Amartyi Sena i Marthy Nussbaum duży nacisk położony jest na 

zdolności w ogóle, a nie na konkretne sposoby funkcjonowania czy aspekty takie jak 

sprawczość lub też możliwość ludzi w kształtowaniu własnego losu481. Ostatecznie, 

 
479 „Both processes and opportunities can figure in human rights. For the opportunity aspect of 

freedom, the idea of ‘capability’ – the real opportunity to achieve valuable functionings – would typically 
be a good way of formalizing freedoms, but issues related to the process aspect of freedom demand that 
we go beyond seeing freedoms only in terms of capabilities. A denial of ‘due process’ in being, say, 
imprisoned without a proper trial can be the subject matter of human rights – no matter whether the 
outcome of a fair trial could be expected to be any different or not” (tłum. własne). Zob. A. K. Sen, The 
Idea..., dz. cyt., s. 371. 

480 Definicję oraz założenia liberalizmu przedstawiono już podrozdziale 1 niniejszego rozdziału 
Naturalistyczne źródła założeń antropologicznych. 

481 Prace Sena na temat tożsamości mogą świadczyć, że pokłada on dużą nadzieję w rozsądku 
obywateli podejmujących swoje decyzje w związku z określeniem przynależności do grup i własnej 
tożsamości. Zob. np.: A. K. Sen, The Fog of Identity, „Politics, Philosophy and Economics” 2009, Vol. 8, 
Issue 3, s. 285-288. 
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ważne jest, aby ludzie posiadali wolności do prowadzenia życia takiego, jak chcą 

prowadzić, do robienia tego, co chcą, i do bycia taką osobą, jaką chcą być. Po 

osiągnięciu takich wolności mogą działać zgodnie z własnymi wyobrażeniami o tym, 

jak chcą żyć. Na przykład każda osoba powinna mieć możliwość bycia częścią 

społeczności i praktykowania religii, ale jeśli ktoś woli być pustelnikiem lub ateistą, to 

powinien również mieć taką możliwość.  

Koncepcja wolności Sena koncentruje się szczególnie na dwóch rodzajach 

wolności, tj. wolności w wymiarze indywidualnym oraz na sprawczości. Jednak czy 

sama koncentracja na wolności wystarcza, aby zgodzić się, że teoria zdolności Sena 

wpisuje się w nurt liberalizmu?  

Po pierwsze, biorąc pod uwagę interdyscyplinarny kontekst, w którym podejście 

oparte na zdolnościach realizuje się, ważne jest, aby dobrze wyjaśnić słowo „liberalny”. 

W codziennym języku „liberalny” może mieć różne znaczenia, np. może obejmować 

cały szereg stanowisk politycznych. Co więcej, często używa się go w odniesieniu do 

polityk gospodarczych, w których priorytetem jest wolny rynek i prywatyzacja spółek 

publicznych oraz ograniczanie świadczeń społecznych. Pierwszym problemem na 

drodze do zrozumienia Sena jest to, że zdolności jako swobody odnoszą się wyłącznie 

do „wolnego rynku”, a zatem podejście do zdolności zawsze prowadziłoby do poparcia 

(nieskrępowanych) rynków jako instytucji, które zwiększają zdolności oraz wolność 

człowieka. Sen jednak twierdzi, że ludzie mają powody, aby cenić wolność oraz 

swobodę produkcji, kupowania i sprzedawania na rynkach. Ta kwestia jest jednak 

częścią jego bardziej ogólnej refleksji nad rozwojem i bardzo różni się od wysoce 

spornej kwestii ekonomii i polityki, dotyczącej korzyści i ograniczeń rynku jako 

systemu produkcji i dystrybucji ekonomicznej. Jeśli przyjmiemy, że liberalizm 

reprezentuje przede wszystkim wolności, ale także indywidualizm zakładający 

pierwszeństwo podmiotu względem państwa, to pojawia się kwestia rozgraniczenia 

założeń koncepcji Sena na liberalizm społeczny oraz liberalizm ekonomiczny. 

Z jednej strony Sen proponuje skupienie się na wolności dostępnej jednostce nie 

tylko w zakresie jej sprawczości i możliwych sposobów funkcjonowania, lecz również 

w zakresie jej możliwości kształtowania rzeczywistości wokół niej. W tym wymiarze 

będzie się realizować wolność gospodarcza rozumiana jako liberalizm ekonomiczny. 

Z drugiej strony, jeśli za punkt wyjścia błędnie przyjmiemy nie jednostkę, 

a przedsiębiorstwo (rozumiane jako byt ekonomiczny utworzony przez wolnych ludzi), 

to czy na drodze realizowania jego sprawczości może stanąć wolność jednostki? 
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Zdaniem autora pracy tak, przede wszystkim ze względu na normatywny charakter 

koncepcji Sena. W szczególności dotyczy to przyjętej przez niego antropologii, która 

zakłada, że jeśli człowiek za sprawą racjonalności jest w stanie ocenić wartość swoich 

decyzji (i ponieść za nie odpowiedzialność), to znaczy, że byt społeczny również 

powinien cechować się taką umiejętnością. Zatem jeśli przedsiębiorstwo byłoby 

zarządzane w sposób demokratyczny, realizowałoby koncepcję wolności Sena.  

Jak natomiast w kontekście przyjętej definicji liberalizmu realizuje się rola 

państwa? Otóż odpowiedź na to pytanie będzie według Sena zależała od wewnętrznych 

uzgodnień społecznych. Jeśli na mocy decyzji społecznej obywatele zdecydują się na 

silny interwencjonizm bądź zgodzą się na przyjęcie modelu socjalnego, to w ramach 

koncepcji Sena taka rola państwa jest do zaakceptowania.  

Koncepcja państwa u Sena opiera się głównie na mechanizmie demokratycznych 

wyborów. Przyjmuje on, iż kształt państwa oraz jego mechanizmy zostaną opracowane 

i wdrożone na mocy wolnych uzgodnień społecznych. To znaczy, że państwa względem 

siebie mogą się bardzo różnić, przyjmując czasem odmienne mechanizmy organizacji 

wewnętrznej. Sen jednak jest przekonany, że w żadnym wypadku ludzie nie zwróciliby 

się przeciwko demokracji. Oznacza to, że jego zdaniem nierealne jest, aby ludzie żyjący 

w systemie demokratycznym sami z niego zrezygnowali. Analogicznie jak w sytuacji 

głosowania za ograniczeniem indywidualnych wolności Sen w takim przypadku 

konstatowałby, iż głosujący nie spełnili wszystkich wymaganych warunków, aby 

wybory były demokratyczne, ponieważ na przykład nie posiadali pełnej informacji 

o skutkach swojej decyzji. 

Analiza roli państwa w tworzeniu obywatelom przestrzeni do życia pokazuje, że 

Sen pomimo chęci uniknięcia tworzenia normatywnej koncepcji państwa przyjmuje co 

najmniej dwie normatywne wartości. Z pewnością dotyczy to dostępu edukacji oraz 

zabezpieczenia minimalnego poziomu dobrobytu482. 

Edukacja w koncepcji Sena jest przede wszystkim narzędziem do zdobycia 

wiedzy o świecie, za sprawą której człowiek jest w stanie się w nim odnaleźć. Ma ona 

rozwinąć w człowieku umiejętność refleksyjnego myślenia o świecie i dzięki temu 

doprowadzić do wykształcenia w nim odpowiedzialności za jego działania483. W tym 

ujęciu tylko dzięki odpowiedzialności człowiek będzie mógł dążyć do poszerzania 

 
482 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 151. 
483 M. Walker, Amartya Sen's Capability Approach and Education, „Educational Action 

Research” 2005, Vol. 13, Issue 1, s. 103-110. 
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swoich wolności oraz do rozwoju. Edukacja będzie również niezbędna przy 

angażowaniu się w działania społeczne i polityczne, kształtujące następnie granice 

wolności jednostki oraz wpływające na zakres angażowania się państwa w życie 

mieszkańców.  

Podstawę do realizacji wolności człowieka stanowi minimalny dobrobyt. 

W szczególności wpływa on na sprawczość oraz dostępne sposoby funkcjonowania. 

Jeśli człowiek nie ma zabezpieczonego pewnego minimum dobrobytu, to nie jest 

w stanie realizować swojej sprawczości, ponieważ jego działania koncentrują się wtedy 

wyłącznie na jego zdobyciu. Dobrobyt w tym sensie przyjmuje postać bardzo szeroką, 

ale wydaje się, że dla Sena zabezpieczenie minimalnego poziomu dobrobytu odpowiada 

respektowaniu koncepcji praw człowieka484. Niestety sam termin „prawa człowieka” 

jest nieostry i odnosi się do całego spektrum różnych idei485. Natomiast Sen stroni od 

tego pojęcia, ponieważ wtedy musiałby zaproponować jakiś jego zbiór. Zatem na straży 

jakich wartości – w ramach minimalnego zabezpieczenia dobrobytu – powinno stać 

państwo? Wydaje się, że odpowiedź znów brzmi: na straży takiego dobrobytu na jaki 

w wolnych wyborach zdecydują się obywatele.  

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy instytucje gospodarcze są najlepszym 

instytucjonalnym środkiem wspierania sposobów funkcjonowania oraz zdolności? 

Odpowiedź na nie można znaleźć między innymi analizując, które z nich przyjmują za 

cel rozwoju rozszerzenia możliwości człowieka. W literaturze przedmiotu nieczęsto 

podejmuje się takie analizy. Wyjątkiem jest np. Rutger Claassen486, który twierdzi, że 

teorie zdolności uzasadniają regulację rynków i ograniczenie praw własności.  

Autor rozprawy uważa jednak, że słuszne jest stwierdzenie, że teorie dotyczące 

teorii zdolności są liberalne w sensie filozoficznym, co odnosi się do tradycji 

filozoficznej, która ceni indywidualną autonomię i wolność487. Jego zdaniem możliwe 

 
484 K. Guczalska, Amartya Sen o prawach człowieka, „Analiza i Egzystencja” 2014, nr 28, 2014, 

s. 37-72. 
485 Szerzej o samej koncepcji praw człowieka zob. B. Wojciechowski, Prawa człowieka. 

Zagadnienia podstawowe, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2014, t. 3, nr 2, 2014, s. 238-252. 
486 R. Claassen, The Capability to Hold Property, „Journal of Human Development and 

Capabilities” 2015, Vol. 16, Issue 2, s. 220-236 [online], 30.09.2014 [dostęp: 22.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://doi.org/10.1080/19452829.2014.939061. 

487 M. Nussbaum we wstępie do publikacji Capabilities, Gender, Equality Towards 
Fundamental Entitlements oraz w artykule Perfectionist Liberalism and Political Liberalism pisze 
wyraźnie o liberalizmie politycznym, który jest tożsamy z teorią zdolności. Oznacza to, że podejście do 
zdolności Nussbaum jest bliższe nie liberalizmowi politycznemu, lecz perfekcjonistycznemu 
liberalizmowi, który został zdefiniowany przez Charlesa Larmore’a jako zbiór poglądów opierających 
zasady polityczne na ideałach i mających kształtować naszą ogólną koncepcję dobrego życia, a nie tylko 
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jest również skonstruowanie teorii zdolności, która nie będzie nawiązywać do 

liberalizmu. Weźmy na przykład teorię zdolności w zakresie społecznej 

sprawiedliwości, która dowodzić będzie, że naczelną zasadą w projektach 

instytucjonalnych powinna być ochrona osób słabszych, a nie maksymalne 

dostosowanie się do rozwoju sprawczego działania ludzi.  

Idąc dalej, można zadać pytanie, czy jest możliwa teoria zdolności, która nie 

będzie liberalna? Aby znaleźć odpowiedź, należy zastanowić się, gdzie dokładnie 

wytaczamy granicę między teorią liberalną a nieliberalną lub, inaczej mówiąc, jakie 

cechy uważamy za niezbędne dla teorii, aby zakwalifikować ją jako „liberalną”. 

W podejściu do zdolności wyraźnie widać traktowanie każdej osoby jako celu i w tym 

sensie odpowiada ono normatywnemu indywidualizmowi. Zasada normatywnego 

indywidualizmu jest oczywiście podstawową zasadą liberalnych teorii. Jest to również 

podstawowa zasada niektórych nieliberalnych teorii, które nie przyznają wyższego 

priorytetu sprawczości ani autonomii (np. teorie zdolności, które łączą elementy etyki, 

dając wyższy moralny priorytet ochronie słabszych niż założeniu rozszerzania 

i ochronie sprawczości obywateli)488. Jeśli jednak takie teorie zakładają, że sposoby 

funkcjonowania lub zdolności mają mieć charakter normatywny, ale równocześnie nie 

uwzględniają zasady celowości, to nie tylko nie odpowiadają założeniom liberalizmu, 

ale także nie odpowiadają teorii zdolności W najlepszym wypadku kwalifikują się jako 

np. hybrydowa teoria zdolnościowo-komunitarna489. 

Koncepcję zdolności można również odnieść do założeń utylitarystycznej teorii 

podstawowych potrzeb. Należy jednak wpierw rozróżnić podejście oparte na 

podstawowych potrzebach (stosowane przez badaczy rozwoju i decydentów490)  

 
naszą rolę jako obywateli; zob. M. C. Nussbaum, Introduction: Capabilities, challenges, and the 
omnipresence of political liberalism, [w:] Capabilities, Gender, Equality Towards Fundamental 
Entitlements, eds. F. Comim. M. C. Nussbaum, Cambridge Univerity Press, Cambrigde 2014; taż, 
Perfectionist Liberalism and Political Liberalism, „Philosophy & Public Affairs” 2011, Vol. 39, No. 1, 
s. 3-45; taż, Political Liberalism and Respect: A Response to Linda Barclay, „SATS Northern European 
Journal of Philosophy” 2003, Vol. 4, Issue 2, s. 25-44; L. Barclay, What Kind of Liberal Is Martha 
Nussbaum?, tamże, s. 5-24. 

488 D. de Merich, Empathy at the Intersections of Care: Articulating a Critical Approach to the Ethics 
of International Development (praca doktorska), The London School of Economics and Political Science, 
London 2015. 

489 Przykładem takiej teorii może być badanie, które przeprowadził Gavin Mooney w zakresie 
programów służby zdrowia; zob. G. Mooney, Communitarian claims and community capabilities: 
furthering priority setting?, „Social Science & Medicine” 2005, Vol. 60, Issue 2, s. 247-255. 

490 M. Kukoč, Liberal Philosophy and Globalizaion, „Synthesis philosophica” 2009, Vol. 24, 
No. 1, s.65-78; R. Nozick, Anarchy..., dz. cyt.; P. J. Taylor, Izations of the World: Americanization, 
Modernization and Globalization, [w:] Demystifying Globalization, eds. C. Hay, D. Marsh, Palgrave 
Macmillan, London 2000, s. 49-70. 
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od filozoficznych teorii badających podstawowe potrzeby. Podejście związane 

z podstawowymi potrzebami jest głównie ukierunkowane na praktykę oraz na politykę. 

Jest to podejście „(...) które daje pierwszeństwo zaspokojeniu podstawowych potrzeb 

ludzi, zapewnieniu, że istnieją wystarczające, odpowiednio dystrybuowane podstawowe 

towary i usługi, potrzebne do utrzymania całego życia ludzkiego na minimalnie 

przyzwoitym poziomie”491. Koncepcja podstawowych potrzeb była reakcją na polityki 

rozwojowe, które w ubiegłym wieku realizowało wiele krajów na Globalnym 

Południu492 po uniezależnieniu się od rządów kolonialnych. Doprowadziło to do 

dualistycznego wzorca rozwoju. Takie rozwiązanie pozwoliło na rozwój jedynie 

niektórym ludziom, podczas gdy inni zostali pozostawieni w biedzie i ubóstwie. 

Zasadniczym założeniem podejścia opartego na podstawowych potrzebach było to, że 

biedni potrzebują nie tylko dochodu finansowego, ale także pewnych bardzo 

podstawowych towarów i usług, takich jak minimalny poziom edukacji, dostęp do 

czystej wody, wystarczająca ilość żywności itp. 

Jednak w latach 80. XX wieku, trend zaczął się zmieniać, a osoby oraz rządy 

zaangażowane w realizację pomocy zaczęły zwracać większą uwagę na inne cele493, 

szczególnie takie, które były powiązane z zapewnieniem w tych rejonach stabilności 

oraz dostosowaniem ich gospodarek do nowej, kapitalistycznej rzeczywistości. W takim 

ujęciu zaczęto interesować się Senowską teorią zdolności. Jednocześnie, jak pisze 

Frances Stewart, w odniesieniu do zmniejszenia ubóstwa na tzw. Globalnym Południu 

podejście do zdolności i podejście do podstawowych potrzeb są bardzo podobne pod 

względem zalecanych działań494. 

Dlaczego zatem warto przedstawić rozróżnienie pomiędzy tymi podejściami? 

Pierwszym powodem jest to, że podejście związane ze zdolnościami ma lepiej 

opracowany fundament filozoficzny495 oraz ma wymiar bardziej pragmatyczny. 

Dodatkowo cechuje się bardziej interdyscyplinarnym podejściem. Sen bowiem nie tylko 

 
491 F. Stewart, Basic Needs Approach, [w:] The Elgar Companion to Development Studies,  

ed. D. A. Clark, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006, s. 14. 
492 Globalne Południe jest terminem używanym przez Bank Światowy w odniesieniu do krajów 

o niskich oraz średnich dochodach, zlokalizowanych przede wszystkim w Azji, Afryce, Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach. Kontrastują one z krajami o wysokich dochodach z Globalnej Północy; zob. 
A. Wolvers et al., Introduction: Concepts of the Global South, University of Cologne, Germany [online], 
2012 [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny w internecie: https://core.ac.uk/download/pdf/33335548.pdf. 

493 B. R. Scott, The Political Economy of Capitalism, „Harvard Business School Working Paper” 
2006, No. 07-037. 

494 F. Stewart, Basic Needs Approach..., dz. cyt., s. 18. 
495 Tamże. 
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zaproponował podstawy teoretyczne, ale także poprzez swoją pracę empiryczną i swój 

wkład w tworzenie raportów na temat rozwoju człowieka przekształcił teorię 

filozoficzną w realne narzędzie gospodarczo-polityczne. Drugim powodem 

wspomnianym przez Stewart jest to, że podejście oparte na zdolnościach koncentruje się 

na sytuacji jednostek bardziej niż podejście oparte na potrzebach. Podejście oparte na 

zdolnościach nie zaleca dostarczania wszystkim takich samych podstawowych towarów, 

ale raczej uwzględnia różnorodność ludzi w jak najszerszym stopniu. Podejście do 

podstawowych potrzeb jest również bardziej ogólne niż podejście zaproponowane przez 

Sena. Trzecim powodem jest to, że podejście do zdolności dotyczy wszystkich ludzi, 

a więc także bogatych, podczas gdy podejście skoncentrowane na podstawowych 

potrzebach jest ogólnie postrzegane jako skoncentrowane na ludziach biednych 

w ubogich krajach496. Szerszy zakres podejścia do zdolności, które ma zastosowanie do 

wszystkich ludzi, koresponduje z rosnącym przekonaniem, że kraje na Globalnej 

Północy zamieszkują osoby zarówno o niskim, jak i o wysokim osiągniętym poziomie 

dobrobytu oraz że idee rozwoju i postępu społecznego dotyczą wszystkich krajów. Jest 

to bardzo dobrze ujęte w przypadku Celów Zrównoważonego Rozwoju497, które są 

celami obowiązującymi we wszystkich krajach. 

Wielu zwolenników podejścia opartego na podstawowych potrzebach realizuje 

swoje cele pod hasłem paradygmatu rozwoju człowieka. Podejście oparte na 

zdolnościach, które jest zorientowane pragmatycznie na taki cel, jest tym samym równie 

interesującym narzędziem politycznym  

Jeśli chodzi o filozoficzne teorie w zakresie podstawowych potrzeb, to 

argumenty przemawiające za pragmatycznym podejściem do tych potrzeb odnoszą się 

również w pewnym stopniu do kwestii komplementarności i różnic między teoriami. 

Teoretycznie istnieją ścisłe podobieństwa między koncepcjami, które koncentrują się na 

potrzebach i zdolnościach. Soran Reader argumentuje, że wiele zastrzeżeń, jakie 

obrońcy teorii zdolności mają wobec teorii potrzeb podstawowych, jest 

nieuzasadnionych i opiera się na nieprawdopodobnie redukcjonistycznych 

 
496 P. Streeten, Foreword, [w:] Reflections on Human Development, ed. M. ul Haq, Oxford 

University Press, New York 1995, s. IX. 
497 Strona internetowa Departamentu ds. Ekonomicznych i Społecznych Narodów 

Zjednoczonych [online], 2020 [dostęp: 23.01.2020]. Dostępna w internecie: 
https://sustainabledevelopment.un.org. 
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interpretacjach teorii potrzeb498. Według Reader teorie potrzeb i teorie zdolności mają 

bardzo wiele wspólnego, więcej, niż badacze teorii zdolności chcieliby dostrzec. 

Pomimo tego znane są argumenty Sena, że podejście oparte na zdolnościach przewyższa 

podejście oparte na potrzebach podstawowych, do czego odniósł się również w swojej 

najnowszej książce499. W artykule z roku 1984 zatytułowanym Goods and people500 

krytykował podejście skoncentrowane na podstawowych potrzebach jako polegające na 

zbytnim skupieniu się na towarach i postrzeganiu ludzi jedynie jako pasywnych 

i potrzebujących.  

Do tej krytyki odniosła się również jego studentka Sabina Alkire501, która 

uważa, że były one oparte na błędnych interpretacjach, dodając, że dwa pozostałe 

twierdzenia Sena były słuszne. Po pierwsze, podejście oparte na podstawowych 

potrzebach ogranicza naszą uwagę do najbardziej desperackich sytuacji i dlatego jest 

przydatne tylko dla krajów rozwijających się. Alkire uważa również, że jest to 

potencjalna siła podejścia opartego na podstawowych potrzebach; można 

argumentować, że dzięki temu pomaga nam skupić uwagę tylko na najtrudniejszych 

sytuacjach. Po drugie, zdaniem Alkire podejście powiązane z podstawowymi 

potrzebami nie ma solidnych fundamentów filozoficznych. Z taką tezą można jednak 

dyskutować. Zbiór prac badaczy502 zajmujących się podstawowymi potrzebami, 

udowadnia, że taka filozoficzna koncepcja ma swoją teorię oraz że jej tradycja sięga 

prac Arystotelesa oraz filozofów XX wieku503.  

Różnica może jednak polegać na tym, że w przypadku podejścia opartego na 

podstawowych potrzebach obserwowano mniej interakcji między uczonymi, którzy 

zajmowali się kwestiami empirycznymi, i decydentami politycznymi a filozofami. To 

znaczy trudno znaleźć dowody na synergię między filozofami, teoretykami koncepcji 

 
498 S. Reader, Does a Basic Needs Approach Need Capabilities?, „Journal of Political 

Philosophy” 2006, Vol. 14, No. 3, s. 337-350. 
499 A. K. Sen, Collective Choice and Social Welfare: Expanded Edition, Penguin Books Ltd, 

London 2017, s. 25. 
500 Tenże, Resources, Values, and Development, Harvard Univerity Press, Cambridge 1984, 

s. 513-515. 
501 S. Alkire, Valuing Freedoms: Sen’s Capability Approach and Poverty Reduction, Oxford 

University Press, Oxford 2002, s. 166-174 [online], 5.12.2008 [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://doi.org/10.1093/0199245797.001.0001. 

502 G. Brock, S. Reader, Needs-Centered Ethical Theory, „The Journal of Value Inquiry” 2002, 
Vol. 36, 425-434; S. Reader, G. Brock, Needs, Moral Demands and Moral Theory, [w:] „Utilitas” 2004, 
Vol. 16, Issue 3, s. 251-266; S. Reader, dz. cyt., s. 337-350. 

503 L. Doyal, I. Gough, A Theory of Human Need, Red Globe Press, New York 1991 [online], 
b.d. [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny w internecie: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21500-3; 
D. Wiggins, Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value, Clarendon Press, Oxford 1998. 
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podstawowych potrzeb a doradcami politycznymi. Taką synergię z kolei można łatwo 

wskazać w przypadku teorii zdolności. To może stanowić wyjaśnienie, dlaczego 

podejście oparte na potrzebach podstawowych uznano za pozbawione solidnych 

podstaw filozoficznych.  

Jednak pomimo takich argumentów warto przedstawić kilka innych różnic. Po 

pierwsze, teoria zdolności przyjmuje pewne rozróżnienia, które z kolei są również 

wymagane w koncepcji podstawowych potrzeb, jednak nie nadaje im bezpośredniej 

wartości. Przykładem może być rozróżnienie między bezwarunkowymi potrzebami 

z jednej strony a warunkowymi potrzebami, takimi jak marzenia, pragnienia itp. 

Bezwarunkowe potrzeby to przypadki, w których „potrzebująca jednostka po prostu nie 

może trwać, dopóki jej potrzeba nie zostanie zaspokojona”504. Odnosi się to do bardziej 

intuicyjnego rozróżnienia między „potrzebami” a „pragnieniami”, które ma istotne 

znaczenie dla naszego codziennego życia etycznego i kształtowania polityki505. Takie 

rozróżnienie nie ma jednak swojego odpowiednika w koncepcji skoncentrowanej na 

zdolnościach. W przypadku niektórych zastosowań podejścia opartego na zdolności, 

takich jak te związane z ustalaniem priorytetów w warunkach skrajnego niedoboru 

zasobów (niezależnie od tego czy są to pieniądze, żywność, woda, prawo do emisji 

gazów cieplarnianych itp.), teoria podstawowych potrzeb może dostarczać narzędzi, 

które będą kształtować nasze moralne priorytety, a których brakuje w podejściu do 

zdolności.  

W teoriach związanych z decyzjami publicznymi stosuje się teorię preferencji, 

ale koncepcja ta nie odróżnia preferencji dotyczących skrajnych potrzeb, np. 

minimalnych ilości wody, żywności, bezpieczeństwa i interakcji społecznych, od 

preferencji związanych z zupełnie innymi potrzebami, np. preferencji dotyczących ilości 

konsumpcji wina czy dostępu do wypoczynku. Podejście oparte na preferencjach, które 

stało się bardzo popularne w teoriach utylitarnych506, a także jest stosowane przez 

ekonomistów w analizie polityki, nie ma zasobów teoretycznych, aby dokonać takiego 

 
504 S. Reader, G. Brock, dz. cyt., s. 252. 
505 Intuicyjne rozróżnienie wiąże się z przyjęciem iż „pragnienia” pochodzą z emocji i są 

wytworem chwili (tymczasowym), natomiast „potrzeby” są tym, co zostało już przeanalizowane; zob. 
D. J. Kavanagh, J. M. Andrade, J. May, Conscious and unconscious processes in human desire, „Psyche” 
2009, Vol. 15, Issue 2, s. 83-91. 

506 S. Reader, G. Brock, Needs, Moral..., dz. cyt. 
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rozróżnienia, podczas gdy jest to kluczowe dla niektórych instytucji, skoncentrowanych 

na badaniu i próbie niwelacji niedoborów gospodarczych507. 

Druga różnica wynika z pierwszej. Rozróżnienie w teorii potrzeb między tymi 

moralnie wymaganymi (zaspokajanie potrzeb bezwarunkowych lub podstawowych) 

a moralnie pozytywnymi, ale nie wymaganymi potrzebami (np. inne potrzeby 

indywidualne, marzenia, pragnienia itp.) implikuje mniejszy zakres podejścia do potrzeb 

podstawowych niż podejście do zdolności. To ostatnie może być stosowane w bardzo 

wielu różnych teoriach i koncepcjach związanych z praktycznym zastosowaniem miary, 

jaką jest zdolność człowieka. Podejście koncentrujące się na podstawowych potrzebach 

kładzie z kolei większy nacisk na sytuacje, w których musimy tworzyć i ustalać 

priorytety. 

Podsumowując, podejście skoncentrowane na potrzebach podstawowych nadaje 

się bardzo dobrze do badań w kontekście rozwiązań pragmatycznych oraz politycznych 

związanych z paradygmatem rozwoju człowieka. Założenia teorii liberalizmu wydają 

się w tym względzie odpowiadać generalnemu konceptowi pojęcia „rozwoju” 

zaproponowanego przez Sena. Jego wdrożenie wymaga zarówno negocjacji 

społecznych, jak również dookreślenia, czym dla danej społeczności jest wartościowe 

funkcjonowanie. Na poziomie teoretycznym interesujące może wydawać się połączenie 

obu koncepcji, które domyślnie zmierzałoby do wzmocnienia konkretnych rozwiązań 

prezentowanych przez te dwie teorie.  

3.1. Wymiar społeczny koncepcji wolności w kontekście roli 

państwa 

Niektórzy badacze zajmujący się teorią zdolności uważają, że znajduje ona 

swoje zastosowanie głównie w sferze polityki publicznej508. Jednym z nich jest Martha 

Nussbaum, która twierdzi, że jest to główny element podejścia do zdolności, za którego 

realizację odpowiadać powinien rząd509. W swojej teorii sprawiedliwości dotyczącej 

 
507 I. Robeyns, Freedom and Responsibility Sustainable Prosperity through a Capabilities Lens, 

„CUSP Essay Series on the Morality of Sustainable Prosperity” 2017, No. 4 [online], 10.05.2017 [dostęp: 
23.01.2020]. Dostępny w internecie: https://www.cusp.ac.uk/essay/m1-4; J. O’Neill, The Overshadowing 
of Needs, [w:] Sustainable Development: Capabilities, Needs, Wellbeing, eds. F. Rauschmayer, I. Omann, 
J. Frühmann, Routledge, London 2011, s. 25-42. 

508 H. G., Schmidt, Redeneren Over Ontwikkeling: Essays Over Amartya Sen’s Capability 
Approach, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2013. 

509 M. C. Nussbaum, Creating Capabilities..., dz. cyt., s. 47. 
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zdolności Nussbaum wyraźnie stwierdza, że postrzega rząd jako jeden  

z najważniejszych podmiotów inicjujących zmiany. Wątpliwości jednak może budzić, 

czy postrzeganie rządu jako inicjatora zmian bądź jako nośnika sprawiedliwości  

w teorii zdolności jest zasadne? Wydaje się, że literatura zawiera wiele dowodów na to, 

że tak nie jest. 

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że podejście do 

zdolności jest związane z polityką publiczną i zakłada, że rząd jest głównym podmiotem 

sprawczym. Nussbaum dodatkowo w ramach swojej teorii zdolności nadaje rządowi 

rolę inicjatora zmian, a to zdaniem autora niniejszej dysertacji jest już zbyt dalekim 

odejściem od przyjętych założeń w ramach antropologii liberalnej. Frances Stewart 

pisze: „Biorąc pod uwagę, że poprawa sytuacji osób ubogich rzadko następuje 

wyłącznie dzięki dobrodziejstwu rządów, a bardziej z powodów tworzonych nacisków 

politycznych i gospodarczych, oznacza to, że tworzenie i organizacja grup wśród 

ubogich jest ważna, a nawet niezbędna dla osiągnięcia znacznej poprawy sytuacji”510.  

Pozostali badacze zdolności opracowują teorie, które koncentrują się na innych 

czynnikach zmiany. Przykładem mogą być prace Solavy Ibrahim, która pokazuje, w jaki 

sposób inicjatywy samopomocy mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu 

zdolności osób ubogich, zwiększając ich odpowiedzialność za projekty rozwojowe 

i „(...) przezwyciężając ich bezradność poprzez zmianę postrzegania ich własnych 

możliwości”511. Podobne badania zostały przeprowadzone przez Inę Conradie  

w południowoafrykańskim miasteczku Khayelitsha, gdzie uzyskała podobne efekty, co 

Ibrahim512. Są to tylko dwa badania, które zostały opublikowane w szeroko znanych 

czasopismach naukowych. Pokazują one, że istnieje zakres zastosowań dla teorii 

zdolności, które nie odnoszą się do rządu lub przede wszystkim nie dotyczą go 

bezpośrednio. Zaproponowana przez Sena metodologia teorii zdolności, 

a w szczególności kwestia regulowania wszelkich postanowień społecznych na bazie 

 
510 „(…) Given that improvements in the position of the poor rarely happen solely through the 

benevolence of governments, and are more likely to occur because of political and economic pressures, 
organization of groups among the poor may be important – even essential – to achieve significant 
improvements” (tłum. własne); zob. F. Stewart, Groups and Capabilities, „Journal of Human 
Development” 2006, Vol. 6, Issue 2, s. 189 [online], 17.08.2006 [dostęp: 24.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://doi.org/10.1080/14649880500120517. 

511 S. Ibrahim, Self-Help: A Catalyst for Human Agency and Collective Capabilities, 
[w:] Debating Global Society. Reach and Limit of the Capability Approach, ed. E. Chiappero-Martinetti, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milan 2009, s. 236. 

512 I. Conradie, Can Deliberate Efforts to Realise Aspirations Increase Capabilities? A South  
African Case Study, „Oxford Development Studies” 2013, Vol. 41, Issue 2, s. 189-219. 
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wyboru społecznego powoduje, że przeprowadzenie takich badań jest bardzo 

czasochłonne. Poza tym przy uwzględnieniu dodatkowych czynników (kulturowych czy 

religijnych) zaobserwowanie zmiany może wymagać dziesięcioleci. Nie zmienia to 

jednak faktu, że propozycja Sena w ramach wyznaczenia państwa jako podmiotu, który 

dba o sprawczość obywateli, jest wartościowa i może przynieść pozytywny skutek 

w ramach zachęcania obywateli do samoorganizacji. 

Na ten aspekt zwraca uwagę Sen, analizując zdolność małych grup do 

samoorganizacji i tym samym oceniając ich zdolność do rozwoju przy braku silnych 

inicjatyw ze strony rządu.  

Podsumowując, pierwsze spostrzeżenie jest takie, że część literatury 

poświęconej teorii zdolności nie dotyczy bezpośrednio roli rządu, a jedynie przestrzeni 

do realizacji zdolności danej grupy. Natomiast inną kwestią jest, czy możemy szukać 

powodów, aby nie ograniczać sprawczości wyłącznie do inicjatyw rządu? Pierwszy 

powód dotyczy rozróżnienia między podejściem do zdolności a teoriami 

i zastosowaniami zdolności. Jeśli chodzi o podejście oparte na zdolnościach, a nie 

o teorię lub pewne zastosowania dotyczące zdolności, wyłączne skupienie się na rządzie 

jest wyraźnie nieuzasadnione. W teorii zdolności nie ma niczego, co zmuszałoby nas do 

postrzegania rządu jako jedynego adresata tej teorii. Cel tej koncepcji może być 

dodatkowo bardzo różnie zdefiniowany; można np. zastosować podejście oparte na 

zdolnościach do zbudowania teorii sprawiedliwości, opracowania międzynarodowych 

porównań empirycznych, zreformowania programu edukacyjnego, opracowania 

alternatywnej ekonomii dobrobytu lub oceny wpływu prawa na możliwości ludzi. 

Podając przykład, podejście zdolności można zastosować do analizy tego, co 

współobywatele mogą zrobić dla siebie, aby poprawić swoją (wspólną) jakość życia. Za 

sprawą demokratycznych wyborów mogą oni przede wszystkim uzgodnić, co warto 

poprawić w ich środowisku. Dotyczy to nie tylko przestrzeni zewnętrznej, ale ogólnego 

pytania o dostępne im alternatywy, np. co mogą zrobić, aby pomóc najbardziej 

potrzebującym w wymiarze nie instytucjonalnym, lecz lokalnym, na przykład za sprawą 

działań fundacji czy stowarzyszeń lokalnych.  

Innym przykładem zastosowania teorii zdolności, w które rząd w ogóle nie jest 

zaangażowany, jest przypadek rodziców decydujących, do której szkoły wysłać swoje 

dziecko (zakładając, że mają dostępne alternatywy). Załóżmy, że rodzice mają wybór 

między dwiema szkołami. Pierwsza koncentruje się na przygotowaniu uczniów do życia 

zawodowego, patrząc na edukację przez pryzmat kapitału ludzkiego. W drugiej szkole 
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większą uwagę przywiązuje się do twórczej ekspresji, uczenia zalet wynikających ze 

współpracy, brania odpowiedzialności za siebie. za innych ludzi i za środowisko, a także 

troski o rozkwit dziecka takim, jakim jest teraz, nie tylko w perspektywie tego, jakim 

będzie jako dorosły. Te szkoły reprezentują zupełnie inne ideały edukacji. Rodzice 

mogą ocenić i wymienić zalety i wady tych podejść, które w rzeczywistości będą 

odpowiadać sposobom funkcjonowania oraz możliwościom z zakresu teorii zdolności. 

Wybierając między tymi dwiema szkołami, rodzice wybierają przyszłe zestawy 

możliwości dla swoich dzieci. W tej sytuacji niewiele osób chciałoby, aby zadaniem 

rządu była decyzja, czy dzieci powinny być wysyłane do szkół skupiających się na 

uczeniu w kontekście kapitału ludzkiego, czy raczej na tworzeniu przestrzeni 

kreatywnej. Takie podejście w sposób jednoznaczny ograniczałoby wolność rodziców 

do wychowywania dziecka w sposób, który oni uważają za wartościowy. Wiedza 

skupiająca się na projektowaniu programów nauczania z wykorzystaniem podejścia 

opartego na możliwościach lub na zrozumieniu różnicy między kapitałem ludzkim 

a możliwościami może być ważnym narzędziem w przypadku tego typu dylematów513.  

Oczywiście można krytykować te przykłady twierdząc, że mogą istnieć takie 

zastosowania dla teorii zdolności, które należeć będą wyłącznie do sfery prywatnej, 

a zatem rząd nie będzie ich jedynym inicjatorem. Jednak te zdolnościowe teorie 

polityczne, takie jak teorie sprawiedliwości, muszą w jakimś stopniu odnosić się do roli 

rządu. Jak argumentowało kilku teoretyków politycznych, pytanie o to, kto powinien 

być wykonawcą oraz inicjatorem sprawiedliwości społecznej, należy odpowiednio 

przedyskutować i przeanalizować i wcale nie jest oczywiste, że głównym lub jedynym 

przedstawicielem sprawiedliwości powinien być rząd514. Zdaniem autora tej pracy 

istnieją co najmniej trzy powody, dla których nie można przyznać rządowi głównej roli 

inicjatora zmian. 

 
513 Zob. H. Brighouse, On Education, Routledge, London 2006 [online], b.d. [dostęp: 

24.01.2020]. Dostępny w internecie: https://doi.org/10.4324/9780203390740; I. Robeyns, Three Models 
of Education Rights, Capabilities and Human Capital, „Theory and Research in Education” 2006, Vol. 4, 
Issue 1, s. 69-84; S. Wigley, A. Akkoyunlu-Wigley, Human Capabilities versus Human Capital: Gauging 
the Value of Education in Developing Countries, „Social Indicators Research” 2006, Vol. 78, No. 2, 
s. 287-304; M. Walker, A Human Capabilities Framework for Evaluating Student Learning, „Teaching in 
Higher Education” 2008, Vol. 13, Issue 4, s. 477-487; taż, Critical Capability Pedagogies and University 
Education, „Educational Philosophy and Theory” 2010, Vol. 42, Issue 8, s. 898-917; taż, Universities and 
a Human Development Ethics: A Capabilities Approach to Curriculum, „European Journal of Education” 
2012, Vol. 47, Issue 3, s. 448-461. 

514 O. O’Neill, Agents of Justice, „Metaphilosophy” 2001, Vol. 32, Issue 1-2, s. 180-195; 
J. Weinberg, Norms and the Agency of Justice, „Analyse & Kritik” 2009, Vol. 31, Issue 2, s. 319-338; M. 
Deveaux, The Global Poor as Agents of Justice, „Journal of Moral Philosophy” 2015, Vol. 12, Issue 2, s. 
125-150. 
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Pierwszym powodem jest ogólne zaangażowanie ideologiczne w systemy 

polityczne. Anarchizm i liberalne teorie polityczne albo nie dawałyby rządowi żadnej 

sprawczości, albo przyznawały ją tylko w zakresie, w jakim prawa własności powinny 

być chronione515. W strukturach anarchistycznych lub w liberalnych teoriach 

politycznych nie ma niczego, co wykluczałoby przyjęcie przez nie sposobów 

funkcjonowania i zdolności jako (części) miernika jakości życia, który powinien 

kierować instytucjami społecznymi i gospodarczymi stworzonymi przez społeczeństwo. 

Ludzie mają bardzo różne poglądy na kwestię tego, czego realistycznie można 

oczekiwać od rządu. Może zaistnieć więc sytuacja, w której ideał społeczeństwa 

opartego na teorii zdolności zostanie osiągnięty poprzez skoordynowane zaangażowanie 

w indywidualne działanie lub poleganie na mechanizmach rynkowych. Zwolennicy 

teorii wyboru publicznego będą jednak podkreślać, że umożliwienie rządowi 

dostarczenia dóbr i towarów powoduje wiele niezamierzonych i negatywnych 

konsekwencji, które są o wiele ważniejsze niż pozytywny wkład rządu516.  

Drugi powód, dla którego teorie polityczne związane z pojęciem wolności  

i zdolności mogą nie postrzegać rządu jako jedynego lub głównego przedstawiciela 

wymiaru sprawiedliwości, dotyczy różnic w pojmowaniu roli prawa. Z jeden strony 

można przyjąć idealistyczne teorie sprawiedliwości, które opisują w sposób 

normatywny zachowania, które zostałyby zrealizowane w sprawiedliwym świecie, oraz 

instytucje, które by je spełniały. Z drugiej można przyjąć nieidealistyczne teorie, które 

opisują, co jest potrzebne do ograniczenia niesprawiedliwości w świecie, w którym 

żyjemy517. Na świecie przedstawiciele rządowi są czasami zaangażowani 

w niesprawiedliwość gospodarczą i społeczną. Dotyczyć to może zarówno areny 

międzynarodowej, jak również lokalnych społeczności518. Dodatkowo niektórzy 

twierdzą, że bardzo naiwne jest budowanie kapitalistycznych teorii politycznych, które 

 
515 R. Nozick, Anarchy..., dz. cyt., s. 42-45. 
516 D. C. Mueller, Public Choice III, Cambridge 2003 [online], 06.2012 [dostęp: 24.01.2020]. 

Dostępny w internecie: https://doi.org/10.1017/cbo9780511813771. 
517 Więcej o rozróżnieniu pomiędzy idealnymi i nie idealnymi teoriami sprawiedliwości zob. 

A. Swift, The Value of Philosophy in Nonideal Circumstances, „Social Theory and Practice” 2008, 
Vol. 34, Issue 3, s. 363-387; Z. Stemplowska, What’s Ideal about Ideal Theory?, „Social Theory and 
Practice” 2008, Vol. 34, No. 3, s. 319-340; L. Valentini, Ideal vs. Non-ideal Theory: A Conceptual Map, 
„Philosophy Compass” 2012, Vol. 7, Issue 9, s. 654-664. 

518 A. Hochschild, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial 
Africa, Mariner Books, Boston 1999; A. Roy, Capitalism: A Ghost Story, Haymarket Books, Chicago 
2014. 



 

182 

 

po prostu zakładają, że rząd zawsze będzie działał dla dobra wszystkich obywateli519. 

Podobnie niektórzy filozofowie polityczni argumentowali, że w przypadkach 

niesprawiedliwości, w których rząd nie podejmuje wystarczających działań, jak 

w sytuacji szkód spowodowanych zmianami klimatu, obowiązki spoczywają na innych 

podmiotach, to znaczy na tych, którzy są w stanie realnie i szybko zmienić sytuację520.  

Trzeci powód, dla którego teorie polityczne związane z pojęciem zdolności nie 

muszą postrzegać roli rządu jako jedynego lub głównego przedstawiciela wymiaru 

sprawiedliwości, dotyczą pytania, w jaki sposób decydujemy się rozdzielić 

odpowiedzialność za bycie podmiotem sprawczym? Jak zauważa Monique Devaux, 

jako członkowie społeczeństwa możemy oceniać moralną i polityczną sprawczość 

wynikającą z naszej odpowiedzialności za niesprawiedliwości. Takie stanowisko 

popiera m.in. Thomas Pogge521 w swojej pracy na temat globalnego ubóstwa. Inną 

interpretację można przyjąć, argumentując za większą zdolnością oraz uprawnieniami 

obywateli, jak opowiada się Onora O'Neill522. Jeszcze odmienne stanowisko 

reprezentuje natomiast Deveaux523, która twierdzi, że w przypadku sprawiedliwości 

związanej z globalnym ubóstwem moralna sprawczość ubogich wynika z ich 

doświadczenia życia w ubóstwie. To z kolei może doprowadzić do czynienia obywateli 

bardziej skutecznymi jako podmioty polityczne. Taka interpretacja jest zgodna 

z wcześniej omawianymi badaniami Sena, Ibrahim524 i Conradie525 na temat 

samoorganizacji przez biednych. 

Celem tego podrozdziału nie była ocena konkretnego sposobu udzielenia 

odpowiedzi na pytanie, kto powinien być podmiotem wymiaru sprawiedliwości. Cel był 

raczej ograniczony do wykazania, że koncepcja wolności zawarta w teorii zdolności 

Sena oraz podejście koncentrujące się na podstawowych potrzebach pomimo wspólnego 

mianownika mają wiele cech różnych. Dodatkowo autor chciał przedstawić, że wcale 

 
519 N. Menon, Universalism without Foundations?, „Economy and Society” 2002, Vol. 31, Issue 1, 

s. 152-69. 
520 Por. A. Karnein, Putting Fairness in Its Place: Why There Is a Duty to Take up the Slack, 

„The Journal of Philosophy” 2014, Vol. 111, Issue 11, s. 593-607; S. Caney, The Struggle for Climate 
Justice in a Non-Ideal World, „Midwest Studies in Philosophy” 2016, Vol. 40, Issue 1, s. 9-26. 

521 T. W. Pogge, T. C. Pogge, Can the Capability Approach Be Justified?, „Philosophical 
Topics” 2002, Vol. 30 No. 2, s. 167-228. 

522 O. O’Neill, Agents..., dz. cyt. 
523 M. Deveaux, dz. cyt. 
524 I. Solava, From Individual to Collective Capabilities: The Capability Approach as 

a Conceptual Framework for Self-help, „Journal of Human Development” 2006, Vol. 7, Issue 3, s. 397-
416; taż, Self-Help..., dz. cyt. 

525 I. Conradie, dz. cyt. 
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nie jest oczywiste, że teoria polityczna wykorzystująca pojęcie zdolności zawsze 

narzuca rolę rządu jako jedynego podmiotu, który może realizować i inicjować zmiany. 

Dlatego, w nawiązaniu do Nussbaum, nie ma powodu, dla którego tak musi być, 

i istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy uważać naszą odpowiedź na to 

pytanie za wymagającą starannego uzasadnienia i przemyślenia. 

4. Ograniczenia metodologiczne teorii zdolności 

Pierwszym ograniczeniem metodologicznym teorii zdolności w ramach jej 

ujęcia normatywnego jest zdaniem autora labilność jej aksjologii. Trudno jest w niej 

ocenić, które zdolności mają mieć większe znaczenie, a które nie, które z założenia są 

dobre, a które nie. Dodatkowym przedmiotem krytyki jest brak określenia sposobu 

przeprowadzania wyboru pomiędzy wieloma zdolnościami526. Sen w swoich pracach 

konsekwentnie wstrzymuje się od zaproponowania gotowego rozwiązania np. za 

pośrednictwem listy zdolności.  

Analizując ograniczenia koncepcji Sena, należy podkreślić rozróżnienie 

dotyczące głównej teorii zdolności, którą reprezentuje Capability Approach, od 

pozostałych teorii tylko wykorzystujących pojęcie zdolności. Jak słusznie zauważa 

Mozaffar Qizilbash527, Sen pisze bardzo ogólnie o swojej teorii zdolności, koncentrując 

się przede wszystkim na jej teoretycznym charakterze. Ta uniwersalna rola może być 

szczególnie widoczna przy próbie przedstawienia hierarchii zdolności, której Sen 

wprost nie proponuje. 

Intuicyjnie oczywiste wydaje się, że nie może istnieć jedna zamknięta lista, która 

miałaby zastosowanie do wszystkich celów, dla których możliwe jest zastosowanie 

koncepcji Capability Approach. Głównym powodem jest to, że każde zastosowanie 

koncepcji wymaga określenia, co dla badanego podmiotu oznacza osiągnięcie przez 

niego wartościowego sposobu funkcjonowania. Stąd podejście do zdolności będzie 

celowo zbyt mało precyzyjne, aby zaproponować tylko jedną listę, która mogłaby być 

wykorzystana do wszystkich możliwych analiz zdolności. Wydaje się, że autorzy, 

którzy krytykują koncepcję Sena, nie zauważają różnicy pomiędzy ogólną koncepcją 

a pozostałymi bardziej szczegółowymi teoriami wykorzystującymi pojęcie zdolności.  

 
526 R. Sugden, Welfare..., dz. cyt.; J. E. Roemer, dz. cyt.; M. C. Nussbaum, Capabilities..., dz. cyt. 
527 M. Qizilbash, The Capability Approach: Its Interpretations and Limitations. [w:] The 

Capability Approach. Development Practice and Public Policy in the Asian- Pacific Region, 
eds. F. Panzironi, K. Gelber, London 2012, s. 9-22. 
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Zdaniem autora niniejszej rozprawy można rozróżnić co najmniej dwa rodzaje 

krytyk odnoszących się do teorii zdolności. Można je nazwać słabą oraz silną krytyką. 

Silna krytyka odwołuje się do twierdzenia, że musi istnieć jasna lista możliwości, 

których możemy używać we wszystkich teoriach zdolności. Taką krytykę reprezentuje 

między innymi Martha Nussbaum, która proponuje listę dziesięciu „centralnych 

ludzkich zdolności”. W ramach listy przedstawia takie aspekty jak zasady polityczne, do 

których każdy powinien mieć prawo w ramach sprawiedliwości, możliwość 

prowadzenia zdrowego życia czy integracji z innymi gatunkami. Teoria Nussbaum różni 

się jednak w wielu miejscach od założeń Sena. Autorka twierdzi nie tylko, że jej lista 

jest odpowiednia do zastosowań w ramach teorii zdolności, lecz również, że jeśli Sen 

chce, aby jego wersja teorii zdolności miała rozwiązywać kwestię sprawiedliwości 

społecznej, to musi zaprezentować jedną konkretną i dobrze zdefiniowaną listę 

możliwości. Sen jednak nie akceptuje takiej krytyki przede wszystkim dlatego, że 

dotyczy ona tylko pewnych określonych zastosowań teorii zdolności.  

Dodatkowym powodem jest również znaczenie, jakie w koncepcji Sena znajdują 

aspekty związane ze sprawczością, procesem wyboru oraz wolnością w odniesieniu do 

odpowiednich zdolności. Sen twierdzi, że sama teoria nie jest w stanie stworzyć 

ostatecznej i uniwersalnej listy możliwości528. Zamiast tego powinniśmy wytworzyć 

procesy demokratyzacji oraz takie procedury wyboru społecznego, które będą określać 

politykę dystrybucji właściwą dla wartościowych sposobów funkcjonowania członków 

danego społeczeństwa. Innymi słowy, gdy podejście oparte na zdolnościach jest 

wykorzystywane np. w polityce, to ludzie, na których ta polityka będzie miała wpływ, 

powinni decydować o tym, co będzie uważane za wartościowe w ramach tworzonej 

polityki. To z kolei wyjaśnia, że aby móc wdrożyć taką politykę, podejście oparte na 

zdolnościach musi angażować się również w teorie demokracji deliberatywnej529 oraz 

debaty publicznej. Odpowiedź Sena na silną krytykę można lepiej zrozumieć, odwołując 

się do jego metateoretycznych poglądów na temat konstrukcji teorii, a zwłaszcza teorii 

sprawiedliwości530. 

Nie należy również zapominać, że Sen jest przede wszystkim wybitnym 

badaczem teorii wyboru społecznego, która jako dyscyplina bada, w jaki sposób można 
 

528 A. K. Sen, Capabilities, Lists, dz. cyt. 
529 Demokracja deliberatywna tj. system, który opiera się na założeniu, że podejmowanie decyzji 

we wspólnocie politycznej powinno być wynikiem procesu publicznej dyskusji między równymi 
i wolnymi obywatelami. 

530 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt. 
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łączyć indywidualne preferencje i interesy, tak aby podejmować wspólne decyzje oraz 

jak te procesy wpływają na dystrybucję i poziomy dobrobytu i wolności. Sen 

opublikował przełomową pracę o teorii wyboru społecznego, zanim jeszcze zaczął 

pracować nad podejściem opartym na zdolnościach i nigdy nie przestał się interesować 

oraz rozwijać tej teorii531. Zainteresowanie Sena teorią wyboru społecznego jest również 

częstym wyjaśnieniem dominujących form we współczesnych teoriach sprawiedliwości, 

które, jak sam argumentuje, koncentrują się na opisaniu utopijnej sytuacji doskonałej 

sprawiedliwości zamiast na tworzeniu i dostarczaniu narzędzi do wykrywania 

niesprawiedliwości i decydowania o tym, jak przejść do mniej niesprawiedliwego 

społeczeństwa532. 

Zgodnie z rozumieniem przez autora dysertacji prac Sena na temat teorii 

i zastosowań zdolności nie jest on całkowicie przeciwny ogólnemu wyborowi 

konkretnych zdolności, ale raczej (a) jest przeciwko jednej liście, która miałaby 

zastosowanie do wszystkich teorii i zastosowań względem pojęcia zdolności. 

Dodatkowo (b) intencją Sena jest podjęcie rozważań nad metodologią w ramach 

mechanizmów decyzyjnych, dotyczących określenia, które możliwości mają znaczenie 

dla danej społeczności. Jednak nawet jeśli wszyscy zaakceptowaliby ten pogląd, to nie 

rozstrzyga on wszystkich możliwych sporów. Jeśli zgodzimy się, że wybór zdolności na 

przykład do oceny ubóstwa powinien różnić się od wyboru zdolności w kontekście 

teorii sprawiedliwości, to nadal taka sytuacja pozwala na istnienie różnorodnych 

poglądów w zakresie mechanizmów dokonywania wyborów. Część badaczy twierdzi, że 

mechanizm ten powinien opierać się na podstawach normatywnych533. Inni opowiadają 

się za wyborem opartym na metodach proceduralnych534. W przypadku zastosowań 

dotyczących tworzenia polityki gospodarczej argumentuje się czasem, że swobody 

wymienione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mogą stanowić dobry punkt 

wyjścia i powinny odgrywać większą rolę w wyborze zdolności535. 

 
531 Właściwie wszystkie prace Sena z okresu 1970- 2017. 
532 A. K. Sen, What Do We Want..., dz. cyt.; tenże, The Idea..., dz. cyt. 
533 M. C. Nussbaum, Women and..., dz. cyt.; taż, Frontiers of Justice, The Belknap Press, 

Cambridge 2006; R. Claassen, An Agency-Based Capability Theory of Justice, „European Journal of 
Philosophy” 2016, Vol. 24, Issue 3, s. 1279-1304. 

534 M. F. Byskov, Democracy, Philosophy, and the Selection of Capabilities, „Journal of Human 
Development and Capabilities” 2017, Vol. 18, Issue 1, s. 1-16. 

535 P. Vizard, Specifying and Justifying a Basic Capability Set: Should the International Human 
Rights Framework Be given a More Direct Role?’ Oxford 2007, Vol. 35, Issue 3, s. 225-250; 
T. Burchardt and P. Vizard, Operationalizing the Capability Approach as a Basis for Equality and Human 



 

186 

 

W tekstach dotyczących zastosowania pojęcia zdolności proponuje się również 

koncepcje koncentrujące się na mechanizmach wyboru sposobów funkcjonowania  

i zdolności. Są one jednak prawie zawsze ograniczone do pewnego rodzaju teorii 

zdolności, tj. relacji dobrobytu do polityki536, pomiaru ubóstwa537, projektów rozwoju 

człowieka538 oraz teorii sprawiedliwości539. Można więc argumentować, że wybór 

zdolności do zastosowania w konkretnej teorii zdolności musi uwzględniać jej 

ostateczny cel, tzn. planowany końcowy efekt, oraz kontekst. Wybór w zakresie 

zdolności należy więc rozstrzygać bardziej na poziomie poszczególnych teorii niż na 

ogólnym poziomie teorii zdolności jako takiej540. W tym sensie prace Sena w ramach 

sposobów funkcjonowania oraz zdolności tworzą ogólną koncepcję zdolności, która ma 

zapewniać ramy etyczne dla naszych działań. Koncepcja ta stanowi także ramy 

teoretyczne z wyraźnym naciskiem na sferę praktyki oraz na kształtowanie polityki 

w świecie zewnętrznym. Podobny wniosek można wyprowadzić o koncepcjach 

koncentrujących się na podstawowych potrzebach, stąd powstaje pytanie: czym różni się 

podejście oparte na zdolnościach od koncepcji koncentrujących się na potrzebach? 

4.1. Ograniczenia metodologiczne w kontekście badania 

społeczeństwa  

Przyjęta przez Sena metoda badawcza oraz wynikające z niej założenia 

determinują pewne ograniczenia metodologiczne. Jeśli Sen koncentruje się na pojęciach 

dotyczących przede wszystkim jednostki, to takie działanie determinuje również jego 

założenia dotyczące społeczeństwa. Wobec tego można przedstawić dwie możliwe 

krytyki teorii zdolności odnoszące się zarówno do założenia, że po pierwsze podejście 
 

Rights Monitoring in Twenty-first-century Britain, „Journal of Human Development and Capabilities” 
2011, Vol. 12, Issue 1, s. 91-119. 

536 R. Hick, T. Burchardt, Capability Deprivation, [w:] The Oxford Handbook of the Social 
Science of Poverty, eds. D. Brady, L. M. Burton, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 75-92. 

537S. Alkire, The Capability Approach and Wellbeing Measurement for Public Policy, [w:] The 
Oxford Handbook of Wellbeing and Public Policy”, ed. M. D. Adler, M. Fleurbaey, s. 615-644, Oxford 
University Press, Oxford 2016; S. Alkire i in., Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, New 
York 2015. 

538 S. Alkire, Valuing Freedoms: Sen’s Capability Approach and Poverty Reduction, Oxford 
University Press, Oxford 2002, s. 166-174 [online], 5.12.2008 [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny 
w internecie: https://doi.org/10.1093/0199245797.001.0001. 

539I. Robeyns, The Capability Approach, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], 
14.08.2011 [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny w internecie: https://plato.stanford.edu /archives /win2016 
/entries/capabilityapproach/. 

540 A. K. Sen, Capabilities, Lists, and Public Reason: Continuing the Conversation, „Feminist 
Economics” 2004, Vol. 10, Issue 3, s. 77-80. 
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oparte na zdolnościach deprecjonuje znaczenie społeczeństwa (na rzecz rządu), a po 

drugie, że teorie zdolności odwracają uwagę od ekonomii politycznej ubóstwa 

i nierówności, która jest znacznie ważniejsza niż sam pomiar i ocena ubóstwa. Pierwsza 

uwaga dotyczy tego, że podejście do wolności w ramach teorii zdolności jest 

niewystarczająco krytyczne wobec społecznych ograniczeń działań ludzi, a przez to nie 

zwraca należytej uwagi na „globalne siły władzy i lokalne systemy ucisku”541. Innymi 

słowy, niepokojące jest to, że podejście to nie zwraca wystarczającej uwagi na aspekt 

nierówność władzy542. Podobnie istnieje obawa, że podejście oparte na zdolnościach 

może być stosowane w połączeniu z uproszczoną wersją mechanizmu wyboru 

społecznego. Na przykład pomimo wielokrotnej krytyki przez Sena koncepcji wyboru 

w ramach ujawnionych preferencji, wciąż można podejmować próby interpersonalnych 

porównań funkcji, które będą zakładać ujawnioną teorię preferencji, tzn. że dana osoba 

wybierze to, co jest dla niej najlepsze spośród dostępnych jej opcji. Takie rozumowanie 

ignoruje jednak fakt, że nasze wybory są zdeterminowane przez wzory oczekiwań oraz 

pewne normy społeczne543, a także zobowiązania wobec zewnętrznych podmiotów. 

W zależności od przyjętej teorii wyboru podejście oparte na zdolnościach może 

prowadzić do bardzo rozbieżnych wniosków normatywnych544. W standardowej 

ekonomii bardzo mało uwagi poświęca się ograniczeniom społecznym i kulturowym, 

które z kolei wpływają na wybory ludzi, w przeciwieństwie do socjologii, badań gender 

i kulturoznawstwa.  

W filozofii politycznej widać podobny podział na anglo-amerykańską filozofię 

polityczną, w której popiera się koncepcję racjonalnego, autonomicznego podmiotu, 

którego własne plany mają pierwszeństwo przed innymi545, oraz na inne tradycje 

filozoficzne, które zwracają większą uwagę na relacje i społeczne osadzanie jednostek,  

w tym niesprawiedliwe struktury społeczne, w których się znajdujemy. W konsekwencji 

 
541 Ch. Koggel, Globalization and Women’s Paid Work: Expanding Freedom?, „Feminist 

Economics” 2003, Vol. 9, Issue 2-3, s. 163-184. 
542 M. Hill, Development as Empowerment, „Feminist Economics” 2003, Vol. 9, Issue 2-3, s. 117-135. 
543 Na temat znaczenia norm społecznych w wyjaśnianiu wyboru i zachowania danej osoby zob 

np. J. Elster, The Cement of Society: A Survey of Social Order, Cambridge University Press, Cambridge 
1989; E. Anderson, Beyond Homo Economicus: New Developments in Theories of Social Norms, 
„Philosophy & Public Affairs” 2000, Vol. 29, Issue 2, S. 170-200. 

544 I. Robeyns, Social Justice and the Gendered Division of Labour: Possibilities and Limits of 
the Capability Approach [w:] Gender Inequalities, Households and the Production of Wellbeing in 
Modern Europe, reds. T. Addabbo, M. P. Arrizabalaga, C. Borderías, A. Owens, Farnham 2010, s. 25-40. 

545 P. Billingham, A. Taylor, Idealization, Rationale, and Content: A Framework for Analyzing 
Public Reason Theories [online], 2018 [dostęp: 24.01.2020]. Dostępny w internecie: 
https://paulbillingham.weebly.com/uploads/5/9/1/2/59125245/idealization_rationale_and_content_-_am.pdf. 
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możliwe jest wykorzystanie ich jako narzędzi do oceny społecznej kategorii 

zaproponowanych przez Sena, a w szczególności sposobów funkcjonowania 

i możliwości. 

 Przykład może stanowić rozróżnienie pomiędzy pracą nieodpłatną (np. opieką 

nad gospodarstwem domowym lub dziećmi) a regularną pracą zawodową. Można 

założyć, że w części społeczeństw to kobiety wykonują większość prac związanych 

z opieką nad domem oraz dziećmi, podczas gdy mężczyźni oddają się pracy 

zarobkowej. Jednak oba te rodzaje pracy mogą generować wiele różnych sposobów 

funkcjonowania, a przez to osiągnięcie najefektywniejszego zestawu możliwości 

wymagać będzie połączenia obu tych aktywności.  

We współczesnym świecie takie połączenie jest jednak bardzo trudne; prawie 

żadne społeczeństwo nie umożliwia ludziom łączyć pracy rynkowej z pracą nierynkową 

bez konieczności poczynienia znaczących kompromisów jeśli chodzi  

o jakość co najmniej jednej z nich. Wydaje się, że rynek pracy pozwala na osiągnięcie 

większych sposobów funkcjonowania niż praca niezarobkowa w domu; w szczególności 

dotyczyć to może trzech zakresów funkcjonowania: (1) związanego z psychologią (jako 

zwiększona samoocena), (2) związanego z wymiarem społecznym (posiadania sieci 

społecznościowej) oraz (3) związanego z kwestiami materialnymi (jako niezależność 

finansowa i zabezpieczenie własnych potrzeb finansowych).  

W koncepcjach filozofii politycznej i normatywnej ekonomii dobrobytu podział 

pracy ze względu na płeć jest zazwyczaj etycznie nieproblematyczny w tym sensie, że 

jest postrzegany jako wynik dobrowolnych wyborów mężczyzn  

i kobiet, odzwierciedlających ich preferencje. Wydaje się jednak, że nie jest to 

doskonały sposób wyjaśnienia i oceny tego podziału. Przede wszystkim dlatego, że 

struktury i ograniczenia związane z płcią mogą przekształcać ten wybór 

z indywidualnego (przy dobrym poziomie posiadanych informacji) w zbiorową decyzję, 

która jest zależna od społecznie skonstruowanych ograniczeń i bazuje na 

niedoskonałych informacjach i niesymetrycznym ryzyku.  

Co więcej, oceny podziału pracy pod względem płci można dokonać tylko 

wtedy, gdy przeanalizujemy ograniczenia wyboru, które mogą okazać się bardzo różne 

dla mężczyzn i kobiet546. Jeżeli kobieta zajmująca się domem jest sama odpowiedzialna 

 
546 Zob. książka S. Okin, Justice, Gender, and The Family. New York 1989. Na temat płciowej 

natury ograniczeń wyboru zob. N. Folbre, Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of 
Constraint, Routledge, London 1994. 



 

189 

 

za ten stan, tzn. że pracuje w domu, to logiczną konsekwencją jest to, że miała ona 

pewną zdolność do pracy na rynku pracy. Jeśli jednak przyjmiemy teorię wyboru, która 

koncentruje się na ograniczeniach związanych z płcią, to odpowiedzialność tej kobiety 

będzie inna, jeśli uznamy, że jej zestaw zdolności był mniejszy i nie zawierał 

możliwości prawdziwego wyboru względem rynku pracy.  

Wydaje się zatem, że można w pełni stosować podejście oparte na zdolnościach  

w połączeniu z różnymi ograniczeniami mechanizmów wyborów związanych z płcią. 

Koncentrując się na mechanizmie wyboru oraz oceniając go w kontekście dobrobytu  

i sprawiedliwości społecznej, można stwierdzić, że podejście oparte na zdolnościach 

otwiera przestrzeń do dyskusji na temat tego, w jaki sposób niektóre wybory są 

ograniczane przez mechanizmy i oczekiwania społeczne w kontekście płci. Ale znowu 

podejście oparte na zdolnościach nie daje na to żadnego gotowego rozwiązania. Na 

przykład osoby reprezentujące poglądy konserwatywne chciałyby zapewne włączenia 

ich wartości w teorię relacji płci w ramach podejścia do zdolności, podczas gdy dla 

krytyków takiego rozwiązania kluczowe będzie zintegrowanie z teorią zdolności 

feministycznego rachunku relacji płci, w tym również relacji władzy. Bez wątpienia oba 

przypadki doprowadzają do bardzo różnych wniosków normatywnych. Krótko mówiąc, 

dla uczonych, którzy bronią aspektów sprawczości i rzeczywistości społecznej, które 

podważają aktualny status quo, jednym z ważnych zadań będzie wynegocjowanie, które 

dodatkowe teorie zostaną uwzględnione w dalszych aplikacjach koncepcji wolności oraz 

zdolności.  

Wnioskuje się zatem, że założenia teorii zdolności Sena nie zawsze mają 

znaczący wpływ na aspekt władzy w teoriach i aplikacjach innych teorii zdolności, 

szczególnie takich, które mogą w kwestiach realiów społecznych i relacji 

międzyludzkich być bardzo rozbieżne względem koncepcji Sena.  

Potwierdza ten wniosek fakt, że podejście oparte na zdolnościach interesuje 

zarówno uczonych zajmujących się tradycją libertariańską, jak również badaczy 

z innych obszarów. Istnieje wiele powodów, dla których nie powinniśmy akceptować 

uproszczonego poglądu na znaczenie kategorii i struktur społecznych. Tym samym dla 

każdego, kto rozwija teorię zdolności, ważne jest, aby tworzyć właściwe uzasadnienia 

dla teorii społecznych. 

Badacze zajmujący się zdolnościami często są krytykowani za obieranie 

niewłaściwych priorytetów, tzn. zbyt dużą koncentrację na przekształcaniu 

mechanizmów pomiaru sprawiedliwości i różnorodności ludzkiej w kategorię zdolności. 
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Tym samym takie rozwiązanie odwraca uwagę od ogromnych nierówności pod 

względem zasobów (dochodów, bogactwa) i dlatego również pomaga utrzymać 

(niesprawiedliwe) status quo. Thomas Pogge podkreślał, że podejście oparte na 

zdolnościach – w szczególności prace Sena – przeceniają rolę władz krajowych 

i lokalnych, pomijając w ten sposób ogromne niesprawiedliwości spowodowane przez 

globalny system gospodarczy, jego struktury instytucjonalne i rządzące nimi reguły, np. 

dotyczące handlu światowego547. Podobnie argumentowała Alison Jaggar, twierdząc, że 

zachodni filozofowie, a zwłaszcza Martha Nussbaum, w swoim podejściu do zdolności 

nie powinni priorytetowo traktować analizy czynników kulturowych ograniczających 

życie biednych kobiet ani wymieniać, jak ma wyglądać idealne przedstawienie rozwoju 

i sprawiedliwości, ale raczej powinni koncentrować się na globalnym porządku 

gospodarczym i innych procesach, za pomocą których bogate kraje są odpowiedzialne 

za globalne ubóstwo548. 

Pogge i Jaggar mogą mieć rację, twierdząc, że teoretycy zajmujący się teorią 

zdolności nie poświęcają wystarczającej uwagi zagadnieniom, które są szeroko 

analizowane w literaturze filozoficznej na temat globalnej sprawiedliwości. Można 

jednak argumentować, że jest to pewne uproszczenie w stosunku do kwestii, które 

najbardziej dotyczą sprawiedliwości społecznej. Autor ma tu na myśli pytanie, jak 

dokonywać porównań w zakresie przewagi interpersonalnych dla celów 

sprawiedliwości społecznej. Można bowiem słusznie przyjąć pogląd, że skoro 

większość teoretyków zdolności zajmuje się dobrobytem ludzi, to powinni oni również 

interesować się rozwiązywaniem najpilniejszych przypadków niesprawiedliwości, badać 

leżące u ich podstaw procesy i mechanizmy przyczynowe oraz koncentrować się na 

opracowywaniu dla nich rozwiązań. Nie jest to jednak uzasadniona krytyka podejścia 

opartego na zdolności jako całościowej koncepcji. Przede wszystkim dlatego, że 

podejście to nie uznaje roli teorii zdolności w debatach na temat globalnej 

sprawiedliwości i nierówności jako ogólnych kategorii, badając raczej globalną 

niesprawiedliwość i nierówność. Należy zatem przeformułować krytykę, aby zauważyć, 

że najpilniejsze kwestie związane ze sprawiedliwością społeczną nie wymagają 

 
547 T. W. Pogge, Can the Capability Approach..., dz. cyt. 
548 A. M. Jaggar, Challenging Women’s Global Inequalities: Some Priorities for Western 

Philosophers, „Philosophical Topics” 2002, Vol. 30, Issue 2, s. 229-252; taż, Reasoning about Well-
being: Nussbaum’s Methods of Justifying the Capabilities, „Journal of Political Philosophy” 2006, 
Vol. 14, Issue 3, 301-322. 
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w pierwszej kolejności opracowań teoretycznych, ale raczej analizy ekonomicznej oraz 

politycznej struktur i przypadków, w których występuje niesprawiedliwość.  

Oczywiste jest, że podejście oparte na zdolnościach nie rozwiąże wszystkich 

problemów na świecie i że powinniśmy traktować je tylko jako narzędzie, które pomoże 

analizować przypadki wymagające naszej uwagi, a nie jako projekt intelektualny, który 

sam w sobie jest celem badaczy. Z tego jednak nie wynika, że wszyscy uczeni 

rozwijający podejście oparte na zdolnościach powinni zostać ekonomistami 

politycznymi lub badaczami niesprawiedliwości.  

4.2. Wolność indywidualna 

Oceniając jakość życia w ramach koncepcji Sena, można stwierdzić że, 

podejście to „traktuje wolności jednostek jako podstawowe elementy składowe 

[rozwoju]”549. Oznacza to, że jednostki są podmiotami rozwoju. Są one również celem 

rozwoju oraz jego środkami, poprzez które on następuje. Rozwój należy oceniać pod 

kątem tego, czy wolności, które jednostki mają, są zwiększane za sprawą wolnej 

sprawczości tych jednostek. Na przykład mówiąc o głębokim ucisku ludzkości 

w postaci głodu, niedożywienia czy ubóstwa, Sen podkreśla, że „(...) musimy uznać rolę 

indywidualnych swobód różnego rodzaju w przeciwdziałaniu tym problemom. 

Rzeczywiście indywidualna sprawczość jest ostatecznie kluczowa w walce z tymi 

niedostatkami”550. Jednostki oczywiście nie są rozpatrywane w oderwaniu od ich 

otoczenia społecznego (według Sena jednostki są z natury istotami społecznymi)551. Co 

więcej, wolność jednostki jest sama w sobie „produktem społecznym”552, ponieważ 

wolność i wolna wola, jaką posiada każda jednostka, „jest nieuchronnie kwalifikowana 

i ograniczona dostępnymi nam możliwościami społecznymi, politycznymi 

i gospodarczymi”553. Jak pisze Sen, taki pogląd na wolność oraz rozwój wymaga 

podejścia zintegrowanego instytucjonalnie. Na przykład zdolność kobiet do czytania 

i pisania może często być głęboko utrudniona przez ustalenia lub normy społeczne, 

które mogą być zmieniane przez odpowiednie działania instytucjonalne. Analogicznie 

zdolność do bycia zdrowym może być znacznie zwiększona przez społeczny układ 
 

549 A. K. Sen, Development..., dz.cyt., s. 18. 
550 Tamże, s. XI. 
551 M. C. Nussbaum, The Costs of Tragedy: Some Moral Limits of Cost-Benefit Analysis, 

„Journal of Legal Studies” 2000, Vol. 29, Issue 2, s. 1005-1036. 
552 A. K. Sen, Development..., dz.cyt., s. 31. 
553 Tamże, s. XI-XII. 
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pokrewieństwa rodzinnego (i ich domyślny obowiązek wzajemnej pomocy). Również 

zdolność rdzennej ludności do zachowania języka i tradycji nie może istnieć bez 

odpowiednich ram prawnych, które w pełni chronią i wdrażają prawa mniejszości 

kulturowych. Rozwój i rozszerzenie swobód nie mogą zatem nastąpić bez obecności 

instytucji. Jednak podejście oparte na zdolnościach nie uznaje związku między 

indywidualnymi wolnościami a instytucjami wyłącznie jako relację jednokierunkową. 

Chociaż porozumienia społeczne są kluczowe dla promowania wolności jednostek, są 

one również kluczowe dla zwiększenia skuteczności działań społecznych 

w promowaniu wolności. Na przykład swoboda uczestnictwa w wyborach może być 

sposobem na przekształcenie ustaleń społecznych poprzez głosowanie na wybraną partię 

polityczną, której członkowie będą dążyć do powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Biorąc pod uwagę, że działania poszczególnych osób są kluczowe dla rozwoju, 

podejście oparte na zdolnościach kładzie szczególny nacisk na motywacje, które 

doprowadzają do indywidualnych działań. W przeciwieństwie do neoklasycznej teorii 

ekonomii, która zwykle postrzega istoty ludzkie jako osoby zainteresowane wyłącznie 

sobą i działające tylko w celu maksymalizacji własnego poziomu użyteczności554, teoria 

zdolności w zakresie dobrobytu uwzględnia w dużej mierze rolę, jaką ludzie przykładają 

do troski o innych. 

Kontynuując koncepcję Adama Smitha, Sen identyfikuje dwa kluczowe 

motywatory moralne555, aby ludzkie działanie sprzyjało poprawie dobrobytu: 

współczucie, w którym troska o innych bezpośrednio wpływa na własne dobro, oraz 

zaangażowanie, w którym troska o innych jest niezależna od własnego dobrobytu,  

a wybór nie jest motywowany wpływem na własne dobro. Te problemy dotyczą 

potężnych i niezbędnych instrumentów wspierania rozwoju i zwiększania 

indywidualnych wolności osób cierpiących z powodu nędzy. Pomimo znaczenia 

motywacji potrzebnych do promowania swobód indywidualnych i pomimo kluczowej 

roli ustaleń społecznych w konstrukcji samych tych swobód podejście do zdolności 

uznaje tylko indywidualne istoty ludzkie za właściwe podmioty rozwoju. Na przykład 

pochodzenie etniczne, struktury rodzinne lub kultura demokratyczna społeczeństwa 

mogą być bardzo ważnymi elementami zwiększania lub ograniczania swobód jednostki. 

 
554 A. Marinescu, Human nature in the economic behavior based on the neoclassical economic 

model, „Theoretical and Applied Economics” 2016, Vol. XXIII, No. 4 (609), s. 203-214. 
555 Ch. W. Morris, Ethic and Economics, [w:] Amartya Sen, dz. cyt., s. 57. 
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Ten aspekt należy jednak, jak przyznaje sam Sen, „zbadać pod kątem jego wkładu we 

wzmocnienie i zagwarantowanie materialnych swobód jednostek”556.  

Analizując w niniejszej pracy założenia filozoficzne Sena, autor podkreślał, że 

jego zdaniem podejście do zdolności nie traktuje indywidualnej wolności wyłącznie 

jako kresu procesu rozwoju (tak jak rozumie to Sen), lecz jako swoiste narzędzie, 

poprzez które rozwój może dopiero nastąpić. Według tej interpretacji osiągnięcie 

rozwoju zależy od działań wolnych i wyedukowanych ludzi557. Koncepcja Sena 

przewiduje, że jeśli ludziom udostępni się minimum dobrobytu, edukację i wolność, to 

za sprawą racjonalności będą oni realizować swoją wolność w kierunku rozwoju 

rozumianego jako dalsze poszerzanie wolności.  

Ważne jest jednak, aby postrzegać indywidualności jako złożone podmioty, 

które są zarazem wykonawcą i sędzią wszelkich działań. Ten pogląd odpowiada 

przyjętym założeniom antropologii liberalnej odwołującym się do stanu, w którym ludzi 

nie należy uważać za biernie funkcjonujących w systemie gospodarczo-społecznym, ale za 

aktywne podmioty własnego losu. Rozwój opiera się na zdolności ludzi do pomagania 

sobie i wpływania na świat. Biorąc to pod uwagę, podejście oparte na zdolnościach 

przyznaje fundamentalną rolę debacie publicznej i demokratycznemu podejmowaniu 

decyzji lub bardziej ogólnie, zdolności ludzi do uczestnictwa w życiu społeczności 

i podejmowania decyzji w sprawach, które mają wpływ na ich życie. Zdaniem autora 

pracy można wyróżnić co najmniej trzy sposoby, w jakie debata publiczna wpływa na 

rozwój.  

Po pierwsze, wolność demokratyczna ma fundamentalną wartość wewnętrzną. 

Jest jedną z najbardziej podstawowych zdolności stanowiących dobrobyt człowieka. 

Taka zdolność robienia czegoś nie tylko dla siebie, ale także dla innych członków 

społeczeństwa, jest jedną z podstawowych wolności, które ludzie mają powód, aby 

cenić.  

Po drugie, biorąc pod uwagę otwartość i mnogość różnych możliwości, które 

ludzie mogą mieć powód, aby wybrać, wolność demokratyczna odgrywa kluczową rolę  

w określaniu i wyborze zdolności, które warto promować w całym społeczeństwie. 

„Rola publicznej dyskusji i interakcji w pojawianiu się wspólnych wartości 

i zobowiązań”558 jest niezbędna w określaniu podstawowych wartości społeczeństwa 

 
556 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. XIII. 
557 Tamże, s. 4. 
558 Tamże, s. 253. 
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i wyborze wartości, które są cenne i warte wdrożenia. Jak zauważa Sen: „(...) istnieje 

silny argument metodologiczny, który podkreśla potrzebę przypisania wag 

ewaluacyjnych różnym komponentom jakości życia (lub dobrostanu), a następnie 

umieszczenia wybranych wag w celu otwartej dyskusji i krytycznej kontroli”559. Rola 

uczestnictwa rozciąga się także na wybór środków, które przyniosą wybrane priorytety, 

a zatem na rodzaj polityk wymaganych do promowania wybranych zdolności. 

I wreszcie wolność demokratyczna ma konstytutywne znaczenie w tworzeniu wartości. 

Wyjaśnia i konstruuje wartości i priorytety społeczeństwa, buduje konsensus i osiąga 

kompromisy, które zapobiegają konfliktom.  

Po trzecie, pomimo kluczowej roli demokratycznego podejmowania decyzji 

w promowaniu swobód, które ludzie mają powód, by wybrać i cenić, podejście oparte 

na zdolnościach nie wykracza poza konsekwentną ocenę rozwoju. Sen broni szerokiego, 

konsekwentnego podejścia do procesu decyzyjnego, w którym informacyjna podstawa 

oceny jest poszerzona poza przestrzeń narzędzi, tak aby uwzględnić indywidualne 

wolności i prawa. Powodzenie debaty publicznej w wyborze wartościowych zdolności 

i działań, które je promują należy oceniać pod kątem ich konsekwencji dla wolności 

indywidualnych. Sen ostrzega zwłaszcza przed niebezpieczeństwami wynikającymi 

z akceptowania polityk zgodnie z ramami proceduralnymi, niezależnie od ich 

potencjalnych konsekwencji. Podsumowując, jedynymi kryteriami przy podejmowaniu 

decyzji są demokratycznie uzgodnione decyzje publiczne – pod pewnymi względami 

można powiedzieć, że korzystanie z wolności politycznej jest jedyną procedurą, jaką 

przyjmuje podejście oparte na zdolnościach – i decyzje te mają pozytywne 

konsekwencje dla rozszerzenia wolności ludzi prowadzących takie życie, które mają 

powody cenić. 

Podejście Sena do zdolności podkreśla, że polityki powinny być oceniane  

w przestrzeni zdolności, a nie w przestrzeni sposobów funkcjonowania. Można jednak 

zapytać, w jaki sposób zapewnić ramy teoretyczne do oceny sukcesu kraju  

w dostarczaniu ludziom niezbędnych możliwości dobrego funkcjonowania, z wyjątkiem 

analizowania tego, jak ludzie faktycznie funkcjonują. Sen przyznaje, że powstałe 

ograniczenia uwzględniające braki w danych i trudności w ocenie tego, czy brak 

funkcjonowania jest wynikiem wolnego wyboru czy braku możliwości, powodują, że 

często trzeba skupić się na obserwowanych sposobach funkcjonowania zamiast na 

 
559 Tamże, s. 81. 
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aspekcie wolności do ich osiągania. Według opisywanej w niniejszej pracy interpretacji 

najlepiej, aby z jednej strony w teorii zdolności uwzględnić pełny zakres wolności 

wyboru między różnymi pakietami dostępnych sposobów funkcjonowania, jednak 

z drugiej strony ograniczenia praktyczności mogą często wymuszać zawężenie analizy 

do zbadania jedynie osiągniętego pakietu sposobu funkcjonowania jednostki560. Innymi 

słowy, biorąc pod uwagę brak odpowiednich informacji, często niemożliwe będzie 

pełne uwzględnienie wolności podjęcia wyboru pomiędzy różnymi dostępnymi 

sposobami funkcjonowania. Skupienie się raczej na funkcjonowaniu niż na 

możliwościach jest uzasadnione, gdyż nikt i tak nie zdecyduje się odrzucić możliwości 

takich jak na przykład zdolność do życia w środowisku wolnym od ciężkich chorób. Co 

więcej, istnieją sytuacje, w których mówienie o „zdolności” lub „wolności wyboru”561 

nie ma większego sensu; są to sytuacje skrajnej deprywacji lub groźby przemocy. 

Byłoby raczej niewłaściwe zapytać kobietę, która mieszka w strefie rozdartej wojną 

i która nie jadła od tygodnia, czy ma „zdolność” jedzenia lub ucieczki przed przemocą. 

Liczy się to, czy żyje w spokojnym otoczeniu i odpowiednio je, a nie to, czy ma szansę, 

jeśli zdecyduje, żyć bez strachu przed przemocą i jeść. Ocena etyczna opiera się tutaj na 

pewnych stanach bycia i działania, a nie na wyborach do ich osiągnięcia. Nie oznacza 

to, że wyborów jako takich nigdy nie należy analizować. Na przykład osiągnięcie stanu 

„odpowiedniego odżywienia” poprzez zjedzenie pakietu odżywczego podanego przez 

agencje pomocowe może przynieść taki sam efekt żywieniowy jak zjedzenie posiłku 

przygotowanego z warzyw uprawianych w ramach gospodarstwa rolnego. 

Jednak w niektórych przypadkach osiągnięcie pewnego stanu bycia lub działania 

i wolności wyboru może nie być wzajemnie wspierające. Interesujący jest tutaj zakres 

w jakim pojęcie „zdolności” lub „wolności” może być synonimem wyboru w podejściu 

do zdolności. Zdolność jest definiowana jako zbiór wektorów sposobów 

funkcjonowania odzwierciedlających swobodę osoby do wyboru danego rodzaju życia. 

W tej kwestii podejście do zdolności przypomina teorię konsumentów562, która 

koncentruje się na wolności wyboru określonego pakietu funkcji, a nie na preferencji 

konsumowania określonego pakietu towarów rynkowych. Oznacza to, że liczy się nie 

tyle jakość życia, które ludzie faktycznie przeżywają, ale jakość życia, którą mogli 

 
560 A. K. Sen, Inequality..., dz. cyt., s. 53. 
561 I. Robeyns, The Capability Approach: A Theoretical Survey, dz. cyt. 
562 U. Khan, R. Dhar, K. Wertenbroch, A Behavioral Decision Theoretic Perspective on Hedonic 

and Utilitarian Choice, Yale University, New Haven 2004. 
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wybrać spośród dostępnego zestawu sposobów funkcjonowania. Cytując Sena: 

„Zdolność odnosi się do zakresu, w jakim dana osoba jest w stanie wybrać określone 

kombinacje sposobów funkcjonowania”563. Celem polityki rozwoju byłoby zatem 

zapewnienie ludziom jak największej liczby różnych dostępnych pakietów 

funkcjonowania, tak aby mogli wybrać niektóre z nich. Jednak wolność, do której się 

odnosi podejście zdolności, wydaje się bardziej dobrymi stanami bycia i posiadania niż 

tylko możliwymi stanami bycia i posiadania (które można wybrać). 

Zdaniem autora rozprawy domniemane podejście do zdolności wydaje się 

bardziej rozważać wolności jako stany „doskonałości” w arystotelesowskim sensie arete 

niż wybory. Po pierwsze dlatego, że Sen przyjmuje, że wolność po pierwsze jest 

immanentną cechą każdego człowieka. Po drugie dlatego, że Sen zakłada, że wolność 

umożliwia rozumne życie, tj. takie, które zmierza do rozwoju, U Arystotelesa jest to 

nazwane opanowaniem popędów i odruchów. 

Pojęcie „zdolności” lub „wolności” w podejściu do zdolności Sena jest 

w rzeczywistości bliższe już osiągniętemu stanowi bycia i posiadania niż wybór 

osiągnięcia takiego stanu w przyszłości. Inny przykład może dotyczyć polityki, która 

powinna kierować się troską o to, aby ludzie działali w taki czy inny sposób (czasem 

wbrew własnej woli), a nie wyłącznie troską o zapewnienie im możliwych sposobów do 

funkcjonowania. Na przykład wiele krajów ma surowe przepisy dotyczące pasów 

bezpieczeństwa i nakłada sankcje na kierowców, którzy decydują się nie zapinać pasów 

bezpieczeństwa, ponieważ z różnych względów taką podjęli decyzję. Wiele krajów ma 

również silne przepisy antynarkotykowe. Uniemożliwienie konsumpcji narkotyków jest 

kolejnym przykładem naruszenia wolności ludzi w wyborze sposobu życia dla ich 

własnego dobra. 

Ta trudność uniknięcia paternalizmu w organizowaniu życia w społeczeństwie 

jest szczególnie widoczna w obecności efektów zewnętrznych564. Jeśli ingerencja rządu 

jest powszechnie akceptowana w ekonomii neoklasycznej, kiedy trzeba poprawić efekty 

zewnętrzne, to podobnie ingerencja rządu i podejmowanie działań przeciwko ludzkim 

wyborom wydaje się również być wymagana w ramach podejścia opartego na 

zdolności. Indywidualna wolność musi czasem być ograniczona dla większego 

dobrobytu reszty członków społeczeństwa. Na przykład przy rozwiązywaniu problemów 

 
563 A. K. Sen, Elements of a theory of Human Rights, dz. cyt., s. 334. 
564 R. Kapeliushnikov, Behavioral economics and the ‘new’ paternalism, „Russian Journal of 

Economics” 2015, Vol. 1, Issue 1, Pages 81-107. 
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środowiskowych ważniejsze jest, aby polityka gwarantowała, by ludzie mogli żyć 

w niezanieczyszczonym środowisku, niż aby umożliwiła właścicielowi fabryki 

realizację jego wolności do odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. Biorąc 

przykład osoby, która decyduje się mieszkać w zanieczyszczonym środowisku 

i wyrzuca swoje śmieci do rzeki – rząd pozwalając jej na swobodny wybór, 

uniemożliwia innym osobom życie w niezanieczyszczonym środowisku. Uwzględniając 

fakt, że indywidualne wybory mają ważne konsekwencje dla życia innych ludzi oraz że 

jednostka nigdy nie żyje sama, oraz że wybory ludzkie są głęboko powiązane z życiem 

innych ludzi, to skupienie się na indywidualnych możliwościach zamiast na 

funkcjonowaniu jako pewnym celu polityki może prowadzić do poważnych strat 

w dobrobycie. 

Jednym z głównych argumentów liberalnego stanowiska jest to, że nie można 

ingerować w czyjeś wybory, chyba że wyrządzają one szkodę innym565. Powyższy 

przykład zdolności życia w niezanieczyszczonym środowisku całkowicie respektuje tę 

liberalną zasadę, ponieważ zapobiegając wyrzucaniu śmieci na ulicę, zapobiega się 

wyrządzeniu szkody innym. Wydaje się jednak, że argument za skoncentrowaniem się 

na sposobach funkcjonowania wykracza poza zasadę nieszkodzenia Milla566. Na 

przykład, kiedy kobiety decydują się nie chodzić na lekcje czytania i pisania, mogą nie 

wiedzieć, że to im szkodzi, ponieważ pozostawia im niewiele możliwości obrony przed 

bardziej złożonymi represyjnymi strukturami. W rzeczywistości możliwe jest, aby 

człowiek podjął taką decyzję, która będzie mieć dla niego niekorzystne skutki. W takich 

przypadkach podejście Sena sugeruje, że kobiety powinny otrzymywać niezbędne 

informacje, na przykład poprzez kampanie na rzecz umiejętności czytania i pisania, aby 

uświadomiły sobie, jak szkodliwa jest dla nich nieumiejętność pisania i czytania. Liczy 

się nie tylko „udostępnianie wyborów ludziom”, ale także „zmiana oferowanych im 

bodźców”567, aby zachęcić ich do dokonania wyboru, który decydenci oceniają jako 

wartościowy. Tym samym działania polityczne skoncentrowane na takich zachętach 

ograniczają swobodę dorosłych w zachowaniu się tak, jak by chcieli. Chociaż dawanie 
 

565 A. J. Cohen, Toleration and Freedom from Harm: Liberalism Reconceived, Routledge, New 
York 2018. 

566 Zasada nieszkodzenia, odwołuje się do koncepcji wolności Milla, która zakłada, że wolność 
jednostki wynika z faktu życia w społeczeństwie będzie ograniczana kosztem innych obywateli. Wolność 
zatem może być realizowana, dopóki nie narusza wolności innego człowieka. Zob. A. Plichta, Koncepcja 
wolności Johna Stuarta Milla, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, 
Wrocław 2012. 

567 H. S. Richardson, Some Limitations of Nussbaum’s Capabilities, „Quinnipiac College Law 
Review” 2000, Vol. 19, Issue 2, s. 309-32. 
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im zachęt nie ogranicza całkowicie ich wolności w taki sam sposób jak zmuszanie ich do 

podjęcia decyzji (np. pomiędzy A lub B) lub ograniczenie określonych działań. 

W praktyce instytucjonalne działania, które ingerują w wybory obywateli, są 

nieuniknione. 

Biorąc to pod uwagę, podejście oparte na zdolnościach nie może zdaniem autora 

pozostać neutralne w stosunku do konkurencyjnych koncepcji dobra ludzkiego, tak 

jakby tego chciał Sen. Koncepcja musi bowiem zająć określone stanowisko na temat 

tego, które cechy sprawiają, że ludzkie życie jest warte realizacji. Innymi słowy, które 

elementy życia człowieka decydują, że ma ono dla niego wartość. Według autora 

niniejszej pracy ten aspekt jest niezbędny do tego, aby zapewnić teoretyczne ramy dla 

mechanizmu podejmowania działań na rzecz poprawy dobrobytu i walki ze 

zniewoleniem. W tym ujęciu liberalna teoria dobra w oryginalnym podejściu Sena 

musiałaby być przekształcona w obiektywną i perfekcjonistyczną teorię dobra. 

Jest to przykład ograniczeń wynikających z przyjętych przez Sena założeń. 

Koncepcję filozoficzną Sena można rozpatrywać w dwóch dodatkowych wymiarach. Po 

pierwsze, jako teorię antropologiczną opisującą człowieka w ramach antropologii 

liberalnej odwołującej się do pojęcia wolności, racjonalności oraz sprawczości 

człowieka. Po drugie, jako teorię polityczną mocno zakorzenioną w teorii 

sprawiedliwości Rawlsa, jednak ukierunkowaną mocniej w stronę liberalizmu. 

Ponieważ rozdział ten ma być miejscem przedstawienia ograniczeń założeń 

filozoficznych, rozpocznijmy od analizy samego pojęcia zdolności w ramach koncepcji 

Capability Approach, bo nie wszystko, co w literaturze poświęconej możliwościom 

nazywa się „zdolnościami”, rzeczywiście oddaje zdaniem autora zamiary Amartyi Sena. 

Zajmując się koncepcją Sena oraz ogólnie teoriami, które odwołują się do 

pojęcia capabilities, powinniśmy być bardzo ostrożni przy wyborze terminów i pojęć: 

nie wszystko, co podmiot może wartościować (tzn. przyjąć, że ma dla niego wartość), 

będzie jego zdolnością. W badaniach interdyscyplinarnych często używa się pojęcia 

zdolności, mieszając jego znaczenie w ujęciu Sena ze znaczeniami kolokwialnymi. 

O takim zjawisku pisze Breena Holland w książce pt. Allocating the Earth, 

argumentując, że rola środowiska w tworzeniu zdolności możliwymi jest tak ważna, że 

trzeba również konceptualizować pewien szczególny ekologiczny sposób 

funkcjonowania (np. usługi ekosystemowe, które środowisko oferuje ludziom). Taki 

sposób funkcjonowania powinien być jednak rozumiany jako pewna „metazdolność”, 

którą z kolei powinniśmy postrzegać jako podstawę wszystkich pozostałych 
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zdolności568. Odwołując się do terminologii teorii zdolności, autorka podkreśla, że 

ochrona ekosystemu nie jest tylko jednym z wielu równie dobrych sposobów 

przyczynienia się do dobrobytu ludzi, ale jest to raczej kluczowy i niepodważalny 

warunek do życia. Można jednak zapytać, czy zaproponowana konceptualizacja 

w ramach „metazdolności” jest słuszna. Zgadzając się z Ingrid Robeyns569, autor 

niniejszej rozprawy twierdzi, że środowisko rozumiane jako ekologia nie jest 

zdolnością. Argumentem za taką tezą jest odwołanie się do przedstawionej przez 

samego Sena definicji podkreślającej, że zdolności są realną szansą do osiągnięcia 

pewnych stanów bycia i posiadania570. Środowisko oraz oferowany przez nie potencjał 

w ramach ekosystemu są oczywiście niezbędne do życia, ale nie gwarantują jednostkom 

tego, do czego odnoszą się konceptualnie zdolności. To uzasadnia potrzebę 

wprowadzenia terminu pokazującego, że istnieją pewne „możliwe do zastąpienia” oraz 

„niemożliwe do zastąpienia” warunki dla każdej zdolności. 

Na przykład środowisko naturalne, które jest w stanie zapewnić minimalny 

poziom usług ekologicznych do życia człowieka, jest zarówno warunkiem niemożliwym 

do zastąpienia, jak i absolutnie niezbędnym dla dobrobytu w kontekście zdolności. 

Jednocześnie jest wiele innych warunków koniecznych dla osiągnięcia przez ludzi 

dobrobytu, ale ten – tj. minimalny poziom zrównoważonych usług ekologicznych – jest 

jednym z niewielu, a być może nawet jedynym, który jest zarówno niemożliwy do 

zastąpienia, jak i równocześnie absolutnie konieczny. Z tego powodu jest on niezwykle 

ważny, a często nawet ważniejszy niż niektóre możliwości, jednak jego priorytet nie 

uprawnia nas do nazywania go zdolnością. Ten przykład wskazuje na trudności 

metodologiczne, na które natykają się badacze teorii zdolności. Warunek ekologiczności 

jest konieczny w życiu człowieka, jednak czy mówi coś o jego wolności? Zdaniem 

autora tej pracy nie. Dużo więcej o wolności człowieka mówią warunki społeczne. 

5. Ograniczenia społeczne wymiaru koncepcji wolności 

Podejście Sena określa indywidualne istoty ludzkie jako podstawowe podmioty 

procesu rozwoju. Z tego powodu przyjęte przez niego założenia będą determinować 

 
568 B. Holland, Allocating the Earth. A Distributive Framework for Protecting Capabilities in 

Environmental Law and Policy. Oxford University Press, Oxford 2014, s. 112. 
569 I. Robeyns, Book Review of B. Holland (2014), Allocating the Earth, „Ethics” 2016, 

Vol. 126, Issue 4, s. 1100-1104. 
570 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 75. 
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wynikające z nich ograniczenia dla jego koncepcji. Wolność jednostek jest ostatecznym 

celem rozwoju, a indywidualna sprawczość, zdolność jednostek do działania 

i kształtowania własnego losu jest ostatecznym środkiem zaradzenia i przezwyciężenia 

ludzkich niedostatków571. Sen uważa, że w tych ramach instytucje lub porozumienia 

społeczne mają kluczowe znaczenie dla rozszerzenia swobód jednostek i umożliwienia 

im indywidualnego działania. 

Jednym z krytyków takiego podejścia do wolności i rozwoju jest Charles 

Gore572, który zarzuca Senowi koncentrację na indywidualnych wolnościach jako 

podstawie informacyjnej oceny dobrostanu i oceny rozwoju. Argumentuje on, że 

podobnie jak podstawa informacyjna użyteczności i bogactwa, „(...) sposoby 

funkcjonowania oraz zdolności są postrzegane jako przedmioty wartości, które jednostki 

posiadają [oraz] które oderwane od instytucjonalnych kontekstów ludzkiej 

działalności”573. Chociaż podejście do zdolności uznaje znaczenie elementów 

społecznych w promowaniu wolności człowieka, to Gore uważa, że pozostaje ono wciąż 

wyłącznie indywidualistyczne. Wynika to z tego, że ignoruje ono wewnętrzną wartość, 

jaką te konteksty instytucjonalne mają dla indywidualnego dobrobytu człowieka, 

ponieważ „(...) korzyści lub wady ustaleń społecznych lub stanów rzeczy ocenia się na 

podstawie tego, co jest dla dobrostanu jednostki i jego wolności dobre, a co złe, oraz 

sprowadza się także do dobra tych osób”574. Gore twierdzi, że podejście oparte na 

zdolności uwzględnia wartość zdolności społecznych tylko w takim stopniu, w jakim 

wpływają one na poszczególne właściwości. Istnieją ważne składniki indywidualnego 

dobrobytu człowieka, których nie można postrzegać jedynie w kategoriach 

indywidualnych właściwości. Dlatego też należy poszerzyć podstawę (bazę) 

informacyjną rozwoju, tak aby uwzględnić wartość tych dóbr zbiorowych, ponieważ są 

one ważnymi składnikami wolności jednostek. Ocenianą podstawą rozwoju pozostaje 

wolność jednostek, na którą składają się zarówno dobra indywidualne, jak i zbiorowe.  

 
571 Tamże, s. XII. 
572 Ch. Gore, Irreducibly Social Goods and the Informational Basis of Sen’s Capability 

Approach, „Journal of International Development” 1997, Vol. 9, Issue 2, s. 235-50. 
573 „(...) functionings and capabilities are seen as objects of value which individuals have [and] 

which are disembedded from the institutional contexts of human activity” (tłum. własne), por. Ch. Gore, 
dz. cyt., s. 235. 

574 Tamże, s. 242. 
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Gore opiera swoją argumentację na koncepcji Charlesa Taylora 

o „nieredukowalnych dobrach społecznych”575. Nieredukowalne dobra społeczne to 

nośniki wartości, których nie można rozłożyć na pojedyncze zdarzenia ani wyrazić 

w kategoriach cech jednostek. Nie można ich sprowadzać do indywidualnych działań 

lub wyborów, ponieważ są one zrozumiałe tylko na tle praktyk społecznych. 

Wypowiadane sądy dotyczące rzeczywistości muszą odnosić się do kontekstu 

społecznego i tylko w tym sensie mogą być interpretowane. Wśród tych 

nieredukowalnych dóbr społecznych znajdują się na przykład kody językowe, normy 

instytucjonalne, estetyka, przynależność etniczna oraz praktyki kulturowe. Tym co je 

charakteryzuje, jest to, że takie nieredukowalne dobro społeczne istnieje ontologicznie 

poza jednostkami, jednak jest przez nie wspierane. Przykładem takiego dobra 

społecznego może być język, który nie istniałby poza jednostkami, jest jednak przez nie 

wykorzystywany oraz rozwijany. 

Niemniej fakt, że nieredukowalne dobra społeczne istnieją tylko wtedy, gdy są 

wspierane przez jednostki, nie oznacza, że nie istnieją one poza indywidualnymi 

działaniami i decyzjami. Na przykład mecz piłki nożnej pozostaje nieredukowalny 

wyłącznie do odrębnych działań jego zawodników. Wartość działań drużyny piłkarskiej 

jest większa aniżeli wartość działań poszczególnych jej członków wziętych pojedynczo. 

Jest to nawiązanie do pojęcia „struktur wspólnego życia” wprowadzonego przez 

francuskiego filozofa Paula Ricoeura, które lepiej oddaje to połączenie między 

indywidualnymi działaniami a nieredukowalnymi dobrami społecznymi. To pojęcie 

lepiej wpasowuje się w koncepcję wolności pod względem rozwoju, ponieważ odnosi 

się bardziej do struktur (społeczno-ekonomicznych) niezbędnych do wzrostu wolności 

i dobrobytu ludzi. Ricoeur definiuje struktury wspólnego życia jako struktury należące 

do określonej wspólnoty historycznej, które zapewniają warunki do rozkwitu życia 

jednostki i które są nieredukowalne do relacji międzyludzkich, a jednak są z nimi 

związane576.  

Pojęcie struktur wspólnego życia odzwierciedla bezpośrednio ideę, że 

nieredukowalnie dobra społeczne wyłaniają się z faktu, że jednostki żyją razem i że fakt 

ten stanowi właśnie warunek, w którym poszczególne ludzkie życie może się rozwijać. 

 
575 Ch. Taylor, Irreducibly Social Goods, [w:] tenże, Philosophical Arguments, Harvard 

University Press, Cambridge 1995, s. 127-145; A. Tejada Yangüela, Bateyes del Estado: Encuesta 
Socioeconómica, Santo Domingo 2001. 

576 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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Podobnie jak nieredukowalnie dobro społeczne struktury wspólnego życia istnieją, ale 

nie mogą zostać zredukowane do cech jednostek będących w tych strukturach, mimo że 

są przez nie wspierane. Żadne pojedyncze słowo nie byłoby zrozumiałe, gdyby taka 

struktura wspólnego życia nie istniała. „Lokalizacją” tego języka „jest 

społeczeństwo”577. Nawet pozornie indywidualne właściwości takie jak wolność 

osobista nie mogą istnieć bez pewnych struktur społecznych, które będą ją wspierać578. 

Wyłaniając się z jednostek żyjących razem w określonej społeczności historycznej 

i kulturalnej, struktury wspólnego życia nie zawsze są jednak zorientowane na dobro 

społeczeństwa. Czasami mogą mieć negatywny wpływ na życie jego członków. 

W szczególności dotyczy to struktur społecznych zachowujących nierówności płci czy 

bazujących na nierównym podziale władzy. Nad takimi cechami społeczeństwa 

jednostka ma niewielką kontrolę, jednak to one bezpośrednio wpływają na jej działania. 

Amartya Sen nie zgadza się jednak z argumentami Gore’a, że podejście do 

zdolności nie obejmuje dóbr, które są nieredukowalne do indywidualnych własności. 

Twierdzi on, że jego teoria zdolności rzeczywiście uwzględnia wartość 

nieredukowalnych dóbr społecznych w ocenie indywidualnego dobrobytu579. Przykład 

może stanowić wolność demokratyczna, tzn. możliwość uczestniczenia oraz wpływania 

na decyzje, które oddziałują na życie wspólnoty; takie dobro nie da się sprowadzić 

wyłącznie do cech indywidualnych. Jak sam pisze, wolność demokratyczna jest „(...) 

istotnym składnikiem – niezwykle ważnym elementem – indywidualnych zdolności”580. 

Poziom demokracji charakteryzujący społeczeństwo można uznać za dobro 

nieredukowalnie społeczne (lub strukturę wspólnego życia), które w pełni przynależy 

życiu jako istotny składnik dobrobytu człowieka. Innym przykładem może być 

instytucja rodziny, której nie można traktować wyłącznie jako funkcjonowanie 

oddzielnych (indywidualnych) jej członków, bez uwzględnienia zależnych między nimi 

relacji. To właśnie te relacje będą składnikami dobrobytu człowieka. 

Niemniej jednak podejście oparte na zdolnościach przyjmuje, że wartość 

demokratycznej wolności lub relacji rodzinnych jest istotna tylko w takim stopniu,  

w jakim dobra te są składnikami dobrobytu człowieka, tzn. w takim stopniu, w jakim 

poprawiają jego życie. Zdaniem autora pracy podejście oparte na zdolnościach nie 

 
577 Ch. Taylor, Irreducibly Social Goods, dz. cyt.; Y. A. Tejada, dz. cyt., s. 136. 
578 J. Raz, The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford 1986, s. 204-206. 
579 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 26. 
580 A. K. Sen, Symposium on Development..., dz. cyt., s. 78-86, 79. 
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ignoruje wartości struktur społecznych, ale jeśli chodzi o ocenę dobrobytu ludzi, to 

zwraca dodatkowo uwagę na różnicę pomiędzy strukturami indywidualnego życia 

poszczególnych ludzi. Kiedy zatem odwołujemy się do ustaleń społecznych takich jak 

system opieki zdrowotnej, to ważne jest, abyśmy analizowali również ich wkład 

w proces wzmocnienia oraz gwarancji wolności człowieka581. 

Pomimo że układy społeczne rzeczywiście mają zasadnicze znaczenie dla 

dobrobytu jednostek, to jednak istnienie lub brak układów społecznych często zależeć 

będzie od struktur wspólnego życia, które są nieredukowalne do poziomu ich wpływu 

na jednostki. Z tego powodu można przyjąć, że źródłem ludzkiego rozwoju jest 

zbiorowość, dlatego też ocena dobrobytu w kategoriach indywidualnych wolności jest 

trudna do uchwycenia. Dlatego gdy podejście oparte na zdolnościach ma zostać 

potraktowane jako wskazówka dla praktyk poświęconych rozwojowi i wolności, to nie 

wystarczy poddać analizie rozwiązania społeczne i ocenić ich wpływ pod kątem zmiany 

życia jednostek582. Dodatkowo należy przeanalizować wpływ tych ustaleń społecznych 

pod kątem tego, czy wolność jednostek jest rozszerzana, jak również czy takie 

rozwiązania zabezpieczają już wypracowane ustalenia gwarantujące wolność. 

Można dyskutować z tak przyjętym rozumowaniem i argumentować, że ocena 

struktur kolektywnych według tego, czy generują wystarczające wsparcie dla pewnych 

układów społecznych, które z kolei wspierają ekspansję indywidualnych swobód, nadal 

implikuje postrzeganie tych struktur jako instrumentalne. Same struktury kolektywne 

mają zróżnicowany wkład w dobrobyt jednostek. Na pierwszy rzut oka wysunięty 

powyżej argument nadal jest aktualny w ramach etycznego indywidualizmu, ponieważ 

ostatecznie korzyści i wady struktur wspólnego życia ocenia się pod kątem ich 

konsekwencji dla dobrobytu jednostki. Indywidualizm etyczny oceniając stan rzeczy, 

zakłada, że przedmiotem troski moralnej są jednostki. Mimo to podejście do zdolności 

wykracza poza takie ramy i przyjmuje, że struktury wspólnego życia również są takimi 

nośnikami. Brak wyraźnego włączenia ich do oceny stanów rzeczy może prowadzić do 

utraty ważnych informacji, które z kolei mogą być kluczowe dla oceny poziomu 

rozwoju i wolności. Wydaje się, że myślenie Sena w jego ostatnich pracach ewoluowało 

właśnie w tym kierunku, odchodząc od indywidualizmu etycznego na rzecz szerszego, 

społecznego kontekstu. W odpowiedzi na krytykę, która przedstawiała jego podejście do 

zdolności jako zbyt indywidualistyczne, ponieważ koncentruje się tylko na jednostkach 
 

581 A Sen, Development..., d. cyt. 
582 S. Deneulin, The Capability Approach and the Praxis..., dz. cyt. 
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i ich stosunku do ogólnego kontekstu społecznego, a nie na kolektywności583, Sen 

w ostatnich latach doprecyzowuje swoje zdanie i zgadza się z tym, że istnieją 

możliwości, które należą do zbiorowości, a nie do żadnej konkretnej osoby584. Podkreśla 

zarówno znaczenie zdolności kolektywnych, jak i „zdolności jednostek zależnych 

społecznie”585 – te ostatnie „należy odróżnić od tego, czym są zdolności kolektywne”586.  

Jego interpretacja wydaje się popierać dwie niezgodne ze sobą pozycje moralne 

i zawiera wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony społeczeństwo postrzegane jest jako 

wynik interakcji między osobami zależnymi (stąd też znaczenie „społecznie zależnych 

zdolności indywidualnych”), z drugiej zaś społeczeństwo postrzegane jest jako całość, 

w ramach której nie można uwzględniać zależności dotyczących interakcji między 

poszczególnymi jej członkami (stąd znaczenie „zdolności zbiorowej”, która nie jest 

częścią żadnego indywidualnego podmiotu). Wydaje się zatem trudne do zrozumienia 

proponowane przez Sena założenie, że podejście oparte na zdolnościach powinno 

uwzględniać głównie wolności osób (które są przecież społecznie współzależne), bez 

uwzględniania kwestii wolności zbiorowych podmiotów.  

Aby powiedzieć coś o sukcesach i niepowodzeniach polityk rozwojowych 

w zakresie osiągania określonych rezultatów, podstawa informacyjna do oceny rozwoju 

musiałaby wykraczać poza poziom indywidualnych wyników, a także obejmować 

(zbiorowe) procesy, które nazywamy strukturami wspólnego życia, a które z kolei są 

odpowiedzialne za te wyniki. Struktury te, które są cechą charakterystyczną 

społeczności, zapewniają warunki do rozwoju lub ich nie zapewniają. Wśród nich 

można znaleźć na przykład struktury władzy danego kraju, normy społeczne, tożsamość 

narodową czy historię. Jest to taki zestaw struktur, które determinują zbiorową zdolność 

społeczności jako całości do robienia lub osiągania pewnych stanów. Należałoby 

również podzielić te struktury na takie, które stanowią jej pozytywną zdolność, oraz na 

takie, które mają na zbiorowość negatywne oddziaływanie. Na przykład jedne struktury 

wspólnego życia będą doprowadzać do osiągnięcia przez mieszkańców zdolności 

czytania, podczas gdy inne mogą prowadzić do tworzenia negatywnej polityki 

względem mniejszości etnicznych bądź religijnych. 

 
583 Krytyka podejścia Sena zob. P. Evans, Collective Capabilities, Culture and Amartya Sen’s 

Development as Freedom, „Studies in Comparative International Development” 2002, Vol. 37, Issue 2, 
s. 54-60. 

584 A. K. Sen, Symposium on Development..., dz. cyt. 
585 Tamże, s. 81. 
586 Tamże, s. 83. 
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5.1. Wolności polityczne 

Kontekst struktur wspólnego życia wpływa bezpośrednio na dostępną 

jednostkom wolność. Struktury te zapewniają ludziom warunki egzystencji, jednak nie 

są one wolne od konfliktów i problemów władzy. Globalne ideologie i światowa 

konfiguracja władzy politycznej narzucają na możliwość korzystania z wolności 

politycznej ograniczenia. Przykład takich działań widać, zwłaszcza gdy przeanalizuje 

się, w jaki sposób światowy system gospodarczy reguluje oraz kontroluje wewnętrzne 

systemy polityczne poszczególnych krajów587. Nawet jeśli wszystkie warunki idealnej 

równości politycznej zostałyby spełnione, to wciąż siły zewnętrzne wpływałyby na 

decyzje wewnętrzne. W naszym wzajemnie połączonym świecie nie ma wyraźnego 

rozdziału pomiędzy decyzjami podejmowanymi zgodnie z dostępną wolnością 

polityczną w ramach danej społeczności a narzuconymi z zewnątrz decyzjami lub 

ograniczeniami588. 

Obok braku w stosunku do świata zewnętrznego równowagi sił, które wpływają 

na margines manewru danego kraju, należy również uświadomić sobie nierówności 

władzy w samej organizacji pracy politycznej. Chociaż każda osoba może formalnie 

posiadać równy głos polityczny, to jednak ci, którzy dysponują większymi zasobami 

(np. materialnymi, ale również wyższym poziomem edukacji), prawdopodobnie będą 

w stanie wpływać na decyzje, tak aby osiągnąć dla siebie określone korzyści np. 

ekonomiczne czy polityczne. To z kolei może prowadzić do budowania przewag 

w zakresie dystrybucji władzy, a taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla systemu 

demokratycznego. 

Podejście dotyczące zdolności nie pomija wpływu nierówności 

społeczno-ekonomicznych na nierówności polityczne, czyli na zdolność korzystania 

z wolności politycznej w celu usuwania niesprawiedliwości. Drèze i Sen zauważają, że 

takie nierówności dają nieproporcjonalną władzę tym, którzy dysponują kluczowymi 

zasobami, takimi jak dochód, edukacja i wpływowe powiązania589. Ma to wiele 

wspólnego z różnicą pomiędzy wolnością do uczestnictwa w rynkowej wymianie 

gospodarczej a wolnością do uczestnictwa w życiu politycznym. Spośród dostępnych 
 

587 B. R. Scott, dz. cyt., s. 28. 
588 T. Pogge na przykład omawia sposób, w jaki globalne czynniki instytucjonalne utrudniają 

demokratyczny udział w wielu krajach rozwijających się, zwłaszcza poprzez kontrolę ich zasobów 
naturalnych przez bogate narody; zob. T. Pogge, The Influence of the Global Order on the Prospects for 
Genuine Democracy in the Developing Countries, „Ratio Juris” 2001, Vol. 14, Issue 3, s. 326-343. 

589 J. Drèze, A. K. Sen, India..., dz. cyt. 
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możliwości, które ludzie mają do wyboru, w Senowskiej teorii zdolności liczy się nie 

tylko podstawowa umiejętność kształtowania własnego losu poprzez uczestnictwo 

w życiu społeczności, lecz również podstawowa zdolność do uczestnictwa 

w gospodarce. Innymi słowy, ludzie powinni mieć podstawowe „prawo do 

ekonomicznego współdziałania ze sobą”, a brak przyznania tego prawa byłby znaczącą 

„stratą społeczną”590. Zdaniem Sena zaprzeczenie tej wolności (do kupowania, 

sprzedawania oraz wymiany dóbr i usług) byłoby samo w sobie poważnym upadkiem 

społeczeństwa591. Jako przykład Sen podaje Rosję, w której pomimo znacznego spadku 

oczekiwanej długości życia (szczególnie mężczyzn) od czasów upadku komunizmu 

ludzie nadal cieszą się swobodą uczestniczenia w transakcjach rynkowych (o czym 

może świadczyć brak ponownego wyboru członków partii komunistycznej)592. Sen 

ostrzega jednak, że wolność dotycząca uczestnictwa w rynkach bądź gospodarce 

powinna iść w parze również z innymi wolnościami: „Podkreślając znaczenie transakcji 

i prawa do udziału w gospodarce (w tym prawa do swobodnego poszukiwania pracy) 

oraz bezpośredniego znaczenia wolności związanych z rynkiem, nie możemy 

zapominać o komplementarności tych wolności ze swobodami wynikającymi z działania 

innych (nierynkowych) instytucji”593. Jest to szczególnie ważne, ponieważ chociaż 

wolności do dokonywania transakcji rynkowych prowadzą do efektów w zakresie 

wydajności, to mogą one również skutkować pogłębianiem się nierówności i konieczne 

może okazać się podjęcie działań naprawczych, tak aby wolności wszystkich w różnych 

instytucjach (rynkowych oraz nierynkowych) mogły być zagwarantowane. Taka 

sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy nieograniczone wolności gospodarcze 

doprowadzają do zniszczenia środowiska. 

Jeśli przy wzroście produkcji oraz konsumpcji dóbr i towarów nie proponuje się 

żadnych rozwiązań w zakresie polityki recyklingu lub też nie ogranicza się odpadów, to 

taka sytuacja może doprowadzić do degradacji środowiska poprzez nadmierną 

produkcję odpadów i śmieci. Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy wzroście 

poziomu prywatyzacji opieki zdrowotnej oraz przy jednoczesnym zaniechaniu 

inwestycji w publiczny system opieki zdrowotnej. Sen podkreśla, że lekarstwem na 
 

590 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 26. 
591 Tamże, s. 112. 
592 Tamże. 
593 „While emphasising the significance of transaction and the right of economic participation 

(including the right to seek employment freely), and the direct importance of market-related liberties, we 
must not lose sight of the complementarity of these liberties with the freedoms that come from the 
operation of other (non-market) institutions” (tłum własne); tamże, s. 116. 
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skorygowanie niesprawiedliwości, jakie mogą wygenerować wolności gospodarcze, 

„musi być większa wolność, w tym wolność do publicznych dyskusji i wolność do 

partycypacyjnych decyzji politycznych”594. Równość polityczna lub równa swoboda 

uczestnictwa w życiu społecznym to kluczowa kwestia dla zapewnienia równych 

wolności dla wszystkich. Drèze i Sen nalegają, aby wolność polityczna była ściśle 

związana z wymogami równości595. Podkreślają ponadto, że podstawowym wymogiem 

demokracji jest sprawiedliwy podział władzy. Co więcej, niektóre badania wykazały, że 

kiedy korzystanie z wolności politycznych jest faktycznie budowane na podstawie 

istniejącego wzorca relacji gospodarczych i społecznych, to nie niweczy on naturalnie 

istniejącej dystrybucji władzy generowanej przez istniejący wzór relacji gospodarczych 

i społecznych, ale bardziej prawdopodobne jest, że utrwala on istniejący podział 

władzy596. Kiedy ci, którzy nie mają wykształcenia i są marginalizowani ekonomicznie, 

mają mniejszą zdolność polityczną, to najprawdopodobniej ci, którzy mają większą siłę 

polityczną, zorientują politykę na konsekwencje, które są dla nich bardziej korzystne, 

a tym samym pogłębią nierówności społeczno-gospodarcze. 

Jeśli wolność polityczna ma być narzędziem do zmian społecznych i środkiem, 

za sprawą którego będą usuwane krzywdy, których doznają ludzie, to trudno w takich 

okolicznościach spełnić zadanie przypisane jej przez teorię rozwoju w ramach koncepcji 

wolności. Jeśli wolność polityczna nie może funkcjonować bez uprzedniego 

zniwelowania nierówności (ponieważ wolność polityczna realizowana w kontekście 

nierówności prawdopodobnie pogłębi te nierówności), a równocześnie jeśli nierówności 

miały być usunięcie za sprawą wolności politycznej, to czy istnieje rozwiązanie tego 

impasu? Drèze wraz z Senem twierdzą, że nie można uzasadnić istnienia reżimów 

politycznych, nawet jeśli gwarantowałyby one korzystanie z wolności politycznej597. 

Jeśli doskonale życzliwy dyktator zagwarantowałby wszystkie podstawowe wolności 

człowieka, ale pozbawiłby ludzi możliwości organizacji społeczności oraz możliwości 

politycznej, to takie działanie naruszałoby ważny aspekt dobrobytu i wolności ludzi. 

Dlatego dochodzą oni do wniosku, że jedyną drogą, którą należy podążać w celu 

 
594 Tamże, s. 123. 
595 J. Drèze, A. K. Sen, India..., dz. cyt., s. 9. 
596 O takich badaniach w kontekście problemów w zakresie rozwoju w RPA zob. Who Changes? 

Institutionalizing Participation in Development, ed. J. Blackburn, J. Holland, Intermediate Technology 
Publications, London 1998. O badaniach dotykających problemów ubóstwa w kontekście relacji 
pomiędzy jednostką a społeczeństwem zob. P. Cuna da Vieira, V. M. Junho Peña, The Merits and Limits 
of Participation, Policy Research Working Paper Series 1838, The World Bank, Washington 1997. 

597 J. Drèze, A. K. Sen, India..., dz. cyt., s. 375. 
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promowania wolności człowieka, jest wzmocnienie siły politycznej osób 

nieuprzywilejowanych, tak aby mogli oni korzystać z wolności politycznej na takich 

samych zasadach równości co osoby bardziej uprzywilejowane598. Proponują oni dwa 

sposoby na wzmocnienie władzy politycznej osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji599. Po pierwsze, należy wzmocnić zdolność osób nieuprzywilejowanych do 

samostanowienia, oferując im zachęty do tworzenia podmiotów politycznych, dzięki 

którym uzyskają wystarczającą siłę, aby móc przeciwdziałać władzy osób 

uprzywilejowanych. Po drugie, należy stworzyć poczucie solidarności między 

najbardziej uprzywilejowanymi a nieuprzywilejowanymi (na przykład intelektualistami 

i wyższymi klasami społecznymi przemawiającymi w imieniu osób ubogich oraz 

broniącymi swoich interesów). 

Te dwa sposoby zostały faktycznie empirycznie zweryfikowane w Kostaryce  

w latach 30. XX wieku600. Reformy społeczne zostały wdrożone, ponieważ biedni byli 

wystarczająco zorganizowani politycznie, aby dochodzić swoich interesów w ramach 

Partii Komunistycznej, a elity intelektualne i polityczne miały wystarczające poczucie 

solidarności z nimi. Zamiast jednak decydować o efektach wolności politycznej 

w promowaniu rozwoju osób nieuprzywilejowanych oraz o ich sile politycznej Bank 

Światowy601 zasugerował, że sukces opiera się na dwóch bardziej fundamentalnych 

czynnikach: stopniu władzy, którą interesariusze kontrolują z jednej strony, oraz historii 

kraju w zakresie demokratycznego lub partycypacyjnego kształtowania polityki 

z drugiej strony. Wyzwanie polega zatem na przeanalizowaniu wpływu tych dwóch 

podstawowych czynników na promowanie wolności oraz na wyjaśnieniu, co powoduje 

tak korzystne warunki polityczne dla usuwania ograniczeń wolności. To prowadzi do 

pytania, w jaki sposób korzystać z wolności politycznej, aby sprzyjać rozwojowi 

centralnych wolności człowieka? 

Henry Richardson602 rozróżnia trzy rodzaje praktycznego rozumowania leżące  

u podstaw decyzji politycznych: 1) rozumowanie oparte na celach, które zaczyna się od 

 
598 Tamże, s. 376. 
599 Tamże. 
600 Zob. analiza reform społecznych w: S. Deneulin w The Capability Approach and the 

Praxix..., dz. cyt., rozdziały 6 i 7. 
601 S. Tikare, D. Youssef, P. Donnelly-Roark, P. Shah, Organizing Participatory Processes in 

the PRSP, World Bank, Washington D.C. 2001. 
602 1) „ends-means reasoning, which starts from a given end and determines the best means to 

achieve that given end (instrumental rationality); 2) revealed preferences rationality; 3) reasoning about 
ends (deliberative rationality)”. Pod. za: S. Deneulin, The Capability Approach and the Praxis..., dz. cyt., 
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określonego celu i wskazuje najlepsze sposoby jego osiągnięcia (racjonalność 

instrumentalna); 2) ujawniona racjonalność preferencji; 3) rozumowanie o celach 

(rozumowanie racjonalne). 

Uzupełnieniem rodzajów praktycznego rozumowania jest pojęcie 

„instrumentalnej racjonalności”, czyli takiego działania, które do osiągnięcia 

zakładanego celu wybierze najskuteczniejszą drogę. Teorie modernizacji gospodarczej 

powstałe w latach 50. XX wieku są typowymi przykładami zjawisk, w których decyzje 

polityczne podejmowane są zgodnie z ramami instrumentalnej racjonalności. Sen 

porównuje decyzję podjętą zgodnie z instrumentalną racjonalnością, która nie wymaga 

dyskusji o tym, czy cele, do których dąży, są wartościowe, z decyzją „eksperta, którego 

reakcją na widok mężczyzny tnącego palce tępym nożem jest sugestia, aby mu 

powiedzieć, że powinien użyć ostrzejszego noża, tak aby mógł lepiej służyć swojemu 

oczywistemu celowi”603. Brak interwencji w celu powstrzymania działania tego 

mężczyzny w zamiarze odcięcia palców świadczyłby o poczuciu moralnej 

nieodpowiedzialności. 

Racjonalność instrumentalna jest jednak bardzo nieodpowiednią ramą do 

tworzenia oraz kierowania decyzjami politycznymi, właśnie dlatego, że nie analizuje 

wartości swoich celów ani działań podjętych do ich osiągnięcia604. Korzystanie 

z wolności politycznej nie może polegać jedynie na uznaniu gotowych środków do 

osiągnięcia niekwestionowanych celów. Wymaga dyskusji na temat stosowności celów, 

które realizuje polityka, a także na temat środków, które należy zastosować, aby 

osiągnąć te cele. 

Druga forma uzasadnienia przy podejmowaniu decyzji politycznych polega na 

podejmowaniu działań, które spełnią ujawnione preferencje. Zgodnie z tą formą 
 

s. 121. Por H. S. Richardson, Democratic Autonomy: Public Reasoning about the Ends of Policy, Oxford 
University Press, Oxford 2002. 

603 „Consider a person whom we find busy cutting off all his toes with blunt knife. We ask him 
why he is being so imprudent, and he replies that it is indeed his goal to get rid of his toes because that is 
what he “feels like.” “Have you examined,” we ask him, “what the consequences of not having any toes 
would be?” He replies, “No, I have not, and I am not going to, because cutting off my toes is definitely 
what I desire; it is m principal objective and I understand I am entirely rational so long as I pursue my 
objective intelligently and systematically.” If maximization were all that was needed for rationality, he 
could indeed claim to be rational. From here we can go in two different directions. Either we can accept 
the sufficiency of maximizing behavior for rationality, and argue no more, perhaps only adding that our 
here should use a sharper knife rather than a blunt one, since this would better serve his objective of 
cutting off his toes.” (tłum. własne), zob. A. K. Sen, Rationality..., dz. cyt., s. 39. 

604 Więcej informacji na ten temat zob. H. S. Richardson, The Stupidity of the Cost-Benefit 
Standard, „Journal of Legal Studies” 2000, Vol. 29, Issue 2, s. 971-1003; tenże, Democratic Autonomy..., 
dz. cyt.; D. Wiggins, The Presidential Address: Nature, Respect for Nature, and the Human Scale of 
Values, „Proceedings of the Aristotelian Society” 2000, Vol. 100, s. 1-32. 
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rozumowania zakłada się, że preferencje wyrażone przez większość odzwierciedlają 

wolę wszystkich ludzi. Dokonuje się niewielkiej oceny moralnej tego, co jednostki 

wyrażają jako swoje preferencje. Ogólna hipoteza jest taka, że członkowie wspólnoty 

politycznej podejmą decyzje, które najlepiej będą promować ich własne interesy, 

niezależnie od tego, jakie są te interesy. Stanowisko to jest podstawą większości 

literatury z zakresu teorii gier oraz mechanizmów racjonalnego wyboru 

w podejmowaniu publicznych decyzji605. Jednak niektórzy badacze argumentują, że 

przyjęcie założenia, że ludzie koncentrują się przede wszystkim na własnych interesach, 

odpowiada całemu obrazowi rzeczywistości. W istocie, gdy spojrzymy na przykład na 

mechanizmy kształtowania polityki w Republice Dominikańskiej, reformy polityki 

zabezpieczenia społecznego wydają się być wynikiem interesów najpotężniejszych osób 

lub grup osób, którym udało się narzucić większości swoje opinie i zainteresowania. 

Niesprawiedliwe dzielenie zasobów w ramach podstawowych usług jest rzeczywiście 

często spowodowane wpływem potężnych elit, które kontrolują decyzje rządu. Ale czy 

racjonalny wybór publiczny jest zatem odpowiednią formą praktycznego uzasadnienia 

pogodzenia wolności politycznej z ogólnym celem podejścia opartego na zdolności? 

Autor niniejszej pracy uważa, że ujawnione preferencje w podejściu do dobrobytu są 

nieodpowiednim narzędziem dla kształtowania polityki, ponieważ nie zawierają one 

wartości, która by tłumaczyła, dlaczego ludzie wartościują jedne preferencje ponad 

inne606. Jeśli silna grupa preferuje określoną reformę społeczną, tak aby zysk można 

było zwiększyć kosztem osób żyjących w trudnych warunkach społecznych, to czy ich 

preferencje opierają się na powodach, które wszyscy mogą uznać za wartościowe, aby je 

wdrażać? Ponieważ korzystanie z wolności politycznej jest działaniem, zgodnie 

z którym ludzie podejmują decyzje w sferze politycznej, to musi tę wolność ograniczać 

pewien ideał normatywny polegający na zapewnieniu wszystkim minimalnego poziomu 

dobrobytu. Jeśli wolność polityczna jest wykorzystywana w celu decydowania o tym, co 

należy zrobić we wspólnocie politycznej, to logika podejmowania decyzji 

w społeczności musi być inna.  

 
605 J. Buchanan, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 

University of Michigan Press, Ann Arbor 1962; J. Buchanan, R. Musgrave, Public Finance and Public 
Choice: Two Contrasting Visions of the State, MIT Press, Cambridge 1999. 

606 Podobnie Richardson krytykuje ujawnione preferencyjne w ramach procesu decyzyjności 
z powodu nieuwzględnienia w dyskusji „celów”. 
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5.2. Konsekwencje przyjętych założeń koncepcji wolności 

w ramach demokracji deliberatywnej 

Opisany wyżej problem może być rozwiązany przez model demokracji 

deliberatywnej, który opiera się na założeniu, że podejmowanie decyzji we wspólnocie 

politycznej powinno być wynikiem procesu publicznej dyskusji między równymi 

i wolnymi obywatelami607. Demokrację deliberatywną można zdefiniować jako pewne 

ustalenia społeczne i instytucjonalne, których zadaniem jest: (1) ułatwienie komunikacji 

pomiędzy obywatelami, zapewniając im sprzyjające warunki do wyrażania swoich 

opinii, organizowania się oraz uczestnictwa w życiu politycznym, gwarantując 

jednocześnie, że wszyscy obywatele są traktowani jako wolni oraz równi; (2) 

zapewnienie sprawowania władzy przy jednoczesnym ustanowieniu ram do reagowania 

oraz mechanizmów odpowiedzialności za podjęte decyzje608. 

Tak opisany model jest jednak typem idealnym609, a badacze podkreślają jego 

normatywny charakter610. Model ten nie stara się odpowiedzieć na pytanie, czym jest 

zbiorowe podejmowanie decyzji, lecz podejmuje próbę zdefiniowania warunków do 

realizacji takiego zadania. Takie podejście może wydawać się różne od zbadania 

sposobów pogodzenia wolności politycznej z ogólnym celem podejścia opartego na 

zdolności. Jednak idealne warunki deliberatywnej demokracji, które literatura ustanawia 

jako niezbędne dla zrównoważonego oraz zgodnego z prawem zbiorowego 

podejmowania decyzji, mogą wnieść pewne zrozumienie tego, jak pogodzić dwa 

główne założenia koncepcji wolności do rozwoju. Wykorzystanie założeń demokracji 

deliberatywnej może pomóc w zmniejszaniu nierówności w dostępie do władzy oraz 

w niwelacji warunków, które utrudniają korzystanie z wolności politycznej. Według 

interpretacji przyjętej w tej pracy można wyróżnić trzy takie zastosowania. 

Po pierwsze podstawowe założenie demokracji deliberatywnej jest takie, że 

wszystkich obywateli traktuje się jako wolnych oraz równych. Idealny warunek 

wolności oznacza, że obywateli łączy jedynie odpowiedzialność za decyzje oraz jej 
 

607 S. Freeman, Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment, „Philosophy and Public 
Affairs” 2000, Vol. 29, Issue 4, s. 371-418. 

608 J. Cohen, Democracy and Liberty, [w:] Deliberative Democracy, ed. J. Elster, Cambridge 
1998, s. 185-231. 

609 Oznacza to, że abstrakcyjny model składa się z cech istotnych dla tego danego zjawiska 
społecznego, jednak nie występuje w rzeczywistość. Zob. P. Załęski, Typy idealne w socjologii religii 
Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 224, 
s. 45-51. 

610 S. Freeman, Deliberative Democracy..., dz. cyt. 
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warunki, a ich rozważania nie podlegają ograniczeniom wcześniejszych norm611. 

Oznacza to, że ludzie biorą udział w podjęciu decyzji wtedy, gdy mają pewną wolę do 

dokonania zmian. Na przykład jeśli właściciel przedsiębiorstwa w trakcie narady 

zaproponuje zmianę dotychczasowego systemu emerytalnego na rzecz prywatnego 

systemu zabezpieczeń, to zakłada się, że nie jest on związany z wcześniejszymi 

normami i może swobodnie zmieniać swoje stanowisko, jeśli w świetle dyskusji 

dyskutanci przekonują go do zaniechania zmian, ze względu na np. koszty społeczne 

jego propozycji. W związku z tym uczestnicy związani tylko samym procesem 

deliberatywnym mają równy głos na każdym etapie tego procesu i żaden uczestnik ani 

grupa uczestników nie dominuje nad innym, to znaczy, że nikt nie ma „zdolności 

sprawowania władzy arbitralnie”612. Idealny warunek równości, zgodnie z którym 

każdej osobie przysługuje równa troska i szacunek613, jest kluczem do sprawiedliwego 

lub po prostu wspólnego podejmowania decyzji. Jeśli warunek ten nie zostanie 

spełniony na początku procesu decyzyjnego, to początkowa nierówność 

najprawdopodobniej doprowadzi do wyniku, który jedynie ją pogłębi, ponieważ będzie 

często odtwarzać i wzmacniać przewagi tych, którzy posiadają wystarczające zasoby 

kulturowe i zdolności polityczne, aby osiągnąć to, czego chcą614. Warunek równości 

oznacza, że każda osoba lub grupa jest w stanie zrewidować swoje wcześniejsze cele 

zgodnie z powodami, dla których przyjęła określone stanowisko. 

Po drugie wymóg, aby każda osoba posiadała równy głos w procesie 

decyzyjnym oraz jednakową pozycję na każdym etapie procesu deliberatywnego, 

oznacza, że przyjmuje się wyposażenie każdej osoby w środki niezbędne do 

zagwarantowania takiego wymogu. Autorzy analizujący ten aspekt sugerują, że 

podstawową równością niezbędną do uczciwego procesu decyzyjnego będzie efektywna 

wolność społeczna rozumiana jako zdolność do osiągnięcia konkretnego 

funkcjonowania publicznego615. Aby osiągnąć takie funkcjonowanie oraz posiadać 

równy status w zakresie wyboru, uczestnicy nie powinni znajdować się powyżej lub 

poniżej poziomu granicznego odpowiedniego funkcjonowania politycznego. Ten 

 
611 Definicja za: Cohen, J. Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy, [w:] Deliberative 

Democracy: Essays on Reason and Politics, ed. J. Bohman, W. Regh, MIT Press, Cambridge 1997, s. 74. 
612 H. S. Richardson, Democratic Autonomy..., dz. cyt., s. 33. 
613 Tamże, s. 28. 
614 J. Bohman, Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, MIT Press, 

Cambridge 1996, s. 18. 
615 J. Bohman, Deliberative Democracy and Effective Social Freedom: Capabilities, Resources 

and Opportunities, [w:] Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, dz. cyt., s. 322. 
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poziom to zdolność do pełnego i skutecznego wykorzystania politycznych możliwości 

i wolności w ramach podejmowania decyzji politycznych616. 

Innymi słowy, jeśli obywatele znajdują się poniżej tego progu, to brakuje im 

możliwości niezbędnych do równego uczestnictwa w decyzjach politycznych. 

W odwrotnej sytuacji, gdy obywatele są powyżej tego progu, to będą mieć zbyt dużą 

przewagę w kreowaniu decyzji politycznych. Proponowana idea odpowiedniego 

funkcjonowania społeczeństwa wymaga znacznego poziomu umiejętności poznawczych 

i komunikacyjnych, co gwarantuje, że nikt nie jest poniżej lub powyżej tego progu. 

Oznacza to, że każdy uczestnik jest w stanie wyrazić swoje wątpliwości oraz 

zainicjować publiczną debatę na ich temat617. Aby jednak taka sytuacja była możliwa, 

musi funkcjonować silny system edukacyjny, który umożliwi obywatelom 

formułowanie oraz uzasadnianie konkretnych decyzji politycznych618. 

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez obywateli dostępu do informacji 

oraz właściwych narzędzi do ich przetwarzania, tak aby móc je wykorzystać w procesie 

deliberatywnym. Wracając do przykładu właściciela firmy, który planuje zmienić 

charakter zabezpieczeń społecznych w przedsiębiorstwie, w takiej sytuacji normatywny 

warunek zdolności do przewidywania i rozumienia społecznych oraz finansowych 

konsekwencji decyzji powinien być spełniony dla każdej ze stron. Ubodzy pracownicy 

firmy powinni więc posiadać takie same umiejętności komunikacyjne, społeczne oraz 

poznawcze, co właściciel przedsiębiorstwa. Jeżeli nie zostanie osiągnięty progowy 

poziom funkcjonowania publicznego, mimo że wszyscy mogą być formalnie i fizycznie 

włączeni w proces deliberatywny, uczestnicy pozbawieni umiejętności poznawczych 

i komunikacyjnych najprawdopodobniej zostaną wykluczeni z tego procesu. 

Korzystanie z wolności politycznej w obrębie wspólnoty politycznej ma zatem charakter 

inkluzywny tylko wtedy, gdy każdy członek tej wspólnoty jest wyposażony 

w odpowiedni poziom funkcjonowania politycznego oraz odpowiednie umiejętności 

poznawcze i komunikacyjne do wysuwania swoich roszczeń619.  

Po trzecie oczekuje się, że decydowanie wolnych i równych obywateli 

doprowadzi do uzasadnionego porozumienia między różnymi stronami, to znaczy 
 

616 Tamże, s. 325. 
617 J. Bohman, Public Deliberation..., dz. cyt. 
618 G. J. Knight, J. Johnson, What Sort of Equality Does Deliberative Democracy Require, 

[w:] Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, dz. cyt., s. 279-320. 
619 Jeśli proces nie będzie obejmował wszystkich, wówczas „milczenie tych, którzy nie mają 

takich umiejętności, zamienia się w zgodę silniejszych, którzy mogą ignorować wolę słabszych”, zob. 
J. Bohman, Deliberative Democracy, dz. cyt., s. 323. 
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takiego, które uczestnicy akceptują na podstawie powodów, które są wzajemnie 

akceptowalne. Powody te muszą być również jawne, a osoby, które podejmują na ich 

podstawie decyzje, muszą być za nie odpowiedzialne. Gutman i Thompson uważają, że 

zasady jawności, odpowiedzialności oraz wzajemności mają kluczowe znaczenie dla 

procesu deliberatywnego w sytuacjach wzajemnych sporów620.  

Część badaczy przyjmuje, że aby demokracja deliberatywna mogła w ogóle 

funkcjonować, to musi zostać spełniony ideał racjonalności. Odnosi się to do 

możliwości zmiany zdania, jeśli opinie innych osób uświadomią pozostałym, że 

początkowa opinia jest niepoprawna lub nieodpowiednia. Racjonalność w takim 

przypadku należy postrzegać jako „zestaw dyspozycji, które ludzie posiadają”, a nie 

jako „bezpośredni wkład ludzi w debatę”621. Taki warunek racjonalności nie jest zatem 

związany z instrumentalną koncepcją dobra. 

Przykładem zastosowania takiego mechanizmu deliberatywnego może być 

debata, w której uczestnicy proszeni są o zrewidowanie swoich powodów. Dzięki temu 

są w stanie poprzeć te, które uznają za akceptowalne. Wymaganie wolności oznacza, że 

uczestnicy przystąpią do procesu decyzyjnego bez wcześniejszego określenia norm, 

a tym samym bez przywiązania do konkretnej prawdy. 

Inni badacze demokracji deliberatywnej podkreślali, że żadne uzasadnione 

porozumienie nie może być niezależne od jakiegokolwiek kryterium prawdy i że proces 

deliberatywny nie może uniknąć polegania na elementach merytorycznych. Zwolennicy 

merytorycznej (zwanej także epistemiczną) koncepcji demokracji deliberatywnej 

twierdzą, że bez odwołania się do niezależnej procedury, standardu poprawności lub 

prawdy porozumienie osiągnięte w warunkach równości i rozsądnego pluralizmu nie 

gwarantuje poprawności tej decyzji622.  

Zatem sprawiedliwa i uzasadniona decyzja demokratyczna nie może być 

„niczym innym niż tym, na co zgodziliby się członkowie społeczeństwa równych 

i racjonalnych obywateli w idealnych okolicznościach”623, ale musi to być wynik 

publicznej dyskusji równych i racjonalnych obywateli, zgodne z pewnymi podstawami 

merytorycznymi: „Ponieważ przyczyny muszą być wzajemnie uzasadnione, więc proces 
 

620 A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
Cambridge 1996; ci sami, Why Deliberative Democracy is Different?, „Social Philosophy and Policy” 
2000, Vol. 17, Issue 1, s. 161-80. 

621 „set of dispositions that people have” oraz „a substance of people’s contribution to debate” 
(tłum. własne), por. I. M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 24 

622 Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, dz. cyt., s. XX. 
623 I. M. Young, dz. cyt., s. 33 
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przyjmuje pewne zasady o treści merytorycznej”624. Przykładem takiej sytuacji może 

być debata publiczna dotycząca ograniczenia świadczeń zdrowotnych dla imigrantów, 

którzy w danym kraju przebywają krócej niż 5 lat. Chociaż taka demokratyczna decyzja 

jest zgodna z idealnymi warunkami uczciwego procesu deliberatywnego, to jednak nie 

respektuje ona merytorycznej wizji mówiącej o tym, że każdy człowiek powinien mieć 

równy dostęp do co najmniej minimalnego poziomu opieki zdrowotnej i edukacji, 

niezależnie od jego narodowości lub rasy. Proces demokratyczny należy oceniać nie 

tylko z uwzględnieniem wyników, lecz również procedur, które prowadzą do 

konkretnych rozwiązań, a cały proces demokratyzacji decyzji wymaga ukierunkowania 

na prawdę, niezależnie od procesu demokratycznego625. Taki warunek można 

postrzegać jako ochronę praw liberalnych lub wsparcie w dążeniu do dobra 

publicznego. Temat analizy decyzji podjętych w ramach deliberatywnych procesów jest 

bardzo złożony, z tego powodu autor pracy jedynie nakreśli kilka stanowisk istotnych 

z punktu widzenia koncepcji wolności Amartyi Sena. 

Niektórzy teoretycy opowiadają się za tym, aby wynik procesu był spójny  

z założeniem o ochronie wszystkich wolności obywateli (np. wolności religijnych, 

wolności od strachu, głodu itp.); takie stanowisko reprezentuje m.in. Henry 

Richardson626. Natomiast Amy Gutmann i Denis Thompson proponują wprowadzenie 

ideału równości oraz szans, tak aby można było powiedzieć: „większość działa 

niewłaściwie, jeśli narusza podstawową wolność, odmawiając opieki zdrowotnej ze 

względu na rasę, płeć lub ubóstwo”627. Z kolei jeszcze inni badacze twierdzą, że stopień 

wzajemnej troski lub koncepcji dobra publicznego, lub dobra wspólnego należy włączyć 

w ideał warunków, które powinny tworzyć proces deliberatywny628. Henry Richardson 

sugeruje, że pojęcie dobra publicznego „zapewnia koncepcję ostatecznego celu, do 

którego zmierzają działania polityczne [i pomaga] dzięki temu wyartykułować i określić 

to, co powinniśmy zrobić”629. W tym miejscu można również przywołać listę zdolności 

Nussbaum, która w połączeniu z międzynarodowymi celami rozwoju może stanowić 
 

624 A. Gutmann, D. Thompson, Deliberative Democracy Beyond Process, „Journal of Political 
Philosophy” 2002, Vol. 10, Issue 2, s. 158-159. 

625 J. Cohen, Procedure and Substance in Deliberative Democracy, [w:] Democracy and 
Difference, ed. S. Benhabib, Princeton University Press, Princeton 1996, s. 95-119; H. S. Richardson, 
Democratic Autonomy..., dz. cyt. 

626 H. S. Richardson, Democratic Autonomy..., dz. cyt. 
627 A. Gutmann, D. Thompson, Deliberative Democracy..., dz. cyt., s. 161. 
628 J. Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy, dz. cyt., s. 67-92; tenże, Democracy and 

Liberty, dz. cyt., s. 185-231. 
629 H. S. Richardson, Democratic Autonomy..., dz. cyt., s. 40. 
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pewną „orientację na prawdę”, która ma służyć jako normatywna podstawa do 

kierowania i oceny wspólnego podejmowania decyzji. 

Teoria demokracji deliberatywnej wymaga złożonego ideału normatywnego, 

pozostaje jednak pytanie o jego wykonalność630. W rzeczywistości może to być bardzo 

trudne. Odwołując się znów do przykładu przedsiębiorstwa i planów zmiany 

mechanizmów zabezpieczenia społecznego, właściciel najprawdopodobniej sam 

podjąłby decyzję, z której następnie zostałby rozliczony przez pracowników oraz 

związku zawodowe. 

W praktyce nigdy nie można w całości spełnić warunków dotyczących równości  

i osiągnięcia progowego poziomu funkcjonowania politycznego. Co więcej, minimalny 

próg funkcjonowania politycznego, wymagający również minimalnego poziomu 

umiejętności poznawczych oraz komunikacyjnych, musiałby zostać osiągnięty poprzez 

lepszy system edukacji publicznej. 

Celem autora nie jest analiza sposobu, w jaki ideał demokracji jest 

przedstawiony w literaturze ani tego, jak mógłby służyć jako przewodnik do 

faktycznego podejmowania decyzji politycznych, ale próba krytycznej oceny 

normatywnej procedury, która sprzyjałaby korzystaniu z wolności politycznej do 

rozwoju dobrobytu ludzi w kontekście teorii zdolności. Kontekst demokracji 

deliberatywnej odnosi się bezpośrednio do przyjętych założeń antropologicznych Sena, 

dotyczących proceduralizmu jako elementu jego teorii politycznej. Natomiast idealne 

warunki normatywne, o których piszą badacze demokracji deliberatywnej, mogą 

z pewnością dużo wnieść do badania Senowskiej koncepcji wolności w kontekście 

wolności politycznej. Argumenty przedstawione w literaturze nie zapewniają 

koniecznego związku pomiędzy wolnością polityczną a rozszerzaniem innych wolności, 

przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wciąż nie jest jasne, w jaki sposób 

i skąd mają pochodzić idealne warunki do równości (np. braku dominacji). Po drugie, 

o ile nie zostanie wprowadzony wymóg zorientowania na prawdę, korzystanie z 

wolności politycznej przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków nadal nie 

gwarantuje innych wolności takich jak wolność od choroby czy wolność w dostępie do 

edukacji. Aby kierować działaniami politycznymi i praktyką rozwoju, należy zająć 

konkretne stanowisko w kwestii tego, co jest dobre dla ludzi. Dlatego korzystanie z 

wolności politycznej nie może być powiązane z ramami proceduralnymi niezależnymi 

 
630 S. Freeman, dz. cyt., s. 373. 
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od tego, co stanowi dobro dla wszystkich ludzi. Wartość wolności politycznej 

musiałaby być połączona z wartością innych wolności. Sposobem na osiągnięcie 

takiego stanu może być połączenie mechanizmów proceduralnych, poprzez które 

realizowana jest wolność polityczna, z istotnymi procedurami odwołującymi się do 

innych wolności. Oznacza to, że korzystanie z wolności politycznej będzie musiało 

zawierać zasady wywodzące się z pewnej koncepcji dobra ludzkiego. Zasady te 

stanowiłyby kolejną przestrzeń oceny rozwoju, oprócz samej oceny rezultatów. Sen 

zdecydowanie opowiedziałby się za konsekwentną oceną polityk rozwoju, to znaczy, za 

założeniem, że polityki rozwoju należy oceniać zgodnie z konsekwencjami, jakie 

wywołują pod względem rozszerzenia zdolności. Podkreślił również, że podejście do 

zdolności nie zawiera wyczerpującej oceny tego, co jest istotne dla dobrobytu, oraz że 

zasady i procedury mogą być na przykład tak samo ważne jak wolności i efekty631.  

6. Wpływ koncepcji wolności na ekonomię dobrobytu 

6.1. Ekonomia dobrobytu 

Przed właściwą analizą wpływu koncepcji wolności oraz zdolności na ekonomię 

dobrobytu należy zdefiniować, czym jest ekonomia dobrobytu. Amartya Sen wyjaśnia: 

„Ekonomia dobrobytu zajmuje się sądami normatywnymi, podstawami badań 

ewaluacyjnych oraz podstawami koncepcyjnymi służącymi kształtowaniu polityki 

w ekonomii”632. W praktyce znaczna część nauk ekonomicznych zajmuje się pewnego 

rodzaju doradztwem politycznym, a ekonomia dobrobytu jest jedynie ich małą 

częścią633. Jednym z podstawowych założeń ekonomii dobrobytu jest przekonanie, że 

tworzy ona normatywny wymiar dla polityki ekonomicznej, jednak wielu badaczy 

uważa, że „nowoczesna ekonomia” powinna być pozbawiona wartościowania oraz że 

wszystko, co dotyczy normatywności, należy przenieść na grunt badań etyki. 

 
631A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 77. 
632 A. K. Sen, On the Foundations of Welfare Economics: Utility, Capability, and Practical 

Reason, [w:] Ethics, Rationality, and Economic Behaviour, ed. F. Farina, F. Hahn, S. Vannucci, Oxford 
University Press, Oxford 1996, s. 50. 

633 A. B. Atkinson, The Strange Disappearance of Welfare Economics, „Kyklos” 2001, Vol. 54, 
Issue 2-3, s. 193-206. 
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W rzeczywistości taki podział jest niemożliwy634, a ekonomii nie da się oddzielić od 

badań o naturze etycznej635.  

W samej ekonomii, podobnie jak w każdej innej dyscyplinie naukowej, 

odbywają się debaty dotyczące postrzegania, czym jest „dobra nauka” i jaki typ 

obiektywizmu w nauce jest najbardziej pożądany636. Niestety, istnieją również dowody 

na to, że wielu ekonomistów nie podejmuje w ogóle takich kwestii oraz promuje 

przekonanie, że ekonomia jest sama w sobie lepsza od innych nauk społecznych i ma 

niewiele do nauczenia się od innych dyscyplin637.  

Analizując zasięg oraz granice podejścia opartego na zdolności w ekonomii 

dobrobytu, wydaje się, że jego główny teoretyczny wkład polega na tym, że przyczynia 

się on do rozwoju postwelfaryzmu (czasami nazywanego niewelfaryzmem) w ekonomii 

dobrobytu638. 

Welfaryzm jest koncepcją uznającą, że dobrobyt społeczny zależy wyłącznie od 

indywidualnej użyteczności rozumianej hedonistycznie, tj. jako zaspokojenie własnych 

pragnień. Postwelfaryzm rozszerza bazę informacyjną służącą następnie do porównań 

interpersonalnych o informacje niezwiązane z użytecznością, takie jak modalności 

normatywne lub obiektywne informacje związane ze sposobami funkcjonowania oraz 

możliwościami ludzi. W licznych publikacjach Sen przedstawia argumenty za 

przejściem od welfaryzmu do niewelfaryzmu, a wielu badaczy zostało zainspirowanych 

jego argumentacją639. Jednym z argumentów jest to, że w ogólnej bazie informacyjnej 

 
634 J. Reiss, Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction, Routledge, London 2013; 

D. Hausman, M. McPherson, D. Satz, Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, 
Cambridge University Press, Cambridge 2017. 

635 K. E. Boulding, Economics as a Moral Science, „American Economic Review” 1969, Vol. 
59, Issue 1, s. 1-12; A. B. Atkinson, Economics as a Moral Science, „Economica” 2009, Vol. 76, s. 791-
804; R. J. Shiller, V. M. Shiller, Economists as Worldly Philosophers, „American Economic Review” 
2011, Vol. 101, Issue 3, s. 171-175. 

636 D. Colander, A. Klamer, The Making of an Economist, „The Journal of Economic 
Perspectives” 1987, Vol. 1, Issue 2, s. 95-111; D. N. McCloskey, The Rhetoric of Economics. University 
of Wisconsin Press, Madison 1998; J. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New 
York 1995. 

637 M. Fourcade, E. Ollion, Y. Algan, The Superiority of Economists, „The Journal of Economic 
Perspectives” 2015, Vol. 29, Issue 1, s. 89-113. 

638 S. Gewirtz, The Managerial School: post-welfarism and social justice in education, 
Routledge, London 2002. 

639 Na przykład: W. Gaertner, Y. Xu, Capability Sets as the Basis of a New Measure of Human 
Development, „Journal of Human Development” 2006, Vol. 7, Issue 3, s. 311-321; W. Gaertner, Y. Xu, 
A New Class of Measures of the Standard of Living Based on Functionings, „Economic Theory” 2008, 
Vol. 35, Issue 2, s. 201-15; R. Gotoh, N. Yoshihara, A class of fair distribution rules à la Rawls and Sen, 
„Economic Theory” 2003, Vol. 22, Issue 1, s. 63-88; R. Gotoh, K. Suzumura, N. Yoshihara, Extended 
Social Ordering Functions for Rationalizing Fair Allocation Rules as Game Forms in the Sense of Rawls 
and Sen, „International Journal of Economic Theory” 2005, Vol. 1, Issue 1, s. 21-41; P. K. Pattanaik, On 



 

219 

 

pewne istotne informacje są pomijane. Na przykład jeśli dwa państwa reprezentują taki 

sam poziom użyteczności, ale państwo A ma również zbiór norm prawnych 

i społecznych, które dyskryminują jedną grupę ludzi, podczas gdy w państwie 

społecznym B funkcjonuje zasada równości moralnej i chronione są zasady 

niedyskryminacji, wtedy z pewnością powinniśmy preferować państwo B aniżeli 

państwo A. Ale ze względu na to, że welfaryzm koncentruje się wyłącznie na 

użyteczności publicznej, to nie jest w stanie uwzględnić żadnego rodzaju informacji 

niezwiązanych z użytecznością, niezależnie od tego czy jest to związane z prawem, 

wolnością czy sprawiedliwością.  

Niewelfarystyczna ekonomia dobrobytu wymaga jednak pewnych zmian 

w podejściu do tego tematu. Jak zauważa Sen w swojej dyskusji na temat wkładu 

podejścia opartego na zdolnościach w niewelfarystyczną ekonomię dobrobytu640, jeśli 

skoncentrujemy się na podstawie informacyjnej z różnymi typami zmiennych (tak jak  

w podejściu skoncentrowanym na zdolnościach), to wymagać to będzie od nas nadania 

ogólnemu (zagregowanemu) dobrobytowi społecznemu różnych wag, jakie niosą ze 

sobą różne sposoby funkcjonowania i zdolności. W przypadku Sena sposób 

postępowania polega na publicznej debacie, której efektem ma być uzgodnienie tych 

wag. Takie rozwiązanie nie powinno być jednak postrzegane jako jedyny i wyłączny 

sposób ich ustalania, ponieważ nie wszystkie koncepcje związane  

z dobrobytem zakładają publiczną debatę, np. często badania poświęcone efektom 

nierówności bądź skuteczności polityki gospodarczej przyjmują pewne założenia, które 

są niemożliwe do poddania publicznej dyskusji. 

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Decancq i Lugo641, możliwe są 

różne systemy wartościowania, które są niezbędne, jeśli chcemy agregować zmiany 

w ramach różnych sposobów funkcjonowania i możliwości. Na przykład Erik 

 
Comparing Functioning Bundles and Capability Sets, [w:] Human Development in the Era of 
Globalization: Essays in Honor of Keith B. Griffin, ed. J. K. Boyce, S. Cullenberg, P. K. Pattanaik, 
R. Pollin, s. 181-198, Edward Elgar Publishing Northampton 2006; P. K. Pattanaik, Y. Xu, On Ranking 
Opportunity Sets in Terms of Freedom of Choice, „Recherches Économiques de Louvain” 1990, Vol. 56, 
Issue 3-4, s. 383-390; K. Suzumura, Choice, Preferences, and Procedures. Harvard University Press, 
Cambridge 2016; Y. Xu, Functioning, Capability and the Standard of Living: An Axiomatic Approach, 
„Economic Theory” 2002, Vol. 20, Issue 2, s. 387-99. 

640 A. K. Sen, On the Foundations of..., dz. cyt., s. 58. 
641 K. Decancq, M. A. Lugo, Weights in Multidimensional Indices of Wellbeing: An Overview, 

„Econometric Reviews” 2013, Vol. 32, Issue 1, s. 7-34.  
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Schokkaert642 zasugerował, aby wyliczać wagi dla sposobów funkcjonowania na 

podstawie ich wkładu w zadowolenie z życia ludzi. 

Jednak jak przedstawiono wcześniej, część ekonomistów wierzy, że ekonomia 

może być wolna od wartościowania. Ekonomiści na ogół preferują pracę opartą na 

mierzalnych wskaźnikach, czy jest to PKB, czy wskaźnik realnego dochodu. Może się 

jednak okazać, że w pewnym momencie sam wybór określonych wskaźników również 

staje się normą, do której zaczyna się dążyć. Taki mechanizm staje się z kolei 

problematyczny. Po pierwsze, wskaźniki takie jak ceny rynkowe odzwierciedlają tylko 

popyt i podaż (a zatem względny niedobór towaru) – diamenty są drogie, a woda 

(w miejscach niedotkniętych suszą) jest tania, ale to nam nic nie mówi o ich znaczeniu 

dla naszego dobrobytu. 

Po drugie, ceny rynkowe nie uwzględniają negatywnych lub pozytywnych 

skutków dobrobytu dla stron trzecich, tzw. efektów zewnętrznych643. Może się zdarzyć, 

że po odzwierciedleniu różnych dostępnych wag niektórzy teoretycy zdolności 

stwierdzą, że najlepszym sposobem postępowania jest zestaw cen rynkowych 

w połączeniu z kosztami dodatkowymi dla towarów nierynkowych. Jest to całkiem 

możliwe i zgodne z podejściem dotyczącym zdolności. Chodzi raczej o to, że wybór 

mechanizmów oceniających musi być dokonywany w sposób refleksyjny, a nie po 

prostu przy użyciu dominującego lub zwyczajowego schematu. Sen mówi, że: 

„Współczesna ekonomia dobrobytu musi iść coraz bardziej w tych pluralistycznych 

i heterodoksyjnych kierunkach, zwracając uwagę na różnorodność informacji przy 

podejmowaniu szeroko zakrojonych osądów, które należy podjąć”644. Odniesienie do 

„heterodoksji”, na które Sen się powołuje, jest ograniczane przez podstawę 

informacyjną służącą do oceny dobrobytu. W kolejnych swoich pracach Sen podważa 

niektóre z behawiorystycznych założeń stosowanych w ekonomii dobrobytu645. 

 
642 E. Schokkaert, Capabilities and Satisfaction with Life, „Journal of Human Development” 

2007, Vol. 8, Issue 3, s. 415-430. 
643 D. Hausman, When Jack and Jill Make a Deal, „Social Philosophy and Policy” 1992, Vol. 9, 

Issue 1, s. 95-113. 
644 „(…) to go more and more in these pluralist and heterodox directions, taking note of a variety 

of information in making the wide-ranging judgements that have to be made” (tłum własne). Zob. 
A. K. Sen, On the Foundations of..., dz. cyt., s. 61. Ekonomia heterodoksyjna to kierunek w ekonomii, 
który nie jest zaliczany do głównego nurtu tej nauki ze względu na zastosowanie różnych metod 
badawczych. Badacze odrzucają koncepcję homo oeconomicus, a w analizie odwołują się do zjawisk 
społecznych i psychologicznych. Zob. Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004. 

645 A. K. Sen, Rational Fools, dz. cyt.; tenże, Goals, Commitment, and Identity, „Journal of Law, 
Economics and Organisation” 1985, Vol. 1, Issue 2, s. 341-356. 
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Czego zatem ekonomiści heterodoksyjni mogą oczekiwać od podejścia opartego 

na zdolności? Niechęć głównego nurtu ekonomii dobrobytu do interdyscyplinarności 

badań646 koliduje z głęboko interdyscyplinarnym charakterem podejścia opartego na 

zdolnościach. Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu jest modułowy pogląd na 

podejście oparte na zdolnościach647, który pozwala stwierdzić, że heterodoksyjna 

ekonomia dobrobytu jest z pewnością możliwa. Koncepcja modułowa przewiduje 

rozdzielenie zdolności na pewne (umowne) grupy, tak aby tym, którzy chcą zastosować 

podejście oparte na zdolności w odniesieniu do konkretnego pytania lub problemu jasno 

określić, które elementy są potrzebne do takiego zastosowania. Taka interpretacja 

pokazuje również, że ekonomiści zajmujący się dobrobytem mogą dokonywać szeregu 

wyborów w ramach modułów, co z kolei może doprowadzić do stworzenia zupełnie 

nowego rodzaju ekonomii dobrobytu648. 

Sen koncentruje się na wolności jednostek w zakresie osiągania i rozwijania ich 

możliwości. Ubóstwo należy postrzegać nie tylko jako brak dochodu, ale jako 

przeszkodę w korzystaniu z wolności oraz możliwości jednostki. Podstawowymi 

pojęciami w teorii Sena są zdolność oraz sposoby funkcjonowania. Zdolność określają 

możliwości danej osoby do prowadzenia takiego życia, które jest dla niej wartościowe. 

Sposoby funkcjonowania odpowiadają działaniom jednostki oraz jej stanom, tj. są to 

rzeczy, które osoba może robić w życiu indywidualnie oraz jako członek społeczności. 

Senowska definicja ubóstwa nawiązuje do arystotelesowskiego założenia, że ubóstwo to 

życie, w którym ograniczona jest możliwość wykonywania ważnych dla jednostki 

czynności, czyli takich, które ma ona powody cenić. Innymi słowy, ubóstwo można 

rozumieć jako brak wolności, ponieważ wolność pozwala ludziom zwiększać 

możliwości, które pozwalają im żyć tak, jak chcą. W tym sensie wolność stanowi cel dla 

polityki. W ujęciu Sena, wolność dodatkowo stanowi narzędzie do rozwoju w tym 

sensie, że nie tylko wolne społeczeństwa osiągają rozwój, ile sam rozwój wymaga 

aktywności wolnych ludzi. 

 
646 M. Fourcade, E. Ollion, Y. Algan, dz cyt.; M. C. Nussbaum, Economics Still Needs 

Philosophy, „Review of Social Economy” 2016, Vol. 74, Issue 3, s. 229-247. 
647 Odwołuję się tutaj do Modułowej Koncepcji Zdolności zaprezentowanej przez I. Robeyns. 

Koncepcja ta dzieli poszczególne zdolności na moduły, których celem jest umożliwienie danej polityce 
gospodarczej wybranie jednej zdolności z kilku możliwych. Zob. I. Robeyns, Wellbeing..., dz. cyt. 

648 Na przykład kabapilitarnej, zawierającej moduły: cele ewaluacyjne (A1), wartości ostateczne 
(A6), porównania interpersonalne (B3), opis ograniczeń w zakresie sprawczości (B4). Zob. I. Robeyns, 
Wellbeing, dz. cyt., s. 209 
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W swojej najbardziej znanej książce, Development as Freedom, Sen wyraźnie 

podkreśla, że uznaje, iż wolność jest środkiem do rozwoju. Jednak samo pojęcie 

wolności dzieli na różne wolności instrumentalne, które są ze sobą wzajemnie 

powiązane. Wyróżnia pięć rodzajów wolności: możliwości ekonomiczne, swobody 

polityczne, udogodnienia socjalne, gwarancję przejrzystości i bezpieczeństwo. Każda 

z nich ma pozytywnie wpływać na dostępny jednostce zestaw możliwości. Intuicyjnie 

wydaje się oczywiste, że możliwości gospodarcze są tymi, które w sposób decydujący 

wpływają na pozostałe swobody. Sen pisze o instrumentalnej wolności bezpieczeństwa: 

„(…) jest ona potrzebna, aby zapewnić sieć bezpieczeństwa socjalnego, takiego które 

będzie zapobiegać zmniejszaniu populacji dotkniętej chorobami, skrajną nędzą, 

a w niektórych przypadkach nawet śmiercią z głodu”649. Jednak jak pokazała zima w 

roku 2009 w Europie, system nie był wystarczający, aby uchronić od śmierci ponad 100 

000 osób; w samej Wielkiej Brytanii śmierć z powodu zimna poniosło 40 000 osób650. 

W swoich pracach Sen skupia się na problemie ubóstwa z perspektywy 

ograniczenia wolności człowieka. Wolność dla niego to zdolność wyboru pomiędzy 

różnymi stylami życia, a ubóstwo to ograniczenie takiej wolności. Analiza prac Sena 

pokazuje, że określony stopień posiadania towarów lub dostępu do nich nie może być 

jedynym kryterium mającym różnicować poziomy życia człowieka, przede wszystkim 

dlatego, że ludzie posiadają różną zdolność do przekształcania towarów w sposoby 

funkcjonowania651. Inny zestaw możliwości przekształcania dóbr w wartościowy 

poziom życia będzie miała żyjąca w patriarchalnym kraju kobieta, która jest 

wyedukowana i chciałaby sprzedać część swojego majątku na rzecz opłacenia studiów, 

a inny zestaw możliwości będzie miał mężczyzna w państwie rozwiniętym gospodarczo. 

W tym pierwszym przypadku kobiecie nie tylko będzie trudno sprzedać majątek po 

cenie rynkowej, lecz również trudniej jej będzie uzyskać akceptację społeczną związaną 

z chęcią pójścia na studia. Oznacza to, że trudniej jej będzie przekształcić posiadane 

dobra w taki sposób funkcjonowania, który jest dla niej wartościowy. Dla mężczyzny, 

który żyje w kraju rozwiniętym, realizacja takiego procesu nie będzie problemem. Tym 

samym nawet jeśli oboje będą dysponować dobrami tej samej wartości, to zdolność 
 

649 “(…) is needed to provide a social safety net for preventing the affected population from 
being reduced to abject misery, and in some cases even starvation and death” (tłum własne). Zob. 
A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 40. 

650 E. Dugan, A. Johnson, S. Mesure, UK winter set to be the coldest in 40 years [online], 
9.01.2010 [dostęp: 20.11.2020]. Dostępny w internecie: https://www.nzherald.co.nz/world/uk-winter-set-
to-be-the-coldest-in-40-years/JK6642HCOTAGT5EHEHSVYHEZ6U/. 

651 W oryg. endowment. 
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przekształcenia ich w sposób funkcjonowania, który jest dla nich wartościowy, będzie 

całkowicie różna. 

W kontekście ubóstwa narzędzie badające możliwość przekształcania dóbr czy 

usług w sposoby funkcjonowania dobrze się sprawdza. Przede wszystkim dlatego, że 

uwzględnia sytuacje, w których w społeczeństwie na przykład jest dużo żywności, 

a mimo wszystko ludzie głodują. Takie narzędzie również uwzględnia czynniki 

kulturowe oraz polityczne, skuteczniej określając jakość życia mieszkańców. 

Jaka jest zatem rola społeczeństwa w kontekście przekształcania dóbr 

w satysfakcjonujący sposób funkcjonowania? Otóż życie w społeczeństwie, które 

oferuje ludziom uposażenie do zasobów społecznych (jak zasiłki dla bezrobotnych, 

dostęp do edukacji czy opieka zdrowotna), daje im większą liczbę możliwości do 

prowadzenia życia takiego, które ma dla nich wartość. Sen przyjmuje, że takie życie 

będzie bardziej satysfakcjonujące dla człowieka. Z kolei Max-Neef652 zauważa potrzebę 

rozróżnienia pojęć potrzeb i satysfakcji. Potrzeby są takie same we wszystkich okresach 

lub kontekstach; tym, co zmienia się w czasie oraz pomiędzy kulturami, są sposoby lub 

środki zastosowane do zaspokojenia potrzeb (satysfakcji). W związku z tym staje się 

jasne, że zwykłe posiadanie towarów lub sama satysfakcja nie mogą być ostatecznymi 

wskaźnikami dobrobytu, ponieważ stanowią one jedynie środki, za pomocą których 

można osiągnąć dobrobyt. Między posiadaniem towarów a tym, co można z nimi 

osiągnąć (efekt końcowy), znajdzie się wiele czynników osobistych i społecznych, które 

będą odmienne dla różnych osób653. Dlatego też środki materialne nie są najważniejszą 

rzeczą; kluczową rolę odgrywa również promocja możliwości, funkcji  

i uprawnień danej osoby. 

Rozwiązanie problemu ubóstwa na przykładzie prac Sena można zilustrować 

twierdzeniem, że nie wystarczy po prostu oferować miejsca w noclegowniach lub 

w przytułkach. Zamiast tego konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, które 

powinno wyjaśnić, dlaczego dana osoba znalazła się na ulicy. W analizie należy 

uwzględnić takie kwestie jak uwarunkowania psychiczne, dostępność rozwiązań 

społecznych i administracyjnych, a także zdolności człowieka. Sen definiuje ubóstwo 

 
652 Desarrollo a Escala Humana, [Human Scale Development], ed. M. Max-Neef, Ikaria, 

Barcelona 1993. 
653 D. Salcedo, La Evaluación de las Instituciones Sociales Según A.K. Sen, [Evaluation of 

Social Institutions According to A. K. Sen], [w:] A. K. Sen, Bienestar, Justicia y Mercado, Paidos 
ICE/UAB, Barcelona 2008, s. 9-38. 
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jako „brak minimum podstawowych zdolności”654 lub jako pozbawienie kogoś 

zdolności655. W ten sposób ubóstwo można również interpretować w kategoriach 

normatywnych i rozpatrywać na poziomie moralnym. Jednak problem stanowi 

nakładanie się pojęć etycznych i ekonomicznych, za sprawą których trudno 

jednoznacznie ocenić, kim jest człowiek żyjący w ubóstwie. Zgadzając się z innymi 

badaczami, Sen proponuje badanie ubóstwa pod kątem poszukiwań odpowiedzi na 

pytanie, czego pozbawieni są biedni ludzie656? 

W książce pt. Development as Freedom Sen przytacza historię Annapurny, 

pokazującą wieloznaczność pojęcia ubóstwa. Bohaterką przypowieści jest młoda 

kobieta, która szuka osoby do pracy w jej ogrodzie. Zgłasza się trzech ludzi: Dinu, 

Bishano i Rogini. Pierwszego z nich charakteryzuje to, że posiada najniższy dochód 

oraz że całe swoje życie jest ubogi. Bishano ma wyższe dochody niż Dinu, ale jest 

nieszczęśliwy, ponieważ niedawno stracił swoją fortunę i nie jest przyzwyczajony do 

bycia biednym. Rogini, jedyna kobieta ubiegająca się o pracę, jest przyzwyczajona do 

życia w biedzie, podobnie jak Dinu, jednak w jej przypadku zarobione środki 

pozwoliłyby jej w największym stopniu podnieść jakość życia poprzez możliwość 

leczenia przewlekłej choroby, na którą cierpi657. 

Annapurna postanawia, że zatrudni najbiedniejszego kandydata. Wybór jest 

pozornie prosty: Dinu ma najniższy dochód, jednak jeśli zastosujemy kryterium 

szczęścia, to praca ma najwyższą wartość dla Bishano. Z innej strony jeśli zastanowimy 

się, na czyje życie ta praca wpłynie w największym stopniu, to powinniśmy wybrać 

Rogini, ponieważ zarobek pozwoli wyleczyć ją z przewlekłej choroby. Opowiadając się 

za wyborem Rogini, Sen podważa twierdzenia oparte na prostych zasadach 

egalitaryzmu, z których wynika, że Dinu jest najbiedniejszy, a tym samym najbardziej 

potrzebujący. Z perspektywy utylitarystycznej to Bishano znajduje się w najgorszej 

sytuacji, ponieważ jest najmniej szczęśliwy ze wszystkich. Przypowieść Sena ma 

charakter moralny, obrazuje też różne wymiary ubóstwa658. Historia ta pokazuje 

 
654 Z ang. lacking the minimum of elementary capabilities; zob. A. K. Sen, Nierówność…, 

dz. cyt., s. 20. 
655 A. K. Sen, The idea..., dz. cyt., s. 254. 
656 D. Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls – Amartya Sen, Oficyna Naukowa, Warszawa 

2012, s. 39. 
657 A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 54-55. 
658 D. Zwarthoed, dz. cyt., s. 39. 
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również, że do pojęcia ubóstwa należy podchodzić ostrożnie, korzystając z analizy nie 

tylko ekonomicznej, lecz przede wszystkim etycznej. 

Sen krytycznie odnosi się również do prób pomiaru ubóstwa koncentrujących się 

głównie na poziomie dochodów. Zamiast tego proponuje ocenę nierówności  

z wykorzystaniem kategorii zdolności, a także sposobów funkcjonowania. W teorii Sena 

warto zauważyć, że sposoby funkcjonowania są zawsze reprezentowane w formie 

czasowników odzwierciedlających relację podmiot – zasoby659. Cytując Sena: „(...), 

jeśli przeniesiemy naszą uwagę z wyłącznej koncentracji na ubóstwie dochodowym na 

rzecz idei pozbawienia zdolności, to dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć 

ubóstwo życia i wolności człowieka w kategoriach innej (szerszej) bazy informacyjnej. 

(...) Rola dochodu i bogactwa jest ważna podobnie jak inne czynniki i musi zostać 

włączona do szerszego i pełniejszego rozumienia, czym są sukces i deprywacja”660. 

Analiza tekstów Sena pokazuje, że rozumie on dochód jako wskaźnik względny, który 

nie odzwierciedla wiernie wartości, jaką jest jakości życia. Mając dochód w wysokości 

X w kraju o wysokim standardzie życia, można się uznać za osobę biedną, jeśli takie 

towary jak telefon komórkowy lub samochód, które kosztują wielokrotność X, są 

wymagane do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jednak w mniej zamożnym 

kraju osoba o tym samym dochodzie może prowadzić w pełni satysfakcjonujące życie, 

będąc członkiem klasy średniej lub wyższej. Powodem tego jest fakt, że brak takich 

towarów jak telewizor, zegarek czy komputer jest mniej widoczny w biedniejszych 

krajach661. Analiza nierówności dochodów nie odzwierciedla rzeczywistej nierówności 

szans, ponieważ dane jednostce możliwości przekształcania dochodu w możliwości 

będą różne w zależności od uwarunkowań kulturowych, społecznych, gospodarczych 

czy politycznych. W swoich rozważaniach Sen wielokrotnie powołuje się na przypadek 

osób niepełnosprawnych, aby udowodnić, że założenie o jednolitości potrzeb człowieka 

jest fałszywe. Dostępne możliwości osoby niepełnosprawnej są często ograniczone, 

nawet jeśli ma ona więcej dóbr podstawowych niż inni (np. wyższy dochód). Dlatego 

 
659 Tamże, s. 38, 50. 
660 „(…) if our attention is shifted from an exclusive concentration on income poverty to the 

more inclusive idea of capability deprivation, we can better understand the poverty of human lives and 
freedoms in terms of a different informational base (involving statistics of a kind that the income 
perspective tends to crowd out as a reference point for policy analysis). The role of income and wealth–
important as it is along with other influences–must be integrated into a broader and fuller picture of 
success and deprivation” (tłum. własne), por. A. K. Sen, Development..., dz. cyt., s. 20. 

661 P. Bagiński, Amartya Sen i jego koncepcja wyjścia ze stanu ubóstwa poprzez poszerzenie 
zakresu wolności, „Dialogi o Rozwoju” 2007, nr 1, 63-66. 
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według Sena oceny dochodów należy dokonywać na podstawie dóbr i usług, które są 

dostępne danej jednostce. 

W przytoczonej przypowieści o Annapurnie Rogini jest przykładem osoby 

o ograniczonych możliwościach, która z powodu swojej choroby może wykonywać 

wyłącznie proste zadania, w przeciwieństwie do Dinu i Bishano. Główne argumenty na 

rzecz analizowania ubóstwa pod względem zdolności dotyczą przede wszystkim tego, 

że analiza zdolności koncentruje się na znacznych niedostatkach, a nie na kategoriach 

instrumentalnych takich jak kwota dochodu. Dodatkowo samo zjawisko ubóstwa jest 

zjawiskiem złożonym i wiąże się z wieloma innymi czynnikami – nie tylko 

z ograniczonymi dochodami, lecz również z aspektami zdrowia, płci oraz miejsca 

zamieszkania. Kolejnym wątkiem, który nie jest poruszany w analizie ubóstwa 

z perspektywy dochodowej, jest dostępny człowiekowi potencjał do przekształcenia 

dochodu w zdolności. Nawiązanie do pojęcia zdolności odwołuje się do jego 

starożytnego znaczenia wywodzącego się z prac Arystotelesa, który badając naturę 

ludzkiego szczęścia, sformułował terminy „ergon” (sposoby życia, zadania oraz sposoby 

funkcjonowania)662 i „hexis” (trwała dyspozycja)663. Arystoteles uważał, że jeśli 

człowiek chce dobrze żyć, to powinien zorganizować swoje życie, odwołując się do 

najlepszych rzeczy, które ludzie mogą osiągnąć w działaniu, do czegoś, co nazywa 

„dobrem ludzkim”.  

Połączenie arystotelesowskiej definicji szczęścia i funkcjonowania człowieka, 

przyczyniło się do nadania koncepcji „posiadania” jakościowego wymiaru. W rezultacie 

wykazano, że zakres ludzkich możliwości jest bardzo szeroki, a człowiek może posiadać 

wiele środków i usług, a także może być ich pozbawiony. Sam koncept zdolności służy 

Senowi do stworzenia argumentacji, iż system demokratyczny i wolność polityczna 

sprzyjają rozwojowi i eliminacji ubóstwa664. W książce Development as Freedom 

zauważa, że proces rozwoju wymaga usunięcia głównych źródeł niesprawiedliwości 

takich jak ubóstwo, tyrania czy szkodliwy system ekonomiczny, jak również 

wyeliminowania elementów deprywacji społecznej, zaniedbywania obiektów 

użyteczności publicznej, a także nietolerancji lub nadaktywności represyjnych państw. 

Znaczenie wolności jako elementu postępu podkreśla także Friedrich August von 
 

662 S. H. Baker, The Concept of Ergon: Towards an Achievement Interpretation of Aristotle’s, 
„Function Argument”, „Oxford Studies in Ancient Philosophy” 2015, Vol. 48, s. 227-266. 

663 P. Makowski, Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej 
Arystotelesa, „Diametros”, Kraków 2012, nr 33: 76-100. 

664 A. K. Sen, Democracy as universal value, „Journal of Democracy” 1999, Vol. 10, Issue 3, s. 3-17. 
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Hayek. Według niego gospodarka rynkowa jest systemem naznaczonym spontanicznym 

porządkiem. Twierdzi on, że rynek podobnie jak świat przyrody nie funkcjonuje 

skutecznie, jeśli ma narzuconą hierarchię celów lub działa w ramach jakichś ograniczeń. 

Z tego wynika teza, że wolność jest niezbędnym bodźcem do dalszego rozwoju665. 

Realizacja takiego przesłania jest jednak uzależniona od pewnych założeń. Po pierwsze, 

państwa autorytarne (jak np. Chiny) mogą osiągnąć wysoki poziom wzrostu 

gospodarczego, podczas gdy procesy demokratyczne są w nich ograniczane. Po drugie, 

demokracja sprzyja tworzeniu konfliktu priorytetów – przekonań, że potrzeby 

ekonomiczne biednych są dla nich ważniejsze (pilniejsze) niż ich prawa polityczne. Po 

trzecie, wolność i demokracja są wyłącznie wartościami zachodnimi i są sprzeczne 

z innymi systemami wartości. 

Deepak Lal zauważa, że podczas ekspansji gospodarczej Zachodu większość  

z krajów rozwijających się została zmuszona do wybrania określonej ścieżki rozwoju. 

Jego zdaniem pierwszą ścieżką była imitacja, zgodnie z którą wartości materialne 

Zachodu powinny zostać przyjęte wraz z technologią, która umożliwiłaby rozwój 

gospodarczy kraju. Przykładem takiej realizacji może być historia gospodarcza Japonii. 

Alternatywną drogą jest izolacja i ochrona tradycyjnych wartości przed wpływami 

zachodnimi; taką metodę proponował m.in. Gandhi. Trzecią możliwością jest 

kompromis na linii tradycja – nowoczesność. Badania przeprowadzone przez Lala 

dowodzą, że rozwój gospodarczy oraz kulturowy nie musi być związany z degradacją 

tradycyjnych wartości i próbą łączenia ich z zachodnim kodeksem moralnym666. Jednak 

Sen nie zgadza się z taką argumentacją. Twierdzi, że powyższe tezy są nieuzasadnione 

i oparte na selektywnych i powierzchownych badaniach, odwołujących się głównie do 

danych empirycznych. Sytuacja, w której kraje o wielopartyjnym systemie 

demokratycznym nigdy nie doświadczają poważnego głodu, potwierdza jego tezę, że 

demokracja i wolność polityczna pomagają złagodzić ubóstwo. Chociaż głód najczęściej 

dotyka tylko niewielkiej części społeczeństwa, to konieczne jest, aby partie polityczne 

miały powody do rozwiązywania takich sytuacji. W systemach totalitarnych miliony 

obywateli umierających z głodu nie przyczyniają się do dobrobytu dyktatora / 

establishmentu. Jeśli demokratycznie wybrany rząd nie poradzi sobie z kryzysem, 

 
665 J. Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha Augusta von Hayeka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 
666 P. Matera, R. Matera, Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala. 

Annales, „Etyka w Życiu Gospodarczym” Łódź 2011, t. 14, nr 1, s. 55-65. 
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automatycznie straci poparcie znacznej części elektoratu. Co więcej, ludzie mają 

wrodzoną empatię i potrzebę reagowania na cierpienie innych, a zatem tylko niewielka 

część populacji oddałaby swój głos na partię, która pozostaje niewrażliwa na trudną 

sytuację najbiedniejszych. Ograniczenie refleksji nad przyczynami ubóstwa do kilku 

wybranych elementów, a w szczególności deprecjacja tego zjawiska polegająca na 

odwoływaniu się do czynników statystycznych oraz finansowych, doprowadzają do 

ograniczania efektywności działań pomocowych. 

Próba szerokiego ujęcia ubóstwa zaproponowana przez Sena obrazuje sytuację 

biednych. Pojęcia takie jak przede wszystkim wolność, zdolność oraz sposoby 

funkcjonowania nadały jakościowy i etyczny wymiar koncepcji ubóstwa  

i ujawniły rzeczywiste, nieinstrumentalne czynniki warunkujące zubożenie danej osoby. 

Koncepcja wolności zwraca uwagę na szersze aspekty ubóstwa i realne problemy ludzi 

dotkniętych tym zjawiskiem. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze budowanie 

narzędzi niwelacji tego problemu, a tym samym promowanie koncepcji 

zrównoważonego rozwoju. 

 

*** 

Tworząc propozycję polemiki do założeń filozoficznych Sena, można 

stwierdzić, że przyjmuje on naturalistyczne źródła dla swojej wizji człowieka oraz 

koncepcji wolności. W niniejszym rozdziale przeanalizowano te źródła zarówno 

w wymiarze pojęć „podmiotu sprawczego”, jak również „rozwoju”, a następnie 

poddano je krytycznej uwadze. W interpretacji przyjętej w niniejszej dysertacji 

założono, że podmiot sprawczości jest kluczowym nośnikiem dla teorii Sena (zarówno 

dla jego teorii zdolności, jak również koncepcji wolności), natomiast pojęcie rozwoju 

stanowi normatywny cel dla jego teorii oraz koncepcji wolności. Następnie 

przedstawiono oraz przeanalizowano źródła jego aksjologii, których Sen upatruje w 

dyskursie społecznym. W trzeciej części autor odniósł te źródła do założeń liberalizmu 

oraz paternalizmu. Następnie przedstawił ograniczenia metodologiczne, wynikające z 

przyjętych przez Sena założeń dla teorii zdolności (jako źródła dla interpretacji 

koncepcji wolności), zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. W 

podrozdziale piątym skoncentrowano się na ograniczeniach koncepcji wolności, a 

następnie odniesiono je do założeń ekonomii dobrobytu. 
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 Zakończenie 
Autor niniejszej pracy starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie założenia 

filozoficzne w postaci określonych tez i pojęć przyjmuje Sen w ramach teorii zdolności 

oraz koncepcji wolności, zgodnie z definicyjnymi ustaleniami we wstępie. 

Zrekonstruowano wpierw założenia antropologiczne, analizując również przyjęte przez 

Sena kategorie dobrobytu, sprawczości, zdolności oraz sposobów funkcjonowania. 

Całość rozważań odniesiono do praktycznych aplikacji koncepcji wolności na gruncie 

historycznym i współczesnym. W analizie teorii Sena wyodrębniono wymiary wolności, 

odnosząc je do jednostki, społeczeństwa oraz kontekstu politycznego. Celem niniejszej 

pracy było również przedstawienie sposobu, w jaki koncepcja wolności łączy wymiar 

indywidualnej wolności z wolnością drugiego człowieka. Na tym polu podkreślono 

znaczenie granicy wolności oraz rozważań dotyczących możliwości osiągnięcia czy też 

zrealizowania wszelkich zdolności człowieka, tak jak postrzega je Sen.  

Głównym problemem badawczym, nad którym pracował autor, było określenie 

filozoficznych założeń leżących u podstaw koncepcji wolności Sena. Rekonstruując 

koncepcję wolności, autor wyabstrahował jej założenia z teorii zdolności, a następnie 

nazwał je oraz poddał polemice. W wyniku pracy badawczej autor może stwierdzić, iż 

koncepcja wolności przestawiona przez Sena w ramach teorii zdolności odpowiada 

zdefiniowanemu we wstępie naturalizmowi. Po pierwsze dlatego, że Sen przyjmuje, że 

źródłem dla jego pojęć jest jedna spójna rzeczywistość667. W szczególności dotyczy to 

 
667 Promotor niniejszej pracy zwrócił uwagę na monistyczny charakter teorii zdolności Sena. 

W pracy nie rozwinięto jednak tej kwestii z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że Sen może 
wpisywać się w „monizm” z powodu przyjęcia perspektywy materialistycznej, tzn.. przyjmując 
materialistyczne źródła dla swoich założeń ontologicznych, nie czyni on jednak takich założeń w zakresie 
epistemologicznym. Po drugie, kwestię tę pominięto, dlatego że monizm nie posiada jednej definicji, co 
utrudnia interpretację założeń w tym kontekście. Z tego powodu w niniejszej pracy skupiono się przede 
wszystkim na zdefiniowanej we wstępie perspektywie naturalistycznej koncepcji wolności, pozostawiając 
do dalszych badań odpowiedź na pytanie o charakter monistyczny teorii zdolności oraz koncepcji 
wolności Sena. 

Warto również dodać, że Elinor Mason redagując dla Stanford Encyclopedia of Philosophy hasło 
Value Plurasism, zauważa: „Many utilitarians are monists, arguing that there is only one fundamental 
value and that is well-being or pleasure or happiness, or something of that sort. In other words, some 
utilitarians are committed to hedonism. Monist utilitarians must claim that all other putative values, such 
as friendship, knowledge and so on, are only instrumental values, which are valuable in so far as they 
contribute to the foundational value. But utilitarians need not be monists. Amartya Sen, for example, 
argues that utilitarians can take a ‘vector view of utility’, according to which there are differences in the 
qualities as well of the quantites of utility in goods in the world. According to Sen, we should interpret 
Mill as a pluralist in this way. (…) Sen points out that desire satisfaction theorists can be pluralists too. 
Just as different sorts of pleasure might have different sorts of value, so different desires might have 
different sorts of value”. Zgodnie z przedstawionym tekstem Sen również mógłby wpisywać się w nurt 
monistyczny, ponieważ przyjmuje on jako utylitarysta jedną zmienną mającą określić dobrobyt czy 
szczęście człowieka, tj. zakres wolności, rozumiany jako ilość dostępnych zdolności. Zob. E. Mason, 
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założeń dla przyjętej przez niego wizji człowieka. Po drugie dlatego, że przyjmuje, że 

istnieją powszechne i obowiązujące normy prawne oraz moralne. 

Założenia filozoficzne przyjęte przez Sena w ramach opisu rzeczywistości 

wpisują się w naturalizm, a Sena można nazwać empirystą. Jednak w zakresie 

epistemologicznym założenia te przekraczają naturalizm i zdaniem autora rozprawy 

koncepcja Sena poznawczo odpowiada przede wszystkim liberalizmowi, dlatego że 

koncentruje się ona na wolności jako nośniku przeżyć i potencji jednostki. Innymi 

słowy, w zakresie ontologicznym koncepcja wolności Sena odpowiada naturalizmowi – 

to w materializmie autor szuka dla niej źródeł – natomiast w zakresie 

epistemologicznym koncepcja ta przyjmuje perspektywę hybrydową, wywodzącą się 

z założeń naturalistycznych, ale dla których miarą będzie pojęcie wolności (tym samym 

kierunkując się w stronę liberalizmu). Z kolei przyjęta przez niego koncepcja człowieka 

powraca do założeń naturalizmu, bazując przede wszystkim na analizach 

ekonomicznych668. W szczególności dotyczy to prób opisywania wolności człowieka 

w relacji do działań instytucji społecznych, gdzie dla Sena punktem wyjścia jest 

zapewnienie ludziom minimalnego poziomu dobrobytu (tj. poziomu wolności, który 

odpowiada zdolności podmiotu do realizacji takiego życia, jakie ma wartość dla 

podmiotu). 

Wymiar naturalizmu koncepcji Sena może łączyć się również z realizmem 

ontologicznym, który zakłada, że rzeczywistość istnieje obiektywnie, niezależnie od 

poznającego ją umysłu. Kwestia rozstrzygnięcia koncepcji Sena pomiędzy idealizmem 

a realizmem nie jest jednak prosta. Część badaczy analizujących prace Sena używa 

określenia „realistyczna utopia”669, podkreślając skomplikowany charakter jego 

koncepcji. Problematyczna może być już sama kwestia zdefiniowania realizmu670. 

Przemawia jednak za nim odwołanie się do rzeczywistości materialnej jako źródła 

naszej wiedzy o świecie oraz przyjęcie, że nasze sądy wartościujące powinny 

uwzględniać posiadane przez nas fakty o rzeczywistości. Z drugiej strony koncepcja 

sprawiedliwości oraz rozwoju rozumianego jako cel dla wolności ma charakter 

 
Value Pluralism, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], 2018 [dostęp: 01.09.2020]. 
Dostępny w internecie: https://plato.stanford.edu/entries/value-pluralism/. 

668 Ekonomicznych w wymiarze próby zdefiniowania minimalnego dobrobytu, tj. takiego 
poziomu życia dla człowieka, który pozwoli mu realizować swoją wolność. 

669 A. Collin, dz. cyt. 
670 M. Gorazda, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2014 (w szczególności 

rozdział Realizm w filozofii); Ł. Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C. H. Beck, 
Warszawa 2013. 
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idealistyczny. Wobec powyższych rozbieżności przypisanie koncepcji Sena do nurtu 

realizmu bądź idealizmu wymagać będzie dalszych badań i opracowań. W tym 

problemie badawczym autor upatruje perspektyw do analizy dorobku naukowego Sena. 

Interesująca może okazać się szczególnie próba opracowania siatki pojęciowej teorii 

zdolności Sena na tle wytypowanych założeń dotyczących idealizmu i realizmu. 

Niniejszy tekst, w szczególności w ramach opracowania koncepcji wolności 

i fundamentalnych dla niej pojęć (proponowanych przez Sena), może stanowić ważny 

punkt wyjścia dla takich początkowych badań i analiz. Według zaprezentowanej tutaj 

interpretacji koncepcja wolności Sena stanowi filozoficzny konstrukt myślowy, którego 

celem jest pokazanie, iż we współczesnym świecie demokracja jest systemem, który 

musi doprowadzić do promowania wolności człowieka oraz rozwoju społecznego 

i gospodarczego. Taka hipoteza mogłaby być interesująca do analizy na gruncie nauk 

politycznych oraz ekonomicznych. 

Przedstawiona analiza miała dowieść znaczenia oraz oryginalności teorii 

zdolności nie tylko w wymiarze ekonomicznym czy politycznym, lecz przede 

wszystkim w wymiarze filozoficznym. Według interpretacji autora pracy teoria Sena 

dobrze się wpisuje w paradygmat współczesnej filozofii liberalnej, przede wszystkim 

dlatego, że sięga ona do refleksji dotyczącej między innymi kwestii ograniczeń 

wolności człowieka. Antropologia przyjęta w jego koncepcji, tj. taka, którą można 

nazwać liberalną, zakłada wielowymiarowość jednostki, traktując ją nie tylko jako 

nośnik wolności, lecz również jako podmiot, który jest zdolny do wprowadzania zmian 

w świecie zewnętrznym. W tym aspekcie według interpretacji autora człowiek posiada 

nie tylko potencję do osiągania pewnych stanów, lecz również sam określa potencję dla 

podmiotów społecznych takich jak np. państwa (m.in. za sprawą mechanizmów 

demokracji). Taka interpretacja przyjętej przez Sena wizji człowieka wprowadza nowe 

tło do postrzegania kwestii takich jak np. jakość życia człowieka. 

Kolejnym problemem podjętym w niniejszej pracy jest wskazanie źródeł założeń 

antropologicznych koncepcji wolności Sena. Autor sugeruje, że wywodzą się one 

z naturalizmu, rozumianego zgodnie z cytowaną we wstępie propozycją J. Woleńskiego. 

Dotyczy to w szczególności Senowskiej próby odwołania się do badań empirycznych, 

opisujących człowieka w zakresie jego możliwości i wolności. Z tego powodu powstaje 

trudność związana z wydobyciem pełnych założeń filozoficznych. Dotyczy to przede 

wszystkim kwestii takich jak odpowiedzialność człowieka oraz zakres jego wolności. 

Po pierwsze dlatego, że w ramach antropologii liberalnej traktuje się człowieka jako 
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nośnik wolności, natomiast w ramach naturalizmu, a w szczególności w ramach jego 

interpretacji funkcjonalistycznej, rozpatruje się wolność z punktu widzenia 

konstytutywnej roli w tworzeniu przestrzeni dla człowieka. Druga kwestią jest fakt, że 

sam Sen nie poświęca dużo uwagi założeniom filozoficznym i nie proponuje założeń na 

gruncie ontologii czy epistemologii. Z tego powodu analiza przedstawiona w niniejszym 

tekście ograniczona jest do interpretacji, która bazuje na źródłach dostępnych w czasie 

powstawania pracy, tj. do grudnia 2020. Ponadto założenia Sena koncentrują się na 

aktywności człowieka, a tym samym stanowią mało precyzyjne narzędzie badawcze. 

Równocześnie, ponieważ autor teorii zdolności wciąż żyje, możliwe jest, że jego prace 

rozwiną się w przyszłości w nieoczekiwanym kierunku. 

Prace Sena służą przede wszystkim badaczom zajmującym się zjawiskiem 

ubóstwa. Stąd w jego tekstach koncepcja i definicja człowieka wiążą się z terminami 

wolności pozytywnej oraz negatywnej w kontekście badań nad sytuacją ludzi w krajach 

najuboższych i krajach o ograniczonej wolności (np. w państwach totalitarnych). 

Przedstawiona przez Sena filozoficzna koncepcja wolności w sposób szczególny 

opiera się na założeniach antropologicznych, które determinują określone znaczenie 

człowieka, natury oraz rozwoju. Autor pracy zgadza się z zaproponowanym przez Sena 

założeniem dotyczącym egalitaryzmu w dostępie do wolności i pojęciem rozwoju jako 

celu dla rozwoju wolności, nie tylko indywidualnej, ale również społecznej. Jego obawy 

budzi pojęcie racjonalności, które Sen traktuje jako immanentną cechę człowieka wraz 

z założeniem, iż za wszelkie złe decyzje człowieka odpowiadają przede wszystkim braki 

w jego edukacji, rozumiane jako swoiste ograniczenie jego zdolności (np. do 

krytycznego myślenia czy przewidywania skutków). Zdaniem autora rozprawy przyjęcie 

a priori racjonalności w działaniu człowieka jest uproszczeniem, na które zwracają 

uwagę również inni badacze, np. K. J. Arrow, który pisał: „Racjonalność nie jest cechą 

samej jednostki, chociaż zwykle jest w ten sposób przedstawiana. Czerpie ona swoją 

siłę i znaczenie ze społecznego kontekstu, w jakim jest osadzona”671. 

Drugą kwestią, którą podnoszą badacze koncepcji Sena, pozostaje jej zbyt duża 

nieokreśloność, szczególnie w wymiarze praktycznym. Jednak zdaniem autora jeśli 

badamy ją przy wykorzystaniu narzędzi filozoficznych, to nadaje się ona bardzo dobrze 

do dalszych analiz, przede wszystkim dlatego, że proponuje egalitarną koncepcję 

 
671 Pod. za: J. J. Halpern, R. N. Stern, Beneath the Social Science Debate: Economic and Social 

Notions of Rationality, [w:] Debating Rationality: Nonrational Aspects of Organizational Decision 
Making, ed. ciż, Cornell University Press, 1998, s. 10. 
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wolności i stawia pytanie nie o jej granice, lecz o przyczyny zniewolenia. Jest to swego 

rodzaju interpretacja koncepcji wolności zaproponowanej przez Isaiaha Berlina, jednak 

rozwinięta w kierunku pytań o przyczynę ubóstwa. W ten sposób w ujęciu 

filozoficznym koncepcja Sena odwołuje się również do tradycji klasycznej, sięgając po 

pojęcie potencji zaczerpnięte od Arystotelesa. 

Jeszcze innym problemem jest odpowiedź na pytanie, czy przyjęta w ramach 

teorii zdolności wizja natury jest koncepcją metafizyczną. Wydaje się, że teoria 

zdolności, która opiera się zarówno na abstrakcyjnym pojęciu zdolności, jak również na 

naturalistycznej koncepcji wolności, będzie stanowić konstrukt metafizyczny. Natura 

w tym wymiarze będzie źródłem wszystkich pojęć koncepcji wolności, przede 

wszystkim terminów metafizycznych takich jak dobrobyt, wolność czy umiejętność 

wartościowania swojego życia. Z drugiej strony Sen jest empirystą oraz realistą, a 

przyczyną podjęcia przez niego badań nad teorią zdolności był mierzalny problem 

ubóstwa. Autor sugeruje więc, że naturalizm w koncepcji wolności Sena stanowić 

będzie koncepcję metafizyczną w wymiarze ontologicznym, tam gdzie Sen przyjmuje 

źródła dla swoich założeń. Natomiast w wymiarze epistemologicznym Sen odwołuje się 

do natury, przyjmując perspektywę empirysty, tj. próbuje przedstawić kwantyfikowalny 

sposób pomiaru wolności człowieka.  

Sen w ramach interpretacji filozoficznej nie konstruuje jednak żadnej teorii 

eschatologicznej ani uniwersalistycznej; jego zainteresowanie dotyczy wyłącznie 

zdolności. Odpowiada to interdyscyplinarnemu charakterowi jego pracy. Tym samym ta 

koncepcja pozostaje otwarta na interpretacje z różnych dziedzin nauki, 

z wykorzystaniem w szczególności narzędzi nauk przyrodniczych i społecznych. 

Na podstawie koncepcji Sena powstało bardzo wiele różnych interpretacji  

i rozwinięć teorii zdolności. Ten pluralizm teoretyczny jest czymś pozytywnym, 

świadczącym o dużym zainteresowaniu narzędziem jakim jest zdolność, jak również 

potwierdzającym jego możliwość zastosowania w różnych naukach. Istnieje oczywiście 

realne ryzyko, że każda teoria, która w jakiś sposób „poszerza” podstawę informacyjną 

założeń teorii zdolności, przesuwa jej wagę w inną stronę. 

Przykładowe kierunki i zastosowania tej teorii to przede wszystkim studia 

pedagogiczne, gdzie podejście do zdolności jest dobrze rozwinięte i szeroko stosowane, 

a także analizy ekonomiczne, gdzie bada się, czy podejście oparte na zdolnościach może 

stanowić alternatywę dla ekonomii dobrobytu opartej na pojęciu użyteczności. 
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W literaturze dotyczącej teorii sprawiedliwości podejście do zdolności również jest 

szeroko dyskutowane przez badaczy takich jak Nussbaum czy Wolff i de-Shalit. 

Podejście oparte na zdolnościach jest najczęściej wykorzystywane do celów 

ewaluacyjnych i normatywnych – takich jak badania dotyczące prób określenia jakości 

życia czy oceniające określoną politykę gospodarczą. Ale można je również zastosować 

do badań wyjaśniających, np. do zbadania, które instytucje lub polityki wspierają 

określone możliwości. Pojęcia sposobów funkcjonowania i możliwości da się 

wykorzystać do analizy zachowań ludzi i procesów decyzyjnych. Wyzwaniem 

związanym z tym podejściem jest oczywiście to, że zdolności są często jedynie 

zmiennymi jakościowymi, co utrudnia stworzenie modeli wyjaśniających dla całej 

teorii. Autor rozprawy sugeruje, aby spojrzeć na koncepcję wolności w sposób bardziej 

systematyczny oraz podjąć próbę zintegrowania pojęć „sposobów funkcjonowania” oraz 

„możliwości” w ogólne kategorie w ramach teorii behawiorystycznych oraz teorii 

dotyczących podejmowania decyzji. 

Co więcej, podejście oparte na zdolnościach może odegrać bardzo ważną rolę  

w obecnych poszukiwaniach prawdziwie interdyscyplinarnych ram koncepcyjnych dla 

nauk społecznych i humanistycznych. Może ono również stanowić ogniwo łączące 

istniejące już ramy dyscyplinarne właśnie dlatego, że w ramach niego łączą się pojęcia 

takie jak: dobrobyt ludzi i posiadane zasoby materialne, reguły prawne i normy 

społeczne oraz zestaw zdolności. Koncepcja ta tworzy oryginalny łącznik pomiędzy 

różnymi dyscyplinami, ponieważ nikt wcześniej nie próbował łączyć ram 

ewaluacyjnych i normatywnych z ramami deskryptywnymi.  

W niniejszej pracy skoncentrowano się na wyinterpretowaniu założeń 

filozoficznych, które przyjmuje Sen, proponując swoją koncepcję wolności. W wyniku 

analizy autor doszedł do kolejnego problemu badawczego, mianowicie do wymiaru 

epistemologicznego koncepcji wolności. Jeśli bowiem przyjmiemy, że źródeł wolności 

w kontekście antropologicznym można szukać w naturalistycznie rozumianej koncepcji 

człowieka, to pojawia się pytanie o rolę poznania epistemologicznego672. Innymi słowy, 

jeśli przyjmiemy naturalistyczne założenia antropologii Sena, to obszarem do dalszej 

analizy jest kwestia epistemologiczna dotycząca zakresu teoriopoznawczego pojęć 

wolności oraz dobrobytu. Te dwa pojęcia są rozwijane jednak niesymbiotycznie oraz nie 

w kontekście założeń filozoficznych Sena. Mimo to pewne poszlaki znaleźć można 
 

672 M. Hetmański, Rzeczywiste znaczenie naturalizmu w epistemologii, „Diametros” 2005, nr 6, 
s. 173-181. 
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w aktualnych publikacjach dotyczących obszaru metaekonomii i badań nad 

filozoficznym kontekstem problemu ubóstwa. Autor rozprawy planuje zająć się w 

swojej dalszej pracy badawczej właśnie tym problemem, bazując na wnioskach 

z niniejszej dysertacji. 
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Summary 
 

Łukasz Bartkowicz 
 

Philosophical assumptions of the Amartya Sen`s concept of freedom. 
 
Analytical-critical study 

 
The fundamental research problem of this work is to reconstruct the views that Amartya 

Sen adopts, presenting his concept of freedom as well as the interpretation of the underlying its 
philosophical assumptions. Since Amartya Sen has not published any metaphilosophical work in 
which such assumptions would be articulated, this text is therefore an attempt to reconstruct and 
interpret them. The author proposes that the source of this concept should be found primarily in 
the assumptions of naturalism, because Sen, in presenting his concept, adopts a materialistic 
vision of the world and assumes that it has universal and binding laws. This vision of naturalism 
will be the main guiding principle of the work in consolidating and interpreting Sen's 
assumptions, as well as in the philosophical analysis of them. As a result, author interpreted 
Sen's concept of freedom from his theory called Capability Approach (Chapters I-IV), as well as 
a proposal of sources for its assumptions with polemical remarks (Chapter V). 

According to the research hypothesis adopted in this text, the concept of Sen's freedom 
and its assumptions can be interpreted within the framework of naturalistic doctrine. Thus, 
nature will provide the foundation for Sen's egalitarianism of freedom, as well as determine its 
anthropology. The concept of nature is also related to the second research problem of this 
dissertation, i.e., the question of the interpretation of philosophical assumptions within the limits 
of naturalism. Sen's concept of freedom and philosophical assumptions are relaying onto 
naturalism in the ontological term, but cognitively they may exceed it. In particular, it concerns 
the cognitive possibilities of the educational process. The freedom that results from the state of 
being educated does not only concern the limitations of the material world, but also determines 
the freedom of worldview, in particular, the ability to think critically and the abstract capacity 
for self-determination. In other words, in author`s opinion, the source of Sen's philosophical 
assumptions can be found in naturalism, but the epistemological question will correspond more 
closely to the assumptions of liberalism. The naturalism of Sen's concept of freedom may also 
be interpreted as ontological realism, which refers to material reality as a source of knowledge 
about the world. On the other hand, Sen's proposal regarding the normative nature of his concept 
of justice and the development understood as an objective for freedom makes such a decision in 
favor of realism require further analysis. The above doubts and issues are presented in the paper 
and in particular in the footnotes. 

As a result of research, author conclude that Sen's concept of freedom within the 
framework of the theory of ability corresponds to the naturalism defined in the introduction. 
First, because Sen assumes that the source of his concepts is one coherent reality. This is 
especially true of the assumptions for his vision of human being. Second, because he assumes 
that there are universal and binding legal and moral norms. 

The philosophical assumptions made by Sen in his description of reality fit into 
naturalism and Sen can be called an empiricist. However, in epistemological terms, these 
assumptions correspond above all to liberalism because it focuses on freedom as a carrier of 
individual experience and potency. In other words, in ontological terms, Sen's concept of 
freedom corresponds to naturalism; it is in materialism that author is looking for its source, 
while in epistemological terms, it takes a hybrid perspective, derived from naturalistic 
assumptions, but for which the concept of freedom will be the measure (thus moving towards 
liberalism). In turn, his concept of man returns to the assumptions of naturalism, based primarily 
on economic analysis. In particular, it concerns attempts to describe human freedom in relation 
to the activities of social institutions, where Sen's starting point is to provide people with a 
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minimum level of prosperity (i.e., a level of freedom that corresponds to the subject's ability to 
realize such a life as it has value for the subject). 

The dimension of naturalism of Sen's concept can also be associated with ontological 
realism, which assumes that reality exists objectively, regardless of the mind that gets to know 
it. However, the question of resolving Sen's concept between idealism and realism is not simple. 
Some researchers analyzing Sen's work use the term "realistic utopia" to emphasize the 
complexity of his concept. The very issue of defining realism may be problematic. However, 
there is an argument in favour of realism to refer to material reality as a source of our 
knowledge about the world and to assume that our judgments should take into account the facts 
we have about reality. On the other hand, the concept of justice and development as an 
objective, for freedom is idealistic. In view of these discrepancies, assigning Sen's concept to the 
current of realism or idealism will require further research and development.  

This analysis was intended to prove the importance and originality of the theory of 
ability not only in economic or political terms, but above all in philosophical terms. According 
to author`s interpretation, Sen's theory is very much in line with the paradigm of modern liberal 
philosophy, especially because it draws on the reflection on, among other things, the issue of 
limitations of human freedom. The anthropology adopted in his concept, that is, one that can be 
called liberal, presupposes the multidimensionality of the subject, treating him not only as a 
carrier of freedom, but also as a subject capable of change in the external world. In this aspect, 
according to author`s interpretation, man not only possesses the potency to achieve certain 
states, but also determines the potency for social subjects such as states (e.g., through the 
mechanisms of democracy). This interpretation of Sen's vision of man introduces a new 
background to the perception of issues such as quality of life. 


