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SPRAWOZDANIE Z WYKŁADU MICHAELA J. SANDELA

„CZEGO NIE MOŻNA KUPIĆ ZA PIENIĄDZE?”
WARSZAWA, 9 CZERWCA 2014 R.
Marek Bożykowski
Uniwersytet Warszawski

W dniu 9 czerwca 2014 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
Michael J. Sandel1, filozof rynku i prawa, profesor Uniwersytetu Harvarda, wygïosiï
wykïad zatytuïowany „Czego nie moĝna kupiÊ za pieniÈdze?”. Spotkanie zostaïo zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i wydawnictwo Kurhaus Publishing.
Pomimo trwajÈcej sesji egzaminacyjnej sala byïa peïna. Zainteresowani, którzy
nie zdoïali pojawiÊ siÚ na spotkaniu, mogli ĂledziÊ na ĝywo transmisjÚ z tego ponadgodzinnego wydarzenia na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Sandel zaczÈï wystÈpienie od stwierdzenia, ĝe niemal w kaĝdej demokracji roĂnie
frustracja politykÈ i politykami. PrzyczynÈ tego stanu rzeczy jest omijanie w debacie
publicznej wielkich pytañ o podstawy sprawiedliwoĂci, przez co staje siÚ ona
powierzchowna.
Okazuje siÚ, ĝe pomimo tego nadal jesteĂmy zdolni do rzeczowej rozmowy na temat
sprawiedliwoĂci. PierwszÈ czÚĂÊ spotkania stanowiïa moderowana przez Sandela dyskusja na tematy moralne. Wpierw moderator pokazywaï przykïad kontrowersyjnego
zachowania, np. podniesienie ceny szufli do Ăniegu po przejĂciu Ănieĝycy z 10 do 20
dolarów, nastÚpnie prosiï zebranych o przedstawienie swojej oceny tego zachowania
przez podniesienie rÈk, po czym zapraszaï ochotników z obu stron do uzasadniania
opinii. NastÚpnie Sandel podawaï przykïad róĝniÈcy siÚ nieco od poprzedniego (np.
podniesienie przez sklepikarza ceny wody z 1 do 10 dolarów za butelkÚ w sytuacji
klÚski ĝywioïowej), pytaï uczestników spotkania o ich opinie dotyczÈce nowego przykïadu, po czym dociekaï, jaka róĝnica miÚdzy przykïadami byïa przyczynÈ róĝnic ocen.
W ogniu dyskusji padaïy rozmaite argumenty, raz lepsze, raz gorsze, ale udaïo siÚ
wykazaÊ, ĝe potrafimy rozmawiaÊ o sprawiedliwoĂci i o roli rynku, co wydaje siÚ
szczególnie cenne w kontekĂcie 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.
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Recenzja jego ksiÈĝki pt. „SprawiedliwoĂÊ” jest publikowana w tym numerze „Decyzji”.
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W drugiej czÚĂci Sandel podjÈï problem konsekwencji wkroczenia rozwiÈzañ
rynkowych w kolejne sfery ĝycia. W Nowym Jorku wdroĝono program edukacyjny
polegajÈcy na pïaceniu uczniom przez pañstwo 2 dolarów za kaĝdÈ przeczytanÈ
ksiÈĝkÚ. W Kalifornii wiÚěniowie za opïatÈ mogÈ przenieĂÊ siÚ do wygodniejszej celi
(82 dolary za dzieñ). Spoïeczny problem dzieci narkomanów próbowano rozwiÈzaÊ,
oferujÈc uzaleĝnionym 300 dolarów za poddanie siÚ sterylizacji. Dziaïania te mogÈ
budziÊ niepokój. Wprowadzenie mechanizmów rynkowych zmienia znaczenie praktyki spoïecznej, w niektórych przypadkach psujÈc jÈ.
Rynek niekiedy szkodzi efektywnoĂci. Jako przykïad Sandel podaï przedszkole,
w którym problem spóěniania siÚ rodziców po dzieci próbowano rozwiÈzaÊ
poprzez wprowadzenie kar pieniÚĝnych. Okazaïo siÚ, ĝe rezultat byï odwrotny od
zamierzonego – wiÚcej rodziców zaczÚïo siÚ spóěniaÊ, gdyĝ poczucie winy z powodu naduĝycia cierpliwoĂci przedszkolanki zostaïo zastÈpione maïo dotkliwÈ psychicznie opïatÈ za dodatkowÈ usïugÚ. Co wiÚcej, zmiana sposobu postrzegania
spóěnienia okazaïa siÚ trwaïa – zniesienie kar pieniÚĝnych nie spowodowaïo
powrotu liczby spóěnieñ do dawnego poziomu.
PodsumowujÈc, spotkanie byïo niezwykle ciekawe dziÚki poïÈczeniu atrakcyjnej
formy i niebanalnej treĂci. Swoimi barwnymi i pouczajÈcymi przykïadami oraz
pobudzaniem sïuchaczy do myĂlenia i obrony swojego stanowiska w dialogu Sandel
udowodniï, ĝe sïusznie nazywa siÚ go „wspóïczesnym Sokratesem”.
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