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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, wyg osi  

wyk ad zatytu owany „Czego nie mo na kupi  za pieni dze?”. Spotkanie zosta o zor-

ganizowane przez Uniwersytet Warszawski i wydawnictwo Kurhaus Publishing.

Pomimo trwaj cej sesji egzaminacyjnej sala by a pe na. Zainteresowani, którzy 

nie zdo ali pojawi  si  na spotkaniu, mogli ledzi  na ywo transmisj  z tego ponad-

godzinnego wydarzenia na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Sandel zacz  wyst pienie od stwierdzenia, e niemal w ka dej demokracji ro nie 

frustracja polityk  i politykami. Przyczyn  tego stanu rzeczy jest omijanie w debacie 

publicznej wielkich pyta  o podstawy sprawiedliwo ci, przez co staje si  ona 

powierzchowna.

Okazuje si , e pomimo tego nadal jeste my zdolni do rzeczowej rozmowy na temat 

sprawiedliwo ci. Pierwsz  cz  spotkania stanowi a moderowana przez Sandela dys-

kusja na tematy moralne. Wpierw moderator pokazywa  przyk ad kontrowersyjnego 

zachowania, np. podniesienie ceny szufli do niegu po przej ciu nie ycy z 10 do 20 

dolarów, nast pnie prosi  zebranych o przedstawienie swojej oceny tego zachowania 

przez podniesienie r k, po czym zaprasza  ochotników z obu stron do uzasadniania 

opinii. Nast pnie Sandel podawa  przyk ad ró ni cy si  nieco od poprzedniego (np. 

podniesienie przez sklepikarza ceny wody z 1 do 10 dolarów za butelk  w sytuacji 

kl ski ywio owej), pyta  uczestników spotkania o ich opinie dotycz ce nowego przy-

k adu, po czym docieka , jaka ró nica mi dzy przyk adami by a przyczyn  ró nic ocen. 

W ogniu dyskusji pada y rozmaite argumenty, raz lepsze, raz gorsze, ale uda o si  

wykaza , e potrafimy rozmawia  o sprawiedliwo ci i o roli rynku, co wydaje si  

szczególnie cenne w kontek cie 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.

1 Recenzja jego ksi ki pt. „Sprawiedliwo ” jest publikowana w tym numerze „Decyzji”.
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W drugiej cz ci Sandel podj  problem konsekwencji wkroczenia rozwi za  

rynkowych w kolejne sfery ycia. W Nowym Jorku wdro ono program edukacyjny 

polegaj cy na p aceniu uczniom przez pa stwo 2 dolarów za ka d  przeczytan  

ksi k . W Kalifornii wi niowie za op at  mog  przenie  si  do wygodniejszej celi 

(82 dolary za dzie ). Spo eczny problem dzieci narkomanów próbowano rozwi za , 

oferuj c uzale nionym 300 dolarów za poddanie si  sterylizacji. Dzia ania te mog  

budzi  niepokój. Wprowadzenie mechanizmów rynkowych zmienia znaczenie prak-

tyki spo ecznej, w niektórych przypadkach psuj c j .

Rynek niekiedy szkodzi efektywno ci. Jako przyk ad Sandel poda  przedszkole, 

w którym problem spó niania si  rodziców po dzieci próbowano rozwi za  

poprzez wprowadzenie kar pieni nych. Okaza o si , e rezultat by  odwrotny od 

zamierzonego – wi cej rodziców zacz o si  spó nia , gdy  poczucie winy z powo-

du nadu ycia cierpliwo ci przedszkolanki zosta o zast pione ma o dotkliw  psy-

chicznie op at  za dodatkow  us ug . Co wi cej, zmiana sposobu postrzegania 

spó nienia okaza a si  trwa a – zniesienie kar pieni nych nie spowodowa o 

powrotu liczby spó nie  do dawnego poziomu.

Podsumowuj c, spotkanie by o niezwykle ciekawe dzi ki po czeniu atrakcyjnej 

formy i niebanalnej tre ci. Swoimi barwnymi i pouczaj cymi przyk adami oraz 

pobudzaniem s uchaczy do my lenia i obrony swojego stanowiska w dialogu Sandel 

udowodni , e s usznie nazywa si  go „wspó czesnym Sokratesem”.


