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Dva princípy spravodlivosti
TWO PRINCIPLES OF JUSTICE
Magdaléna Steinhauser Wesserlová1
Abstrakt: Príspevok je zameraný na problém spravodlivosti Johna Rawlsa v diele Teória
spravodlivosti. Obsah práce je koncipovaný ako analýza dvoch princípov spravodlivosti,
pričom sa zameriava na ich ťažiskové aspekty. Príspevok sa snaží vyjasniť význam dvoch
zásad spravodlivosti prostredníctvom skúmania obsahového zloženia prvého i druhého
princípu. V súvislosti s druhým princípom je cieľom nielen objasniť význam férovej rovnosti
príležitostí, ale i vzťah druhého princípu s princípom efektívnosti a vzťah demokratického
chápania spravodlivosti s princípom rozdielnosti. Zámerom príspevku je tiež poukázať na
princíp distribúcie, a to nielen z teoretickej perspektívy. V tejto súvislosti chce text upozorniť aj
na prepojenosť distribúcie a zásluh. Pre Rawlsa je dôležité upozorňovať na lexikálnu
nadradenosť prvého princípu, preto text neobchádza ani túto skutočnosť. Zároveň s tým
verbalizuje rozdiel medzi oboma fundamentálnymi princípmi.
Klíčová slova: John Rawls, princípy spravodlivosti, rovnosť šancí, distributívna spravodlivosť,
spoločnosť.
Abstract: The paper is focused on the problem of justice John Rawl’s in Theory of Justice.
The content of the contribution is conceived as an analysis of the two principles of justice, while
is focusing on their focal aspects. The paper is trying to clarify the importance of two principles
of justice by research of content of the first and second principles. In connection with the
second principle, the aim is not only to clarify the implication of fair equality of opportunity, but
also the relationship of the second principle with the principle of effectiveness and the
relationship of democratic interpretation of justice with the principle of difference. The intention
of the work is also to point out the principle of distribution, not only form a theoretical
perspective. In this context, the text also draws attention to the linking of distribution and merit.
For Rawls, it is important to draw attention to the lexical superiority of the first principle, so the
text does not obviate this fact as well. At the same time, it verbalizes the difference between
both of the fundamental principles.
Keywords: John Rawls, principles of justice, equal opportunity, distributive justice, society.
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1

Úvod

Problém spravodlivosti patrí k ťažiskovým témam, ktoré iniciujú rozsiahle polemiky v oblasti
filozofie a dotýkajú sa aj iných spoločensko-politických kategórií, ako napríklad problému
slobody, rovnosti či rozdeľovania. Pojem spravodlivosti vyvoláva početné otázky. Pojem
spravodlivosť možno považovať za pomerne sporný termín, vzhľadom na to, že nie je vylúčené
pozerať sa na problematiku, ktorú zahŕňa, z rôznych perspektív. Jednou z možností je vnímanie
spravodlivosti cez prizmu férovosti. Mojou snahou je reinterpretovať a zjednodušiť Rawlsov
ideový koncept, pochopiť a vysvetliť jeho podstatu. Zámerom textu je upriamiť pozornosť na
okolnosti, ktoré pôsobia ako determinanty dvoch základných princípov kreujúcich východisko
teórie spravodlivosti ako férovosti, pričom svojou tematikou bezprostredne spadajú do oblasti
sociálno-filozofických problémov, hoci sa dotýkajú aj oblasti politickej teórie, ekonomickej
teórie či politicko-právneho myslenia.
Cieľom štúdie je zamyslieť sa nad úlohou a obsahom dvoch princípov, ktorých jadro je
skoncipované tak, aby vytváralo podmienky pre fungujúcu spoločnosť. Podstata tohto textu
tkvie v zohľadnení formy a pozície stanovených zásad pri hľadaní ich významu. Budem sa
snažiť nielen zjednodušiť, ale i priblížiť aspekty, ktoré tvoria jednotlivé zásady nielen
z teoretického hľadiska, ale pre dôslednejšie preniknutie do hĺbky sa okrajovo dotknem aj
hľadiska praktického.

2

Princípy spravodlivosti vo všeobecnosti

Počiatočný bod Rawlsových úvah sa podľa môjho názoru nachádza v základnej štruktúre
spoločnosti,2 s ktorou sa spája obsah dvoch princípov. Princípy určené pre základnú štruktúru
však nie je prípustné zamieňať s druhotnými princípmi, ktoré sa viažu na konkrétnych
jednotlivcov a ich konanie. Ak sa hovorí o jednotlivcoch (alebo o iných subjektoch),
v Rawlsovom prípade ide o modelové subjekty. Kulašik to zhŕňa vyjadrením, že Rawlsovi
nejde o spravodlivosť v medziľudských vzťahoch, ale o jej procedurálnu podobu, teda
inštitucionálnu spravodlivosť poskytujúcu morálnu normu pre základ spoločenskej štruktúry
(Kulašik, 2013, s. 156).
Myslím si že predpoklad vymedzenia dvoch základných princípov stojí na uvedomení si ich
skoncipovania v stave prirodzenom, a to aj napriek tomu, že tieto princípy majú neskôr slúžiť
pre vymedzenie spravodlivosti v základnej štruktúre.3 S tým súvisí požiadavka, ktorú nemožno
zanedbať, a to dosiahnutie rovnosti ľudí v morálnej rovine. Naznačuje sa tým zbytočnosť
vedenia úvah o rozdielnosti medzi prirodzeným a morálnym stavom. 4 Preto je potrebné
akceptovať prirodzený stav ako formu predstavujúcu východisko pozostávajúce z množiny

Rawls pre lepšiu orientáciu zavádza pojem základnej štruktúry, ktorú považuje za východisko
inštitucionálnych foriem spoločenského usporiadania. Základná štruktúra vyjadruje akýsi režim
spolupráce najdôležitejších inštitúcií.Akceptované princípy determinujú práva a povinnosti inštitúcií
(Rawls, 1995, s. 45).
2

3

Druhotný stav teda predstavuje spoločenské prostredie. Primárnym je stav prirodzený.

Domnievam sa, že prihliadanie na morálnu hodnotu je irelevantné, pretože ak majú všetci rovnakú
morálnu hodnotu, potom treba akurát uznať, že takúto hodnotu majú a nie je potrebné sa ňou zaoberať,
ak nie je predmetom analýz koncepcia dobra. Diskusia o rozdielnosti morálneho stavu a prirodzeného
stavu je taktiež na tomto mieste nepodstatná, vzhľadom na to, že ak sú si ľudia v prirodzenom stave
rovní a rovní sú si aj v stave morálnom, tak netreba zbytočne hľadať komplikácie, ktoré by podľa mňa
nemuseli nikam viesť.
4
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„egoistických“ 5 indivíduí s morálnou hodnotou. Aby človek úspešne zvládol prechod
z prirodzeného stavu do stavu spoločného, potrebuje pomoc. Baďúrová naznačuje, že priorita
tejto pomoci bude spočívať v potrebe zaručiť človeku slobodu. Prvý princíp bude teda súvisieť
práve s otázkou a problémom slobody, kým druhý princíp sa zameria na zaručenie
spravodlivého fungovania inštitúcií v sociálnej a ekonomickej zóne (Baďúrová, 2014, s. 3).
Ako možno teda dospieť k dohode za predpokladu splnenia veľkého počtu nárokov vzájomne
diferentných jednotlivcov? Usudzujem, že je potrebné vytvoriť slušné podmienky
vyjednávania, čo znamená obmedziť východiskovú pozíciu subjektov. Limitovaná však musí
byť do tej miery, aby ju každý mohol uznať za férovú. Dosiahne sa tým rovné postavenie
účastníkov zmluvy a vznikne príležitosť pre predkladanie splniteľných požiadaviek. Ako
dodáva Blaha, otvára sa tým priestor pre vymedzenie spravodlivých nárokov a zamedzí tomu,
aby niekto naznačoval, že sa nachádza v znevýhodnenej pozícii. (Blaha, 2013, s. 696). Keďže
všetky osoby sú na rovnakej úrovni, myslím si, že sa tým rieši6 problém hľadania kompromisu.
Vyčlenenie zásad musí byť preto jednoznačné a bez akýchkoľvek obštrukcií aktérov zmluvy.
Prvotné zadefinovanie princípov v diele Teória spravodlivosti vymedzil jej autor nasledovne:
„Po prvé: každá osoba má mať rovnaké právo na čo najširšiu základnú slobodu zlučiteľnú
s podobnou slobodou iných.
Po druhé: sociálne a ekonomické nerovnosti musia byť usporiadané tak, aby bolo možné
obidvoje spájať (a) s rozumným očakávaním, že budú v prospech každého a (b) s postaveniami
a úradmi, ktoré sú rovnako prístupné všetkým.“ (Rawls, 1993, s. 101).
Forma štylizácie definície indikuje rozdelenie princípov na dve časti. Dodržiavanie práv
a povinnosti na jednej strane, sociálne a ekonomické preferencie na strane druhej. Každý
princíp smeruje k jednej z týchto strán. Ich diferencia spočíva v aspektoch, ktoré dopadajú na
občianske slobody, a v tých, ktoré poukazujú na nerovnosti z oblasti sociálnej i ekonomickej
(Rawls, 1993, s. 101).
Vymedzenie dvoch princípov indikuje rozdelenie sociálnej štruktúry na dve viac-menej
ohraničené časti (Jurová, 2012, s. 58) Ich zoradenie má svoj význam – jeden predchádza
druhému. Princípy sú zoradené lexikálne, čo Rawls zdôrazňuje vo svojej práci pomerne často,
keďže tomu prikladá veľkú vážnosť.
Znenie prvej formulácie oboch princípov hovorí o rovnosti práv a slobôd, tiež o slušnej
rovnosti príležitosti. Princíp participácie, ako sa tiež niekedy označuje, dopĺňa princíp
distribúcie. Čo vlastne vyjadrujú oba princípy? Prečo, ako bolo povedané, jeden lexikálne
predbieha ten druhý? Aký to má zmysel? Práve týmto otázkam, ktoré vyplynuli z prvotnej
formulácie, sa budem venovať v nasledujúcom texte.

„Egoistickými“ ľuďmi rozumej majúcich individuálne potreby, nie zameranie sa na vlastné požiadavky
bez ohľadu na okolie. Rawls však tradičné chápanie egoistických ľudí vo svojom koncepte odmieta.
5

Mojim poznamenaním, že sa daný problém rieši len do určitej miery rozumej to, že problematika
konsenzuálneho riešenia nie je tak jednoduchá, ako by sa z vyslovenej myšlienky mohlo zdať. Preto sa
snažím naznačiť prítomnosť viacerých aspektov, ktoré konsenzuálne riešenie tiež sprevádzajú.
6
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Podstata prvého princípu pre koncept spravodlivosti

Prvý princíp možno považovať za základný princíp formulovaný pod závojom nevedomosti
racionálnymi ľuďmi. Pre každého občana kladie „...nespochybniteľný nárok na celkom
adekvátnu schému rovnakých základných slobôd, pričom táto schéma je zlučiteľná s rovnakou
schémou slobôd pre všetkých.“7 (Rawls, 2007, s. 78). Rawls totiž hľadá spôsob ako poskytnúť
každému občanovi spoločnosti rovnaký „balíček“ slobôd a skúma, či skutočne majú ľudia
rovnakú možnosť nadobudnúť ho, pričom sa neocitnú nejakým spôsobom v znevýhodnenej
pozícii.
Z hľadiska pojmového aparátu je nutné objasniť, čo Rawls myslí pod pojmom „základné
slobody“. Pod týmto termínom sa skrýva zoznam obsahujúci slobodu myslenia, svedomia,
politické slobody, právo združovať sa, práva a slobody pod ochranou právneho poriadku a iné.
(Rawls, 2007, s. 80). Podľa mňa je však nevyhnutné objasniť najmä význam, termínu „základná
sloboda“ v kontexte prvého princípu, keďže to nemusí byť vždy na prvý pohľad evidentné. Na
základe Rawlsových vyjadrení usudzujem, že autor všeobecnému pojmu slobody nepriraďuje
prioritu pre naplnenie politickej a spoločenskej spravodlivosti. 8 Napriek tomu sa
v demokratických zriadeniach priraďuje slobode a jej ochrane intenzívna pozornosť a s tým
súvisiace záruky. Myslím, že je tomu tak preto, lebo jej význam sa odráža na utvorení zábezpek
vkomponovaním do právnych zákonov či deklarácii. Až tam sa formuje jej sila. Inak povedané,
sloboda sama osebe nie je jediný cieľ. Jej parciálne časti však vytvárajú systém, ktorý stojí za
ochotu a snahu chrániť ho. A spravodlivosť ako férovosť takýto prístup podporuje. Dôležité je
teda, aby potreby ponechania slobôd neboli vtláčané do úzadia, ale aby boli neustále
zohľadňované pri spravodlivej distribúcii statkov.9
Právam a slobodám však nemožno priradiť len prostredníctvom určitej intuície status
„základných“, zdôrazňuje Rawls. Možné to je iba v prípadoch, ak rovnaké politické slobody
a sloboda myslenia dovoľujú občanom uplatňovať či rozvíjať morálne sily10 pri posudzovaní
spravodlivosti v základnej štruktúre a pri zhodnocovaní sociálnej politiky tohto systému. Je
dôležité, aby boli občanom sprístupnené (pri ustanovovaní a racionálnej realizácii koncepcií
dobra) aj iné druhy slobôd – sloboda svedomia či združovania. Tieto práva a slobody potom
ochraňujú rozsah nutný pre uplatnenie oboch morálnych síl, čo je pre ľudí slobodných
a vzájomne si rovných nevyhnutné (Rawls, 2007, s. 82).

Formálna, štylistická štruktúra nekorešponduje s formuláciou princípov, ktoré boli spomenuté
v predošlom texte, avšak podstata je zachovaná. Citácie sú viazané na rozličné verzie diel autora. Prvá
zodpovedá autorovej formulácii v diele Teória spravodlivosti, vydaného v roku 1971 a druhá zodpovedá
dielu Spravodlivosť ako férovosť vydaného v roku 2001.
7

Chápanie, že sa slobode ako takej nepriraďuje priorita rozumej nasledovne: Predpokladám, že
samotný pojem sloboda nie je dôležitý. Myslím si, že ani Rawls neprikladá prostému slovu „sloboda“
markantný význam. Význam slobody sa kreuje až jeho obsahom. Ak teda uvážime, čo pod pojmom
sloboda môžeme nachádzať, tak až vtedy odhalíme skutočný jeho zmysel. Ak si uvedomíme, že pojem
slobody v sebe implementuje slobody, napríklad združovania, slova, pohybu a pobytu, myslenia
a svedomia a tak ďalej, tak až vtedy sa utvára sloboda, ktorá stojí za ochranu a budovanie jej zábezpek.
Medzi jednoduchým slovom sloboda a obsahom tohto pojmu, si myslím, je diametrálny rozdiel.
8

9

Spravodlivej distribúcii statkov sa práca na tomto mieste nebude bližšie zaoberať.

Morálnymi silami rozumej silu pre spravodlivosť, kedy dochádza k porozumeniu, uplatňovaniu
a konaniu na báze princípov politickej spravodlivosti určujúcich podmienky spoločenskej spolupráce.
Patrí sem tiež sila schopnosti mať koncepciu dobra, ide o vymedzenie toho, čo je pre človek a v živote
hodnotné. Týka sa to občanov zapojených do spoločenskej kooperácie (Rawls, 2007, s. 45). Bližšie sa
tomu v tejto práci venovať však nebudem, vzhľadom na to, že to nie je jej zámerom.
10
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Okrem toho sa domnievam, že autor chce zdôrazniť dôležitosť základných slobôd aj tým, že
niektoré zo spomenutých slobôd je možné zaručovať priamo ústavou. Raws totiž naznačuje, že
prvý princíp sa nevzťahuje len na základnú štruktúru. Súvisieť by mal aj s realizáciou
inštitucionalizácie „ústavnej moci“ v spoločensko-politickom režime. Realizácia by mala
byť v podobe práva na slobodnú voľbu, v podobe zastávania pozícii v úradoch, vo
formuláciách dokumentov a tiež v iných ako všeobecných naradeniach pre celú spoločnosť
(Rawls, 2007, s. 82). Myslím si, že sa tým poskytne opora pre skomponovanie politickej
dohody. Výstavbu politického konsenzu v demokratickom zriadení totiž nepodmieňuje idea len
jedného aktívneho občana. Už samotné slovo „dohoda“ predpokladá pluralizmus, minimálne
v množstve zmluvných strán.
Ak sa teda v demokratickej spoločnosti predpokladá pluralizmus, tak je pre vypracovanie
politickej dohody nutná formulácia akéhosi hlavného (ústavného) zákona zohľadňujúca prvý
princíp, teda ochrany práv a slobôd umožňujúcich vybudovanie tomu náležitej formy vlády a
legislatívy. Nazdávam sa, že Rawlsovi ide o to, aby tak bola vytvorená aj ochrana pred
možnosťou moci povyšujúcej jedného nad druhým. Preto autor myšlienok hovorí o potrebe
zohľadňovania férovej hodnoty politických slobôd. Jej úlohou je zaistiť rovnú úroveň občanov
s rovným nadaním a motiváciou pre rovné šance na vplyv vládnej politiky či autoritatívne
postavenie v inštitúciách bez ohľadu na ekonomické zázemie alebo zaradenie do sociálnej
triedy (Rawls, 2007, s. 83).11
Vďaka snahe zamedziť nerovnostiam, sa tento princíp považuje za zásadu rovnosti ochraňujúcu
občiansku rovnosť i slobodu (Chovancová, 2006, s. 52). Preto musia byť základné občianske
práva a slobody za akýchkoľvek okolností rozdeľované rovnako. Predpokladám, že cieľom je
využitie týchto síl pri zhodnocovaní spravodlivosti základných inštitúcií a sociálnej politiky.
Prvá zásada sa tak stáva princípom poskytujúcim rovnakú slobodu pre všetkých vzťahujúcu sa
na politické dianie vymedzené ústavou.

4

Podstata druhého princípu pre koncept spravodlivosti

Ideu spravodlivej spoločnosti nemožno zakladať len na jednom kľúčovom princípe
pojednávajúcom o základných právach a slobodách pre občanov. Tento princíp nepostačuje.
Rovnosť základných slobôd predsa nie je totožná s rovnosťou príležitostí. A keďže sa jedná
o rovnosť, možnosť nerovných pomerov nie je prípustná. Preto sa ľudia v pôvodnom stave,
dohodli aj na druhom základom princípe, v ktorom sa objavuje aj miesto pre prvok diferencie,
avšak pod rúškom spravodlivosti.
Druhý princíp alebo princíp rozdielnosti či nerovnosti hovorí o úprave sociálnej a ekonomickej
nerovnováhy. Myslím si, že ide o takú úpravu, aby obe oblasti nerovnováhy mohli byť pre
všetkých ľudí zdrojom rozumných očakávaní a zároveň, aby otvorili pre každého možnosť
dostupnosti spoločensko-politických alebo ekonomických pozícií. Podstata spočíva
v distribúcii ziskov a bohatstva. Rawls dodáva, že distribúcia v tomto prípade nemusí byť pre
každého rovnaká, tak ako to bolo v prípade základných práv a slobôd. (Rawls, 1995, s. 48).
Vnímam to tak, že distribúcia musí byť aspoň akousi potenciou pre akýkoľvek profit každého

Napríklad, ak je moslim rovnakým občanom ako muž XY, ktorý moslimom nie je, ale je členom
majority v danom štáte, nemôže moslim prísť o politické alebo iné práva, len preto, že by pri voľbe
týkajúcej sa politiky o ekonomickej situácii štátu alebo iného profitu hlasoval inak, ako si majorita želá.
V tomto prípade – moslim, ale i iný člen zastávajúci odlišnú sociálnu pozíciu, vzhľadom na to, že má
rovnaké právoplatné občianstvo štátu s možnosťou slobody prejavu, voľby, má právo vyjadriť sa, keďže
v demokratickej spoločnosti existuje názorový pluralizmus. Politické slobody mu nesmú byť upierané.
11
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člena spoločnosti, a to rovnako, ako musia byť mocenské pozície a vládne posty prístupné
všetkým. Inak povedané: „Spoločenské a ekonomické nerovnosti by mali spĺňať dve
podmienky: prvú, že by sa mali viazať na úrady a pozície prístupné pre všetkých za podmienok
férovej rovnosti príležitostí; a druhú, že by mali byť čo najviac na prospech najmenej
zvýhodnených členov spoločnosti...“ (Rawls, 2007, s. 78).
Podstata druhého princípu spočíva v možnosti vypracovať sa do istej pozície, ktorá je u každého
rovnaká. Spôsob, akým človek uskutoční svoju vôľu po opustení východiskovej (pôvodnej)
pozície, už závisí od neho samého. S každou spoločenskou rolou sa spája istá mocenská
a ekonomická úroveň. A teda, ak má každý slobodný občan rovnaký prístup do určitej pozície,
získa jej zodpovedajúce mocenské a ekonomické výhody. Z toho vyplýva, ak sa človek ocitol
v pozícii občana s nižšími výhodami, tak tie zodpovedajú jeho sociálnemu statusu. Podľa mňa,
ak aj pri porovnaní dvoch odlišných pozícii vzniknú nerovnosti, neimplikuje to ihneď
nespravodlivosť. Podľa mňa chce Rawls aj na tento jav upozorniť. Pretože každý, kto zastáva
pozíciu, ktorá mu právom prináleží, získava i profit adekvátne plynúci z úrovne, na ktorej sa
nachádza. Nezíska viac alebo menej v porovnaní s niekým, kto sa nachádza v porovnateľnom
postavení.
Ak teda vznikajú nejaké nerovnosti, tak len z hľadiska diferentnej pozičnosti v sociálnej
hierarchii. Tieto nerovnosti, napriek tomu, že sú akceptovateľné, je potrebné za istých
okolností 12 korigovať, aby nerovný stav neskĺzol ku vzniku neprávostí a nespravodlivostí.
Chovancová to završuje slovami: Sociálna a ekonomická nerovnováha v distribúcií výhod
plynúcich zo spolupráce na spoločenskej úrovni (v platobných podmienkach, v bohatstve ako
takom či v exkluzivite sociálnej pozície) je prijateľná, a teda i spravodlivá, len ak zlepší situáciu
každého člena spoločnosti. Najväčší efekt vylepšení preto očakávajú najmenej zvýhodnení
občania (Chovancová, 2006, s. 53).13
Druhý princíp tak chápem ako zásadu pripúšťajúcu nerovnosti, avšak za podmienky prospechu.
Domnievam sa preto, že sa má jednať o to, aby sa členovia spoločnosti bytostne nepriečili
nerovnostiam.14 Ak však budú ľudia kalkulovať s výskytom nerovností, tak tie musia byť pre
nich rozumné a výhodné. Ak by nerovnosti nepripúšťali, mohlo by ich to brzdiť, a tak brániť
celkovému progresu spoločnosti. Rawls však hovorí: „Nesmieme ospravedlniť rozdiely
v príjmoch alebo organizačných právomociach na základe toho, že nevýhody v jednej určitej
pozícií by boli vyvážené väčšími výhodami v inej.“ (Rawls, 1995, s. 50). Nie je predsa správne,
ak sa nejedná o pohľad utilitaristu, mať prospech a zisky na úkor niekoho iného len preto, lebo
výhody nadobudne väčšina. Chápem to tak, že Rawls odmieta, aby bol niekto zvýhodnený
a hedonisticky užíval svoje výhody, pričom druhá skupina ľudí by trpela nedostatkom. Prijatie
nespravodlivosti je síce odsúhlasené, ale len ak uplatnením nespravodlivosti výhodu pocíti
každý. V prevedení do praxe, to chápem ako snahu vylepšiť prirodzené slabosti, a taktiež silnú
tendenciu rozdeľovať či prideľovať statky tak, že autor argumentuje spravodlivosťou ako
férovosťou akoby mimo poľa spravodlivosti. Xiaoping k tomu dodáva príklad z ekonomického
sektora. Ak má byť vzťah medzi dvoma osobami oprávnený, ako napríklad medzi
zamestnávateľom a zamestnancom, tak musí byť v súlade s legálnymi postupmi, a rovnako
musí korešpondovať s regulami odškodňujúcej distribúcie (Xiaoping, 2006, s. 152). Taktiež to
platí aj v iných oblastiach, napríklad ako vzťah predsedu a členov politickej strany.

12

Predstavenému problému sa venujem v nasledujúcom texte, jeho podstata sa odhaľuje postupne.

Vyjadrenie názoru Chovancovej k tejto záležitosti je len mojou parafrázou, nejedná sa o presné
zaznamenanie jej slov.
13

14

Dôvod, aby sa ľudia nebránili nerovnostiam odôvodňuje ziskom spravodlivosti.
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Ako však môžu nerovnosti napomôcť zlepšiť situáciu tým, ktorí mali najmenej šťastia? Veď
rovnako zlepšiť by sa ich stav mohol aj vtedy, ak by boli všetci na rovnakej pozícii. Na túto
otázku budem v nasledovných častiach práce (nepriamo) hľadať odpoveď.

4.1

Férová rovnosť príležitostí

Aby boli utvorené dôstojné možnosti pre pochopenie, čo vlastne druhý princíp znamená, je
nutné uvedomiť si, o čom už bola reč. Dôvodom je, že obsah druhého princípu priamo súvisí s
tým prvým, avšak nasleduje až „v jeho tesnom závese“. Preto sa vrátim na začiatok vymedzenia
základných princípov. V skratke možno povedať, že princípy poukazujú na potrebu maximálnej
politickej slobody pre každého, pričom musí byť uznaná sloboda nielen „vyvoleným“, ale
všetkým. Podľa Blahu musia byť nerovnosti v prímoch, v bohatstve, či napríklad vplyve len
natoľko intenzívne, aby v konečnom dôsledku prospievali najmenej „obdareným“ (Blaha,
2013, s. 699). Prvým princípom sa však na tomto mieste nateraz zaoberať nebudem. Teraz je
rad preskúmať druhý princíp. Na začiatok považujem za vhodné upozorniť na jeho akési
dvojzložkové zameranie. Zložkami označujem jeho polovice, z ktorých každá sa zameriava na
niečo iné. Venovať sa budem prvej z nich. Prvá polovica nesie označenie princípu slušnej alebo
férovej, prípadne čestnej rovnosti príležitosti.
Férovú rovnosť príležitostí možno chápať ako liberálny princíp, predstavujúci druhú časť
základnej zásady spravodlivosti. V tejto časti práce, bude rovnosť príležitostí vnímaná
v súvislosti s myšlienkou procedurálnej rovnosti. Z toho vyplýva dôležitosť zdôraznenia
zásady otvorených pozícií (Rawls, 1995, s. 61), ktorá sa javí ako pomerne dôležitá. Otvorenosť
pozícií chápem ako spôsob vytvorenia dostatočného počtu príležitosti pre všetkých, nie len pre
vyvolených, talentovaných alebo iným spôsobom privilegovaných. Ak by boli pri výbere do
úradov (na rôzne posty) niektorí jednotlivci zvýhodňovaní, ostatným, ktorým by bol takýto
prístup odmietnutý, by mohli vnímať voľbu ako nespravodlivosť namierenú proti ich osobe.
Dôsledkom toho by mohlo byť zabránenie zisku nových užitočných skúseností či iných
vonkajších ziskov pre kohokoľvek.
V súvislosti s nadobudnutím férovej rovnosti príležitosti (za predpokladu otvorených pozícií)
je podľa mňa dôležité stavať na základnej štruktúre. Vzhľadom na to, že táto rovnosť nadväzuje
na druhú časť základného princípu, je podľa Rawlsa evidentné, že sa spája s problematikou
distribúcie základných práv, povinností a usmernenia nerovností v sociálnej i ekonomickej
sfére (Rawls, 1995, s. 61). Podľa môjho názoru tým, že základná štruktúra predstavuje verejný
systém zásad, ich prostredníctvom má každý človek otvorený priestor pre možnosť
hospodárenia. Ak základná štruktúra slúži všetkým, a každý v nej môže aktívne pôsobiť, musí
z nej mať každý participant aj istý profit. Znamená to, že každý jeden musí získať podiel
z aktívneho hospodárenia. Domnievam sa, že z toho dôvodu môže občan konať len to, čo mu
verejná dohoda umožňuje. Avšak tak, ako základná štruktúra vplýva na jednotlivca, tak to
funguje i naopak, jej zloženie závisí na tom, čo koná on. Podľa Rawlsa ide o dvojitú, vzájomnú
podmienenosť. Jedná sa o deľbu podielov (Rawls, 1995, s. 61).
V neskorších úvahách Rawls požaduje formálnu požiadavku férovej rovnosti preskúmať
z čiastočne iného pohľadu. Podstatou takejto revízie sú požiadavky verejného charakteru
úradov, inštitúcií a rôznych spoločenských pozícií vo formálnom zmysle, a taktiež reálny a
férový podiel občanov na ich fungovaní. Ralws hovorí o rovnosti šancí na základe distribúcie
vrodených predpokladov. Znamená to, že ak majú osoby rovnaké predpoklady, motiváciu,
nadanie či vyhliadky na úspech bez ohľadu na ich sociálny status, tak by mali mať rovnaké
šance na úspech. Dôvod spočíva v takmer rovnakých vyhliadkach pre všetky vrstvy
spoločnosti, ak majú rovnaký entuziazmus, nadanie a motívy potrebné pre úspech (Rawls,
2007, s. 79). Zdá sa mi, že Rawls týmto krokom jednoducho naznačuje potrebu zabránenia
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diferencie vzhľadom k sociálnemu pôvodu. Nikto predsa nemá vplyv na to, do akej sociálnej
vrstvy sa narodil. Ak predpoklad psychických schopností človeka dosahuje úroveň stupňa
geniality, pričom jeho sociálny pôvod korení v spodných vrstvách spoločnosti, nemal by byť
pôvod dôvodom k znevýhodneniu. Jeho prínos pre spoločnosť by mohol byť predsa omnoho
markantnejší, ako prínos niekoho, koho úroveň schopností nie je taká vysoká, no jeho korene
siahajú do lepšie postavenej spoločenskej vrstvy. Bolo by predsa mylné preferovať, napríklad
pri vedeckom výskume, bohatého človeka, ktorý nedisponuje potrebnými schopnosťami pre
dosiahnutie žiaduceho výsledku, pred človekom, ktorého vlastná genialita či nadanie
predurčujú na získanie úspechu. Človek rovnako nadaný a schopný k vedeckému bádaniu by
mal mať rovnaké šance k získaniu príležitosti.
„Férová rovnosť príležitostí tu znamená liberálnu rovnosť.“ (Rawls, 2007, s. 79). Opätovne
tým chcem zdôrazniť, že okrem požiadavky rovnakej šance na vzdelanie pre všetkých bez
ohľadu na ekonomickú stránku, podstata tejto tézy tkvie v zavedení požiadaviek nielen
na systém prirodzenej slobody, ale i na základnú štruktúru. Nutným krokom pre predchádzanie
nadmerného nahromadenia vlastníctva, majetku, moci a iných aspektov posilňujúcich politickú
nadvládu je vymedzenie slobodného trhu v rámci politických a právnych inštitúcií upravujúcich
dlhodobé smerovanie ekonomických faktorov. Z toho mi vyplýva, že tak ako pri vzdelaní je
potrebné uplatňovať rovnosť, tak je to aj pri šanciach v ekonomickej sfére. Avšak problém by
mohol byť v hromadení vlastníctva v rukách tých, ktorí disponujú širšími príležitosťami,
vhodnejšími prostriedkami získanými na základe sociálneho pôvodu. Preto by bolo ľahké
dosiahnuť koncentráciu moci. Z toho dôvodu by mal systém ponúknuť rovnaké šance každému
pre realizáciu v inštitúciách regulujúcich ekonomické sily. Riadenie by malo byť prerozdelené
medzi rôzne politické a právne inštitúcie, čím by bolo minimalizované riziko dlhodobého
hromadenia mocenského vplyvu v jedných rukách.

4.2

Súvislosť druhého princípu s princípom efektívnosti

Pôvodný stav je situáciou, v ktorej sa stierajú účinky náhodnosti spôsobené spoločenskými
i prírodnými okolnosťami. Partneri nepoznajú vzájomné odlišnosti. Volia spôsobom
jednoznačného vyslovenia súhlasu rovnakému argumentu. Ich voľba ustanovuje princípy
rozdeľovania. 15 Ako poznamenáva Ricoeur, rozdeľovanie sa nedotýka len rovného
prerozdelenia práv, povinností a slobôd. Jedná sa najmä o prerozdelenie ziskov, nákladov,
rôznych výhod i nevýhod, pričom takéto prerozdelenie je charakteristické pre funkciu každej
inštitúcie (Ricoeur, 1995, s. 5/9).
A keďže v inštitucionálnom stave si reprezentatívne osoby už dokážu uvedomovať spomenutú
výhodnosť (prípadne jej opak), aby bola na základnej spoločenskej úrovni zabezpečená
spravodlivosť, musia byť nevýhody skupiny ľudí v určitej oblasti vyvažované (kompenzované)
zvýšením výhodnosti – ziskov u druhej skupiny. A práve to, podľa mňa, Ralws považuje za
princíp efektívnosti. Pri formulácii princípu efektívnosti sa inšpiroval Paretovým kritériom.
Paretovo optimum poukazuje na to, že „...neexistuje žiadne prerozdeľovanie, ktoré by
zvýhodnilo jednu osobu, pričom by nezvýhodnilo nejakú inú.“ (Rawls, 1995, s. 52). Ak nie je
možné zamedziť nerovnováhe, teda aby niektorí ľudia boli v lepšej pozícií, a zároveň iní by
boli v horšej, nazýva sa tento nerovnovážny stav stavom efektívnym. Paretovo optimum sa
viaže primárne na ekonomickú oblasť. Z toho mi vyplýva, že ak je pri materiálnom
prerozdeľovaní v hospodárskej oblasti zvýhodnený niekto na úkor niekoho iného, tak to
indikuje efektívne konanie.

15

Rozdeľovaním rozumej distribúciu v najširšom zmysle slova.
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Ak by bola, z pohľadu Paretovho optima, distribúcia akéhokoľvek charakteru neefektívna, tak
by sa niekomu mohlo podariť zlepšiť si postavenie, určitým spôsobom získať výhody či zisky,
pričom by sa nezhoršila situácia niekoho iného alebo iných (Rawls, 1999, s. 58). 16 Z toho
vyplýva, že princíp efektívnosti nemôže byť v súlade so zásadou rovnosti. Napriek tomu, že sa
rovnosť nerovná spravodlivosti, myslím si, ak by sa nemal spomínaný princíp vylúčiť úplne, že
je potrebné ho nejakým spôsobom doplniť. Domnievam sa, že nie je možné hovoriť zároveň
o spravodlivosti aj o efektívnosti, ktorá uznáva čistú nerovnosť, aby niekto profitoval na úkor
niekoho iného.
Princíp efektívnosti ako taký, vnímam na jednej strane ako dôležitý, avšak najmä pre praktickú
stránku. Ak sa má uvažovať o spravodlivosti v základnej štruktúre, ktorá je východiskom pre
spoločenský systém, musí sa klásť akcent viac na preferovanie spravodlivých rozhodnutí, pred
možnosťami efektívnej voľby. Mohlo by sa teda povedať, že vo „východiskovej“ situácii
spravodlivosť predchádza efektivite, ktorá istú mieru nespravodlivosti dovoľuje. Rawls preto
zdôrazňuje, že ak by bolo usporiadanie práv i povinnosti v základnej štruktúre efektívne, tak
len v takom prípade, ak by nebolo možné nijakým iným spôsobom upraviť pravidlá, pričom by
sa vyhliadky jedného zvýšili, no perspektívy niekoho druhého by museli poklesnúť. Zmeny by
museli korelovať s dodržaním ostatných princípov, čo znamená, že by musela byť dodržaná
potreba rovnakého „balíka dobier a služieb“ pre každého, a tiež podmienok otvorenosti pozícií
(Rawls, 1995, s. 53). Týmto dokazujem nedostatočnosť princípu efektivity, ktorý predstavuje
časť, podľa Rawlsa neuspokojivého, vysvetlenia princípu distribúcie.
Druhý princíp pripúšťa nielen jedno vysvetlenie prostredníctvom princípu efektivity, ktorý sám
o sebe nemôže byť koncepciou spravodlivosti (Rawls, 1995, s. 54). Prislúcha mu niekoľko
ďalších interpretácii. Rawls sa po dôkladnom zvážení zameriava najmä na systém
„demokratickej rovnosti“. Keďže je podľa neho spomenutý variant najpresnejší, venuje mu
zvláštnejšiu pozornosť v porovnaní s ostatnými. Obsahovo je demokratická rovnosť zameraná
na vyčlenenie istej špecifickej pozície, z hľadiska ktorej sa posudzujú vzniknuté nerovnosti
sektorov17 v základnej štruktúre (Rawls, 1995, s. 56).

4.3

Demokratická koncepcia a princíp rozdielnosti

K demokratickej interpretácii je nutné sa nejakým spôsobom dopracovať. Realizovateľná je len
v prípade spojenia princípu rovnosti príležitosti s princípom rozdielnosti,18 čím sa eliminuje
neurčitosť predchádzajúceho princípu. 19 Dospeje sa k tomu, až keď sa vyselektuje nejaká

Podľa Pareta postavenie nižších vrstiev je reálne zmeniť totiž len zvýšením výroby, ktorú zabezpečuje
ekonomická sloboda (Loužek, 2010, s. 407). Práca V. Pareta je pomerne zaujímavou, avšak na tomto
mieste sa ňou nebudem zaoberať, hoci by mohlo byť podnetné sa ňou zaoberať hlbšie v súvislosti
s Rawlsovými myšlienkami. Na tomto mieste chcem len poznamenať, že ak sa zvýšia zisky jednej
skupiny, a zároveň sa nepohorší situácia druhej, zväčša početnejšej, skupiny, tak to indikuje stav
neefektívny. Dôvod spočíva v tom, že ich zlepšená situácia musela mať istú príčinu, ktorá, tak musela
prísť z akéhosi „vonkajšieho“ podnetu, z toho dôvodu sa jedná o neefektívne hospodárenie. Efektívne
znamená orientovanie sa len na vlastný „systém“.
16

17

Sektormi rozumej oblasti sociálnu, politickú i ekonomickú.

18

Princípu rozdielnosti sa budem venovať až v tejto časti práce, ktorá jeho obsah bližšie ozrejmí.

19

Predchádzajúcim princípom rozumej princíp efektívnosti.
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špecifická pozícia, z hľadiska ktorej sa budú analyzovať sociálne i ekonomické nerovnosti
základnej štruktúry (Rawls, 1995, s. 56).20
Demokratické ponímanie druhého princípu, ako bolo naznačené, vyjadruje pre Rawlsa
najprijateľnejšie stanovisko k tejto myšlienke. Spôsobuje totiž rovnaké zaobchádzanie so
všetkými jednotlivcami ako s osobami (Jurová, 2012, s. 60). Podstatu východiska daného
pohľadu vidím teda vo vzniku situácie, kedy vyhliadky k zvýhodneniu, napríklad bohatších
a viac šťastných ľudí prispejú k zvýšeniu šancí na zisk prospechu aj u najmenej zvýhodnených
občanov.
Rawls teda upozorňuje na narušenie princípu vzájomných výhod, prípadne aj princípu
demokratickej rovnosti, a to narastaním rozdielu medzi bohatými a chudobnými, v zmysle
porovnania chudobných s tými, čo sú na tom lepšie (Rawls, 1995, s. 58). Ak majú byť
nerovnosti s ohľadom na princíp rozdielnosti spravodlivé, tak to len vtedy, ak sa pri jeho
uplatňovaní diferencuje medzi dvomi prípadmi. Moje vnímanie týchto prípadov teraz objasním.
Začnem však z opačnej strany objasnením druhého prípadu, z dôvodu nastolenia pomerov ako
„celkom spravodlivých“ (Rawls, 1995, s. 58). Idea druhého prípadu spočíva v tom, že
potenciálny zisk bohatších implikuje zlepšenie situácie menej obdarených. Ak by boli
potenciálne perspektívy bohatých menšie, tak aj zisk chudobných by bol menší. V tomto
prípade však maximum ešte nebolo docielené. Z toho mi vyplýva, že perspektívy bohatších by
ešte stále mohli vo väčšej miere prispieť k zlepšeniu nádejí tých menej šťastných.
V prvom prípade sú perspektívy chudobných síce maximalizované, teda tieto osoby dosiahli
(prípadne v dohľadnom čase dosiahnu) čo najväčší možný zisk. 21 Ak by sa však zvýšili
potenciálne vyhliadky bohatších, celkovú a dlhodobú situáciu vyhliadok chudobných už
rapídne nezlepšia. Nádej slabšej skupiny je už totiž maximalizovaná. Práve v tomto prípade
vzniká najlepšie usporiadanie, ktoré možno označiť ako spravodlivé.
Domnievam sa, že vyhliadky bohatých je nutné vnímať ako možnosť pre zvýhodnenie situácie
aj pre tých v najhoršej sociálno-politickej a ekonomickej sfére. Celý koncept stojí na situácii
viac šťastných. Netreba však zabúdať na dodržiavanie iných princípov spravodlivosti. 22
Neprimeraný prístup by bol determinantom pre vznik nespravodlivosti. Znamená to, že aj malé,
okrajové prospechy zvýhodnených nezapadajúce do týchto prípadov, pokiaľ by mali negatívnu
konotáciu (t.j. neprimerane by zvýhodňovali silnejšiu skupinu, hoci v menšej intenzite) môžu
spôsobiť porušenie spravodlivosti. Z toho dôvodu by spoločnosť mala takýmto podnetom
zabrániť.
Podstata princípu rozdielnosti, ako si všíma Ricoeur, spočíva teda v snahe vytvoriť priestor pre
čo možno najefektívnejšie ubránenie sa nerovnostiam vzniknutých na diferencii medzi
autoritou a zodpovednosťou. Dochádza tak k snahám hľadať situáciu najrozsiahlejšej rovnosti
zlučiteľnej s pravidlom jednomyseľnosti (Ricoeur, 1995, s. 5/10). Inak povedané, žiaduce je
dosiahnuť čo najväčšie ospravedlnenie nerovnosti pre vznik rovnosti odsúhlasené každým
členom, aby sa tak vytvorila férová spravodlivosť. Nerovnosť nesmie zostať neregulovaná.
Ak by sa ľudia správali tak, akoby nepoznali akékoľvek riskovanie a zamerali svoju pozornosť
na tých, ktorí sú z hľadiska zvýhodnenia v najhoršej pozícii, aby im pomohli a zlepšili ich
Spomenutím princípu férovej rovnosti príležitosti na tomto mieste, kde je priestor pre analýzu princípu
distribúcie spomínam z toho dôvodu, pretože chcem zdôrazniť, že ich nemožno vnímať len samostatne,
ale, že vzájomne súvisia.
20

21

Rawls pripúšťa isté obmedzenia (Rawls, 1995, s. 58).

22

Ako napríklad princíp rovnej príležitosti.
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postavenie, tak môže vzniknúť istá obava, že by sa jedného dňa aj oni mohli ocitnúť v takejto
situácii. Spoločnosť sa preto snaží maximalizovať minimum. 23 Rawls tak vytvára pojem
„maximin“ (Rawls, 1995, s. 100).24 Vysvetľujem si to tak, že človek preto, lebo sa obáva dostať
sa do najhoršej možnej situácie, vytvára pravidlo, ktoré je určené pre tých, ktorí sa v takomto
„zlom“ stave nachádzajú a budú nachádzať, po opustení prirodzeného stavu. A tým, že (všetky)
vytvorené pravidlá majú univerzálnu platnosť, pravidlo „maximin“ by malo garantovať aspoň
istú mieru „bezpečia“ komukoľvek a kedykoľvek, čiže aj keby sa niekto dostal do „najhoršej“
pozície. Vzhľadom na to, že ľudia v pôvodnom stave nič konkrétne nepoznajú, takéto pravidlo
im podľa mňa pomáha vyrovnať sa s tým, do akej „reality“ budú vsadení. Swift poznamenáva,
že všetci členovia spoločnosti chápu, že akékoľvek ekonomické nerovnosti sa objavujú len
z toho dôvodu, aby sa najchudobnejší mali čo najlepšie. Ak by bohatší neprinášali osoh pre
chudobných, tak by vrstva bohatých alebo inak zvýhodnených nemala ani existovať, lebo by si
svoju pozíciu nezaslúžila (Swift, 2005, s. 114).
Po objasnení podstaty princípu rozdielnosti, chcem ešte upozorniť na podporu zlučiteľnosti
princípu rozdielnosti s princípom efektívnosti. Chápem to nasledovne. Ak sa bude
predpokladať ich zlúčenie, bude môcť vzniknúť stav, v ktorom jeden bude povýšený nad
druhého, keďže vyhliadky toho, kto má najmenej, musia byť postupne navyšované. Preto ak
budú plne splnené oba princípy, vykonávanie spravodlivosti bude i efektívne. Rawls chce
zdôrazniť, že z toho dôvodu môže byť takýto stav optimálny (Rawls, 1995, s. 58). Myslím si,
že ak demokracia dovoľuje, aby si každý jeden človek v tomto štátnom zriadení zlepšil
postavenie, efektivita nebude plne dosiahnutá. Ak by si však pozíciu vylepšili len niektorí, ich
polepšenie by mohla pocítiť druhá skupina na zvýšení nerovnováhy. Optimalita v tomto prípade
znamená, že spravodlivosť má väčšiu spoločensko-politickú prioritu ako efektivita, a teda, ak
by sa mala dosiahnuť spravodlivosť, tak by bolo potrebné vykonať určité adekvátne zmeny.
Domnievam sa, že Rawls chce položiť väčší akcent na dosiahnutie spravodlivosti tým, že si
vyberie variant možno menej efektívny, no viac spravodlivý. Ak sa síce dosiahne určitá
spravodlivosť, no bez dostatočného naplnenia princípu rozdielnosti, tak stav nebude natoľko
optimálny, ako by to bolo v prípade dokonale spravodlivého stavu.
Všeobecná koncepcia spravodlivosti, ako už bolo spomenuté, pozostáva z dvoch princípov.
Práve spomenutý princíp rozdielnosti možno aplikovať na všetky primárne statky v poradí
druhého princípu základného určenia. Z toho dôvodu druhý hlavný princíp nadobúda,
v kontexte princípu rozdielnosti, nasledovnú formuláciu: „Sociálne a ekonomické nerovnosti
majú byť regulované tak, aby (a) prinášali najväčší prospech najmenej zvýhodnených jedincov
a (b) boli spojené s úradmi a pozíciami, ktoré sú za podmienok slušnej rovnosti príležitosti
otvorené pre všetkých.“ (Rawls, 1995, s. 60). Preto princíp rozdielnosti podporuje akceptáciu
sociálno-ekonomického stavu neobmedzeného kapitalizmu a pokladá ho za zložku, ktorej úloha
tkvie v legitimizovaní už existujúcich nerovností rovnako ako v sociálnych, tak i v

Vysvetlenie z môjho pohľadu bude nasledovné: Ak ľudia nezariskujú a zamerajú pozornosť na
„chudobných“, tak môže vzniknúť obava, že by sa aj oni raz ocitli v tejto zlej situácii. Ak by neriskovali,
tak by sa nemohli snažiť o najvyššie možné zvýšenia najnižšej pozície, len by mohli prispievať
k zlepšeniu. Ak zariskujú a risk im vyjde, tak môžu pomôcť aj tým „najbiednejším“, teda maximalizovať
minimum. Ak im to však nevyjde, neprinesú zvýšenie.
23

Základným predpokladom distribúcie je aplikácia procedurálnej spravodlivosti. Kvôli hľadisku
nepredvídateľnosti je procedúra „maximin“, podľa Pettita. definovaná ako pravidlo výberu
prostredníctvom neistoty. Rawls preto musí ukázať, že voľba dvoch princípov predstavuje proces
maximalizovania minima, teda najhorší výsledok dvoch fundamentálnych princípov je lepší ako najhorší
výsledok akýchkoľvek k nim alternatívnych postupov (Pettit, 1974, s. 314).
24
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ekonomických pozíciách členov spoločnosti, čím sa má podporiť sebaúcta aj osôb v horšom
postavení (Chovancová, 2006, s. 53).

4.4

Princíp distribúcie nielen z teoretického hľadiska

Distribúcia ekonomickej záťaže a ekonomických prínosov sa kedysi bežne považovala za
ustanovenie od Boha alebo prírody, poznamenáva Lamont. Táto téma však nebola zaujímavou,
pokiaľ sa nerozšírila o poznanie, že rozdelenie ekonomických statkov by mohlo byť
ovplyvnené politickým rozhodnutím. Uvažovanie aj nad touto témou preto dostalo postupom
času označenie ako nutné. Dôvod spočíva vtom, že politické štruktúry – nimi ustanovované
vlády, zákony atď., ovplyvňujúce daňové systémy, priemysel, školstvo alebo zdravotníctvo či
iné oblasti sa nejakým spôsobom dotýkajú otázok distribučných dopadov (Lamont, 2013).
Hovorím o tom preto, lebo som v predošlom texte spomínala jeden z aspektov Rawlsovej
spravodlivosti ako férovosti, a to princíp rozdielnosti, ktorý sa používa na označenie práve
distributívnej spravodlivosti. Chápem to tak, že práve tento princíp je súčasťou distribúcie
v širšom ponímaní.
Rozdeľovanie podielov – distribúcia, patrí (ako som už spomenula) do kompetencie
procedurálnej spravodlivosti. 25 Rawls však robí rozdiel medzi jej dokonalou a nedokonalou
podobou. Nedokonalá procedurálna spravodlivosť sa podľa mňa objavuje častejšie. Podstata
tkvie v existencii nezávislého hľadiska vedúceho k zamýšľanému, avšak jasný návod ako to
dosiahnuť s presnosťou, už taký jasný nie je (Rawls, 1995, s. 62). Chápem to tak, že zhoda
okolností, náhod, napriek vopred stanovenému presnému postupu dokáže vytvoriť nesprávny
záver. Podľa mňa je problematické pridŕžať sa nezávislého kritéria. Pravdou môže byť, že hoci
sa stanovený postup osvedčil v jednom prípade, v inom sa mohli vyskytnúť i odlišné
skutočnosti, ktoré nemusia byť za každých okolností evidentné, čo vedie k nesprávnemu
záveru. Dokonale spoľahlivá procedúra v reálnom živote absentuje.26
Procedurálnu spravodlivosť v Rawlsovom ponímaní chápem ako rovnomerné férové
prerozdelenie statkov prostredníctvom procedúry, ktorá povedie k žiadanému výsledku (Rawls,
1995, s. 61). Podľa mňa, ak teda bude potrebné prerozdeľovanie, tak deľba prebehne férovo len
ak bude vykonanému prerozdeľovaniu predchádzať skôr určené kritérium. Následne sa stanoví
proces, a ten povedie k tomu, čo sa zamýšľalo. Keďže v praktickom ponímaní čistá podoba
procedurálnej spravodlivosti pravdepodobne nejestvuje, vždy sa dá argumentovať v jej
neprospech. Okrem toho, ako hovorí Rawls, čistá procedurálna spravodlivosť musí stáť na
spravodlivej základnej štruktúre, čím sa myslí ustanovenie politickej ústavy i inštitúcií (Rawls,
1995, s. 63).
Zdá sa mi, že Rawls si uvedomuje problematickosť v dosiahnutí čistej formy procedurálnej
spravodlivosti, avšak nepokladá to za nemožné. Sám ponúka riešenie. Ilustruje príklad, ktorý
zjednoduším. Existuje základná štruktúra, ktorú reprezentuje zákonná vláda konajúca efektívne
podľa jej prislúchajúcich náležitostí. Vláda hospodári čo najvýhodnejšie, teda zaisťuje,
napríklad konkurencieschopnosť so zabezpečením (ponechaním alebo novým ustanovením)
sociálneho minima. Okrem toho sú dodržiavané všetky slobody, rovnoprávnosť šancí prístupu
ku vzdelaniu, rovnosť príležitostí a podobne. Popri všetkom netreba zabúdať na princíp

Procedurálnou spravodlivosťou rozumej starú a skutočne silnú myšlienku, že proces zaručujúci práva
pre zmysluplnú a legitímnu participáciu je nevyhnutným predpokladom pre to, aby hlas účastníkov bol
vypočutý. Vyžaduje si to rozumnú rovnováhu (Solum, 2004, s. 184).
25

Práve na tomto mieste je možné uvedomiť si problematickosť súčasných politických zriadení
a fungovanie ich systémov.
26
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rozdielnosti. Ak by bolo všetko splnené, tak by sociálna situácia viac zvýhodnených mohla
vylepšovať postavenie tých, ktorí sa nachádzajú v situácii im protikladnej. V prípade, že princíp
rozdielnosti zodpovedá požiadavkám slobody a rovnosti, nie je vylúčené nadobudnúť
spravodlivosť.
Priblíženie sa k ideálnemu stavu je z praktického hľadiska veľmi náročné. Avšak podľa mňa
Rawls ponúka víziu do budúcnosti o smerovaní zákonodarcov k čo najčistejšej podobe
procedurálnej spravodlivosti. Dovtedy budú inštitúcie v reálnom svete podliehať rôznym
obmedzujúcim nariadeniam, čím vzniká nedokonalá procedurálna spravodlivosť. Ak sa
spoločnosť vyznačuje schopnosťou prerozdeľovať, je takmer akákoľvek redistribúcia
problematická, keďže môže existovať viac prijateľných spôsobov, ako ju uskutočňovať.
Ricoeur preto tvrdí, že spoločnosť môže byť celá konsenzuálne konfliktnou. Totiž na jednej
strane môže byť každé rozdelenie spochybnené, keďže sú prípustné určité nerovnosti. Na strane
druhej je potrebná názorová zhoda v snahe o stabilitu pri navzájom konkurujúcich si nárokoch
(Ricoeur, 1995, s. 5/9).
Nerovnosť, ktorú pripúšťa páve princíp diferencie začína byť poľa mňa akceptovateľná len
v tom prípade, ak je už zabezpečený prístup k politickým, teda základným slobodám, rovnako
ako aj rovnosť v prístupnosti do úradných pozícií alebo do iných inštitucionálnych zriadení,
o ktoré sa vedie v (najmä demokratickej) spoločnosti „boj“. Podľa môjho názoru to znamená,
že vtedy je zmyslom daného princípu pripustenie nerovnosti distribúcie statkov, keď aj
najchudobnejším spoluobčanom plynú z nerovností výhody. Rawls tým podľa Skovajsu
uznáva, že aj ekonomická sloboda môže vytvárať nerovnosti v majetkovom postavení, no
zároveň neodporuje zvyšovaniu úmery bohatstva celej spoločnosti, avšak na základné slobody
nesmie byť za žiadnych okolností siahnuté (Skovajsa, 2011, s. 104), čo v konečnom dôsledku
vyjadrovala priorita základných slobôd.
Ak sa na to podľa Skovajsu pozrieme z praktického hľadiska, respektíve z pohľadu reálneho
fungovania, tak krajiny, v ktorých dochádza k vysokému hospodárskemu rastu, môžu svoj
systém označiť ako spravodlivý, len ak bude v súlade s prijatými princípmi (Skovajsa, 2011, s.
104). Znamená to, že ak v prosperujúcich krajinách dochádza k hospodárskemu rozvoju, 27
prípadne pozdvihovaniu ekonomickej úrovne a zároveň sa v nich „nešliape“ po ľudských
právach, tak sa o systémoch daných krajín môže hovoriť ako o spravodlivých.
Problém distribučnej spravodlivosti v analýze spravodlivosti ako férovosti podľa mňa súvisí
s neustálym regulovaním inštitúcii v základnej štruktúre, ktorá predstavuje zjednotenú schému
inštitúcii. Zámerom je zachovanie férového, zároveň i produktívneho systému spoločnej
kooperácie z generácie na generáciu (Rawls, 2007, s. 87), teda neustále. Podľa Skovajsu preto
spôsob, ktorý Rawls volí, má snahu vytvoriť návrh na prerozdelenie kapitálu aj pre hospodársky
slabšie skupiny uznaním sociálneho štátu. Nutným však vyvstáva zdôrazniť, že spoločnosť
s „absolútnym“ majetkovým rovným postavením nie je najsprávnejšou voľbou, pretože od
istého bodu by prerozdeľovanie začalo podkopávať ekonomickú produktivitu, pričom by
vznikajúce dôsledky boli negatívne (Skovajsa, 2011, s. 105). Nie progres, ale regres by sa stával
dominantnejším, čo nie je žiaduce. Spoločenský systém potrebuje byť vybudovaný tak, aby
výsledné inštitucionálne zázemie zaručovalo spravodlivosť za každých okolností.
Aby vznikol systém primeraných inštitúcii, je podľa mňa potrebné zvoliť si rámcové
inštitúcie.28 Prvoradým krokom pre vytvorenie spravodlivej základnej štruktúry by mal byť
27

Hospodárskym rozvojom rozumej nárast celkovej úrovne hospodárstva.

Autor sa zameriava na inštitúcie v demokratickom politickom zriadení, ktoré povoľuje súkromné
vlastníctvo kapitálu a prírodných zdrojov.
28
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vznik spravodlivej ústavy zaručujúcej (ako bolo aj pri analýze prvoradej úlohy slobody
spomenuté) rovnoprávnosť slobody, na ktorú sa viaže záruka slobody myslenia, svedomia či
hodnota politickej slobody. Dochádza teda k rozhodnutiam podnecujúcich korektné kreovanie,
napríklad spravodlivých zákonov. Netreba zabúdať aj na rovnosť šancí. Vláda sa totiž
nepodieľa len na koncipovaní spoločenského zriadenia. Prezentovať by sa mala
i prostredníctvom snáh zabezpečiť rovnaké príležitosti k vzdelaniu, kultúre a tak ďalej, tým, že
podporuje rovnako nadaných a motivovaných. Rawls ako príklad uvádza podporu buď
súkromných škôl alebo zriadenie štátneho školstva prístupného pre každého jedného bez
výnimky. Platí to aj na ekonomický sektor. Rovnosť šancí pre podnikateľov sa prejaví,
napríklad tým, keď štát vytvorí pre nich alebo pre iné súkromné združenia podmienky, ktoré
zodpovedajú nástroju zabraňujúcemu monopolizácii alebo sa zhodujú s prostriedkom
zamedzujúcim potenciálnym prekážkam rovných šancí (Rawls, 1995, s. 170).
Podľa Horehájovej z konceptu Rawlsovej distribučnej spravodlivosti plynie, v zmysle
dodržania princípu spravodlivosti, snaha uplatniť a definovať životné minimum. Vyslovená
myšlienka vyplýva z názoru spoločensky prijateľnej a legislatívne schválenej výšky životného
minima29 ako javu charakteristického pre sociálnu politiku. Realizácia daného javu v rámci
vládnych rozhodnutí kreuje určitý priestor pre uplatňovanie princípu spravodlivosti
(Horehájová, 2010, s. 59). Vláda totiž garantuje výšku životného minima tým, že seba samú
zaväzuje k napomáhaniu dosahovať stav spravodlivosti vytvorením systému pomoci najmenej
zvýhodneným, chorým v núdzi, rodinám alebo i pomocou „doplatkov“ k príjmom (Rawls,
1995, s. 169).30 Musím podotknúť, že tento záväzok sa nerealizuje vďaka akejsi solidárnosti
vlády, ale prostredníctvom vytvorenia mechanizmov záťaže – prostredníctvom uvalenia
daňového bremena. Takéto vysvetlenie však nie je postačujúce.
Postupným ustanovovaním rámcových inštitúcii vzniká štvorsektorové členenie, 31 ktoré
o rozdeľovacej spravodlivosti hovorí viac. 32 Sekcie, zdôrazňuje Rawls, predstavujú funkcie
vlád. Tvoria ich úrady alebo aktivity napomáhajúce zachovať sociálno-ekonomické
podmienky. Jednou z týchto sekcií je oddelenie redistribúcie. Práve táto sekcia je zodpovedná
za životné minimum (Rawls, 1995, s. 169). Vnímam ju ako spôsob nahromadenia všetkých
potrieb a ich relevantné posúdenie. Následne sa potrebám pridelí akási „hodnota“. Nutné je
prihliadať aj na iné postuláty. Z toho dôvodu by mala existovať aj deľba práce medzi
inštitúciami. Vyplýva z toho, že ak sa potreby posúdia korektne a konkurenčné trhy umožnia
slobodnú voľbu profesie, tak potom zabezpečiť občanom určitú životnú úroveň nie je
problémom. Ďalšou sekciou vlády je rozdeľovacia. Jej úlohou je vytvoriť záruku pri distribúcii
daní a vlastníckych práv. Ak by som zhrnula jej obsah, tak ide o distribúciu daní a dôležitých
úprav majetkových práv.33 Okrem toho Rawls zdôrazňuje, že zodpovednosťou tejto sekcie je
Problematika životného minima už bola v tejto práci spomenutá, avšak viac z teoretického hľadiska.
Na tomto mieste je viac vsadená do praxe. Naznačuje sa tým posun z roviny ideovej do roviny reálnej
aplikácie.
29

Doplatkami k prímom rozumej, napríklad stav, kedy štát vypláca rodičom rodinné prídavky na deti do
určitého veku, prípadne času.
30

31

Hoci Rawls hovorí zo začiatku o štyroch sektoroch, neskôr pripúšťa i piaty.

Na tomto mieste spomeniem, prvé dve sekcie. Prvá, alokačná, napomáha udržovať cenový systém
primeranou konkurenciou a napomáha zabraňovať nadmernej ekonomickej moci. Stabilizačná
napomáha plnej zamestnanosti. Znamená to, že ten, kto chce pracovať, prácu si nájde. Z oboch
sektorov plynie zachovávanie efektívnosti trhovej ekonomiky (Rawls, 1995, s. 169).
32

Úpravami vlastníckych práv rozumej napríklad úpravy darovacích alebo dedičských daní (Rawls,
1995, s. 170).
33
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daňový systém, ktorý znamená nevyhnutnosť pri podpore spravodlivosti (Rawls, 1995, s. 170).
Rawls túto sekciu spája s progresívnym zdanením. Myslím si, že pokiaľ bude zdrojom výhod
nerovná úmera zdaňovania, tak o nej nemožno hovoriť ako o prekážke spravodlivosti. Naopak,
je jej podmienkou.
V otázke daní Rawls poukazuje aj na najlepší daňový systém, a to systém proporcionálnej
dane.34 V ňom je, ako predpokladám, forma distribúcie evidentná. 35 Zavedenie progresívnej
dane je však prípustné len z hľadiska zachovania spravodlivosti (Rawls, 1995, s. 171). Chápem
to tak, že ak by bolo nutné redistribuovať daňové zaťaženie, tak len v tom prípade, ak by to
vyžadovali okolnosti pre udržanie spravodlivosti základnej štruktúry základného
spoločenského usporiadania. V prípade zavedenia progresívnej distribúcie daňového zaťaženia
je potrebné zachovať prvý bazálny princíp a slušnú rovnosť šancí. Následne by sa malo zabrániť
koncentrácii moci alebo hmotných statkov. Ak by tomu tak nebolo, tak by sa tým narušila
štruktúra inštitúcii, ktoré majú na starosti výkonnosť daných štruktúr.36
Rawls napriek tomu, že hovorí o štyroch sekciách vlády, neskôr pripúšťa aj ďalšiu (v poradí
piatu), takzvanú zmennú sekciu. Jedná sa o osobitný zastupiteľský orgán, ktorého starosťou sú
záujmy a ich prednosti pre naplnenie verejného blaha, pri ktorých inak zlyháva trhový
mechanizmus. Túto „časť“ vlády je možné označiť ako „ústavu“ keďže kontroluje návrhy
zákonov súvisiacich s aktivitou vlády nezávisle na požiadavkách spravodlivosti (Rawls, 1995,
s. 173).
Dôvod, pre ktorý som uviedla spôsob rámcového konštituovania inštitúcii, spočíval v tom, že
práve spomenuté orgány ponúkajú orientačné vymedzenie toho, akým spôsobom funguje
spoločnosť, teda akým spôsobom sa rozdeľuje príjem a aké následné prerozdelenie ho
charakterizuje. Neplatí to samozrejme len na výšku zárobkov ale i na iné zisky.
Ako sa ukázalo, Rawls svojím postojom nespochybňuje základnú ekonomickú štruktúru
kapitalizmu. Rawlsove myšlienky chápem v tomto bode rovnako ako Xiaoping, teda, že Rawls
priamočiaro nekritizuje nespravodlivosť v ziskoch, ale ju skôr obraňuje v mene ekonomickej
výnosnosti. Upravuje ju v rámci prerozdeľovania, keďže si ňou majú prilepšiť menej
zvýhodnení vďaka systému zdaňovania a redistribúcie v podobe spoločenského blahobytu a
sociálneho zabezpečenia (Xiaoping, 2012, s. 163).
4.4.1

Distribúcia a zásluhy

V súvislosti s výstavbou inštitúcii je nutné neobísť problém zásluh. Vzhľadom na to, že
spravodlivosť ako férovosť sa neprofiluje len pre jednu oblasť, ale zahŕňa široké spektrum
problémov, požaduje zdôraznenie i niektorých morálnych aspektov, ktoré majú súvis
s oblasťou politickej ekonómie bezprostredne súvisiacou s druhým východiskovým princípom.
Ako však môže súvisieť problematika zásluh s vyššie spomínaným delením inštitúcii alebo
distribúciou tovarov, statkov ako celkom?

Proporcionálna daň má zaistiť a redistribuovať prostriedky pre fungovanie spoločnosti, a tak vytvárať
rovné, dostatočne slušné vyhliadky pre všetkých.
34

Daňovníci sú vo všeobecnosti rovnomerne zaťažení, a to na základe toho, aké zisky plynú zo
spoločného balíka statkov, nie na základe toho, ako k nim prispievajú oni sami.
35

Mohla by sa tým spôsobiť koncentrácia majetku i moci, čo by ubralo na vážnosti a právomoci
inštitúciám.
36
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Klasické poňatie spravodlivosti hovorí podľa Moriartyho o tom, ako sa spravodlivosti dostáva
len tomu, kto si to nejakým spôsobom zaslúži.37 Rawls však takéto klasické poňatie odmieta,
pretože vznikajúce problémy nevidí v distribúcii statkov inštitúciami, ale na úrovni osobných
zásluh (Moriarty, 2002, s. 132). Totiž ak majú na uskutočnenie distribúcie tovaru vplyv také
faktory, ako sú prirodzené talenty alebo schopnosti, tak to implikuje najvýraznejšiu 38
nespravodlivosť systému prirodzených slobôd (Radzka, 2010, s. 59). Rawls teda podľa mňa
hovorí, že myšlienka odmeňovania je neuskutočniteľná. Vyplýva to, z ignorovania morálneho
aspektu pri distribúcii odmien. 39 Etické prvky sa teda ignorujú. Akceptuje sa len snaha
o spravodlivosť v súlade s dodržaním princípov stanovených v pôvodnej situácii.
Rawls teda poukazuje na to, že prirodzené nadanie alebo iné vlohy sú z morálneho hľadiska
irelevantné. Ľudia si nezaslúžia to, čo získavajú vďaka týmto ich osobitým výhodám. Napríklad
si nezaslúžia moc, bohatstvo, akúsi exkluzívnu sociálnu prestíž. Niečo také je skôr záležitosťou
osobnej alebo individuálnej zásluhy, svedomitého úsilia. Avšak ak niekto vynakladá istú dávku
úsilia na dosiahnutie úspechu, cieľa, potrebuje na to aj tieto jeho „výnimočné“ schopnosti
(Rawls, 1995, s. 187). Zdá sa však, akoby si čiastočne táto úvaha protirečila.
Požiadavky na vyvodenie osobných zásluh môžu byť legitímne, ak sa o ne niekto výrazne
usiluje. Moriarty dodáva, že len v tom prípade, ak osobná zásluha (na základe nášho
svedomitého úsilia) smeruje k určitému cieľu. Keďže svedomité úsilie človeka ovplyvňujú jeho
prirodzené vlohy a sociálne podmienky, značí to, že sa pre splnenie úsilia sám (prostredníctvom
vlastnej, inherentnej potreby) rozhodol (Moriarty, 2002, s. 137). Inak povedané, človek sa
o niečo snaží na základe jeho vlastných daností a okolností, ktoré ho formovali. Snaží sa preto,
lebo niečo chce. Cieľ, ku ktorému smeruje je tak podľa mňa dôsledkom toho, po čom sám túži
alebo čo potrebuje. Avšak podľa Moriartyho, nie všetky osobné zásluhy pochádzajú z nejakého
ľubovoľného morálneho podnetu, a preto nemusia byť vždy neoprávnené (Moriarty, 2002, s.
137). Vzhľadom na to, že ľudia majú akúsi slobodu v rozhodnutí sa pre svedomité konanie sami
rozhodli, tak sa môže hovoriť o osobnej zásluhe, ktorá môže byť oceňovaná a odmeňovaná.
Spravodlivý systém podľa Rawlsa umožňuje dosiahnuť každému človeku to, čo mu prináleží,
ale na základe toho, ako to systém sám stanoví. Systém určí hranice toho, na čo má osoba nárok.
Z toho vyplýva, že nároky človeka determinujú stanovené pravidlá. Myslím si, že Rawls tým
chce povedať, že musí byť prihliadané aj na to, na čo si kto nárokuje v mimomorálnom zmysle.
Avšak nie vždy reálne požiadavky korelujú s tým, čo predvída systém. Znamená to, že aj tie
najlepšie ekonomické opatrenia neimplikujú vždy preferované výsledky. Je teda nutné
rozlišovať medzi tým, čo ľudia požadujú na základe reálneho stavu, a medzi tým, aká bola

37

Klasické poňatie takúto myšlienku prezentuje aj z časti na intuitívnom základe.

Spomenutý názor, ako si vysvetľujem Moriartyho slová, propaguje ideu osobných zásluh ľudí. Zároveň
to predpokladá, že títo ľudia majú zásluhu na výstavbe sociálno-politických inštitúcii, ktoré následne
prideľujú a dávajú občanom to, na čo si nárokujú. Ak ľudom inštitúcie pridelia to, čo si zaslúžia, možno
ich považovať za spravodlivé. Z toho vyplýva, ak inštitúcie nebudú distribuovať statky na základe zásluh,
tak sa spravodlivosť nedocieli (Moriarty, 2002, s. 132).
38

Nevýraznejšou nespravodlivosťou rozumej menej výraznú nespravodlivosť.

Ignorovanie morálneho prvku pri rozdeľovaní odmien rozumej výsledok nasledovnej analýzy morálnej
hodnoty. Vysvetlenie je potrebné predstavovať si na modely dobre usporiadanej spoločnosti. Inštitúcie
v takejto spoločnosti sú spravodlivé, čo je každému obecne jasné. Jej členovia majú výrazný zmysel
pre spravodlivosť, konajú podľa pravidiel spoločenskej kooperácie a každý dostáva to, na čo má nárok.
Preto sa predpokladá, že každý jeden účastník disponuje rovnakou morálnou hodnotou. Každý predsa
dostal to, čo si právoplatne zasluhoval. Ukázalo sa teda, že prvky morálky nemajú nič spoločné
s rozdeľovaním (Rawls, 1995, s. 187).
39
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prvotne zamýšľaná a predpokladaná realita. Z niečoho takého však podľa Rawlsa nevyplýva,
že by mala byť distribúcia nárokov zodpovedajúca morálnej hodnote (Rawls, 1995, s. 188).
Cieľom záverečnej časti tejto podkapitoly bolo poukázať na to, že Rawls považuje za nesprávne
zohľadňovať osobné zásluhy pri navrhovaní distributívnej schémy spoločnosti. Vyplýva to
z podmieňovania osobnej zásluhy faktormi nachádzajúcimi sa mimo našej kontroly
a ovplyvňovania morálnym hľadiskom, zdôrazňuje Moriarty (Moriarty, 2002, s. 138).

4.5

Diferencia medzi prvým a druhým princípom

Nielen pohľady na obsahy jednotlivých princípov sú dôležité. Náležitú pozornosť je nutné
venovať aj pohľadu na oba princípy spoločne, pričom sa odkryjú ich evidentné odlišnosti a
súvislosti. Prvý princíp hovoriaci o základných slobodách pokrýva základy implementovateľné
do ústavy. Druhý princíp však medzi ústavné základy nepatrí. Druhý princíp súvisí so
spoločenskou a ekonomickou spravodlivosťou poskytnutou inštitúciami, ktoré sú pre
slobodných a vzájomne si rovných občanov najvhodnejšie. Rawls z toho dôvodu zavádza
štvorstupňovú škálu, prostredníctvom ktorej sú prijímané princípy spravodlivosti (Rawls, 2007,
s. 85). Nazdávam sa, že autorovu postupnosť možno jednoducho vnímať tak, že na prvom, teda
primárnom stupni sú prijímané princípy pod závojom nevedomosti. V akomsi prirodzenom
stave. Druhý stupeň znamená postupné prechádzanie do stavu spoločenského, teda do stavu
snahy skoncipovať pravidlá spoločenského poriadku. Pretavené do praxe to znamená
vytvorenie a akceptovanie ústavnej dohody deklarujúcej základné slobody. Stupeň tretí, teda
zákonodarný, vyjadruje koncipovanie zákonov už nie vo všeobecnej rovine, ale v konkrétnych
pravidlách zosúladených s ústavným základom. Ide o vytvorenie platnej legislatívy, ktorou sa
riadi spoločenský i ekonomický život. Posledný stupeň pretvára legislatívne pravidlá do
konkrétnej podoby. Vytvára nariadenia, ktoré občania nasledujú. Na nariadeniach majú občania
najreálnejšiu a najširšiu možnosť podieľať sa, samozrejme, v súlade s vyššie stanovenými
pravidlami. Na tomto stupni má však každý člen spoločnosti právo aktívnej participácie. Rawls
dodáva, že k faktom implementovaných do štvrtého stupňa má plný prístup každý. K tým
zákonom, ktoré sa nachádzajú na vyšších stupňoch, má síce tiež prístup každý, keďže musia
byť verejne prístupné, avšak ich výklad prináleží najmä členom justičného zboru (Rawls, 2007,
s. 86).
Na spomenutej štvorstupňovej škále je podľa mňa evidentný rozdiel medzi prvým a druhým
základným princípom spravodlivosti pretransformovaný do praktickej roviny. Práve takéto
znázornenie dokazuje, že rozdielnosť medzi nimi nespočíva v absencii alebo naplnení
politických hodnôt. Rawls ukazuje, že diferencia spočíva v „komponovaní“ odlišných stupňov,
teda úrovní základnej štruktúry. Z toho vyplýva zistenie, že pre spoločnosť je dohoda primárne
stanovená v ústavnej rovine, a následne je evidentné na nižších úrovniach, či sú základy
realizovateľné (Rawls, 2007, s. 86).
Princípy spravodlivosti sa v prevedení do praxe neuplatňujú všetky naraz, ale postupne (Jurová,
2012, s. 77). Princípy sú podľa mňa naviazané na situácie a sú realizované vo vzájomnej
následnosti na každom zo stupňov. Teda nielen následnosť, ale aj previazanosť principiálnych
štádií je z praktického hľadiska očividná. Vysvetľujem si to tak, že po prijatí spravodlivosti
v prvotnej situácii prejdú zmluvné strany do ústavodarného zhromaždenia, ktoré navrhne
a akceptuje spravodlivú ústavu. To najlepšie, čo však môže byť na tomto stupni dosiahnuté, je
procedurálna spravodlivosť. Tretí stupeň sa spája s kreovaním legislatívnych predpisov.
Zákonodarne zhromaždenie však svoju „prácu“ vykonáva v intenciách právoplatne uznanej
ústavy viažucej sa na východisko v prvom stupni. Potrebné je uvedomiť si, že ak sa viaže tvorba
zákonov na (aktuálne) potreby spoločnosti, ktoré v nej vznikajú, je možné za určitých
podmienok pripustiť aj revíziu ústavného zákona. Jurová zdôrazňuje, že tento pohyb „tam
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a späť“ vytvára ako miesto výskytu najlepšej možnej ústavy. Vzniknutá ústava potom kreuje
spoľahlivý všeobecný status občianskych práv a uskutočňuje politickú spravodlivosť. Po
kreácii zákonov prichádza na rad uplatňovanie druhého princípu. Nastoľuje sa požiadavka
maximalizovania dlhodobých vyhliadok pre jej najmenej zvýhodnených členov, a to
prostredníctvom sociálnej a hospodárskej politiky. Nesmie sa však zabúdať na dodržanie
zásady slušnej rovnosti príležitosti, okrem toho musia byť zachované rovnaké hodnoty pre
každého (Jurová, 2012, s. 77). Ak by nemal akýkoľvek jav rovnakú hodnotu pre každého, tak
by sa tým narušil celý ideový koncept. Nemožno predsa niečomu pridružiť hodnotu, pričom ten
istý jav viažuci sa len na iného človeka, mení svoju hodnotovú „podstatu“. Vznikali by tak
nerovnosti. Zo spravodlivosťou by to nemalo veľa spoločného, keďže by sa tým nespĺňali jej
princípy.
Rawls sa v súvislosti s pohľadom na ústavné základy pohráva s myšlienkou lojálnej opozície
(Rawls, 2007, s. 86). Jej podstata spočíva podľa môjho názoru v tom, že spolu s vládou sa
podieľa na formulácii zákonov. Znamená to, že i postoj a prístup opozície má svoju váhu.
Opozícia teda nemusí predstavovať priamy nesúhlas pri koncipovaní zákonov, ale v istých
momentoch súhlasí s vládnymi návrhmi a krokmi.40 Ak dochádza k ich vzájomnej podpore,
implikuje to dobrú ochranu ústavných základov. Konfrontácia teda neznamená vzájomnú
protirečivosť, ale vytvára všeobecný prínos.

4.6

Nadradenosť prvého princípu

Rawls zdôrazňuje význam svojho konceptu spravodlivosti ako čestnosti pre konštitúciu
demokracie, a to preto, lebo základné slobody zaručené týmto plánom vytvárajú najstabilnejšie
oporné body demokratického politického zriadenia. Najpevnejšiu oporu však získava vtedy,
keď sa na stanovení princípov navzájom zhodnú všetci (rozumní) členovia spoločnosti. Napriek
nie celkom pevným predpokladom 41 teórie spravodlivosti tak vzniknú podmienky pre
všeobecné uznanie. Ak považujeme tieto podmienky za primárne a uznáme, že každé tvrdenie
alebo súbor tvrdení musí mať rozumné východisko, tak je nutné rozlišovať, ktorej zásade
z dvoch základných sa pripíše priorita (Rawls, 1995, s. 149).42
Stanovenie vzájomného predchádzania zásad nepredstavuje pre Rawsa výrazný problém.
Základ pre prím vyjadruje slovami: „S tým, ako sa zlepšujú podmienky civilizácie, zmenšuje sa
medzný význam ďalších ekonomických a spoločenských výhod úmerne k záujmom o slobodu,
ktoré sa zvýrazňujú, len čo sa podmienky pre realizáciu rovnakej slobody pre všetkých plne
presadzujú.“ (Rawls, 1995, s. 87). Akcent sa teda kladie na princíp slobody. Myslím si, že
úmerne tomu, ako sa zlepšujú podmienky spoločnosti, zväčšuje sa aj možnosť pre rovnakú
mieru slobody všetkých ľudí. Súhlasím s vyjadrením Jurovej, že narastá i akcent na záujem
o presadzovanie duchovných a kultúrnych záujmov ľudí. Umiestnenie slobody na prvom
mieste tak spočíva v tom, že človek koná všetko pod rúškom túžby po slobode. A preto, ak sú
vo verejnej deklarácii rozdelené základné práva a slobody, možno to charakterizovať ako znak

40

Podporou vládnych krokov opozíciou rozumej

Slabými predpokladmi rozumej to, že východiskový stav je primárne uznaný len ako súhlas ľudí bez
dostačeného argumentačného zdôvodnenia, pričom silnými sa tieto predpoklady stávajú ak prejdú
dostatočnou analýzou, a preto vyhovujú každému. Na tomto základe som si ich dovolila rozdeliť na silné
a slabé.
41

V prípade, nevyjasnenia priority by nemohli byť iné, sekundárne princípy vyvodené zo základných,
dostatočne funkčné.
42
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dobre usporiadanej spravodlivej spoločnosti (Jurová, 2012, s. 88), v ktorej má k nim prístup
každý.
Ak sa v takomto spoločenstve predpokladá vznik priaznivých rozumných podmienok 43 za
uznania priority základných práv a slobôd, tak (ak na to existuje politická vôľa) bude možné
konštituovať také politické inštitúcie, aby mohli zaručovať primeraný rozsah pre uplatňovanie
týchto slobôd. Práve to môže byť motívom prednostného postavenia ústavodarného
zhromaždenia pred legislatívnym (Jurová, 2012, s. 77). Myslím si, že ak by boli podmienky
priaznivé a rozumné, tak by sa tým nespôsobovali prekážky smerom k ústavnej vláde, lebo
podľa Rawlsovho názoru obštrukcie vznikajú z politickej kultúry a existujúcich záujmov, nie
vďaka nedostatku vzdelania alebo ekonomických prostriedkov pre fungovanie demokratického
zriadenia (Rawls, 2007, s. 84).
Priorita slobody, že zmluvné strany by v pôvodnom stave preferovali zavedenie princípu
slobody lexikálne pred princípom distribúcie, je z môjho pohľadu, pre koncept Rawlsovej teórie
veľmi dôležitá. V priebehu práce to Rawls neraz prízvukuje. Lebo ak sa predpokladá (ľuďmi
v pôvodnom stave) efektívna realizácia dodržiavania prvej zásady, nepredpokladá sa, že by ju
ľudia chceli vymeniť za zvýšenie miery blahobytu. Jurova dodáva, že ak by však mala byť
sloboda z nejakého dôvodu obmedzená, tak to len za veľmi vážnych dôvodov (Jurová, 2006, s.
189).
Odsunutie slobody, tak povediac na druhú koľaj, by sa podľa mňa muselo vzťahovať na
všetkých, aby sa nevytvorila zbytočná príležitosť k zvýhodňovaniu. Musí byť vytvorená
rovnovážna miera slobody. Nemôže mať jedna skupina ľudí viac a druhá menej. Popretie
slobody je, ako zdôrazňuje i Jurová, akceptované len vtedy, ak by išlo o zmenu kvality
civilizácie, čo by v konečnom dôsledku znamenalo, že v určitej dobe bude každému pridelená
rovnaká sloboda (Jurová, 2006, s. 189).
Rawls motivovaný distribuovaním rovnakej slobody snahou o spravodlivosť, najmä
v základnej pozícii, udeľuje pre zásadu slobody prednostné postavenie. Nazdáva sa však, že
sociálna úroveň potrebuje presné zadefinovanie. Preto formuluje prvé pravidlo priority
hovoriace o nadradenosti slobody nasledovne:
„Princípy spravodlivosti musia byť usporiadané lexikálne, a preto môže byť sloboda
obmedzená len kvôli slobode.
Sú tu dva prípady:
(a) menej rozsiahla sloboda musí posilňovať celkový systém slobôd, na ktorom sa
podieľajú všetci;
(b) menšia ako rovnaká sloboda musí byť prijateľná pre občanov s menšou mierou
slobody.“ (Rawls, 1995, s. 183).
Z vysloveného vyplýva, že slobodu možno znížiť len pre ňu samotnú. Rozdielna diferencia
implikuje nespravodlivosť (Rawls, 1995, s. 150). Čo to znamená? Prvé ospravedlnenie chápem
ako nezrovnalosti, presnejšie obmedzenia vyplývajúce z náhod spoločenského života, kultúry
a podobne. Nerovnosti medzi ľuďmi plynú z veku, výchovy, tradícií, taktiež geografických
determinantov. Ak aj vytvárajú tieto rozdiely „neuniformitu“, ich vplyv nie je z hľadiska celého
systému slobôd verejného poriadku negatívny.

Priaznivými podmienkami rozumej historické, ekonomické alebo spoločenské danosti (Rawls, 2007,
s. 84).
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Druhý prípad si vysvetľujem tak, že bod (b) podľa mňa pripúšťa neslobodu v občianskych
slobodách len v tom prípade, ak tí občania, ktorí narábajú len s menšou mierou slobody, majú
svoje menšie množstvo viac zabezpečené.
Zdá sa mi, že ak je slobode udelené tak významné postavenie, prispieva k tomu primárne
ovplyvňovanie životných plánov ľudí túžbou po slobode. Ak spoločnosť potvrdí uznanie
základných práv a slobôd, znamená to podľa mňa, že ich spoločná zhoda môže byť zdrojom
konsenzuálnej dohody, a teda ich rovné občianske slobody budú všeobecne uznané ako platné
pre všetkých.
Vyjadrenie prvenstva spomenutého princípu nie je však až natoľko ideálne ako sa zdá. Jurová
si kladie dve otázky, na ktoré hľadá odpoveď. Jedna z otázok znie: Uznali by toto pravidlo
strany v pôvodnom stave (Jurová, 2012, s. 89)? Myslím si, že táto otázka je opodstatnenou.
Moja odpoveď by znela: Pravdepodobne nie. Túto odpoveď však nechcem absolutizovať alebo
vkladať do úst niektorému z Rawlsových interpretátorov, či priamo Rawlsovi.44 Forma mojej
odpovede by mohla byť totiž vyvrátená, avšak napriek tomu sa moje terajšie rozhodnutie
nemení. Dôvod spočíva v tom, že pôvodná situácia hovorí o zahalení účastníkov zmluvy do
závoja nevedomosti. Napriek tomu, že uznali význam slobody, nemusia poznať, či je sloboda
dôležitejšia pre ich reálne životné potreby, alebo takéto prvenstvo možno pripísať druhému
princípu, teda napríklad, ako majú byť nerovnosti osožné pre zvýšenie prospechu.
Druhá otázka Jurovej spočíva v tom, ako by sa dalo toto pravidlo uplatniť. Rawls pri uplatnení
tohto princípu rozlišuje medzi slobodou a jej hodnotou. Rawls tak akoby niekedy netrval na
svojich vyjadreniach striktne, kategoricky.45 Napríklad hovoriť o najväčšej miere slobody nie
je to isté, ako viesť polemiky o najširšom „komplexe“ dobier a služieb (Jurová, 2006, s. 189).
Najväčšiu mieru si totiž vysvetľujem ako šírku voľnosti v konaní subjektu, napríklad pokiaľ sa
neobmedzuje sloboda niekoho iného. Avšak rozpravu o čo najväčšom „balíku“ dobier a služieb
vnímam ako pestrosť alebo šírku škály v právach, slobodách, právomociach a podobne.
Napriek pozdvihovaniu významu prvej zásady nad druhú si Blaha myslí, že lexikálne
usporiadanie nemusí byť považované za univerzálne platné. V niektorých prípadoch je možné
považovať prvý princíp za prvoradý, avšak nemožno ho absolutizovať (Blaha, 2013, s. 701).
Rovnaký názor zdieľam aj ja. Keďže sa Rawls hlási k liberálnej tradícii, a práve tá uznáva
prioritu slobody indivíduí, mohli by vznikať určité názorové nezrovnalosti v porovnaní,
napríklad s komunitaristami, ktorí vnímajú niektoré myšlienky liberalizmu za
spochybniteľné.46

5

Záver

Cieľom tohto textu bolo zachytiť a analyzovať podstatu dvoch bazálnych princípov
spravodlivosti ako férovosti. Venovala som pozornosť nielen všeobecnej charakteristike oboch
princípov, ale postupne som sa snažila preniknúť do ich jadra. Je zrejmé, že oba princípy
vzájomne súvisia, avšak o vzájomnej rovnocennosti nemožno hovoriť. Prvý princíp sa
zameriava na základné politické práva a slobody utvárajúce primeraný priestor pre participáciu
na spoločensko-politických záležitostiach. Obmedziť ho možno len kvôli nemu samému.
Poznámkou nevkladania môjho subjektívneho názoru do úst Rawlsovi rozumej nepriradenie mu tejto
odpovede ani z hľadiska jeho neskoršej práce.
44

45

Z nepresným vyjadrovaním sa dá stretnúť na viacerých miestach jeho práce.

Konfliktu liberalizmu a komunitarizmu sa na tomto mieste bližšie nebudem venovať, vzhľadom na to,
že práca sa primárne na takýto problém nezameriava.
46
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Predpokladať, že by bolo možné limitovať prvý princíp druhým by bolo mylné. Rawls predsa
jasne zdôrazňoval nemožnosť vyváženia straty slobody ekonomickými alebo hospodárskymi
výhodami. Druhý princíp predpokladá nerovnosti, ktoré nie je možné eliminovať, len ich
akceptovať a uznať ich legitimitu pre spravodlivosť za presne stanovených podmienok. Páve
tieto oporné body považujem za piliere modernej demokracie spojené so sociálnymi prvkami.
Cez analýzu ťažiskových prvkov a nosných princípov Rawlsovho filozofického konceptu
prichádzam k záveru, že problematika spravodlivosti je u Rawlsa smerodajnou pre rôzne
oblasti. Dôvod tkvie v blízkom prepojení ich hĺbkových aspektov, ak sa pri analýze nahliada
na problematiku zo všeobecnej perspektívy. Prostredníctvom Rawlsovho vysvetlenia
usudzujem, že aj spravodlivosť ako férovosť možno charakterizovať ako ideový koncept, ktorý
je vytvorený pre skutočne spravodlivo fungujúcu spoločnosť. Na jednej strane takmer až
abstraktné a utopické návrhy pre fungovanie spoločnosti sa podľa mňa v Rawslovom koncepte
snúbia s realistickým pohľadom na spoločenské javy nachádzajúcom sa na strane druhej. Rawls
prostredníctvom pomerne náročného vyjadrovania a komplikovaného postupu preniká do
mnohých problémov, aby ponúkol teoretickú víziu princípov, teda akýchsi oporných pilierov
liberalizmu, ktoré vďaka precíznosti v ich koncipovaní nemôžu pripustiť obetovanie
dôstojnosti jedného človeka v prospech verejného záujmu. Keď to zhrniem, dospievam
k názoru, že obsah dvoch základných princípov ako ťažisko kontraktualistickej teórie
spravodlivosti môže mať pre liberálnu tradíciu vo filozofickej a v sociálno-politickej oblasti
zásadný význam. Rawls totiž apeluje na vytvorenie čo najlepšej spoločnosti, ktorá je
dosiahnuteľná len po akceptácii dvoch racionálne vytvorených zásad. Ich forma a lexikálne
usporiadanie vytvárajú smerovanie k čo najideálnejšej podobe spravodlivého sociálneho štátu.
Tento príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0496/18.
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