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WPROWADZENIE 

Kwestie dotycz ce sprawiedliwo ci obecne by y zawsze w etyce filozoficz-
nej i teologicznej ju  od czasów staro ytno ci1. Pod wp ywem zmian stosunków 
spo ecznych oraz towarzysz cych im nowych wyzwa  zmieni o si  jednak samo 
rozumienie sprawiedliwo ci. W przednowo ytnych spo ecze stwach Europy 
wykszta towa y si  trzy podstawowe rodzaje sprawiedliwo ci: sprawiedliwo
wymienna (iustitia commutativa), sprawiedliwo  legalna (iustitia legalis)
i sprawiedliwo  rozdzielcza (iustitia distributiva)2. W czasie, gdy sprawie-
dliwo  wymienna okre la a warunki sprawiedliwej wymiany, na przyk ad
handlowej pomi dzy dwoma równouprawnionymi aktorami, sprawiedliwo
legalna zajmowa a si  stosunkiem jednostki do spo eczno ci tam, gdzie cho-
dzi o o przestrzeganie prawa (jak na przyk ad obowi zek uiszczania podat-
ków). Sprawiedliwo  rozdzielcza odpowiada a na pytanie, jak spo eczno
czy pa stwo ma traktowa  poszczególnych obywateli, a w razie konieczno ci, 
wed ug jakich regu  ma im udziela  pomocy. 

Spo ecze stwa zachodnioeuropejskie przesz y gruntowne przeobra enie po 
1800 r., na co wp yw mia y o wiecenie, rewolucja francuska i rewolucja prze-
mys owa. Pocz tkowo etyka próbowa a zaradzi  nowym wyzwaniom przez 
reinterpretacj  trzech dotychczas funkcjonuj cych tradycyjnych kategorii spra-
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wiedliwo ci. Jednak wobec wyzwa  spo ecznych, zwi zanych z uprzemys o-
wieniem i wpisanym w nie postulatem „sprawiedliwo ci spo ecznej”, pojawi a
si  nowa kategoria sprawiedliwo ci. Gdy trzy tradycyjne kategorie sprawie-
dliwo ci wychodz  z ju  zastanego adu spo ecznego, skupiaj c si  na stosun-
kach zachodz cych w obr bie struktur ju  istniej cych, „sprawiedliwo  spo-
eczna” odnosi si  do samych struktur spo ecznych i do instytucji jako takich. 

Stawia pytanie o mo liwo ci udzia u wszystkich obywateli w materialnych 
mo liwo ciach spo ecze stwa, o yciowe szanse pojedynczych ludzi oraz o mo-
liwo ci udzia u obywateli w kszta towaniu ycia spo ecznego cznie z pro-

cesami decyzyjnymi. 
Krytycy, tacy jak liberalny laureat nagrody Nobla w ekonomii Friedrich 

August von Hayek3, zarzucali koncepcji „sprawiedliwo ci spo ecznej”, e jest 
narz dziem w politycznej walce przekona , które mo na wype ni  dowoln
tre ci . Faktycznie jednak s u y temu, by popiera  w asne interesy chwytliw
argumentacj . Pomimo krytyki chrze cija ska etyka spo eczna nie usun a ze 
swej agendy poj cia „sprawiedliwo  spo eczna”, gdy  postulaty, które ten 
rodzaj sprawiedliwo ci implikuj , uwa a za niezb dne4. „Sprawiedliwo  spo-
eczn ” traktuje si  jednak raczej jako preambu , próbuj c j  precyzowa

przez odniesienie do pozosta ych kategorii sprawiedliwo ci.  
Pierwsz  i podstawow  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo

udzia u. Stawia ona pytanie, czy w jakim  spo ecze stwie znajduj  si  osoby 
wykluczone z ycia spo ecznego? Naruszeniem sprawiedliwo ci udzia u by a
praktyka stosowana w przypadku prawa wyborczego w pa stwach zachodniej 
Europy w XIX w., z którego mog o korzysta  od 10 do 20% obywateli p ci
m skiej, p ac cych podatki, przy wykluczeniu robotników nieposiadaj cych 
w asno ci. Podobna sytuacja odnosi a si  do kobiet, które np. w Niemczech 
dopiero w 1919 r. otrzyma y prawa wyborcze (zarówno czynne, jak i bierne). 
Tego typu naruszenia sprawiedliwo ci udzia u mog  uderza  w mniejszo ci 
narodowe i religijne, w grupy imigrantów itd. amanie sprawiedliwo ci udzia-
u by o powodem od czenia si  od angielskiej macierzy w 1776 r. pó nocno-

ameryka skich kolonii, które nie mia y reprezentantów w parlamencie londy -
skim, a mimo to zmuszone by y uiszcza  podatki. Has o no taxation without 

3 Por. F. A. v. H a y e k, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. II: Die Illusion der sozialen 
Gerechtigkeit, Landesberg a. L. 1981.  

4 Por. A. K ü p p e r s, Soziale Gerechtigkeit im Verständnis der Katholischen Soziallehre,
w: Handbuch der Katholischen Soziallehre, red. A. Rauscher, Berlin 2008, s. 165-174.  
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representation by o mottem domagania si  sprawiedliwo ci udzia u, staj c si
te  tytu em og oszenia niepodleg o ci. 

Drug  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo  osi gni  (Leistungs-
gerechtigkeit)5. Rozci ga ona zasady sprawiedliwo ci wymiennej poza jedno-
stkowy akt wymiany na strukturalne warunki funkcjonowania rynku, w taki 
sposób, by regulowa y stosunki grup rynkowych (na przyk ad pracowników 
w relacji do pracodawców).  

Trzecia kategoria sprawiedliwo ci to sprawiedliwo  szans (Chancenge-
rechtigkeit). Je eli dochód, w asno  i pozycje spo eczne we wspó czesnych 
spo ecze stwach przypadaj  ka demu wed ug jego indywidualnych osi gni ,
to czym  podstawowym – w tak rozumianym wspó zawodnictwie – s  spra-
wiedliwe szanse dla wszystkich. W warunkach spo ecze stwa wiedzy, z jakim 
obecnie mamy do czynienia, kluczowa rola przypada kreowaniu szans w taki 
sposób, w jaki rozumiemy je z perspektywy sprawiedliwo ci szans. W obr bie 
sektora przedsi biorstw, sprawiedliwo  szans ma znaczenie tam, gdzie przed-
si biorstwo jest w stanie na nowo si  organizowa , dostosowuj c si  do wymo-
gów rynku. W takim wypadku pa stwo mo e da  zado uczynienia zasadom 
sprawiedliwo ci szans z tytu u udzielania nowopowstaj cym, ma ym przedsi -
biorstwom pomocy oraz korzystnych kredytów. 

Czwart  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo  potrzeb (Bedarfs-
lub Bedürfnisgerechtigkeit). Wszyscy ludzie jako ludzie, niezale nie od swych 
gospodarczych osi gni  oraz uzyskanego przez siebie dochodu, maj  prawo 
do materialnego zabezpieczenia egzystencji. To zak ada przeciwdzia anie bie-
dzie wynikaj cej z niskiego dochodu, jak równie  zapewnienie dost pu do sy-
stemu ochrony zdrowia. Unia Europejska nie podaje definicji absolutnego mi-
nimum egzystencji, lecz pos uguje si  relatywn  definicj  minimum. Oznacza 
to, e wraz ze zwi kszaj cym si  dobrobytem konkretnego spo ecze stwa wzra-
sta równie  jego minimum egzystencjalne. Od jakiego  czasu na obszarze Unii 
Europejskiej relatywna granica ubóstwa podniesiona zosta a z 50 na 60% 
przeci tnego dochodu. Wed ug powy szej skali og oszony za rok 2005 raport 
rz du federalnego na temat stanu zamo no ci spo ecze stwa wykaza , e
13,2% obywateli niemieckich kwalifikuje si  jako relatywnie biedni. Oficjalny 
raport na temat stanu biedy i zamo no ci przedstawiony zosta  na wniosek 

5 Por. J. W i e m e y e r, Europäische Union und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit, Münster 
1998, s. 76 n. 
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wspólnego spo ecznego apelu dwóch wielkich Ko cio ów Niemiec pt. O przy-
sz o  w solidarno ci i sprawiedliwo ci6 (nr 219). 

Mniej znana jest kolejna, pi ta kategoria sprawiedliwo ci, b d ca doprecy-
zowaniem „sprawiedliwo ci spo ecznej”, któr  chcia bym dok adniej przedsta-
wi . Jest to sprawiedliwo  podatków lub sprawiedliwo  finansowania (Steuer-
Finanzierunggerechtigkeit). Odnosi si  ona do problemu, w jaki sposób roz o-
y  materialne obci enia na wszystkich obywateli tak, by obci enia mate-

rialne spocz y przede wszystkim na osobach uzyskuj cych wysokie dochody 
lub na tych, których stan maj tkowy pozwala na uiszczanie wiadcze . Pro-
gresywny podatek dochodowy jest etycznie dopuszczalny. Jednak minimum 
egzystencjalne poszczególnych osób oraz rodzin musi zosta  zwolnione z opo-
datkowania. Postulaty sprawiedliwo ci podatkowej mog  mie  znaczenie tam, 
gdzie chodzi o redukcj  zad u enia dla krajów rozwijaj cych si  lub tam, gdzie 
chodzi o finansowanie instytucji Unii Europejskiej lub te  organizacji mi dzy-
narodowych (Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku wiatowego). 

Wszystkie wymienione formy sprawiedliwo ci s  kategoriami synchronicz-
nymi, które ukazuj  funkcjonowanie sprawiedliwo ci w obr bie jakiej  zam-
kni tej przestrzeni czasowej. Jako nowe jawi si  natomiast pytanie o spra-
wiedliwo , która jest diachroniczna, a wi c sprawiedliwo , która koncen-
truje si  na przestrzeni, pomi dzy dwoma oddalonymi od siebie punktami cza-
su, stawiaj c pytanie o to, jak stosunki spo eczne poprawi y si  za ycia jednej 
generacji i jak uleg y pogorszeniu za ycia innej7, oraz czy jedno pokolenie 
mo e zrzuca  obci enia na barki pokolenia, które po nim nast puje, samo 
uwalniaj c si  od nich? 

Tego typu kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej wyst pi y przede wszyst-
kim za spraw  mo liwo ci technologicznych spo ecze stwa industrialnego 
i jego ingerencji w natur : rabunkowa eksploatacja surowców, degradacja ro-
dowiska, sk adowanie substancji szkodliwych itd. Poniewa  dotychczas ugrun-

6 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
Deutschland. Eingeleitet und kommentiert von Marianne Heimbach-Steins und Andreas Lien-
kamp, München 1997. Dokument zosta  przet umaczony na j zyk polski w: Ko ció  wobec 
wspó czesnych problemów ycia gospodarczego. Spo eczne dokumenty Episkopatów, red. S. Fel, 
J. Kupny, Lublin 2002, s. 223-303. 

7 Por. W. V e i t h, Intergenerationelle Gerechtigkeit. Ein Beitrag zur sozialethischen 
Theoriebildung, Stuttgart 2006; Intergenerationalität zwischen Solidarität und Gerechtigkeit,
red. J. Eurich, P. Dabrock, W. Maaser, Heidelberg 2008; A. H e u b a c h, Generationengerech-
tigkeit – Herausforderung für eine zeitgenössische Ethik, Göttingen 2008. 
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towane kategorie sprawiedliwo ci nie s  w stanie regulowa  przedstawionych 
problemów wynikaj cych z uwarunkowa  czasowych, zdefiniowano now  ka-
tegori  sprawiedliwo ci, okre lan  mianem sprawiedliwo ci mi dzypokolenio-
wej (Generationsgerechtigkeit). Zamiennie stosuje si  te  poj cia „sprawie-
dliwo  ponadpokoleniowa” lub „sprawiedliwo  przysz o ci”8.

Dalszy tok niniejszego wywodu przeprowadzony zostanie wed ug metody 
trzech kroków: „widzie , ocenia , dzia a ”, rozpowszechnionej w katolickiej 
nauce spo ecznej (Jan XXIII, encyklika Mater et Magistra 1961, 236, Pawe  VI 
list apostolski Octogesima adveniens, 1971, 4). To oznacza, e pierwszym kro-
kiem b dzie analiza problemów sprawiedliwo ci pokoleniowej, drugim – ich 
etyczna ocena, trzeci krok wska e za  na punkty wyj ciowe dla sprawiedliwo ci
pokoleniowej. 

Najpierw jednak krótko skupimy si  na samym terminie „pokolenie”. Pa-
trz c z perspektywy mikro, termin ten odnosi si  przede wszystkim do rodzin, 
zarówno pozwalaj c odró nia  dziadków od rodziców i dzieci, jak i odró nia
ka dorazowo jakie  pokolenie. Na poziomie polityki makrospo ecznej mówi 
si  o pokoleniach, które ukszta towane zosta y przez wspólne prze ycia, jak 
pokolenie II wojny wiatowej, pokolenie 1968 roku, czy pokolenie roku 19899.
Dwadzie cia lat po upadku re imu komunistycznego w Polsce i zburzenia 
Muru Berli skiego wyros o pokolenie, które nie do wiadczy o ani zimnej 
wojny, ani podzielonych Niemiec, ani centralnie zarz dzanej gospodarki na-
rodowej Bloku Wschodniego. W kontek cie niniejszych rozwa a , pojawia si
trzecie rozumienie pokolenia, które dzieli spo ecze stwo mniej wi cej od lat 
30. XX w., stawiaj c ka dorazowo pytanie, czy wskutek kierunków rozwoju 
spo ecznego i spo ecznych instytucji niektóre pokolenia zosta y uprzywilejo-
wane, podczas gdy inne zaniedbane? To trzecie poj cie pokolenia charaktery-
zuje przede wszystkim spojrzenie ekonomiczne. 

8 Por. J. W i e m e y e r, Gerechtigkeit zwischen Generationen als wirtschaftliches Problem,
„Ethica“ 12(2004), s. 71-94. 

9 B. W e i s b r o d, Generation und Generationalität in der Neuen Geschichte, „Aus Politik 
und Zeitgeschichte” 2005, Nr. 8, s. 3-9. 
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I. PROBLEM SPRAWIEDLIWO CI MI DZYPOKOLENIOWEJ 

W dalszej cz ci tego tekstu zajmiemy si  problemami, które odnosz  si  do 
istotnych kwestii sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej: najcz ciej kwestie 
sprawiedliwo ci pokoleniowej dyskutowane s  zw aszcza w kontek cie pro-
blematyki rodowiska naturalnego. Sposób gospodarowania cz owieka natu-
ralnie i nierozerwalnie zwi zany jest z ingerencj  w dzie o stwórcze. Natura, 
która jest baz  z ó  surowcowych, potraktowana zostaje tu jako miejsce 
sk adowania szkodliwych odpadów przemys owych. Skutkiem tego jest biolo-
giczna degradacja rzek, jezior i mórz oraz zanieczyszczenie powietrza. Naj-
bardziej powa nym, priorytetowym problemem globalnym jest zw aszcza po-
ziom st enia CO2 w atmosferze10. Kolejne pytania rodzi docelowe sk adowa-
nie odpadów, zw aszcza ska onych chemicznie i radioaktywnie. Szczególne 
wyzwanie ze wzgl du na skutki rozci gni te w czasie stanowi sk adowanie 
odpadów atomowych. 

Drugi problem rodowiska naturalnego dotyczy eksploatacji zasobów od-
nawialnych (lasów, gatunków zwierz t – jak ryby w oceanie itp.), która prze-
kracza zdolno ci ich regeneracji. Je eli zdewastowane zostan  niektóre gatun-
ki zwierz t i ro lin, wówczas nast pnym pokoleniom odbierze si  mo liwo
korzystania z nich. W przysz o ci mog oby si  za  okaza , e niektóre gatunki 
ro lin mog  ujawni  cenne w a ciwo ci lecznicze. Zatem mo liwo ci korzy-
stania, jakie odziedzicz  przysz e pokolenia, zostaj  ograniczone. 

Proces powstawania paliw kopalnych, jak ropa, gaz i w giel, obejmowa
miliony lat historii ziemi. Obecnie eksploatowane s  one w takim tempie, e
przynajmniej zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego mog  sprosta  potrzebom 
jednego lub dwu przysz ych pokole . Wiele krajów, jak Rosja, eksportuje 
swoje paliwa kopalne, importuj c w zamian dobra konsumpcyjne. W ten spo-
sób kapita  pa stwa eksploatowany zostaje przez obecne pokolenie bez ad-
nych korzy ci dla przysz ych pokole . St d te  Norwegowie w asne dochody 
ze sprzeda y ropy naftowej akumuluj  w wielkich funduszach pa stwowych, 
które dzi ki temu, e s  globalnie inwestowane, zapewni  zamo no  przy-
sz ym pokoleniom. Jedynie zyski z tych inwestycji Norwegowie przeznaczaj
na pokrycie bie cych wydatków publicznych. 

10 Por. Die deutschen Bischofe, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Kom-
mission Weltkirche Nr. 2. Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und 
ökologischer Gerechtigkeit. Ein Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels,
Bonn 2006; por. „Amosinternational Heft“ 2009, Nr. 1, Schwerpunktthema Klimawandel.   
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W wymiarze ekonomicznym, przerzucenie obci e  na barki przysz ych 
pokole  dokonuje si  przez zwi kszenie zad u enia zagranicznego pa stwa, 
które sp aca  b dzie musia o dopiero nast pne pokolenie. W okresie zwi k-
szania zad u enia mo na bowiem importowa  wi cej dóbr, a w okresie sp aty
zad u enia – mniej. W ten sposób obecne pokolenie jest w stanie wszelkie 
obci enia odsuwa  w przysz o . Inaczej jest w przypadku zad u enia krajo-
wego, które nie stanowi problemu etycznego w takim stopniu, jak zad u enie 
zagraniczne, poniewa  przysz e pokolenia dziedzicz   wierzytelno ci pa stwa 
(np. udzia y w pa stwie), jednak jako obywatele zmuszeni s  do sp aty d u-
gów. To wyrównuje si  na poziomie pokole , ale nie jako podzia  w obr bie 
pokole , poniewa  ci, którzy p ac  podatki na zad u enie pa stwa, nie musz
by  identyczni z tymi, którzy zmuszeni s  sp aca  odsetki za d ugi pa stwa. 

Dobrobyt gospodarczy danego kraju istotnie zale y od infrastruktury: dróg, 
trakcji kolejowych, sieci kanalizacyjnych, linii energetycznych itd. Obecne po-
kolenia czerpi  profity z infrastruktury, której pocz tki tworzenia si gaj  stu lat: 
trakcje kolejowe lub sieci kanalizacyjne, sieci metra. Pokolenia wspó czesne 
mog  zaniedbywa  inwestycje na utrzymanie i rozbudow  infrastruktury, a za-
razem konsumowa  wi cej. Dopiero przysz e pokolenia, celem zapobie enia 
za amaniu infrastruktury, b d  musia y dokona  znacznych inwestycji. Prakty-
cznie we wszystkich krajach by ego bloku socjalistycznego infrastruktura jest 
powa nie zaniedbana, podobnie jak stan mieszka .

Kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej maj  zwi zek z rozwojem ludno-
ciowym oraz z rozwojem systemów ochrony spo ecznej. Niemcy, podobnie 

jak Polska, odnotowuj  spadki w przyro cie naturalnym spo ecze stwa, po-
niewa  liczba zgonów przewy sza liczb  urodze . W Niemczech tendencja 
spadkowa trwa nieustannie od 1972 r. Wcze niej liczy spadkowe wyrówny-
wa y si  przez nap yw ludno ci, w tym równie  z Polski. W obecnej chwili 
liczba urodze  przypadaj cych na jedn  kobiet  w Polsce wynosi 1,39 dziecka 
i jest minimalnie wi ksza ani eli w Niemczech, gdzie wska nik wynosi 1,3711.
Je eli obecnie, inaczej ni  w minionych stuleciach, na przyrost naturalny nie 
patrzy si  ju  z perspektywy militarnej (by zapewni  armii odpowiedni  liczb
poborowych), stanowi on problem dla systemów ubezpiecze , zw aszcza 
ubezpiecze  emerytalnych, zdrowotnych i rentowych. Malej ca liczba osób 
p ac cych sk adki b dzie musia a utrzyma  zwi kszaj c  si  liczb  emerytów. 

11 S. F e l, Sozialethik in Polen. Geschichte und aktuelle Bedeutung, „Amosinternational“ 
2009, Nr 1, s. 58-61, zob. s. 58; Rz dowa Rada Ludno ciowa, Sytuacja demograficzna Polski. 
Raport 2009-2010, Warszawa 2010, s. 94. 
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Z tego powodu w Niemczech zmniejszono emerytury o 25-30%, celem obni-
enia wzrostu obci e  dla przysz ych pokole . Problemy, o których mowa, 

dadz  o sobie zna  ju  od 2020 r., natomiast zaostrz  si  od 2030 r. Pro-
blemem ni u demograficznego dotkni te zostan  zarówno osoby bezdzietne, 
jak i rodziny maj ce dzieci, które w o y y swój wk ad w funkcjonowanie sys-
temu umowy mi dzypokoleniowej. 

Ostatnia kwestia, któr  nale y tu podkre li , dotyczy wykszta cenia i wycho-
wania. M odsze pokolenie, które i tak pod wzgl dem liczebno ci b dzie mniej-
sze, powinno przynajmniej otrzyma  optymalne szanse wykszta cenia. Niemiec-
ki system kszta cenia wykazuje tu jednak powa ne braki, gdy  nie wszystkie 
dzieci (na przyk ad z warstw spo ecznie ni szych czy pochodz ce ze rodowisk 
imigracyjnych) otrzymuj  odpowiednie wsparcie12. Ilo  przypadków, gdzie 
uczniowie przerywaj  nauk  szkoln , jest wysoka. Równie  uczniowie, którzy 
uko czyli nauk  szkoln , nie maj  mo liwo ci dalszego kszta cenia zawodowe-
go. Wielu z tych, którzy podj li nauk  zawodu, przerywa j , wielu studentów 
nie ko czy rozpocz tych studiów. Równie  ci, którzy pomy lnie uko cz  nauk
w szko ach na poziomie podstawowym i wy szym, zadaj  sobie pytanie, czy 
wsparcie, jakie otrzymali, by o rzeczywi cie wystarczaj ce. Problemu wykszta -
cenia nie mo na redukowa  jedynie do przekazywania wiedzy o charakterze 
funkcjonalno-zawodowym. Nie kto inny, jak w a nie Ko cio y chrze cija skie 
w Niemczech ci gle podkre laj  rol  pe nego, integralnego wykszta cenia
w my l tradycji humanistycznej. W tradycji tej bowiem rozwój osobowo ci 
obejmuje nie tylko sport, sztuk , kultur  i polityk , lecz równie  religi  i prze-
kazywanie warto ci. St d te  wa ne s  zaj cia z religii, prowadzone zarówno 
we wszystkich szko ach publicznych, jak i w prywatnych szko ach ko cielnych. 
Zaj cia z religii powinny by  traktowane na równi z innymi przedmiotami 
szkolnymi, co tylko potwierdza fakt, e prawie we wszystkich cz ciach Nie-
miec religia mo e by  wybierana jako przedmiot na egzaminie maturalnym. 
Wprawdzie ka de nowe pokolenie samo dobrowolnie musi zdecydowa  co do 
przyj cia wiary religijnej i okre lonych warto ci, niemniej obowi zkiem star-
szego pokolenia jest stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania ta-
kich decyzji. W ramach obchodów 40-lecia „jubileuszu” rozruchów studenckich 
z roku 1968 z ich neomarksistowsk  ideologi , w Niemczech mia a miejsce de-
bata nad tym, w jakim stopniu rozpowszechnienie idei 1968 roku os abi o prze-
kazywanie warto ci (w tym równie  warto ci religijnych). 

12 Por. vbw- Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.), Bildungsgerechtigkeit, 
Jahresgutachten 2007, Wiesbaden 2007.  
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Na powy szym przyk adzie wida , e istnieje wiele kwestii, które dotycz
relacji zachodz cej pomi dzy sprawiedliwo ci  a pokoleniami. W rzeczywi-
sto ci relacja ta mo e by  kszta towana wy cznie z ukierunkowaniem na 
przysz o , gdy  zasadom sprawiedliwo ci pokoleniowej nie mo na zado -
uczyni  jedynie si  cofaj c. Je eli dzi  czerpiemy profity z osi gni  i ze spo-
sobu gospodarowania pokolenia, które odesz o, to nijak nie jeste my w stanie 
mu tego wynagrodzi . Prawdopodobnie, tak samo pokolenie, które obci one
zostaje konsekwencjami obecnego sposobu ycia, nie poci gnie do odpowie-
dzialno ci pokolenia nam wspó czesnego. Chrze cija stwo ukazuje jednak per-
spektyw  wykraczaj c  poza granice ziemskiego ycia, czego przyk adem jest 
z jednej strony cze  oddawana wi tym (praktykowana równie  w prote-
stantyzmie, gdy pomy limy o czci, z jak  w niemieckim powojennym prote-
stantyzmie oddaje si  zamordowanemu przez narodowych socjalistów w kwie-
tniu 1945 r. teologowi Dietrichowi Bonhoefferowi), a z drugiej, ju  patrz c
w przysz o , urzeczywistnianie Królestwa Bo ego – zapocz tkowanego tu na 
ziemi, które jednak wci  czeka na swe dope nienie. Chrze cija stwo prze-
chowuje nadziej , e wraz z powtórnym przyj ciem Chrystusa u ko ca czasów, 
cierpi ce wskutek niesprawiedliwo ci ofiary historii spotka sprawiedliwa nagro-
da, ci natomiast, którzy kosztem innych stali si  zwyci zcami historii wed ug 
czysto doczesnych kryteriów, poci gni ci zostan  do odpowiedzialno ci.

II. REFLEKSJE ETYCZNE 

Przeciwko traktowaniu sprawiedliwo ci pokoleniowej jako podstawowego 
wyzwania sprawiedliwo ci we wspó czesnym wiecie mo na sformu owa  te-
z  nast puj c : czy aby na pewno ludzkie ycie na ziemi powinno w ogóle 
istnie ? Dlaczego nie miano by niszczy rodowiska i eksploatowa  natury? 
Ludzko  mo e przecie  wygin , tak jak wygin y dinozaury czy ca e mi-
liony ró nych gatunków ro lin i zwierz t w historii ziemi13.

Sprzeciwiaj c si  tej tezie, chrze cijanin b dzie argumentowa , e decydowa-
nie o ko cu ycia ludzko ci na ziemi czy te  kresu ca ej ziemi jako takiej nie 
jest w stanie nast pi  wskutek zamierzonego dzia ania ludzi. Koniec zale y wy-

cznie od Boskiej woli. Ludzie maj  natomiast tak zorganizowa ycie na 
ziemi, zarówno wzajemne relacje, jak i relacje do bezosobowej natury, a eby 

13 Dieter Birnbacher – utylitarystyczny etyk z pewnymi zastrze eniami uwa a tego typu 
tez  za etycznie porz dan . Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 162.  
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ludzkie ycie mia o charakter trwa y. Je eli nawet nie podziela si  zasad wiary 
chrze cija skiej, to nie mo na uwa a  swego w asnego ycia na ziemi za ca -
kowicie bezsensowne – to jakby yczy  sobie, by si  nigdy nie narodzi . Fakty-
cznie, trzeba by  oboj tnym wobec przysz o ci ludzkiego ycia na ziemi, w ten 
sposób godz c si  na swój koniec. Je eli w argumentacji wyjdzie si  od tego, e
wi kszo  ludzi postrzega jednak swe ycie jako sensowne i warto ciowe, mo-
na s dzi , e owa wi kszo  opowie si  za trwa o ci ycia na ziemi. 

Koncepcja praw cz owieka w spo ecze stwie nowo ytnym opiera si  na 
uznaniu równej godno ci wszystkich ludzi. Owa równa godno  przys uguje 
równie  i przysz ym pokoleniom. Uznanie równej godno ci nasuwa pytanie 
o sprawiedliwy sposób gospodarowania z perspektywy przysz ych pokole .
Mo na zatem spróbowa  postawi  si  w po o eniu przysz ego pokolenia i za-
da  sobie pytanie: czy obecny sposób gospodarowania, w którym eksploatuje 
si  du  ilo  surowców, bezpowrotnie niszcz c niektóre obszary rodowiska 
naturalnego, mo na nazwa  sprawiedliwym czy jest on niesprawiedliwy? 

Je eli uzna si  zasadno  sprawiedliwo ci pokoleniowej wychodz c od sa-
mych jej podstaw, to w kontek cie wiary chrze cija skiej nasuwa si  pytanie 
o jej przes anki, o których czytamy w Biblii. Kwestie relacji mi dzypokole-
niowej poruszone zosta y w czwartym przykazaniu Dekalogu: „czcij ojca 
swego i matk  twoj , aby  d ugo y  na ziemi, któr  Pan, Bóg twój, da tobie” 
(Wj 20, 12 lub Pwt 2, 21). Wbrew rozpowszechnionej w d ugoletniej tradycji 
chrze cija skiej interpretacji pos usze stwa, jako pos usze stwa rodzicom 
i innym autorytetom, pierwotny sens powy szego tekstu nakazywa  pokoleniu 
produktywnie aktywnemu, by wykazywa o trosk  o starych i wymagaj cych 
troski rodziców. Zwraca na to uwag  kardyna  K. Lehmann, robi c wzmiank
do przyj tych interpretacji powy szego fragmentu przez wspó czesnych egze-
getów14.

W katolickiej etyce spo ecznej istnieje tradycja, która zgodnie z mottem 
w. Paw a „wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” (Tes, 5, 21), kon-

frontuje si  z ró nymi filozoficznymi nurtami badaj c je, czy i na ile nadaj
si , by je przyjmowa . Zasad  t  zastosowa w. Tomasz z Akwinu, przy re-
cepcji pism Arystotelesa. We wspó czesnych debatach na temat sprawiedliwo-

14 Zusammenhalt und Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung zwischen den Generatio-
nen, w: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Nr. 24, hrsg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003, s. 20 n.  
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ci szczególny odd wi k znajduj  pisma Johna Rawlsa15. W s ynnej Teorii 
sprawiedliwo ci Rawls ujmuje równie  kwestie sprawiedliwo ci pokolenio-
wej. Pos uguje si  tu modelem hipotetycznym. Ludzie powinni ustala  zasady 
sprawiedliwo ci, w tym równie  sprawiedliwo ci pokoleniowej, znajduj c si
jeszcze w stanie czystej natury, gdzie nie potrafi  przewidzie  swych przy-
sz ych pozycji spo ecznych. Ustalane przez nich zasady sprawiedliwo ci re-
gulowa  maj  przysz y status ka dego z nich. Stanowisko Rawlsa w kwestii 
sprawiedliwo ci pokoleniowej mo na scharakteryzowa  w taki sposób, e pod-
stawy, na jakich opiera si  sprawiedliwo  pokoleniowa, uzgadniane zostaj
w warunkach czystej natury za „zas on  niewiedzy”, gdzie uzgadniaj cy nie s
w stanie przewidzie , w którym pokoleniu przypadnie y  ka demu z nich. 
Ustanawia si  zatem zasad  sprawiedliwo ci, która – w ramach rozwoju kul-
tury ludzkiej – z jednej strony nie wywiera presji na wcze niejsze biedne po-
kolenia, które rezygnuj c z w asnej konsumpcji akumulowa y dobra dla po-
kole  przysz ych, a z drugiej, w my l tej zasady nie zezwala si  pokoleniom 
wcze niejszym, by prowadzi y rabunkow  polityk  surowcow  i ekologiczn ,
ze szkod  dla przysz ych pokole . W zasadzie Rawlsa chodzi raczej o aku-
mulacj  kapita u oraz o takie obchodzenie si  z zasobami surowcowymi, które 
prowadzi sukcesywnie do polepszenia sytuacji yciowej ka dego nast pnego 
pokolenia. 

Niektórzy autorzy uczestnicz cy w tzw. debacie etycznej16 twierdz , e to, 
co jeste my winni przysz ym pokoleniom, to jedynie godne cz owieka warunki 
ycia, których poziom materialny mo e by  poni ej obecnego poziomu dobro-

bytu osi gni tego w uprzemys owionych krajach Zachodu. Ja jednak –prze-
wiadczony o ekspansywnym charakterze rozwoju kulturalnego – opowiadam 

si  za tym, e nale y zak ada  i d y  do stopniowego podnoszenia poziomu 
ycia. Jakie czynniki maj  decydowa  o tym, e jakie  pokolenie ma by  wy-

kluczone z rozwoju kulturowego17? Ci, którzy opowiadaj  si  jedynie za pra-
wem do godziwych warunków ycia, które nale y zapewni  przysz emu poko-

15 Theory of justice, Cambridge Mass. 1971 (t umaczenie polskie: J. R a w l s, Teoria 
sprawiedliwo ci, Warszawa: PWN 1994). Równie  na ten temat: W. K e r s t i n g, John Rawls 
zur Einführung, Hamburg 1993 (na temat sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej s. 143-149). 
Spo ród etyków politycznych poza Rawlsem kwestiami sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej 
zajmowali si  Andrea Heubach, Hans Jonas, Dieter Birnbacher i Felix Eckhard.   

16 Na przyk ad: A. K r e b s, Wieviel Natur schulden wir der Zukunft? Eine Kritik am 
zukunftsethischen Egalitarismus, w: Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität, red. 
D. Birnbacher, G. Brudermüller, Würzburg 2001, s. 157-183.  

17 Por. W i e m e y e r, Gerechtigkeit..., s. 71-94. 
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leniu, nie s  w stanie poda  na poparcie swego postulatu adnego przekony-
wuj cego kryterium. 

W kontek cie problematyki sprawiedliwo ci pokoleniowej wyst puj  jeszcze 
dwa inne problemy. Po pierwsze: jak daleko mo na w ogóle przewidzie , czy 
sposób gospodarowania jednego pokolenia szkodzi nast pnemu pokoleniu b d
te  wp ywa na nie pozytywnie? Poniewa  rozwój spo eczno ci ludzkich jest 
otwarty wskutek innowacyjnych zdolno ci i kreatywno ci ludzi, niemo liwe 
staje si  przewidywanie przysz o ci na d u sz  met . Niemo no  przewidywa-
nia przemawia za tym, by podejmowa  dzia ania wed ug zasady ostro no ci, jak 
równie , by nie podejmowa  dzia a  powoduj cych nieodwracalne zmiany (np. 
ca kowite wyczerpanie zasobów surowcowych, kompletne wygini cie ca ych
gatunków). Po drugie: czy przy szacunkowej ocenie przysz ych dóbr dopusz-
czalne jest przeprowadzenie pewnego dyskonta (oprocentowania, a w ten spo-
sób i dewaluacji przysz ych zasobów)? Czy te  co  takiego narusza zasad  rów-
nego traktowania przysz ych pokole ? W tym wypadku argumentacja opowiada 
si  za rozwa nym stosowaniem dyskonta, poniewa  post p techniczny umo li-
wia przysz ym pokoleniom np. osi gni cie przy mniejszej ilo ci benzyny ta-
kiego samego stanu mobilno ci jak obecny. Nie mo na jednak, stosuj c si  do 
zasady ostro no ci, zbyt optymistycznie podchodzi  do post pu technicznego18.

Konkretyzuj c powy sze rozwa ania dotycz ce problematyki rodowiska 
i surowców (gdy  w odniesieniu do nich sprawiedliwo  pokoleniowa jest dys-
kutowana najintensywniej) mo na wyodr bni  nast puj ce punkty widzenia19:

a) rodowisk naturalnych, takich jak obszary wodne, powietrze itd., nie mo-
na obci a  zanieczyszczeniami w stopniu, przekraczaj cym mo liwo ci ich 

naturalnego samooczyszczenia, prowadzi to bowiem do degradacji np. rzek 
i jezior. 

b) W przypadku surowców odnawialnych (np. zasobów rybnych czy dzikiej 
fauny, zasobów le nych) z natury mo na czerpa  w takim stopniu, by nie prze-
kroczy  ilo ci przyrostu naturalnego i jej mo liwo ci regeneracyjnych. Gdy si
yje tylko z procentu, kapita  pozostaje nienaruszony. 

c) Ró norodno  natury (krajobraz, gatunki) nale y otoczy  trosk  zarówno 
ze wzgl dów estetycznych, jak i dlatego, e stanowi potencja  u yteczny.

18 W dyskursie filozoficzno-etycznym kwestia dyskontowania jest najcz ciej pomijana. 
Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit...

19 Por. M. V o g t, Das neue Sozialprinzip „Nachhaltigkeit” als Antwort auf die ökologische 
Herausforderung, w: Handbuch der Wirtschaftsethik, Hrsg. W. Korff u. a., Bd. I, Gütersloh 
1999, s. 237-257. 
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d) Eksploatacja surowców nieodnawialnych, jak ropa naftowa, jest uzasad-
niona, je li nast pnym pokoleniom zrekompensuje si  ich utrat . Poprzez roz-
wój substancji zast pczych/substytutów, nowej wiedzy, akumulacji kapita u
i in., mo na zagwarantowa  przysz ym pokoleniom warunki ycia, które nie b -
d  gorsze pomimo nieodwracalnej eksploatacji surowców nieodnawialnych. 

Kieruj c si  tymi kryteriami, zauwa a sie dzi  wiele problemów. Pierwsze 
kryterium dotyczy przede wszystkim emisji CO2 do atmosfery. Przy drugim 
kryterium nale y zastanowi  si  nad wycink  lasów tropikalnych i prze owie-
niem wielu obszarów morskich. W przypadku trzeciego, chodzi o to, by prze-
my le  si gaj c  daleko i przypuszczalnie nieodwracaln  ingerencj  w przy-
rod , jak np. pasywno  wobec wysychania Morza Aralskiego. Przy czwartym 
kryterium, trzeba wyj  od tego, e jak dot d nie ma adnych technologii za-
st pczych np. do produkcji benzyny jako paliwa nap dowego (samochody, sa-
moloty, statki). 

Równie  w odniesieniu do pozosta ych problemów istnieje mo liwo  bli -
szego sprecyzowania kryteriów etycznych. Zatem powinno si  pozwala  na 
zaci ganie d ugów przez pa stwo, ale tylko w sytuacji, kiedy s u y to d ugo-
terminowym inwestycjom, tak by ci, którzy b d  ponosi  koszty zad u enia
pa stwa, mogli równie  korzysta  z ich spo ytkowania. Zaci ganie d ugów 
mo e by  nawet usprawiedliwione z perspektywy sprawiedliwo ci pokolenio-
wej, je eli d ugoterminowy, pokoleniowy projekt finansowany zostaje przez 
poszczególne pokolenia w stopniu adekwatnym do czerpanych przez nie ko-
rzy ci. W ten sposób, patrz c z perspektywy sprawiedliwo ci pokoleniowej, 
wysoko  wspó czesnego zad u enia krajów mo e by  problematyczna, zw a-
szcza w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, poniewa  w tym wy-
padku d ugoterminowe kredyty zostaj  zaci gane celem realizacji krótkoter-
minowych dzia a .

W przypadku infrastruktury, w gospodarce mieszkaniowej i zak adach pro-
dukcyjnych powinna obowi zywa  umowa, wed ug której zu ycie ka dego 
z wymienionych sektorów na bie co kompensowane zostaje przez inwestycje 
maj ce na celu ich utrzymanie i regeneracj  tak, by zapobiec sukcesywnemu 
obni aniu ich warto ci. 

W odniesieniu do rozwoju ludno ciowego i zabezpieczenia spo ecznego, 
powinna obowi zywa  zasada, wed ug której ka dy obywatel ma zatroszczy
si  o w asn  przysz o . Mo na to osi gn  przez wychowanie w asnych dzie-
ci lub te  akumuluj c kapita . Nie mo na dopu ci  do sytuacji, e ludzie, my-
l c o swym zabezpieczeniu na staro , zak adaj , e to inni wychowuj  dzieci 

i na dzieci innych spadnie ci ar sfinansowania ich zabezpieczenia spo ecz-
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nego. W Niemczech, ze wzgl du na problemy demograficzne, wyra nie zmniej-
szono wysoko  emerytur dla osób bezdzietnych i osób posiadaj cych dzieci, 
oferuj c jednym i drugim uzupe niaj c  pomoc, pozwalaj c  gromadzi  kapi-
ta  na przysz o . Bardziej sprawiedliwie by oby jednak, gdyby wysoko
emerytur rodziców posiadaj cych co najmniej dwoje dzieci nie uleg a zmianie, 
natomiast zmniejszone zosta yby emerytury rodziców posiadaj cych jedno 
dziecko, wzgl dnie osób bezdzietnych, by w takiej sytuacji osoby bezdzietne 
musia y tworzy  fundusz kapita owy dla zabezpieczenia w asnej przysz o ci. 

W przypadku kszta cenia wa na by aby troska o stworzenie szans na zdoby-
cie dobrego wykszta cenia dla ogó u spo ecze stwa. Oznacza oby to na przy-
k ad, e w sytuacji, gdy zmniejsza si  liczba dzieci, nie zmniejsza si  ilo
rodków przeznaczonych na szkolnictwo. Dzi ki temu niezmieniona ilo rod-

ków zu yta zostaje na podniesienie jako ci wykszta cenia. Ponadto spo ecze -
stwo powinno umo liwi  przysz ym pokoleniom gruntowne poznanie podsta-
wowych warto ci religijnych i etycznych, które w przesz o ci okaza y si  fun-
damentalne w kszta towaniu ludzkiego wspó ycia. St d nale y przeciwstawi
si  d eniom, które pod wp ywem czysto ekonomiczno-funkcjonalnych punk-
tów widzenia, usi uj  usun  lekcje religii ze szkó  publicznych.  

III. KREOWA  WI CEJ SPRAWIEDLIWO CI POKOLENIOWEJ 

Zagwarantowanie sprawiedliwo ci pokoleniowej, przynajmniej w Niem-
czech, jest spraw  struktur i instytucji spo ecznych. Wyzwania sprawiedliwo ci 
pokoleniowej podj to tam na poziomie poprawek do Konstytucji, wyra nie w -
czaj c do niej zapis o ochronie rodowiska naturalnego jako jedno z zada  pa -
stwa. Obecnie w ramach dalszej rewizji Konstytucji20 (nowy Art. 20 b GG „Pa -
stwo w swych dzia aniach ma uwzgl dnia  zasad  zrównowa onego rozwoju 
i ochrania  interesy przysz ych pokole ”)21 dyskutuje si  nad tym, czy nie za-
ostrzy  ustale  dotycz cych zad u enia pa stwa. W celu wyakcentowania przy-
sz ych interesów spo ecze stwa przed o ono wniosek, by ka demu Niemcowi 
przyznano prawo wyborcze ju  od chwili urodzin. Do momentu uzyskania przez 

20 Por. J. T r e m m e l, Generationengerechtigkeit in der Verfassung, „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“  2005, Nr. 8, v. 21.2.2005, s. 18-28; A. L i e n k a m p, Nicht auf Kosten unserer 
Kinder. Generationengerechtigkeit als neuer Maßstab der Politik, „Herderkorrespondenz“ 
57(2003), s. 497-501; t e n e, Ansprüche noch nicht Gezeugter, Von der Generationengerech-
tigkeit zu den Rechten künftiger Menschen, „Herderkorrespondenz“ 62(2008), s. 204-208. 

21 Cyt. za: H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 209. 
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dziecko pe noletnio ci, korzystanie z tego prawa przypada oby rodzicom. Za 
pomoc  tego typu instrumentów próbuje si  wzmocni  wyborcz  opcj  opowia-
daj c  si  za lepsz  polityk  szkolnictwa i polityk  rodzinn , jak równie  za 
stworzeniem bardziej sprawiedliwych systemów zabezpiecze  spo ecznych.

Za zwi kszeniem sprawiedliwo ci pokoleniowej opowiada si  równie  ini-
cjatywa spo eczno-obywatelska, która problemom sprawiedliwo ci pokolenio-
wej nadaje spo eczny wyd wi k. Inicjatyw  t  jest „fundacja na rzecz praw 
przysz ych pokole ”22. Celem jej dzia a  jest zwi kszenie sprawiedliwo ci po-
koleniowej w spo ecze stwie niemieckim przez pisma, publikacje naukowe, 
kontakt z politykami i mediami. 

W Niemczech kwesti  sprawiedliwo ci pokoleniowej ju  od d u szego cza-
su podnosi y Ko cio y. W 1997 r. po trwaj cym przez rok procesie konsultacji 
ze spo ecze stwem niemieckim, dwa wielkie niemieckie Ko cio y opracowa y
wspólny, wysoce ceniony dokument zatytu owany Przysz o  w solidarno ci
i sprawiedliwo ci. W dokumencie, w s owie wprowadzaj cym (nr 4), wyja -
niono racj  podpisania wspólnego dokumentu, stwierdzaj c, e Ko cio y prze-
de wszystkim pragn  by  g osem pozbawionych g osu, czyli „przysz ego po-
kolenia”. W ró nych cz ciach dokumentu sygnatariusze zajmuj  si  proble-
matyk , w odniesieniu do której w nr 122 formu uj  etyczn  maksym :

Solidarno  odnosi si  nie tylko do obecnego pokolenia; obejmuje odpowiedzialno  za 
przysz e pokolenie. Obecnemu pokoleniu nie wolno gospodarowa  na koszt dzieci oraz  
dzieci tych dzieci, nie wolno eksploatowa  surowców, os abia  mo liwo ci funkcjonowania 
i wydajno ci gospodarki narodowej, zaci ga  d ugów i obci a rodowiska. Równie
przysz e pokolenia maj  prawo y  w niezniszczonym rodowisku, mog c liczy  na jego 
surowce. Powy sz  maksym  ostatnio próbuje si  okre la  jako zasad  zrównowa onego 
rozwoju oraz jako danie zrównowa onego rozwoju, czyli trwa ego i przysz o ciowego23.

Ko cio y przyjmuj  równie  na siebie obowi zki sprawiedliwo ci pokole-
niowej, gdy na przyk ad do ogrzewania czy zaopatrzenia w pr d swoich bu-
dynków stosuj  energie alternatywne, a na posiadanych przez siebie obszarach 
rolnych praktykuj  sposób uprawy przyjazny dla ekologii. Ko cio y oddzia uj
na spo ecze stwo przez fakt, e w ko cielnych instytucjach edukacji podej-
mowane s  kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej. 

22 Na przyk ad: Handbuch Generationengerechtigkeit, 2. Aufl., Hrsg. Stiftung für die 
Rechte zukünftiger Generationen, München 2003.  

23 Ko ció  wobec wspó czesnych problemów ycia gospodarczego.
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Centra edukacji ko cielnej w zakresie w asnego gospodarowania powinny 
by  przyk adem stosowania rozwi za  ekologicznych (np. przez stosowanie 
energii s onecznej do podgrzewania wody czy ogrzewania pomieszcze ). Pa -
stwo nie wykazuje troski o zabezpieczenie staro ci swych urz dników, nato-
miast Ko cio y z regu y sprosta y temu przez fundusze kapita owe. W posz-
czególnych diecezjach i w wielu instytutach zakonnych istniej  wystarczaj ce 
fundusze kapita owe, zabezpieczaj ce od strony finansowej emerytury dla 
urz dników ko cielnych i ksi y, a tak e zabezpieczaj ce staro  osobom 
zakonnym. Bardzo rzadko instytucje ko cielne zmuszone s  zaci ga  kredyty, 
a je eli nawet, to wy cznie na inwestycje d ugoterminowe. Przed mianowa-
niem na biskupa Eichstätt Gregor Hanke by  opatem klasztoru benedykty -
skiego Planstetten, urz dzonego na sposób ekologiczny, którego funkcjono-
wanie mo e by  przyk adem ekologicznie zorganizowanej instytucji24.

Zwi zek demografii i systemów zabezpiecze  spo ecznych oraz wyrastaj -
cych z nich problemów sprawiedliwo ci pokoleniowej by  szczególnie dys-
kutowany w Niemczech w latach 2003-2004. Ko cio y jako obro cy przy-
sz ych pokole   równie  aktywnie w czy y si  w t  debat . Poprzedni prze-
wodnicz cy Konferencji Episkopatu Niemiec kardyna  Karl Lehmann25 po-
wi ci  tej problematyce swój referat rozpoczynaj cy jesienne zgromadzenie 

konferencji biskupów w 2003 r. Na szczeblu Konferencji Episkopatu Niemiec 
problemy spo eczno-etyczne opracowywane s  przez Komisj  VI. Komisja, 
której przewodzi arcybiskup Monachium i Fryzyngi dr Reinhard Marx, wcze -
niej profesor chrze cija skiej etyki spo ecznej, skupia równie  innych bisku-
pów i doradców (reprezentuj cych dziedzin  chrze cija skiej etyki spo ecznej, 
a tak e nauki ekonomiczne, prawne i spo eczne). Oprócz nich znajduj  si
w niej równie  (byli) politycy, cz onkowie zarz du zwi zków zawodowych 
itd. Pozwala to Komisji nie tylko prowadzi  prac  nad poszczególnymi pro-
cesami politycznymi, lecz równie  odpowiada  na pytania, w jaki sposób pro-
ponowane przez Komisj  stanowiska maj  by  w czone w polityczny proces 
podejmowania decyzji. Komisja opowiedzia a si  m.in. za reform  systemów 
zabezpiecze  spo ecznych, dzi ki jej pracom (konkretnie ekologicznej grupy 
roboczej) Komisja zwróci a uwag  na szereg problemów. Zw aszcza studia 
dotycz ce zmian klimatycznych spotka y si  z wielkim uznaniem zarówno 
w spo ecze stwie niemieckim, jak i w Ko ciele katolickim poza granicami 

24 Na temat inicjatyw tego typu w Ko ciele niemieckim: Die deutschen Bischöfe, Der 
Klimawandel a.a.O., sw. 59ff.  

25 Por. L e h m a n n, Zusammenhalt...



 SPRAWIEDLIWO  MI DZYPOKOLENIOWA – WYZWANIE SPO ECZNO-ETYCZNE 85

Niemiec. W odniesieniu do „zabezpiecze  spo ecznych”, na wniosek Komisji 
powsta a ekspertyza26, w której postuluje si  wi ksze wiadczenia w ubez-
pieczeniach emerytalnych dla rodziców z dzie mi. Na posiedzenia Komisji za-
praszani s  równie  politycy, by wraz z nimi Ko ció  móg  przedyskutowa
wa ne dla siebie kwestie. W ten sposób przed kilku laty obecna kanclerz 
Angela Merkel uczestniczy a w dyskusjach Komisji jeszcze jako przywód-
czyni opozycji, podobnie jak w marcu 2008 r. Franz Müntefering, ówczesny 
wicekanclerz i przewodnicz cy Partii Socjaldemokratycznej. 

Podobnie Synod Ko cio a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) w 2004 r. 
w Magdeburgu przyj  jako g ówny temat i opracowa  ekspertyz  zatytu o-
wan : Stosunki mi dzypokoleniowe (Verhältnis der Generationen). Przewodni-
cz cy Rady EKD biskup Huber z Berlina, a tak e inni biskupi Ko cio a ewan-
gelickiego, wypowiadali si  na ten temat w wielu swych wyst pieniach27. Ko -
cio y, anga uj c si , nie dzia a y stricte politycznie, lecz zgodnie ze swoim 
pos annictwem, by „umo liwia  polityk ” przygotowa y grunt dla dzia ania
politycznego. Ich zadaniem nie jest zajmowanie si  technicznymi szczegó ami 
prawodawstwa, lecz wskazywanie na istotne dla polityki etyczne podstawy da-
nej problematyki. Znaczenie Ko cio ów dla pracy polityków polega na tym, e
wskazuj  one kierunek dzia a  w duchu sprawiedliwo ci pokoleniowej, wy-
st puj c jako obro cy przysz ych pokole . Wysi ki Ko cio a w Niemczech, ma-
j ce na celu wp ywa  na polityk , obejmuj  wiele p aszczyzn. Przewodnicz -
cy konferencji biskupów komunikuj  si  z przywództwem g ównych partii 
politycznych. Przedstawiciele obu Ko cio ów – ewangelickiego i katolickiego 
– w Berlinie na bie co uczestnicz  jako obserwatorzy w pracach ustawodaw-
czych, pozostaj c w kontakcie z deputowanymi oraz z pracownikami urz dów
ministerialnych. Katolicy wieccy oraz powo ane przez nich stowarzyszenia, 

26 Por. Arbeitshilfen Nr. 214: Familiengerechte Rente. Gutachten im Auftrag der Kommis-
sion für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz zu einer fami-
liengerechten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, Hrsg. Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz,  Bonn 2008.  

27 Kundgebung zum Schwerpunktthema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der 
Generationen“; Beschluss zu den Thesen als Anlage zu der Kundgebung zum Schwerpunkt-
thema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der Generationen“; W. H u b e r, „Refor-
men – notwendig, aber gerecht“ – Rede in Gladbeck am 3.12. 2004 und Ch. K ä h l e r, Du 
sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtigkeit in biblischer Perspektive – Vortrag 
bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer in Deutschland, 30.4.2004 
(por. http.www.ekd.de letzter Zugriff 5.5.09). 
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zrzeszaj c si  w Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich, zabieraj  g os
i zajmuj  stanowiska wobec okre lonych kwestii politycznych. Centralny Ko-
mitet jest rodowiskiem, w którym obecne s  zarówno stanowiska ró nych sto-
warzysze  i partii, z których wywodz  si  jego cz onkowie. Za  cz onkowie 
zrzeszeni w Centralnym Komitecie informuj  swoje stowarzyszenia i partie co 
do stanowisk reprezentowanych przez Komitet. W dzisiejszym spo ecze stwie 
mediów chodzi przecie  o zwrócenie uwagi na konkretne stanowiska Ko cio a.

Aby spo eczne oddzia ywanie Ko cio ów mog o by  skuteczne potrzebne s :
a) etyczno-teologiczna refleksja 
b) wysoki poziom wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i spo ecznych 

lub wyniki innych nauk maj ce znaczenie w formu owaniu ocen z pozycji 
etycznej (ekologia) 

c) uwzgl dnianie logiki politycznego procesu podejmowania decyzji (kwe-
stia w a ciwego miejsca i momentu) i kszta towania opinii publicznej 

d) wspieranie stanowiska Ko cio a przez wiernych, którzy jako wyborcy s
w stanie z o y  na szal  opcji Ko cio a w asne prawo wyborcze. 

IV. UWAGI KO COWE 

W perspektywie d ugofalowej sprawiedliwo  pokoleniowa stanowi g ów-
ne wyzwanie etyczne, które nie tylko dotyczy demografii Niemiec i Polski, 
lecz praktycznie wszystkich krajów UE. W skali ogólno wiatowej znaczenie 
ma zw aszcza wymiar ekologiczny, jak i problem obchodzenia si  z surow-
cami naturalnymi. Wyst puj  równie  problemy sprawiedliwo ci pokolenio-
wej, uwarunkowane specyfik  poszczególnych krajów. Poniewa  w procesie 
politycznym przysz e pokolenia nie maj  jeszcze prawa decydowania, istnieje 
zagro enie, e ich interesy zostan  zaniedbane, a obecne pokolenie czerpa
b dzie profity kosztem przysz ego. Dlatego wa nym zadaniem Ko cio a jest 
zwracanie uwagi na tak donios e problemy etyczne. Chrze cija stwo zawiera 
w sobie niewyczerpany potencja , jest to zarówno potencja  przysz o ci, jak 
i nadziei. Uprawnia on do tego, by chrze cija stwo wyst powa o w roli obro -
cy sprawiedliwo ci pokoleniowej. 

Przek ad z j zyka niemieckiego ks. dr Maciej Hu as
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INTERGENERATIONAL JUSTICE AS A SOCIAL-ETHICAL CHALLENGE 

S u m m a r y 

The article draws the reader’s attention to the category of intergenerational justice, that is 
justice concentrated on the space between two points that are distant from each other, and asks 
the question about how social relations improved during the life-time of one generation and 
how they deteriorated in the life-time of another; as well as one if one generation may burden 
another one that follows it with its own charges, in this way setting itself free of them. In a 
long-term perspective intergenerational justice is the main ethical challenge that concerns not 
only German and Polish demography, but practically that of all the European Union countries. 
In the worldwide scale especially the problem of ecology is significant, as well as the problem 
of dealing with natural resources. Since in the political process future generations do not yet 
have the right to make decisions, there is a threat that their interests will be neglected, and the 
present generation will make profits at the cost of the future ones. This is why drawing 
everybody’s attention to so important ethical issues is one of the Church’s significant tasks. 
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