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Eessõna

Võrdsus otseses tähenduses on ideaalne vili reetmiseks. Pühendunud mehed ja naised 

reedavad selle, või näivad seda tegevat, nii pea kui nad organiseerivad võrdsusliikumise ja 

jaotavad  omavahel  võimu,  positsioone  ja  mõjujõudu.  Tegevjuht,  kes  mäletab  kõikide 

liikmete eesnimesid, pressisekretär, kes on erakordselt osav ajakirjanikega ümberkäimisel, 

väsimatu  eestkõneleja,  kes  tuuritab  mööda  kohalikke  rakukesi  ja  „ehitab 

rohujuuretasandit“. Sellised inimesi on tarvis, nad on ka vältimatud, ja kindlasti pole nad 

kaasvõitlejatega päris võrdsed – kas nad on reeturid? Võib olla – ent võib ka mitte olla.

Võrdsuse tõmme ei  ole  seletatav selle  sõnasõnalise tähendusega.  Me võime unistada 

autokraatlikus või oligarhilises riigis elades ühiskonnast, millest võimu jagatakse ja kõigi 

jagu on samane.  Ent  me teame, et  seda sorti  õiglus ei  ela  üle  uute liikmete  esimest 

kohtumist. Keegi valitakse esimeheks, keegi teeb suurepärase etteaste ja veenab teisi end 

järgima.  Päeva  lõpuks  oleme  me  hakanud  ühte  teisest  eristama  –  selle  jaoks  need 

kokkusaamised ongi.  Kapitalistlikus riigis elamisel  me võime unistada ühiskonnast,  kus 

kõigil  on  sama rahahulk.  Ent  me teame,  et  see  raha,  mis  on  pühapäeva  keskpäeval 

võrdselt jaotatud on ebavõrdselt ümberjaotatud juba enne nädalalõppu. Mõned inimesed 

säästavad, teised investeerivad, ja siiski teised kulutavad (ja nad teevad seda erinevatel 

viisidel). Raha ongi selleks, et teha need erinevad tegevused võimalikuks ning kui seda 

poleks olemas, siis aineliste hüvede bartertehingud viiks,  kuigi  mõnevõrra aeglasemalt, 

samade tulemusteni. Feodaalses riigis elamisel, me võime unistada ühiskonnast, kus kõik 

selle liikmed on võrdselt austatud ja respekteeritud. Ent ehkki me võime igaühele anda 

sama tiitli, me teame, et pole võimalik salata – tegelikult me tahame suutlikust tunnustada 

– paljusid erinevaid oskuse, tugevuse, tarkuse, vapruse, lahkuse, energia ja võlu astmeid, 

mis eristavad ühte indiviidi teisest.

Ega oleks ka paljud meist, kes lähtuvad õiglusest, õnnelikud selle rezhiimiga, mis suudaks 

säilitada võrdsuse sõnasõnalise tähenduse: riik kui Prokrusteses säng. Frank Parkin on 

kirjutanud: „Egalitarianism näib nõudvat poliitilist süsteemi, milles riik on alaliselt võimeline  

kontrolli all hoidma neid sotsiaalseid ja ametigruppe, mis tänu oskustele või haridusele või  

isiklikele  atribuutidele  võiks  vastasel  korral  …  nõuda  ebaproportsionaalset  osa 

Studia Cartesiana Estonica (2010)



Michael Walzer - Õigluse sfäärid

ühiskondlikest hüvedest. Kõige tõhusam viis hoida selliseid gruppe kontrolli  all  seisneb 

poliitilise organiseerumise õiguse keelamises.“1

Seda kirjutab võrdsuse sõber. Vastased on isegi kärmemad nõutavate repressioonide ja 

üksluiset  ning  hirmutavat  konformsust,  mida  see  tekitaks,  kirjeldamisel.  Võrdsete 

ühiskond, väidavad nad, oleks ebategelikkuse maailm, kus inimesed, kes tegelikult ei ole 

sarnased,  oleks  sunnitud  välja  nägema  ja  käituma  nagu  nad  oleksid  sarnased.  Ja 

võltslikkus  oleks  pealesunnitud  eliidi  või  avangardi  poolt,  kelle  liikmed  teesklesid 

omakorda, et nemad ei ole kohal. See ei ole kuigi paljulubav väljavaade.

Ent see ei ole see, mida me peame silmas võrdsuse all. On olemas egalitaarid, kes on 

omaks võtnud Parkini argumendi ja on teinud rahu poliitiliste repressioonidega, ent nende 

usutunnistus on armutu ja niivõrd kui sea on tähele pandud see ei tõmba kaasa kuigi palju 

järgijaid.  Isegi  „lihtsa  võrdsuse“  kaitsjad  ei  pea  tavaliselt  silmas  tasakaalustatud  ja 

konformistlikku ühiskonda. Ent mida nad silmas peavad? Mida saab võrdsus tähendada 

kui seda ei saa võtta sõnasõnaliselt? Konventsionaalsete filosoofiliste küsimuste küsimine 

ei ole esmane eesmärk: millisel määral oleme me üksteisega võrdsed? Ning tänu millistele 

omadustele  oleme me neis  suhetes  võrdsed? Terve  see raamat  on  keerulisemat  sorti 

vastus  neist  küsimustest  esimesele,  vastust  teisele  küsimusele  ma  ei  tea,  ehkki  oma 

viimases peatükis ma pakun välja ühe asjassepuutuva iseloomuliku joone. Ent kindlasti on 

neid  rohkem kui  üks,  teisele  saab  usutavamalt  vastata  nimekirjaga  kui  ühe  sõna  või 

fraasiga. Vastus puutub teise tunnustamisse inimolendina, sama liigi liikmetena, ja see, 

mida me tunnustame on kehad, vaimud, tunded, lootused ja võibolla isegi hinged. Selle 

raamatu sihina ma eeldan seda äratundmist. Me oleme väga erinevad ja me oleme samuti 

ilmselt sarnased. Edasi, millised keerulised sotsiaalsed ümberkorraldused lähtuvad sellest 

erinevusest  ja  sarnasusest.  Võrdsuse  algtähendus  on  negatiivne,  egalitarianism  on 

algupäralt  abolitsionistlik  poliitika.  See  ei  sea  sihiks  mitte  ainult  kõigi  erinevuste 

kõrvaldamist,  vaid  eraldivõetavat  erinevuste  hulka,  ja  erinevat  hulka  erinevates 

aegruumides.  Selle  sihtmärgid  on  alati  spetsiifilised:  aristokraatlikud  privileegid, 

kapitalijõukus, bürokraartlik võim, rassiline või seksuaalne ülemvõim. Siiski igal võitlusel on 

sarnane  väliskuju.  Kaalul  on  ühe  inimgrupi  võim  domineerida  kaaslaste  üle.  Asi  pole 

tõigas,  et  on rikkad ja  vaesed,  kes tekitavad vajaduse egalitaarse poliitika järele,  vaid 
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faktis,  et  rikkad „rõhuvad vaeseid“  sunnivad nad vaesusse,  sunnivad peale aupaklikku 

käitumist.  Sarnaselt,  ei  ole  asi  aristokraatide  ja  lihtinimeste  või  ametipidajate  ja 

tavakodanike olemasolus (ja kindlasti mitte erinevate rasside ja sugude olemasolus), mis 

tekitab  üldise  sotsiaalsete  ja  poliitliste  erinevuste  kaotamise  nõude,  see on see,  mida 

aristokraadid teevad lihtinimestele, mida ametnikud teevad lihtkodanikele, mida võimuga 

inimesed teevad võimuta inimestele.

Alluvuse  kogemus –  isiklik  alluvus  –  seisab  võrdsusvaate  taga.  Selle  vaate  vastased 

väidavad  sageli,  et  egalitaarset  poliitikat  käivitavad  tunded  on  kadedus  ja  tõrjutus,  ja 

tõepoolest  sellised  tunded  käärivad  igas  alagrupis.  Teatava  määrani  need  kujundavad 

seda  poliitikat:  niisiis  kui  „toores  kommunism“,  mida  Marx  kirjeldas  enda  varastes 

käsikirjades ja mis pole muud kui kadeduse seadustamine. 2 Ent kadedus ja tõrjutus on 

ebamugavad tunded,  mitte  keegi  ei  naudi  neid  ja ma arvan,  et  täpsuse huvides tuleb 

nentida, et egalitarianism ei seisne mitte niivõrd väljamängimises, kuivõrd on teadlik katse 

vältida tingimust, mis seda tekitab. Või teeb need surmavaks – sest on olemas kadeduse 

liik, mis asub, nii  öelda, sotsiaalse elu pinnal ja sellel ei ole tõsiseid tagajärgi. Ma võin 

kadestada naabri rohelist kätt või tema sügavat baritonihäält või isegi tema võimet võita 

meie sõprade austust, ent see ei pane mind organiseerima poliitilist liikumist.

Poliitilise egalitarianismi eesmärk on dominatsioonivaba ühiskond. See on aktiivne lootus, 

mida  kirjeldab  sõna  võrdsus:  lõpp  kummardamisele,  koogutamisele,  lipitsemisele, 

ilallakkumisele, lõpp hirmust värisemisele, lõpp kõikvõimsusele, ei ole enam ei isandaid 

ega orje. See ei ole mitte erinevuste kõrvaldamine, me ei pea kõik olema sarnased või 

omama  sama  hulka  samu  asju.  Mehed  ja  naised  on  teineteisega  võrdsed  (kõigiks 

olulisteks  moraalseteks  ja  poliitilisteks  eesmärkideks)  kui  keegi  ei  oma  ega  kontrolli 

dominatsiooni vahendeid. Ent dominatsioonivahendid on erinevalt moodustatud erinevates 

ühiskondades. Sünnipära ja veri, maaomand, kapital, haridus, jumalik arm, riigivõim – kõik 

need on ühel või teisel hetkel aidanud kaasa mõnede inimeste domineerimisele teiste üle. 

Dominatsiooni  on alati  vahendanud mõni  sotsiaalsete hüvede hulk.  Ehkki  kogemus on 

isiklik, mittemiski isikutes endis ei määra selle iseloomu. Seega, jällegi, võrdsus sellisel 

kujul nagu me oleme sellest unistanud, ei nõua inimeste allasurumist. Me peame mõistma 

ja kontrollima sotsiaalseid hüvesid, me ei pea venitama ega kokku suruma inimesi. Minu 
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eesmärk on selles raamatus kirjeldada ühiskonda, milles ükski sotsiaalne hüve ei teeni 

ega saa olla dominatsiooni vahendiks. Samas ma ei püüa kirjeldada kuidas me saaksime 

luua  sellist  ühiskonda.  Kirjeldus  ise  on  piisavalt  raske:  egalitaarsus  ilma  Prokrustese 

sängita,  aktiivne  ja  avatud  egalitaarsus,  mis  ei  klapi  pelgalt  selle  sõna  sõnasõnalise 

tähendusega,  vaid  rikkama  vaateviisi  andmine,  egalitaarsus,  mis  on  kooskõlas 

valikuvabadusega. Samal ajal, ei ole minu eesmärgiks visandada mittekuskil asuv utoopia 

või siis filosoofiline ideaal, mida saab rakendada kõikjal. Võrdsete ühiskond on meie endi 

käeulatuses. See on praktiline võimalus nüüd ja praegu, niigi latentselt, nagu ma kavatsen 

näidata, meie jagatud arusaamises sotsiaalsetest hüvedest. Meie jagatud arusaamised: 

see vaade on asjakohane sotsiaalsele maailmale,  milles see välja arendati,  see ei  ole 

asjakohane või mitte, ilmtingimata, kõigile sotsiaalsetele maailmadele. See sobib kokku 

teatud  arusaamaga  sellest,  kuidas  inimesed  on  üksteisega  seotud  ja  kuidas  nad 

kasutavad asju, mida nad teevad kujundamaks neid suhteid.

Minu argument on radikaalselt partikularistlik. Ma ei väida, et ma olen saavutanud suure 

distantsi  sotsiaalsest  maailmast,  milles  ma  elan.  Üks  võimalusi  selle  filosoofilise 

ettevõtmise  alustamiseks  –  võib-olla  et  originaalne  laadilt  –  on  koopast  välja  jalutada, 

lahkuda linnast, ronida mäkke, leida endale objektiivne ja universaalne seisukoht. Seejärel 

kirjeldada  igapäevase  elu  maastikku  kaugelt,  nii  et  see  kaotab  enda  partikulaarsed 

kontuurid ja omandab üldise kuju. Ent ma pean silmas koopas seismist, linnas, maa peal. 

Teine  viis  filosoofiat  teha on tõlgendada kaaskodanikele  tähendustemaailma,  mida me 

jagame.  Õiglus  ja  võrdsus  võivad  mõistetavalt  olla  välja  töötatud  kui  filosoofilised 

artefaktid, ent õiglane ja egalitaarne ühiskond ei saa. Kui selline ühiskond ei ole juba kohal 

–  peidetult,  meie  mõistetes  ja  kategooriates  –  me ei  hakka  kunagi  seda  konkreetselt 

teadma või tegelikult mõistma.

Selleks, et pakkuda võimalik egalitaarne reaalsus, ma üritasin esitada oma argumenti läbi 

kaasaegsete  ja  ajalooliste  näidete,  Ameerika  Ühendriikide  ühiskonna  distributsiooni 

selgitustega  ja  kontrastis  teiste  ühiskondadega.  Distributsioonid  ei  anna  dramaatilisi 

selgitusi ja ma suudaks vaevaliselt rääkida haruldasi lugusid alguse, keskpaiga ja lõpuga, 

moraali  nimel.  Minu näited on jämedad visandid,  mõnikord keskendatud distributsiooni 

agentidele  (teguritele),  mõnikord  protseduuridele,  mõnikord  kriteeriumitele,  mõnikord 

Studia Cartesiana Estonica (2010)



Michael Walzer - Õigluse sfäärid

kasutusele ja asjade, mida me jagame, jaotame ja vahetame, tähendusele. Nende näidete 

mõte on osutada asjade endi jõule või, enamgi, meie asjade mõistmisviisi jõudu. Me loome 

sotsiaalse maailma samavõrd vaimu kui kätega ja eraldivõetud maailm, mille me oleme 

loonud, pakub ennast egalitaarsele tõlgendusele. Aga jällegi mitte otsesele egalitaarsusele 

– meie mõisted on selleks liiga keerulised, ent need kalduvad kindlalt pagendama asjade 

kasutust dominatsiooni eesmärgil.

Selle  pagendamise  eest  vastutab,  ma  arvan,  vähem  universalistlik  isiku  käsitus  kui 

pluralistlik hüvede mõiste. Niisiis järgnevatel lehekülgedel ma imiteerin John Stuart Milli 
ja loobun suuremast osas eelistest, mida minu argument võiks saada inim- ja sünnipäraste 

õiguste ideedest. 3

Mõned aastad tagasi, kui ma kirjutasin sõja kohta, ma toetasin ennast tugevalt õiguste 

ideele. Sest õiglase sõja teooria võib tõepoolest olla tuletatud kahest kõige põhilisemast ja 

laialdasemalt  tunnustatud  inimõigusest  ja  nende  kõige  lihtsamast  negatiivsest  vormist: 

mitte olla elust või isikuvabadusest ilma jäetud. 4 Mis veelgi olulisem, need kaks õigust 

vastutavad moraalsete otsuste eest,  mida me kõige sagedamini teeme sõja ajal.  Need 

tõepoolest töötavad. Ent neist on vaid piiratud abi distributiivse õiglus üle mõtlemisel. Ma 

pöördun nende poole peamiselt peatükkides liikmelisuse ja heaolu, isegi seal ei aita need 

meid üleliia asja tuumale lähemale. Püüd luua täielik õigluse seletus või kaitsta võrdsust 

õigusi rohkendades muudab üsna pea farsiks selle, mida see paljundab. Öelda seda, mida 

me arvame inimesed peavad omama, et neil oleks õigust omada seda pole päris sama 

asi. Meestel ja naistel on tõepoolest õigused peale elu ja vabaduse, ent need ei lähtu meie 

ühisest inimsusest, need tulenevad ühistest sotsiaalsete hüvede kontseptsioonidest, need 

on loomult lokaalsed ja partikulaarsed. Ega saa Milli kasulikkuse printsiip funktsioneerida 

kui  äärmisim  abinõu  võrdsuse  argumendis.  „Utilitaarsus  (kasulikkus)  kõige  laiemas 

tähenduses“ võib funktsioneerida, ma oletan, mistahes meile sobival viisil. Ent klassikaline 

utilitarism  nõib  nõudvat  koordineeritud  programmi,  väga  spetsiifilist  keskset  plaani 

sotsiaalsete hüvede jaotamiseks. Ja kui see plaan võib luua midagi sellest nagu võrdsus, 

see  ei  loo  võrdsust  nii  nagu  ma  olen  seda  kirjeldanud,  vaba  kõikvõimalikust 

dominatsioonist:  sest planeerijate võim oleks dominantne. Kui me austame sotsiaalseid 

tähendusi, siis distributsioone ei saa koordineerida, kas osutusega üldisele õnnelikkusele 
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või  viitega  millelegi  muule.  Dominatsioon  välistub  vaid  juhul  kui  sotsiaalseid  hüvesid 

jaotatakse  distinktsel  ja  „seesmisel“  põhjusel.  Ma  seletan  seda  esimeses  peatükis  ja 

seejärel  argumenteerin,  et  distributiivne  õiglus  ei  ole  –  mida  utilitarism  kindlasti  on  – 

integreeritud  teadus,  vaid  diferentseerimise  kunst.  Ja  võrdsus  on  lihtsalt  selle  kunsti 

tulemus – vähemalt meile, antud materjaliga töötamisel. Ülejäänud raamatu osas, seega, 

ma üritan kirjeldada neid materjale asju, mida me valmistame ja jaotame, ükshaaval. Ma 

üritan jõuda jälile sellele, mida julgeolek, heaolu, raha, amet, haridus, vaba aeg, poliitiline 

võim jne, tähendab meile, kuidas need figureerivad meie elus, ja kuidas me võime jagada, 

jaotada ja vahetada neid, kui me oleksime vabad mistahes dominatsioonist.

Princeton, New Yersey, 1982
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