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Samostanowienie narodowe – 
dylematy prawne i polityczneJerzy J. Wiatr

Z asada samostanowienia narodowego – 
jedna ze szczytnych zasad prawa mię-

dzynarodowego – rodzi poważne dylematy 
interpretacyjne, z którymi borykają się, ze 
zmiennym szczęściem, politycy i prawnicy. 
Z pozoru jasna i przejrzysta, okazuje się 
pełna pułapek, a jej szlachetny sens moralny 
zostaje wystawiony na ciężką próbę w kon-
frontacji z realiami świata polityki.

Każdy naród ma niezbywalne prawo do 
tego, by być suwerenem we własnym pań-
stwie. Zasada ta wyrasta z demokratycznej 
zasady, iż władza państwowa pochodzi 
z woli ludu (narodu), który jest suwere-
nem we własnym państwie. Korzenie tak 
rozumianej zasady samostanowienia tkwią 
w dwóch procesach mających swe źródła 
w przemianach politycznych XVII i XVIII 
stulecia.

 Ewolucja zasady  
samostanowienia 

Pierwszym z  nich było uznanie su-
werenności państw europejskich, która 
wyparła wcześniejszą koncepcję jedności 
chrześcijańskiej Europy pod zwierzchnią 
władzą papieża i cesarza (Republica Chri-
stiana). Zasada ta nie zapobiegła walce 

papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo 
w  świecie zachodniego chrześcijaństwa, 
ale aż do XVII wieku nie pozostawiała 
wiele miejsca dla suwerenności poszcze-
gólnych państw i  ich władców. W  XVI 
wieku system stanął przed wyzwaniem, ja-
kie stanowiły dla niego ambicje władców 
i  nowe koncepcje prawników. Angielski 
król Henryk VIII przeforsował Akt Su-
premacji (1534), ustanawiający niezależny 
od papiestwa Kościół Anglii, i sam stanął 
na jego czele. Była to pierwsza udana se-
cesja od Republica Christiana1. Niespełna 
pół wieku później francuski prawnik Jean 
Bodin (1530-1596) w traktacie Sześć ksiąg 
o  Rzeczypospolitej (1576) wyłożył zasa-
dę absolutnej suwerenności władcy, który 
w myśl tej nowej doktryny stawał się impe-
rator in regno suo. Wynikające z reformacji 
wojny religijne – z wojną trzydziestoletnią 
na czele – stworzyły nowy układ sił, które-
go prawnym wyrazem był traktat westfalski 
(1648), afirmujący zasadę absolutnej suwe-
renności władców.

1 Tak to widzi Robert Jackson w: Suwerenność: ewo-
lucja idei, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2010,  
s. 58.
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Władców – ale nie narodów. Idea 
suwerenności narodu zakłada nie 
tylko zewnętrzną suwerenność 
państwa, lecz także wewnętrzną 
suwerenność ludu-narodu, który 
ma być źródłem władzy państwo-
wej, a więc najwyższym suwere-
nem. Ta prawdziwie rewolucyjna 
zasada miała swe źródła w pra-
wie natury, z którego Emerich de 
Vattel (1714-1767) wyprowadzał 
prawo narodu do wolności, a Je-
an-Jacques Rousseau (1712-1778) 
– koncepcję umowy społecznej, 
w myśl której prawo jest wyrazem 
woli ogółu członków społeczności 
wyrażanym w głosowaniu2. W życie 
zasadę tę wprowadziły dwie wielkie 
rewolucje końca XVIII wieku. Ame-
rykańska Deklaracja Niepodległości 
(1776) i francuska Deklaracja Praw 
Człowieka i Obywatela (1789) wy-
rażały ideę suwerenności narodu, 
którego prawo do rządzenia sobą 
wyprowadzały z naturalnego pra-
wa do wolności.

Pierwszy z tych aktów był zarazem ma-
nifestem powstania nowego narodu. Bun-
tujący się przeciw brytyjskiemu monarsze 
mieszkańcy trzynastu amerykańskich ko-
lonii początkowo domagali się jedynie tych 
praw politycznych, z których już wcześniej 
korzystali ich rodacy w metropolii. Gdy 
jednak Korona uparcie odmawiała im pra-
wa do reprezentacji w brytyjskim parla-
mencie, zdecydowali się na secesję. W tym 
akcie rewolucyjnym, którego następstwem 
była wojna o  niepodległość, zrodził się 
nowy naród – pierwszy w historii naród 

2 Hieronim Kubiak, U  progu ery postwestfalskiej. 
Szkice z teorii narodu, Kraków: Universitas 2007,  
s. 53.

zawdzięczający swe powstanie wcieleniu 
w życie zasady samostanowienia3.

Przykład dany przez amerykańską woj-
nę o niepodległość znalazł w XIX wieku 
naśladowców w Ameryce Łacińskiej. Na-
tomiast przykład Francji pogrzebany zo-
stał na przeszło sto lat – najpierw przez 
hegemonistyczną politykę napoleońskiej 
Francji, a po jej klęsce – przez kongres wie-
deński z jego zasadą legitymizmu, sankcjo-
nującą prawa władców i ignorującą prawo 
narodów do stanowienia o sobie. Idea sa-
mostanowienia narodowego trwała w de-
klaracjach rewolucjonistów4, ale nie miała 
oparcia w prawie międzynarodowym.

Przełomem, choć niepełnym, stała się 
pierwsza wojna światowa. Rosyjski dekret 
o pokoju z 8 listopada 1917 roku prokla-
mował prawo wszystkich narodów do sa-
mookreślenia. Jego znaczenie polityczne 
zostało jednak w  wielkiej mierze prze-
kreślone przez polityczne decyzje władz 
bolszewickich, narzucających – tam gdzie 
mogły – siłą swą władzę nierosyjskim na-
rodom dawnego imperium carskiego, na 
przykład Gruzji (1921).

3 Seymour Martin Lipset, The First New Nation. 
The United States in Historical and Comparative 
Perspective (Garden City: Anchor Books 1967); 
Hieronim Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego 
(Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975). Mal-
dwyn A. Jones w: Historia USA: narody i cywilizacje 
(Gdańsk: Wydawnictwo Marabut 2002, s. 71 i 72) 
trafnie pisze, że „amerykańska wojna o niepodle-
głość była prawdziwą rewolucją. Jako pierwsza no-
woczesna wojna niepodległościowa, która przecię-
ła więzy imperialne, miała posłużyć jako inspiracja 
dla innych narodów kolonialnych. W  jej wyniku 
powstał nowy naród, który odwoływał się do idei 
innych niż europejskie, a nawet im przeciwnych”. 

4 Zwłaszcza w  koncepcji Giuseppe Mazziniego 
(1805-1872), a  także w  deklaracji kongresu lon-
dyńskiego Drugiej Międzynarodówki Socjali-
stycznej (1896), proklamującego prawo narodów 
do samostanowienia.
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Istotniejszy i trwalszy był efekt 
stanowiska zajętego przez prezy-
denta USA Woodrowa Wilsona 
(1856-1924). W przemówieniu wy-
głoszonym w Kongresie 8 stycz-
nia 1918 roku Wilson sformułował 
czternaście punktów, na których 
oparty miał być ład powojenny. 
Chociaż zasada samostanowienia 
nie została w tym przemówieniu 
sformułowana jako zasada ogól-
na (w szczególności Wilson nie 
kwestionował istnienia systemu 
kolonialnego), to jednak zasto-
sowanie jej w odniesieniu do na-
rodów będących dotychczas pod 
panowaniem Porty Otomańskiej 
lub Austro-Węgier powodowało, 
że zasada ta weszła do kanonów 
myślenia o powojennym ładzie 
światowym.

Konferencja pokojowa w Wersalu od-
woływała się do zasady samostanowienia 
w kilku wypadkach, gdy zapadały decyzje 
o  wyznaczaniu nowych granic. Nie była 
zresztą w tej materii konsekwentna, gdyż 
plebiscyty dotyczące granic państwowych 
przeprowadzono w  niektórych wypad-
kach (w 1920 roku w Szlezwiku, w rejonie 
Klagenfurtu oraz na Warmii i Mazurach, 
a w 1921 roku na Górnym Śląsku), ale zre-
zygnowano z niego w odniesieniu do Ślą-
ska Cieszyńskiego, którego część za rzeką 
Olzą przyznano Czechosłowacji bez refe-
rendum.

Karta Ligi Narodów nie zawierała 
uznania prawa narodów do samostano-
wienia, a polityka ustanawiania mandatów 
Ligi Narodów na terenie dawnych posia-
dłości tureckich na Bliskim Wschodzie 
wskazywała na to, że jej twórcom daleka 
była myśl o  prawie wszystkich narodów 

do samostanowienia. Po pierwszej wojnie 
światowej jedynie uzyskanie przez Irlandię 
niepodległości (1922) było wyrazem zasto-
sowania tego prawa, ale i wtedy czynnikiem 
decydującym był zbrojny opór Irlandczy-
ków przeciw panowaniu brytyjskiemu. 
Uznając niepodległość Irlandii, Wielka 
Brytania wymogła wydzielenie sześciu 
hrabstw Ulsteru (Północnej Irlandii), które 
zamieszkałe są w większości przez prote-
stantów angielskiego lub szkockiego po-
chodzenia. Konsekwencją tego rozwiązania 
był wieloletni konflikt etniczny, w którym 
katolicka mniejszość zbrojnie domagała 
się przyłączenia do Republiki. Doświad-
czenie irlandzkie pokazuje, jak trudne jest 
wprowadzenie w życie zasady samostano-
wienia narodowego w  heterogenicznych 
pod względem narodowościowym społe-
czeństwach. Narzucone w 1922 roku roz-
wiązanie uczyniło katolików mniejszością 
narodową w Irlandii Północnej, ale wcie-
lenie Ulsteru do Republiki oznaczałoby, 
że mniejszością w  zjednoczonej Irlandii 
staliby się czujący się Brytyjczykami pro-
testanci5.

W czasie drugiej wojny światowej 
zasada samostanowienia narodów 
znalazła wyraz w Karcie Atlantyc-
kiej (1941) ogłoszonej przez przy-
wódców Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii, a po zakoń-
czeniu wojny została uznana za 
jeden z fundamentów nowego 
ładu światowego. Karta Narodów 
Zjednoczonych (1945) w art. 1 pkt 
2 głosi, iż jednym z celów Narodów 

5 Ciekawie przedstawił ten problem Liam O’Dowd 
(“State Legitimacy and Nationalism in Ireland”) 
w: Patrick Clancy, Marry Kelly, Jerzy Wiatr, Ry-
szard Żółtaniecki, red., Ireland and Poland: Com-
parative Perspectives, Dublin: University College 
Dublin 1992, s. 24-42). 
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Zjednoczonych jest to, by „rozwijać 
przyjazne stosunki między naro-
dami oparte na zasadzie równo-
uprawnienia i samostanowienia”, 
a obie te zasady przywołane są 
ponownie w art. 55. W latach na-
stępnych zasada samostanowienia 
narodów znalazła wyraz w deklara-
cjach ONZ – z 1960 r. (o przyznaniu 
niepodległości krajom i narodom 
kolonialnym) i z 1970 r. (o zasadach 
prawa międzynarodowego doty-
czących przyjaznych stosunków 
i współpracy między państwami). 
Zasada samostanowienia znalazła 
też wyraz w innych dokumentach 
międzynarodowych, między innymi 
w Deklaracji Helsińskiej (1975) oraz 
w Afrykańskiej Karcie Praw Czło-
wieka i Ludów (1981)6. 

 Zasada samostanowienia  
a interesy wielkich mocarstw

 W czasie zimnej wojny te szczytne za-
sady pozostawały w wielkiej mierze fikcją. 
Zaakceptowany przez trzy wielkie mo-
carstwa podział świata na strefy wpływów 
oznaczał, że narody środkowej i wschodniej 
Europy, poddane hegemonii ZSRR przez 
niemal pól wieku, funkcjonowały w warun-
kach ograniczonej suwerenności, a niektóre 
z nich (Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia), 
wcielone siłą do ZSRR w 1940 roku, po-
zostawały częścią tego państwa aż do jego 
rozpadu w 1991 roku, przy czym demo-
kratyczne mocarstwa zachodnie godziły się 
z tym stanem rzeczy, jeśli nawet nie uzna-
wały go de iure.

6 Krzysztof Czubocha, Pojęcie państwa i procesy pań-
stwotwórcze we współczesnym prawie międzynaro-
dowym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 
2012, s. 111-113. 

Oba supermocarstwa ograniczały su-
werenność słabszych państw w ich strefach 
wpływów, w skrajnych wypadkach nawet 
uciekając się do zbrojnych interwencji, 
takich jak radzieckie interwencje na Wę-
grzech (1956) i  w  Czechosłowacji oraz 
amerykańskie w na Kubie (1961)7 i w Do-
minikanie (1965). We wszystkich tych 
wypadkach polityka wielkich mocarstw 
ignorowała prawo narodów do samostano-
wienia.

Trwałym natomiast efektem między-
narodowego uznania prawa narodów do 
samostanowienia była likwidacja systemu 
kolonialnego. Wprawdzie wielkie mocar-
stwa nie rezygnowały z ustanawiania swej 
faktycznej kontroli nad nowymi państwami 
pokolonialnymi, ale w zasadzie respekto-
wały ich formalną suwerenność.

Koniec zimnej wojny stworzył na-
dzieję na to, że nowy ład świato-
wy będzie oparty na rzeczywistym, 
a nie formalnym jedynie uznaniu 
prawa wszystkich narodów do 
samostanowienia. Wiele państw, 
zwłaszcza w przeszłości uzależnio-
nych od ZSRR, uzyskało rzeczywi-
stą suwerenność. Świat XXI wieku 
jest z tego punktu widzenia bliższy 
ideałom przyświecającym twórcom 
Karty Narodów Zjednoczonych. 
Nie znaczy to jednak, by zasada 
samostanowienia została w peł-
ni i definitywnie zagwarantowana. 
Wielkie mocarstwa są nadal w sta-
nie naruszać tę zasadę, gdy w grę 
wchodzą ich interesy, jak to miało 
miejsce w wypadku interwencji USA 

7 Interwencja przeciw Kubie przeprowadzona zo-
stała przy użyciu uzbrojonych przez USA emi-
grantów kubańskich, którzy zostali przerzuceni na 
Kubę przez amerykańskie okręty wojenne. Inter-
wencja ta zakończyła się porażką interwentów. 
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i ich sojuszników przeciw Irakowi 
w 2003 roku czy rosyjskiej polityki 
demontażu Ukrainy w 2014 roku. 
Wbrew licznym deklaracjom mię-
dzynarodowym Palestyńczycy nie 
otrzymali własnego państwa, co 
w części – ale tylko w części – wynika 
z utrzymywania się palestyńskiego 
terroryzmu skierowanego przeciw 
Izraelowi. Choć więc świat dzisiejszy 
z punktu widzenia realizacji zasady 
samostanowienia narodowego jest 
lepszy niż był pół wieku temu, to 
jednak daleko mu jeszcze do tego, 
by można było uznać stan obecny 
za zadowalający. 

Podstawowym problemem pozostaje 
niemożność wyegzekwowania prawa do sa-
mostanowienia narodowego, gdy prawo to 
gwałcone jest przez któreś z wielkich mo-
carstw światowych lub przez państwo, któ-
re chronione jest przez jedno z mocarstw. 
Rada Bezpieczeństwa ONZ nie jest w sta-
nie uchwalić sankcji wbrew woli choćby 
jednego z pięciu stałych członków, co sku-
tecznie chroni wielkie mocarstwa – a także 
państwa znajdujące się pod ich ochroną – 
przed zgodnymi z prawem międzynarodo-
wym sankcjami. Działania podejmowane 
bez sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ są 
niezgodne z prawem międzynarodowym, 
chociaż niekiedy mogą być uzasadniane 
powołaniem się na konieczność przepro-
wadzenia „interwencji humanitarnej”8. 
Interesy państwowe lub to, co za takie in-
teresy uznają przywódcy wielkich i silnych 
państw, stanowią nadal zagrożenie dla rze-

8 Dylematy związane z  interwencjami humani-
tarnymi omawiam w  pracy Współczesne stosunki 
międzynarodowe: wybrane zagadnienia (Koszalin: 
Wydawnictwo Bałtyckiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej 2002, s. 44-80); tamże przegląd literatu-
ry przedmiotu.

czywistego urzeczywistnienia zasady samo-
stanowienia narodowego.

 Dylematy prawne i polityczne

Wspomniana sprzeczność między 
uznanymi przez prawo międzynarodowe 
zasadami a interesami wielkich mocarstw 
nie jest jednak jedynym problemem. Obok 
niego istnieją poważne dylematy prawne 
wynikające z braku ostrych i  jednoznacz-
nych rozstrzygnięć dotyczących zarówno 
podmiotów, którym przysługuje prawo do 
samostanowienia, jak i form, w jakich pra-
wo to ma być realizowane.

Każdy naród ma prawo do stanowienia 
o sobie. Czym jednak jest naród? W litera-
turze przedmiotu rywalizują ze sobą dwa 
główne rozumienia narodu: jako wspólnoty 
kulturowej lub jako wspólnoty obywatel-
skiej. W tym pierwszym rozumieniu naro-
du wyznacznikami byłyby język, wspólny 
system wartości, wspólna tradycja kulturo-
wa czy to, co nazywamy charakterem na-
rodowym. „Każde państwo – pisze Robert 
Jackson – ma jakąś ludność (population), 
ale nie każde stanowi naród (people)9. Na-
ród w jego mniemaniu jest więc wspólnotą 
opartą na wspólnych cechach kulturowych, 
w braku których samostanowienie naro-
dowe nie mogłoby mieć miejsca, gdyż nie 
byłoby podmiotu uprawnionego do stano-
wienia o sobie.

Inaczej na to zagadnienie patrzą zwo-
lennicy obywatelskiej koncepcji narodu, do 
których ja też się zaliczam10. Nie negują oni 
znaczenia wspólnych cech kulturowych, ale 
za kluczowe uznają poczucie obywatelskiej 
wspólnoty. Naród w tym rozumieniu jest 

9 Robert Jackson, op.cit., s. 113.
10 Por. zwłaszcza: Jerzy J. Wiatr, Polski interes naro-

dowy: refleksje o historii i współczesności, Warszawa: 
Wydawnictwo IFiS PAN i EWSPiA 2012.
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przede wszystkim wspólnotą polityczną, 
chcącą funkcjonować jako państwo. 

Hans J. Morgenhau (1904-1980) ma 
rację, gdy widzi źródło powstania narodu 
amerykańskiego w powstaniu wspólnoty 
politycznej. „Kolonie – pisze – tworzyły 
wspólnotę moralną i polityczną jeszcze pod 
panowaniem Korony, następnie poddały 
ją sprawdzianowi i uświadomiły ją sobie 
w czasie wspólnej walki przeciwko Wiel-
kiej Brytanii, a następnie ją utrzymały do 
zdobycia niepodległości”11. W politycznym 
rozumieniu tego słowa nie ma bowiem na-
rodu bez poczucia politycznej (a nie tylko 
językowej, religijnej czy kulturalnej) wspól-
noty.

Czy jednak nie wchodzimy tu na drogę 
tautologii? Jeśli prawo do samostanowienia 
przysługuje narodom, a narodami są wspól-
noty pragnące być odrębnymi podmiotami 
politycznymi, to czy nie jest tak, że każda 
grupa domagająca się uznania jej samosta-
nowienia ma do tego prawo?

Sądzę, że prawo do samostanowienia 
wymaga udowodnienia czynem, że spo-
łeczność domagająca się tego, by była sa-
modzielnym podmiotem politycznym, jest 
w stanie swego prawa do samostanowie-
nia bronić nawet kosztem długotrwałej 
i  kosztownej walki. Irlandczycy uzyskali 
niepodległość za cenę wieloletniej walki, 
w której udowodnili, że są odrębnym od 
Brytyjczyków narodem, zasługującym na 
własne państwo. 

Tu jednak dotykamy innego dy-
lematu. Dotyczy on sprzeczności 
między prawem narodów do sa-
mostanowienia a zasadą niena-
ruszalności granic państwowych, 

11  Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami: 
walka o  potęgę i  pokój, Warszawa: Wydawnictwo 
Difin 2010, s. 341 i 342.

z której wypływa negatywny stosu-
nek społeczności międzynarodo-
wej do dążeń separatystycznych, 
nader często ocenianych negatyw-
nie, a nawet zwalczanych. 
Problem secesji pojawił się już w XIX 
wieku, gdy jedenaście południo-
wych stanów USA wystąpiło z Unii, 
powołując się na to, że skoro Unia 
jest wynikiem swobodnego połą-
czenia się suwerennych stanów, to 
każdy z nich ma prawo ją opuścić. 
Z prawnego punktu widzenia spra-
wa nie była jednoznaczna, a spór 
rozstrzygnięty został na polach 
wojny domowej, często nazywanej 
secesyjną.

 W świecie dzisiejszym obowiązujące 
normy prawa międzynarodowego, w szcze-
gólności Karta Narodów Zjednoczonych, 
odrzucają prawo do jednostronnej secesji 
– przyjmując, że „separatystyczne państwo 
posiada niekwestionowany status dopiero 
po uznaniu secesji przez państwo macie-
rzyste”12. Uzyskanie takiej zgody jest jednak 
trudne, a w niektórych wypadkach wręcz 
niemożliwe. O międzynarodowym statusie 
państwa powstałego w wyniku secesji de-
cyduje wówczas to, w jakiej mierze uzyska 
ono poparcie wielkich mocarstw.

Po rozpadzie systemu kolonialnego 
tylko dwukrotnie doszło do skuteczne-
go oddzielenia się jakiejś części państwa 
postkolonialnego. Stało się tak w  1971 
roku, gdy dawny Pakistan Wschodni ode-
rwał się, przekształcając w nowe państwo 
Bangladesz, i w 2011, gdy po trwających 
od 1966 wojnach etnicznych Sudan Połu-
dniowy stał się odrębnym państwem i zo-
stał uznany za niepodległe państwo przez 
ONZ. W  pierwszym z  tych wypadków 
12  Krzysztof Czubocha, op.cit., s. 153.
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secesję umożliwiła zbrojna interwencja In-
dii, a także stanowisko wielkich mocarstw 
gotowych – głównie ze względu na wła-
sne interesy – poprzeć w tym konflikcie 
Indie, a nie Pakistan. Natomiast trzyletnia 
(1967-1970) wojna domowa w Nigerii nie 
przyniosła niepodległości Biafry, między 
innymi dlatego, że rząd centralny popie-
rany był przez Wielką Brytanię i Związek 
Radziecki13.

Koniec zimnej wojny przyniósł likwi-
dację trzech federacji postkomunistycz-
nych, z  których tylko Czechosłowacja 
(1993) rozwiązana została w sposób, który 
nie spowodował jakichkolwiek konfliktów 
między narodami tworzącymi dotychczas 
federację.

Rozwiązanie ZSRR (1991) dokonało 
się pokojowo na podstawie decyzji 
przywódców Rosji, Ukrainy i Bia-
łorusi. Uznano wtedy, że prawo 
do samostanowienia przysługuje 
dawnym republikom związkowym, 
których było piętnaście, ale nie 
wchodzącym w ich skład republi-
kom autonomicznym. Zrodziło to 
szereg konfliktów lokalnych, z któ-
rych najostrzejszymi były dwie 
wojny w Czeczenii, secesja Ab-
chazji i Południowej Osetii, które 
korzystając z rosyjskiego poparcia 
oderwały się od Gruzji, oderwa-
nie się Naddniestrza od Mołdawii 
i zbrojny konflikt między Armenią 
i Azerbejdżanem o Górny Kara-
bach. W 2014 roku ukraiński kryzys 

13  Nie uwzględniam tu wypadku Erytrei, której nie-
podległość uznana została w 1993 roku, gdyż Ery-
trea nigdy nie była integralną częścią Etiopii (od 
1980 roku była kolonią włoską, opanowaną w 1941 
roku przez wojska brytyjskie, a następnie od 1952 
roku pozostawała sfederowana z Etiopią jako pro-
wincja autonomiczna).

polityczny przyniósł oderwanie od 
Ukrainy Krymu i włączenie go do 
Federacji Rosyjskiej oraz zbrojną 
rebelię we wschodnich obwodach 
Ukrainy, domagających się samo-
dzielności lub takiej rekonstrukcji 
państwa, która uczyniłaby go luźną 
federacją. W chwili obecnej trudno 
przewidzieć, jak konflikt ten zosta-
nie rozwiązany. Nie sądzę jednak, 
by możliwe było inne rozwiązanie 
niż jakaś forma kompromisu.

Szczególnie krwawy przebieg miał 
rozpad Jugosławii14. W  czerwcu 1991 r. 
wystąpienie z federacji ogłosiły Słowenia 
i Chorwacja, a we wrześniu tego samego 
roku – Macedonia. W 1992 roku Bośnia 
i Hercegowina po zbojkotowanym przez 
serbską mniejszość referendum ogłosi-
ła niepodległość. Mniejszości serbskie 
w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowi-
nie, korzystając z poparcia Serbii, zbrojnie 
domagały się prawa stanowienia o sobie. 
Konsekwencją były dwie wojny etniczne, 
trwające do 1995 roku. W obu władze re-
publikańskie otrzymały pomoc Organiza-
cji Paktu Północnoatlantyckiego (w postaci 
bombardowań pozycji serbskich). Wojna 
w Chorwacji zakończyła się zduszeniem 
serbskiej rebelii. Natomiast wojna w Bośni 
i Hercegowinie zakończyła się przekształ-
ceniem państwa w luźną federację dwóch 
autonomicznych republik – bośniacko-

14  Marek Waldenberg w: Rozbicie Jugosławii: od sepa-
racji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe SCHOLAR 2003 – uważa, 
że główną przyczyną rozpadu Jugosławii były 
działania mocarstw zachodnich (zwłaszcza USA 
oraz Niemiec). W  mojej analizie tego procesu 
główny nacisk położyłem na czynniki wewnętrzne 
( Jerzy J. Wiatr, Europa pokomunistyczna: przemia-
ny państw i  społeczeństw po 1989 roku, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2006, s. 96-
-108).
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-chorwackiej i  serbskiej. W  1999 roku 
interwencja wojskowa NATO (w formie 
systematycznych ataków lotniczych) zmu-
siła Serbię do wycofania się z  Kosowa, 
które w 2008 roku jednostronnie ogłosiło 
się niepodległym państwem15. Do końca 
sierpnia 2014 roku niepodległość Koso-
wa uznało 110 państw, w tym większość 
członków Unii Europejskiej (23) i NATO 
(24). Brak uznania niepodległości Kosowa 
przez Rosję, Chiny i wiele innych państw 
powoduje, że państwo to nie może uzyskać 
członkostwa ONZ.

Konflikty powstałe w wyniku rozpadu 
Związku Radzieckiego i  Jugosławii po-
kazują, jak trudno jest realizować zasadę 
samostanowienia narodowego tam, gdzie 
krzyżują się sprzeczne aspiracje narodowe 
i w grę wchodzą rozbieżne interesy wielkich 
mocarstw, naginających prawo międzyna-
rodowe do swych interesów. Sparaliżowanie 
Rady Bezpieczeństwa ONZ w połączeniu 
z brakiem innej instytucji międzynarodo-
wej uprawnionej do stosowania sankcji po-
woduje, że rozwiązanie konfliktu, jeśli do 
niego dochodzi, jest bardziej konsekwencją 
układu sił niż wynikiem podporządkowa-
nia się prawu.

W poszukiwaniu możliwie naj-
lepszej drogi pokojowej realiza-
cji prawa do samostanowienia 
szczególną wagę przywiązuje się 
do instytucji referendum. Jak ob-

15 Anton Bebler („Kosowo jako problem między-
narodowy”, Europejski Przegląd Prawa i  Stosun-
ków Międzynarodowych, nr 4 (15)/2010, s. 5-21) 
– wskazuje na szczególne okoliczności uzasadnia-
jące międzynarodowe uznanie niepodległości Ko-
sowa, ale przyznaje, że zarówno państwa uznające 
jego niepodległość, a  odmawiające uznania nie-
podległości Abchazji czy Osetii Południowej, jak 
i Federacja Rosyjska, uznająca niepodległość tych 
ostatnich, a  odmawiająca uznania niepodległości 
Kosowa, stosują podwójne standardy (s. 20).

liczył kanadyjski politolog Jean  
A. Laponce16, w okresie od 1791 
roku (pierwsze referendum doty-
czące suwerenności przeprowa-
dzone w Awinionie) do roku 2009 
odbyło się 190 referendów doty-
czących suwerenności narodowej, 
w tym 99 po zakończeniu drugiej 
wojny światowej (66 po 1989 roku). 
Dotyczyły one trzech kwestii: usta-
lenia granic państwowych, secesji 
dokonywanej przez część państwa 
oraz wyrażenia zgody na przeka-
zanie części uprawnień państwa 
organizacji ponadpaństwowej (Unii 
Europejskiej).

Referendum powinno być najbardziej 
demokratyczną drogą rozstrzygania proble-
mów samostanowienia narodowego tam, 
gdzie zasada ta popada w konflikt z zasadą 
integralności państwa. By tak jednak się 
działo, konieczne jest spełnienie kilku wa-
runków:
 Po pierwsze: referendum powinno 

odbywać się w warunkach ustabilizo-
wanego ładu demokratycznego przy 
zagwarantowaniu zwolennikom i prze-
ciwnikom secesji równych możliwości 
ubiegania się o poparcie głosujących.

 Po drugie: referendum powinno od-
bywać się bez presji ze strony innych 
państw i bez wpływania przez nie na 
przebieg referendum.

 Po trzecie: zasada referendum powin-
na być zaakceptowana nie tylko na ob-
szarze objętym referendum, ale także 
w reszcie państwa.

16 Jean A. Laponce, Le referendum de souverainete: 
comparaisons, critique et commentaries, Quebec: Les 
Presses de l’Universite Laval 2010.
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Są to warunki trudne do realizacji. Brak 
stabilnego ładu demokratycznego oraz in-
gerencja mocarstw powodowały niejed-
nokrotnie, że referenda dotyczące secesji 
owocowały lokalnymi wojnami. Mimo to 
wydaje się, że nie ma lepszej i bardziej de-
mokratycznej drogi do pokojowej realizacji 
zasady samostanowienia niż właśnie odwo-
łanie się do woli samych obywateli, jak to 
miało ostatnio miejsce w referendum doty-
czącym niepodległości Szkocji, w którym 
większość Szkotów – w warunkach pełnej 
swobody wyboru – opowiedziała się za po-
zostaniem w Zjednoczonym Królestwie. To 
także może być w przyszłości droga do roz-
wiązania takich problemów, jak przyszłość 
Quebecu, Katalonii czy Kraju Basków. Na-
tomiast nie powinno się żywić złudzenia, że 
referendum pozwoli rozwiązać problemy 
związane w dążeniami separatystycznymi 
tam, gdzie nie ma ugruntowanego syste-
mu demokratycznego, a  zwłaszcza tam, 

gdzie w grę włącza się któreś z wielkich 
mocarstw. Jak trafnie pisze Roman Kuź-
niar: „to nie sama zasada samostanowie-
nia, jej treść i miejsce w systemie prawa 
międzynarodowego przesądzają o  jej za-
stosowaniu i  realizacji w  życiu narodów 
i w życiu międzynarodowym. Rozstrzyga 
o tym w decydującym stopniu możliwość 
jej skutecznego wyegzekwowania”17. Ta zaś, 
dodajmy, zależy od realnego układu sił, na 
który prawo nie ma bezpośredniego wpły-
wu. Nie lekceważąc więc znaczenia prawa 
międzynarodowego powinniśmy pamiętać, 
że w niedoskonałym świecie, w jakim żyje-
my, prawo, by być skuteczne, musi opierać 
się na realnej sile18. 
17 Roman Kuźniar, „Prawa człowieka i stosunki mię-

dzynarodowe”, Sprawy Międzynarodowe, nr 51, 
1998, s. 41.

18  Tekst ten jest rozwiniętą wersją wykładu inaugu-
racyjnego, który wygłosiłem z  okazji rozpoczęcia 
roku akademickiego w Europejskiej Wyższej Szko-
le Prawa i Administracji 1 października 2014 r.
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Struktura argumentacjiDariusz Czajka 

     
I.  Założenia i instrumenty  

metodologiczne 

Necessaria est methodus ad rerum verita-
tem investigandam – metoda jest konieczna, 
aby wpaść na trop prawdy rzeczy – skon-
kludował Kartezjusz. Cała metoda polega 
na porządku i rozłożeniu tego, na co na-
leży zwrócić wnikliwie spojrzenie umysłu, 
by znaleźć jakąś prawdę i  racjonalnie ją 
uzasadnić 

 Czy możemy określić racjonalne uni-
wersum argumentacyjne, swoiste modus 
operandi, które winno charakteryzować 
sposób naszego skutecznego myślenia 
w  dyskursie życia społecznego? Wszak 
świat myśli – jak mawiał Hippolyte Taine 
– to szereg meteorów, które zapalają się po 
to, by zaraz zgasnąć. Nieustający przepływ 
informacji czyni wartkim strumień naszych 
refleksji. W  tym zgiełku impresji i  idei, 
jaka charakteryzuje naszą świadomość, 
niełatwo ustalić kod, powszechnie obowią-
zujący wzorzec, innymi słowy uporządko-
waną strukturę naszych sądów; znalezienie 
jednakowoż optymalnej metody czy para-
dygmatu myślenia i społecznej artykulacji 
jego efektów – to klucz do zrozumienia 
skuteczności narracji, retorycznych prób 

przekonania kogoś o czymś, na czym nam 
zależy; to podstawowe wyzwanie, jakiemu 
musimy sprostać w dyskursywnym pojmo-
waniu rzeczywistości i wszelkich sporach 
dnia codziennego. Poszukując owych para-
dygmatów myślenia argumentacyjnego, nie 
możemy jednak wpaść w pułapkę dogma-
tyzmu, hermetycznych obszarów refleksji, 
niedopuszczających innych możliwych 
i odpowiednich dróg realizacji celów, zróż-
nicowanych zabiegów perswazyjnych, jakie 
towarzyszą komunikacji społecznej.

Struktura oznacza pewien założo-
ny porządek rzeczy, konstrukcję, na 
której wspiera się gmach naszych 
myśli i sądów, przy czym możemy 
ją postrzegać elementarnie albo 
systemowo – w zależności od tego, 
czy analizujemy samoistny element 
większej całości, czy porządek ca-
łego systemu per se. Zgodnie 
z koncepcją konfiguracjonizmu le-
piej zaczynać od całości, by docie-
rać do elementów podstawowych 
Zasadniczą myślą tej koncepcji jest 
to, że struktura życia psychicznego 
rozpatrywana jako całość jest pier-
wotniejsza od części. Człowiek ma 
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naturalną tendencję do ujmowania 
całości, dopiero później przecho-
dzi do analizy elementarnej.

Struktura przedmiotowa obejmuje z re-
guły nie tyko cechy konstytutywne danego 
systemu (elementu podstawowego), cha-
rakterystykę relacji między elementami, ale 
też opis procedury oraz instytucji. Argu-
mentacja pojmowana zarówno systemowo, 
jak i elementarnie ma swój rodowód w pro-
cesach psychicznych, którego rezultaty są 
artykułowane w  przestrzeni społecznej 
komunikacji.

Ja zauważył Roman Ingarden, struktu-
ra jest formą, w której odnajdują swój sens 
elementy treściowe danego systemu. 

Argumentacja należy do dynamicznego 
systemu mającego na celu poznanie i zro-
zumienie rzeczywistości, a także uwierzy-
telnienie w świadomości rezultatu owego 
poznania.

Przedmiotem naszych dociekań bę-
dzie zatem zarówno argument ro-
zumiany elementarnie, samoistnie, 
jak i argumentacja rozumiana ca-
łościowo (systemowo), jako rodzaj 
wnioskowania, sekwencyjny proces 
prowadzący do wykazania prawdzi-
wości, trafności naszych twierdzeń 
o świecie faktów i wartości (stanów 
rzeczy). Interesować nas będzie 
także argumentacja analizowana 
przez pryzmat racjonalnego sposo-
bu prowadzenia dyskusji, rozwiązy-
wania wszelakiego rodzaju sporów 
za pośrednictwem dialektycznych 
i kontradyktoryjnych metod oraz 
formowania przekonania (zarówno 
wewnętrznego, jak intersubiektyw-
nego) określonego audytorium.

Istnieją dwie drogi umożliwiające meto-
dologiczne badanie struktury argumentacji. 

Pierwsza to droga bezpośredniej anali-
zy fenomenologicznej, opisu zjawisk o psy-
chologicznym charakterze, tj. tego, co się 
w  procesie argumentacyjnym rozgrywa, 
wskazanie jego istotnych cech, sekwencji 
i własności, a także określenie ontologicz-
no-epistemicznych uwarunkowań. 

Druga to droga poprzez dzieło – wy-
twór procesu, jego algorytm (paradygmat) 
myślenia argumentacyjnego. Jak z właści-
wą sobie trafnością ujął Florian Znaniecki: 
wiedza rodzajowa dotycząca wybranych za-
gadnień [w naszym przypadku – argumen-
tacji] buduje się w zamkniętych szeregach 
w  tzw. układach spoistych – możemy je 
nazwa modułami argumentacyjnymi – i ze 
swego idealnego, wydestylowanego punk-
tu widzenia spogląda na doświadczenie 
już nie jako na swe źródło, lecz tylko swój 
przedmiot.

Układy spoiste, podstawowe mo-
duły argumentacyjne tworzą 
elementarną strukturę procesu 
myślenia i transcendowania jego 
treści w przestrzeń społecznej ko-
munikacji. Zanim przejdziemy do 
konkretyzacji i rozwinięcia tej my-
śli strukturalnej, warto zasygnali-
zować, z jakich elementów składa 
się taki moduł. Otóż podstawowy 
elementarny układ o argumenta-
cyjnym charakterze stanowią co 
najmniej dwa elementy, tj. zdania 
(sądy); jedno będące konkluzją 
oraz drugie, pełniące funkcję ar-
gumentu uzasadniającego trafność 
owej konkluzji. Oba elementy są 
połączone relacją logiczno-funk-
cjonalnego wynikania. Konkluzja 
w zależności od źródeł poznania 
może mieć wymiar konstatacji lub 
wniosku. Konstatacja to stwier-
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dzenie istnienia lub znaczenia 
określonego faktu lub zdarzenia 
postrzeganego w drodze percep-
cji (danych zmysłowych); wniosek 
formułowany jest zaś jako zwień-
czenie procesu logiczno-empi-
rycznego myślenia, wiążącego na 
zasadzie koniunkcji przesłanki wa-
runkujące (tak w sensie material-
nym, jak i formalnym) ów wniosek. 
Argument jest zdaniem stanowią-
cym przesłankę zastosowania owej 
implikacji logiczno-funkcjonalnej. 

Np. Jan Kowalski nabył aktem nota-
rialnym nieruchomość położoną w Rucia-
nem-Nidzie, a zatem (implikacja) jest jej 
właścicielem. Fakt nabycia aktem notarial-
nym przedmiotowej nieruchomości impli-
kuje sąd atrybutywny (wniosek) o tym, że 
jest jej właścicielem.

Fakt nr 1 – nabycia nieruchomości jest 
przesłanką dla sformułowania faktu nr 2 – 
zyskania statusu prawnego właściciela.

W obszarze prawnego dyskursu wyma-
gany jest dla potwierdzenia istnienia tych 
faktów jeszcze jeden (co najmniej) argu-
ment formalny, tj. wykazanie świadectwa 
potwierdzającego zajście tej czynności 
prawnej. Gdy ktoś jest laikiem i nie wie, że 
fakt zakupu nieruchomości przenosi prawa 
własności na nabywcę, może żądać kolej-
nego argumentu, tym razem materialnego, 
odwołującego się do odpowiedniej reguły 
prawnej.

Posługujemy się zarówno znakami 
(symptomami) zjawisk, jak i  kryteriami 
wartościującymi; innymi słowy – tak zna-
czeniem, jak i  ważnością. Na podstawie 
symptomów zjawisk konstatujemy istnie-
nie faktu, nadając mu określone znaczenie 
ontologiczne oraz ważność epistemiczną. 
Fakty wartościujemy natomiast przyjmując 

określony normatywny porządek powinno-
ści – tzw. kryteria kwantytatywne.

Umysł ludzki reifikuje rzeczywistość, 
tzn. postrzega fakty przedmiotowo.

Przedmiot – zauważył Immanuel 
Kant – to jest to, w czego pojęciu 
zostaje zespolona różnorodność 
danego wyobrażenia o określo-
nym strukturalnie stanie rzeczy. 
Rozsądek zespala wyobrażenia za 
pomocą pojęć, by przez nie do-
konywać przejścia od wyobrażeń 
do przedmiotów. Struktura i zakres 
badanego przedmiotu zależy za-
tem od intencji badacza rzeczywi-
stości, od tego, w jaki sposób ową 
rzeczywistość postrzega i ją kla-
syfikuje. Dla opanowania żywiołu 
życia, płynnej rzeczywistości zda-
rzeń, znikających jej symptomów 
– umysł ludzki według Henriego 
Bergsona upraszcza obrazy okre-
ślonych stanów rzeczy, uprzed-
miatawia fakty – poprzez ich 
atomizację i unieruchomienie, roz-
łożenie rzeczy na części, uprosz-
czenie i ujednostajnienie stanów 
przedmiotowych – mechanizuje 
oraz relatywizuje rzeczy. W tych 
aktach porządkujących materię 
naszego umysłu i jego projekcje 
obrazu świata następuje oczywista 
deformacja, jak przy każdym akcie 
abstrahowania i generalizacji; ma 
to swoje praktyczne uzasadnienie 
– wiedza w ten sposób zdobywa-
na jest przez nas łatwiej kodowana 
i zapamiętywana. 

Aby zneutralizować niebezpieczeństwo 
nadmiernej deformacji obrazu rzeczywi-
stości, stosujemy w naszym rozumowaniu 
podwójną metodę: analizy i syntezy. 
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Argumentacja bowiem, rozumiana jako 
proces rozumowania, rozwija się dialek-
tycznie, przyjmując metodologię dwóch 
zasad: twórczej syntezy i kojarzącej analizy. 

Pojęcia obrazujące te dwie metody 
sformułował znany psycholog i  filozof 
Wilhelm Wundt. Uznał on, że twórcza 
synteza to intelektualna praca myśli po-
legająca na kojarzeniu danych elementów 
(sądów), w wyniku czego powstaje nowy 
twór psychiczny (sąd molekularny), posia-
dający nowe własności, które nie są całko-
wicie zawarte w pojedynczych elementach. 
Co prawda autonomiczne znaczenie ele-
mentów jednostkowych wpływa na zna-
czenie całościowego sądu, lecz jednak ów 
sąd ma dodatkową funkcjonalną wartość. 
Kojarząca analiza jest natomiast rozczłon-
kowaniem, przy którym części wydzielo-
ne z całości nabierają samoistnego sensu 
znaczeniowego (wykładnia semantyczna 
pojęć). Proces ten ma wszakże zarówno sys-
temowe, jak i funkcjonalne wskaźniki kie-
runkowe, pozwalające nie tylko zrozumieć 
sens znaczeniowy analizowanego pojęcia, 
ale na powrót wkomponować je harmonij-
nie w spójną kompozycję danego zdania, 
obrazującego całościowy stan rzeczy. Po-
wtórzmy: analiza jest z natury wybiórcza; 
umysł skupia się na tych stanach rzeczy, 
które są praktycznie doniosłe, a  pomija 
inne. Ten proces selekcji jest kluczowy dla 
trafnego rozumowania i tym samym sku-
tecznej argumentacji.

Najbardziej rozpowszechniona 
koncepcja psychologiczna przyj-
muje, że podstawowa czynnością 
umysłu jest kojarzenie, asocjacja, 
która do posiadanych już wyobra-
żeń mechanicznie (automatycznie) 
przyłącza inne, nowe. Henri Berg-
son uzupełnił ten punkt widzenia 

o funkcje, które nazwał dysocjacją 
– polegającą na samorzutnym lub 
intencjonalnym odrzuceniu wy-
obrażeń niepotrzebnych. Kryte-
rium to ma charakter subiektywny 
i funkcjonalny; postrzeganie jest 
bowiem nie tylko odbieraniem na-
pierających na umysł niezliczonych 
wrażeń, lecz zawsze jest wyborem 
między nimi, eliminowaniem tych, 
które są dla jednostki mało ważne 
lub niepotrzebne, bez znaczenia. 
Ów dyskrecjonalny wybór warun-
kowany jest argumentami, które 
podmiot poznający w swej samo-
świadomości gromadzi, by do-
trzeć do punktu archimedesowego 
prawdy. Te argumenty, które legły 
u podstaw samoistnego wyboru 
(identyfikacji) faktów, ustalenia ich 
znaczenia, służą potem uzasadnie-
niu trafności decyzji poznawczych. 

Trzecią reprezentatywną hipotezą na te-
mat praw regulujących nasze myślenie jako 
zjawisko psychiczne jest apercepcja.

Do poznania zjawisk człowiek przystę-
puje z pewnymi założeniami, z zasobem 
pojęć i przekonań; wedle nich ujmuje i oce-
nia rzeczywistość. Każde stadium rozwoju 
ma swoje ustalone pojęcia i przekonania, 
ale każde ma inne – ulegają one bowiem 
przemianom pod wpływem wewnętrznej 
dialektyki lub też zagadnień napływających 
z  zewnątrz. Na gruncie Quine’owskiego 
sposobu myślenia i argumentowania szcze-
gólną wagę ma optymalny typ formowa-
nia i zmiany naszych przekonań. Williard 
Quine podkreśla, że nasze przekonania są 
powiązane niczym ogniwa ogromnej sie-
ci przekonań. Podaje przykład uznania, 
że Ziemia jest okrągła; warunkuje to inne 
skojarzenia zawarte w przekonaniu, że igła 
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kompasu wskazuje północ, że światło roz-
chodzi się po liniach prostych, że słońce 
codziennie wschodzi itd.

 Z tezą, że Jan Kowalewski powinien 
ponieść odpowiedzialność za naruszenie 
prawa, wiąże się system skojarzeń kierują-
cy nas w stronę konieczności uprzedniego 
stwierdzenia, że zachował się bezprawnie, 
z  własnej winy spowodował wymierną 
szkodę, która pozostaje w  adekwatnym 
związku przyczynowo-skutkowym z naru-
szeniem normy prawnej.

Nasze myśli opakowujemy w  para-
dygmaty przekonań, które wzajemnie się 
wspierają i warunkują. Tak tworzy się ste-
reotypizacja struktury naszego myślenia, 
która z  jednej strony – zgodnie z zasadą 
ekonomii życia psychicznego – jest prak-
seologiczną koniecznością, z  drugiej zaś 
utrudnia jednak głębszą refleksję.

Rozważając świadectwa, które przema-
wiają za albo przeciw dowolnemu z owych 
przekonań (paradygmatów), musimy brać 
pod uwagę pozostałe przekonania – albo 
zakładając ich prawdziwość, albo rozważa-
jąc jednocześnie, czy świadectwa te również 
przemawiają za nimi lub przeciw nim.

Dyskursy retoryczne są walką stereo-
typów, konfliktem przekonań, dla których 
staramy się za pośrednictwem argumentów 
konkluzywnych znaleźć zunifikowaną sieć 
naszych sądów – odrzucając te, które są 
z nimi sprzeczne logicznie lub empirycznie. 
Stereotypy ożywiane są energią pojawia-
jących się świadectw empirycznych, które 
jako symptomy zjawisk dają pobudkę do 
kwantyfikacji (oceny) zjawisk.

W owej sieci zunifikowanych prze-
konań niektóre z nich sytuują się 
bliżej obrzeży – w tym sensie, że 
są silnie powiązane z doświadcze-
niem i mają stosunkowo słabe więzi 

z innymi przekonaniami. Przeko-
nania te dają się zmienić względ-
nie łatwo, jeżeli pojawiają się nowe 
świadectwa. Innego rodzaju prze-
konania sytuują się bliżej środka 
sieci – ze względu na to, że są silnie 
powiązane z innymi przekonania-
mi i tylko w sposób pośredni, dzię-
ki długiemu łańcuchowi różnych 
innych przekonań, są powiązane 
z percepcją. Przekonania te zmie-
niają się powoli, w miarę pojawiania 
się nowych świadectw; są izolowa-
ne od doświadczenia przez prze-
konania, które je otaczają. Proces 
argumentacji jest rodzajem myśle-
nia opartego na zjawisku apercep-
cji, polegającej na wiązaniu faktów 
tworzących treść naszych prze-
konań – zarówno tych, które już 
wcześniej przyswoiliśmy i zacho-
wujemy w pamięci, jak tych, któ-
re są dla nas nowym wyzwaniem 
intelektualnym.

Tak też uważa Adam Morton stwier-
dzając, że nasze przekonania budujemy 
na innych przekonaniach, posługując się 
tym, w co już wierzymy, jako świadectwem 
i tłem dla naszych nowych przekonań. 

 W istocie rzeczy proces argumentacji 
jest formowaniem przekonania o prawdzi-
wości (trafności) określonego twierdzenia 
(sądu konkluzywnego) opartym na już 
funkcjonujących – subiektywnie lub obiek-
tywnie – przekonaniach, które są rodzajem 
sądów argumentacyjnych, mających dla nas 
stygmat (co najmniej wysoce prawdopodob-
nej) wiedzy. Dla A. Mortona wiedza opiera 
się na własnościach, które przysługują prze-
konaniom wówczas, gdy możemy traktować 
je jako miarodajną podstawę oceny innych 
przekonań, zachowując ją w niezmienionym 
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stanie, gdy pojawiają się nowe świadectwa 
i rozpatrywane są nowe argumenty. Uzna-
nie przekonania za autorytatywną wiedzę 
(sąd argumentacyjny) to uznanie go za coś, 
czemu można zaufać, gdy tworzymy inne 
przekonania (sądy konkluzywne). 

Nasze codzienne percepcje i rozumo-
wania są wybiórcze i oparte na zasadzie 
ekonomii myślenia. Siły nasze – jak to wy-
wodził Avenarius – nie są nieograniczone, 
musimy je więc oszczędzać nie tyko w na-
szym działaniu, tj. stwarzaniu faktów, ale 
i w procesie ich poznania.

Nie tylko ciało, ale i umysł musi funk-
cje swe spełniać celowo, wedle zasady naj-
mniejszego wysiłku. Przede wszystkim zaś 
podstawową funkcją myślenia jest aper-
cepcja, czyli ujmowanie zjawisk za pomocą 
wyobrażeń już posiadanych. Oszczędza się 
zaś siły, gdy się apercepcję automatyzuje, 
a także gdy się posiadane wyobrażenia po-
rządkuje, układa w system i zespala w po-
staci ogólnych pojęć.

W rzeczywistości każdy fakt wy-
stępuje tylko raz jeden i jest róż-
ny od każdego innego, ale my 
upodabniamy je między sobą 
wprowadzając zasadę analogii 
(stosunku podobieństwa), formu-
łujemy prawdy ogólne, za pomocą 
których odciążamy swą pamięć, nie 
przeładowując jej nadmierną kazu-
istyką. Musimy jednak pamiętać, że 
prawa ogólne są niczym innym, jak 
skróconym raportem o faktach i ich 
związkach; są indukcyjnymi uogól-
nieniami, a zatem przedstawiają 
jedynie wartość opartą na praw-
dopodobieństwie. 

Proces indukcyjny w myśleniu dąży do 
odkrycia i sformułowania prawd rozumo-
wych, empirycznych.

Proces dedukcyjny natomiast wykorzy-
stuje zarówno fakty empiryczne, jak i praw-
dy rozumowo-empiryczne jako przesłanki 
dające ostatecznie podstawę do sformuło-
wania końcowego wniosku. 

Prawdy rozumowe i empiryczne tworzą 
tkaninę zasad, które są dla nas drogowska-
zami dla poszukiwania prawdy i  jej uza-
sadnienia. Zgodnie z regułą sformułowaną 
przez Alexandra Gottlieba Baumgartena: 
Veritas […] potest definiri per convenientiam 
entis cum principiis […], czyli: prawdę moż-
na określić jako zgodność bytu z najogól-
niejszymi ze wszystkich zasadami. Zasady 
są zarówno rodzajowe, jak i gatunkowe – 
i one w całości stanowią źródło naszej argu-
mentacji odnoszącej się do formułowania 
tzw. prawd ogólnych, rozumowych, które 
harmonizują z faktami empirycznymi, by 
w koniunkcji z nimi implikować końcowy 
wniosek (konkluzję). Zasady są punktem 
odniesienia dla poszukiwania i uzasadnia-
nia rezultatów poznawczych. Są aksjoma-
tami w naszym wnioskowaniu. 

Zasada ekonomii myślenia ma istot-
ne znaczenie w procesie przekonywania, 
w którym winniśmy gdzie to tylko moż-
liwe używać argumentów konkluzywnych 
(przesądzających), a tylko w ostateczności 
argumentów pośrednich, pochodnych. Im 
dłuższy łańcuch dowodzenia, tym bardziej 
wątpliwy daje on końcowy efekt.

Procesy percepcji w swej biologiczno-
-psychicznej strukturze i wydolności sku-
piają się na symptomach zjawisk, które 
reprezentują i uosabiają tzw. jakości pier-
wotne. Jakości wtórne (akcydentalne) by-
wają również istotne, ale nie dają gwarancji 
prawdziwości naszych przekonań, tak jak to 
czynią symptomy odzwierciedlające (tzw. 
cechy) czy symptomy konstytutywne. 

Argumentacja – jak metaforycznie 
zauważa (zmarły przed pięcioma laty)  
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Stephen Edelston Toulmin – jest jak or-
ganizm, mający swoje cele zewnętrzne 
(roszczenia ważnościowe), a także funk-
cje wewnętrzne, spełniane przez mikro- 
i makroargumenty (świadectwa) oparte na 
logiczno-funkcjonalnej metodzie, przy za-
stosowaniu dialektycznych reguł procedu-
ralnych. Jak każdy organizm, argumentacja 
dąży do przetrwania poprzez uzasadnienie 
sensu istnienia i ważności, prawdziwości, 
funkcjonalności itd. W sensie przedmio-
towym argumentacja jest systemem, który 
składa się z elementów (tj. argumentów) 
mających swą jednostkową strukturę oraz 
funkcję systemowego wsparcia utrzymują-
cego ów system w dobrej formie. Treścio-
we elementy wchodzą w relacje z innymi 
jednostkami systemu i tworzy się spójna 
całość. Każdy organizm czy system, aby 
przetrwać, winien być zasilany życiodaj-
nymi treściami. Dla systemu wnioskowa-
nia, rozumowania takimi życiodajnymi 
elementami są argumenty wiedzotwórcze. 
Każdy system opiera swą dynamikę na 
wymianie energetyczno-informatycznej. 
Wartość tej transformacji warunkowana 
jest jakością absorbowanych z  zewnątrz 
informacji oraz trafnością wewnętrznej 
wiedzy oraz ich wzajemna konweniencją. 
Logiczno-funkcjonalna relacja między 
konkluzją a  jej argumentem prawdzi-
wościowym – racją legitymizującą – to 
swoiste fundamentum relationis naszych 
aktów myślenia. Przyjmując za poznaw-
czo inspirującą teorię informacyjną Freda 
Dretskego możemy powiedzieć, że dzięki 
argumentom zawierającym wiarygodne 
informacje następuje przemiana informa-
cji analogowej w  cyfrową. Konwersja ta 
stanowi istotę wszystkich wiarygodnych 
aktywności poznawczych. Pierwszym – by 
tak rzec – analogowym etapem gromadze-
nia przez umysł informacji jest moment 

zmysłowego gromadzenia prostych danych 
pochodzących z zewnątrz.

 W wyniku przetwarzania tej podstawo-
wej, wyłącznie analogowej informacji w coś 
bardziej złożonego wyłania się świadomość 
– najpierw przede wszystkim fenomenalna. 
Dopiero potem dochodzi do wygenerowa-
nia świadomości bardziej zaawansowanej, 
opartej na języku zarówno opisowym, jak 
i argumentacyjnym; egzystencjalnym, jak 
i atrybutywnym – w intencjonalnej świa-
domości refleksyjnej, jak to ujmuje Ruth 
Garrett Millikan. 

Przyjmuje się, że argumentacja to proces 
rozumowania, konkluzja, wnioskowanie, 
narracja, argument zaś to przyczyna rzeczy, 
motyw, podstawa, przesłanka, przedmiot, 
świadectwo. Różnorodne intensje tego zna-
ku słownego świadczą o zróżnicowanych 
kontekstach przedmiotowych. W aspekcie 
struktury systemowej argumentacja winna 
być pojmowana jako sekwencja wzajemnie 
warunkujących się sądów, analitycznie zaś 
jako zbiór samoistnych elementów – ar-
gumentów, które mają wewnętrzną, au-
tonomiczną treść. Zarówno dynamiczne 
pojmowanie pojęcia argumentacji, jak i sta-
tyczna jego konotacja ma własną, typową 
dla siebie strukturę i znaczenie. Argument 
analizowany jako autonomiczny element 
jest dowodem retorycznym, epistemicznym 
lub logicznym. Dowód rozumiemy w tym 
kontekście jako świadectwo prawdziwości 
(trafności). Argument, zauważa Mirosław 
Korolko, łączy się ścisłe z klasycznym od-
różnieniem dowodów naukowych (episte-
me), rzetelnych, zmierzających do prawdy, 
oraz dowodów posługujących się prawdo-
podobieństwem (doksa) i zmierzających do 
przekonania (perswazji).

Argumentacja ma także formalno-
metodyczny aspekt znaczeniowy. 
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Mówimy wówczas o proceduralnej 
funkcji i strukturze argumentacji 
rozumianej jako szczególny spo-
sób regulowanej formy interakcji. 
Argumentacja w ujęciu procedural-
nym oznacza pewną metodologię 
prowadzenia dyskursu, sporu. Isto-
tą tej gry jest dialektyczny model 
prowadzenia dyskusji, oparty na 
kontradyktoryjnym sposobie pre-
zentacji swoich poglądów i racji je 
uzasadniających. 

Rekapitulując, wyróżniamy w  naszej 
całościowej perspektywie następujące trzy 
strukturalne wiązki znaczeniowe argu-
mentacji:
1) proces formowania przekonań oparty 

na relacjach logiczno-funkcjonalnych 
pomiędzy zakładaną tezą a racją jej ist-
nienia; 

2) rodzaj procedury o ściśle określonych re-
gułach postępowania (etapach prowa-
dzenia dyskursu kontradyktoryjnego); 

3) produkt racjonalnej wiedzy lub przeko-
nania o istnieniu i znaczeniu określo-
nych faktów.

II. Procesualna koncepcja argu-
mentacji. Zagadnienia szcze-
gółowe

 Powiedzieliśmy już, że argumentacja 
jako zjawisko psychiczne jest intelektualną 
kompozycją myśli uporządkowaną wedle 
określonego logiczno-funkcjonalnego wzo-
ru, który tworzy samodzielne, spoiste, za-
mknięte szeregi naszych sądów. Nazwiemy 
je refleksjami, które mając swój samodzielny 
strukturalny i funkcjonalny sens. Owe wzo-
ry (paradygmaty) są mniej lub bardziej zło-
żone, zarówno dwu-, jak i wieloelementowe.

Elementarnym szeregiem zamknię-
tym w swym strukturalno-funkcjo-
nalnym (epistemicznym) znaczeniu 
są dwa sądy co najmniej połączo-
ne ze sobą stosunkiem wynikania: 
sąd konkluzywny, dla którego 
racją prawdziwościową jest sąd 
argumentacyjny. W procesie ar-
gumentacji następuje zjawisko aso-
cjacji tych dwóch rodzajów sądów, 
a zatem kojarzenia związku logicz-
no-funkcjonalnego pomiędzy fak-
tem-konkluzją a faktem będącym 
jego racją (sensem prawdziwościo-
wym). Relacja pomiędzy sądami ar-
gumentacyjnymi a konkluzywnymi 
oparta jest na związku wynikania 
logicznego (stosunek implikacji) 
oraz funkcjonalnego (stosunek 
konsekwencji empirycznej).

Tworzymy szeregi zamknięte naszych 
myśli także w sensie ontologicznym, kon-
statując istnienie określonych stanów 
rzeczy i nadając im określone znaczenia 
(atrybucje) oraz wiążąc je określonymi re-
lacjami. Regułą w naszym porządku myśli 
jest kojarzenie informacji (asocjacja z ele-
mentami apercepcji).

David Hume wyróżnił trzy rodza-
je asocjacji idei (sądów), pisząc w I tomie 
Traktatu o naturze ludzkiej: „[…] Trzy są 
własności, dzięki którym powstaje to ko-
jarzenie i dzięki którym umysł przecho-
dzi od jednej idei do drugiej, a mianowicie 
podobieństwo, styczność w czasie i prze-
strzeni oraz przyczyna i skutek”. Relacje 
te w kontekście określonych okoliczności 
faktycznych (uwarunkowania ontologicz-
ne) wiążą także sądy konkluzywne z sądami 
argumentacyjnymi oraz sądy egzystencjal-
ne z atrybutywnymi.
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Te molekularne refleksje dobrze od-
zwierciedlają wieloelementowy, spoisty 
porządek myśli.

W praktyce proces argumentacji jest sie-
cią warunkujących się wzajemnie konkluzji 
i argumentów, powiązanych nicią logicz-
no-funkcjonalnych relacji o  charakterze 
zarówno dedukcyjnym, jak i indukcyjnym, 
a  także asocjacji sądów ontologicznych 
z  epistemicznymi. Logiczność owych 
związków myśli (sądów) opiera się na ko-
niunkcji przesłanek oraz implikacji warun-
kującej w sposób konieczny dany wniosek. 
Funkcjonalność natomiast to budowanie 
związków naszych sądów w relacji przyczy-
nowo-skutkowej oraz tożsamości zjawisk 
empirycznych. 

Przejawem funkcjonalnego for-
mowania przekonań jest tzw. 
komputacja, czyli zestawienie ar-
gumentów, które są empirycznie 
symptomatami określonych zja-
wisk, z naturą tych zjawisk, tj. ich 
cechami konstytutywnymi oraz 
własnościami akcydentalnymi. Ko-
niunkcja co najmniej dwóch argu-
mentów stanowiących przesłanki, 
z których logicznie wynika konklu-
zja, to podstawowy schemat myśle-
nia argumentacyjnego, aczkolwiek 
nie możemy zapominać o wciąż 
aktualnej metodzie indukcyjnego 
wnioskowania, która pomocniczo 
służy uogólnianiu oraz dopasowy-
waniu pojawiających się na hory-
zoncie naszego myślenia faktów 
empirycznych do funkcjonujących 
obiektywnych zasad (prawd rozu-
mowych). 

Czy oprócz myślenia stricte deduk-
cyjnego lub indukcyjnego, opartego na 
stosunku konieczności i prawdopodobień-

stwa, istnieje jeszcze inna, trzecia metoda 
wiązania sądów w  określonym modelu 
argumentacyjnym? Otóż Arystoteles wy-
różnił uproszczony model argumentacyjny, 
opierający się na prostym związku inferen-
cyjnym (logicznym lub funkcjonalnym), 
polegający na tzw. entymemie. 

Entymem (lub entymemat) to uprosz-
czony schemat myślenia dedukcyjnego, 
oparty na ogólnym schemacie: gdy się 
założy coś innego niż się założyło, sto-
sowny wniosek musi wynikać dlatego, że 
się przyjęło określone przesłanki. Praw-
dziwość przesłanek warunkuje trafność 
wniosków.

Entymemy dotyczą spraw, które naj-
częściej nie są jednoznaczne, przy czym 
entymem opiera się na niewielu przesłan-
kach (najczęściej na mniejszej ich liczbie 
niż normalny sylogizm). Jeśli bowiem ja-
kaś przesłanka jest na ogół znana, nie ma 
potrzeby jej wymieniać, słuchacz sam ją 
uzupełni. Przesłanki entymemów zazwy-
czaj są prawdziwe, a  zatem opierają się 
na rzeczach prawdopodobnych i znakach 
(symptomach); wynika stąd, że muszą im 
odpowiadać tego samego typu twierdzenia.

W argumentacji prawnej już 80 lat 
temu zarzucono logikę formalną 
jako optymalny sposób uzasad-
niania trafności konkluzji. Eugen 
Ehrlich twierdził, że logika praw-
nicza nie ma wiele wspólnego – 
poza nazwą – z logiką formalną, 
gdyż nie polega na stosowaniu 
logiki ogólnej do swoistych celów 
prawoznawstwa. Dla Edwarda 
Hirscha Leviego rozumowanie 
prawnicze ma logikę swoistą. Jego 
struktura przystosowuje się do 
wyjaśnienia wieloznaczności i do 
sprawdzania, jakim stopniu społe-
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czeństwo zdołało sobie przyswoić 
nowe zróżnicowania i podobień-
stwa. Chodzi głównie o argumen-
tację odwołującą się do przykładu 
i analogii. Dla Karla Engischa argu-
mentacja prawnicza jest rodzajem 
logiki materialnej, która powinna 
nas skłaniać do refleksji nad tym, 
jak należy myśleć i co w tym celu 
należy zrobić – gdy w granicach 
możliwości – pragnie się uzyskać 
prawdziwe (lub przynajmniej po-
prawne) sądy prawnicze. Logika 
jest formą myślenia, jego strukturą; 
natomiast jej zawartość należy do 
królestwa argumentów opartych 
na empirycznej wiedzy, dotyczą-
cej ontologii oraz teorii poznania 
(epistemologii). Musimy zatem 
w naszej argumentacji, budując 
rzeczową jej strukturę, uwzględnia 
zasady wszystkich tych trzech dzie-
dzin wiedzy i myślenia.

Uproszczenie schematu myślenia opie-
ra się na stosunku konsekwencji pomiędzy 
stwierdzonymi faktami a  wynikającymi 
z nich wnioskami. Np. twierdzenie: „nie 
palę, nie piję, zatem długo żyję” – zawie-
ra w sobie taki właśnie syntetyczny obraz 
(entymem) wiązania myśli i sądów. Tkwią-
ce implicite w każdej tego typu wypowie-
dzi tzw. roszczenie ważnościowe co do 
trafności (prawdziwości) twierdzenia lub 
wniosku wymaga trzymania na podorędziu 
argumentu konkluzywnego, który uwierzy-
telniłby owo przekonanie. Entymemy, jako 
uproszczone sposoby myślenia – z tkwiącą 
implicite i niezwerbalizowaną przesłanką 
(argumentem) – jest istotą naszego synte-
tycznego myślenia. Sądy w uzasadnieniach 
do swoich wyroków z reguły nie wyjaśniają 
za każdym razem, co znaczy np. trwały i zu-

pełny rozkład pożycia małżeńskiego przy 
rozpatrywaniu pozwu rozwodowego, lecz 
w dyskusyjnych empirycznie przypadkach 
nawiązują do już utrwalonych poglądów ju-
rysprudencji lub judykatury, odwołując się 
zatem do formalnych źródeł wiedzy, w tym 
do wcześniejszych orzeczeń.

III. Poszukiwanie optymalnych 
struktur myślenia argumenta-
cyjnego 

Poszukując nowej logiki pragmatycz-
nej właściwej dla natury współczesnej 
argumentacji, bardziej skłaniamy się do 
refleksji wiązania sądów według Gott-
frieda Wilhelma Leibniza. Ten wybitny 
filozof-racjonalista uznał, że światem fizy-
kalnym i społecznym rządzą zasady, które 
wchodzą ze sobą w  stosunki inferencji. 
Prawda jednego zdania, twierdzenia, sądu 
następuje po prawdzie innego. Ta prawda 
jest zasadą prawdy danego zdania, tamta 
zaś jej następnikiem; nasz język posługuje 
się tu subtelnie zwrotną formą czasowni-
ka sequir (następować, wynikać) i powia-
da, że jedno zdanie – czyli jego prawda 
– wynika z innego (se, się). W ten sposób, 
przechodząc od jednej zasady do drugiej, 
docieramy na sam szczyt, na którym do-
strzegamy nie jedno, lecz wiele zdań, które 
nie wynikają wzajemnie z siebie, ani też 
nie wynikają z żadnego poprzednika, są 
zatem wobec siebie niezależne. One to są 
zasadami wszystkich pozostałych Są to 
następujące zasady: 
  tożsamości, 
  sprzeczności, 
  racji dostatecznej oraz 
  tertium non datur (wyłączonego  

 środka). 
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Zwróćmy uwagę, że tak rozumiany ar-
gumentacyjny porządek logiczny konsty-
tuują pary zdań (sądów argumentacyjnych 
i konkluzywnych), z których jedno jest za-
sadą drugiego, a to jest jego następstwem. 
Każde zdanie z każdej pary tworzy z ko-
lei parę z innym zdaniem, tj. z tym, które 
jest następstwem (konsekwencją) lub które 
jest zasadą. Każde logiczne zdanie – z wy-
jątkiem pierwszych – jest więc zarazem 
zasadą i następstwem. To właśnie nadaje 
argumentacyjnemu corpus jego logiczno-
-funkcjonalną ciągłość; nie powinno być 
w nim przeskoków czy rozziewu.

José Ortega y Gasset twierdzi, że za-
miast mówić, że jakieś zdanie jest zasadą 
innego, możemy – nie zmieniając przy 
tym jego sensu – wyrazić to w inny sposób 
i powiedzieć, że jedno jest fundamentem 
prawdy innego i że owa prawda ugrunto-
wana jest na tamtej. Możemy także zamiast 
słów ‘zasada’ czy ‘fundament’ posłużyć się 
pojęciem racji, argumentu bądź dowodu 
konkluzywnego. Argumentacyjny porzą-
dek logiczny wyraża się zatem w grze racji 
i następstw. W tego rodzaju inferencyjnym 
myśleniu istotne jest przyjęcie pierwszych 
zasad, z  których wynikają inne. Są one 
prawdziwe same przez się (per se), a  ich 
wyróżnienie jest kwestią konwencji, tj. wy-
boru autorytatywnego. Przyjmuje się je jako 
niezależne założenia, aby wydobyć z nich 
prawidłowe konsekwencje, by były one 
racją dla tego, co po nich następuje, żeby 
udowodnić całe uniwersum sądów, które 
można z nich wyprowadzić.

 A jak to przebiega argumentacja w pro-
cesie percepcji zjawisk? Czy tutaj także de-
cyduje logika wynikających jedna z drugiej 
zasad, związku racji i następstw?

Współczesna nauka optuje za traktowa-
niem człowieka jako zintegrowanego na-
rzędzia poznawczego, gdzie zmysły i umysł 

są ścisłe powiązane i wspólnie odpowiada-
ją za ostateczny efekt poznawczy na eta-
pie empirycznym. Informacje dostarczane 
przez zmysły są po prostu kontrolowane 
przez umysł – zmysły i mózg współdziałają 
ze sobą. Musimy wiedzieć, od czego zależy 
jakość poznawania prawdy za pośrednic-
twem percepcji, gdyż od tego zależy sku-
teczność argumentacji uwierzytelniającej 
trafność efektu poznawczego uzyskanego 
z tego źródła.

Jakość procesu poznawczego o charak-
terze percepcyjnym zależy od wielu subiek-
tywnych i obiektywnych czynników.

Do pierwszej, subiektywnej kate-
gorii zaliczymy takie czynniki jak: 
pamięć, kojarzenie, uwaga i kon-
centracja, wyobraźnia, predyspo-
zycje osobowościowe, czynniki 
neurofizjologiczne, jak stan psy-
chointelektualny, wiek, płeć, wy-
kształcenie, temperament, nastrój, 
motywacje, postawy, zmęczenie, 
stan chorobowy, stan upojenia 
alkoholowego, oddziaływanie 
narkotyków lub środków farma-
kologicznych. Do nich zaliczamy 
także uprzedzenia, wcześniejsze 
doświadczenia, zdobytą wiedzę, 
stereotypy, opinie, wierzenia, po-
glądy, atrybucje, podatność na su-
gestię itp.
Do czynników obiektywnych, ze-
wnętrznych, wpływających na traf-
ność percepcji, zaliczymy z kolei: 
perspektywę poznawczą, naświe-
tlenie pola percepcji, dynamikę 
obserwowanego zjawiska, kąt pa-
trzenia itd. 
Percepcja jest więc procesem nader 
złożonym i wiele z wymienionych 
tu czynników może powodować, 
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że dochodzi do autorskiego wi-
dzenia rzeczywistości. W procesie 
argumentacji konfirmatywnej pod-
kreślamy przede wszystkim brak 
czynników deformacyjnych, zakłó-
cających prawidłowy tok percepcji 
przez podmiot poznający, w argu-
mentacji falsyfikacyjnej natomiast 
wymieniamy, które czynniki spowo-
dowały aberracje czy interferencje 
procesu poznawczego.

 W  procesie uzasadniania trafności 
wyników naszych aktów percepcji poszu-
kujemy zatem argumentów, które wykażą 
spełnienie warunków prawdziwości twier-
dzeń, pokazując po pierwsze konweniencję 
pomiędzy jednostkowym, zaobserwowa-
nym stanem rzeczy a zasadami wiedzy i do-
świadczenia, po drugie zaś – nieistnienie 
czynników zakłócających proces percepcji 
danego zjawiska.

Istotna także jest tzw. koherencja ho-
ryzontalna, polegająca na łączeniu w jeden 
tożsamy wniosek informacji pochodzących 
z kilku źródeł percepcyjno-poznawczych; 
np. zgodność zeznań świadków, stron, do-
wodów rzeczowych itp. 

IV. Zamknięty szereg argumenta-
cyjny – podstawowe i złożone 
moduły argumentacyjne. sądy 
egzystencjalne, atrybutywne 
oraz relacyjne 

Myśl jest energetyczno-intelektualnym 
aktem umysłu tworzącym informacje (idee) 
o istnieniu lub własności określonego stanu 
rzeczy tudzież o związkach (stosunkach) 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi 
elementami procesu refleksji. Myśl tą mo-
żemy określić także jako rodzaj sądu eg-
zystencjalnego, stwierdzającego istnienie 
określonej rzeczy albo zjawiska (faktu), albo 

sądu fenomenologicznego (atrybutywne-
go), określającego cechę konstytutywną lub 
akcydentalną – tj. własność określonego 
przedmiotu czy zjawiska.

Wyróżnić możemy także trzeci rodzaj 
myśli – tzw. sąd relacyjny, określający sto-
sunek łączący co najmniej dwa sądy egzy-
stencjalne lub atrybutywne. Sądy relacyjne 
odzwierciedlają określane przez nas stosun-
ki pomiędzy faktami, zjawiskami i stanami 
rzeczy. 

Te trzy rodzaje sądów – tj. egzysten-
cjalny, atrybutywny oraz relacyjny – tworzą 
mozaikę refleksji o charakterze ontologicz-
nym, formułowanych i wyrażanych w każ-
dym procesie argumentacji.

Np. w opisie określonych stanów 
rzeczy konstatujemy istnienie fak-
tów (stanów rzeczy), nadając im 
znaczenie ontologiczne, etyczne, 
estetyczne czy prawne; te trzy 
ostatnie z wymienionych typy wła-
sności danej rzeczy mają znaczenie 
normatywne, gdyż są przejawem 
oceny, która jest funkcją przyjętych 
w zależności od natury przedmio-
tu normatywnych kryteriów warto-
ściujących. Innymi słowy opisujemy 
i oceniamy określone stany rzeczy 
(zjawiska) z zakładanego punk-
tu widzenia; bądź ontologicznych 
cech ( jakości pierwotnych i wtór-
nych) czy zależności takich jak 
związki przyczynowo-skutkowe, 
bądź porządku powinności, który 
w postaci pewnych wyidealizo-
wanych wyobrażeń i norm daje 
podstawę do formułowania ocen 
pozytywnych lub negatywnych. 
Sądy egzystencjalne stwierdzają-
ce istnienie określonego faktu lub 
złożonego zjawiska są kojarzone 
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– na zasadzie autorefleksji czerpią-
cej z utrwalonych źródeł wiedzy 
– z określonymi własnościami (ce-
chami, jakościami) identyfikowane-
go stanu rzeczy. Np. wykorzystując 
przykład powołanego wcześniej 
S.E. Toulmina powiemy, że Petersen 
jest Szwedem, a zatem prawdopo-
dobnie nie jest on katolikiem, lecz 
protestantem (w Szwecji katolicy 
stanowią bowiem 2% obywateli, 
a protestanci ponad 70%). W tym 
prostym twierdzeniu mamy do czy-
nienia z sądem egzystencjalnym 
konstatującym istnienie obywatela 
Królestwa Szwecji o nazwisku Pe-
tersen oraz z sądami atrybutywny-
mi; jednym zaprzeczającym, aby 
był on wyznania rzymskokatolic-
kiego, i drugim przypuszczającym, 
że jest protestantem. Sądy te wiąże 
relacja implikacji empirycznej (wy-
nikania), ujęta w pojęciu „a zatem”. 

John Locke uważał, że analizowanym 
rzeczom przysługują jakości (własności) 
pierwotne i wtórne. W  jego rozumieniu 
idee co do zakładanych i analizowanych 
stanów rzeczy odpowiadają dwojakim wła-
snościom rzeczy: pierwotnym (primary) 
lub wtórnym (secondary); w dzisiejszej zaś 
mowie: obiektywnym lub subiektywnym. 
Jakości pierwotne i wtórne stanowią za-
wartość tzw. sądów atrybutywnych. To roz-
różnienie dwóch rodzajów idei i własności 
bynajmniej nie było wynalazkiem Locke’a; 
zapoczątkowane było jeszcze przez Demo-
kryta, nieobce scholastyce, a w XVII wieku 
rozpowszechniło się szerzej i znalazło zwo-
lenników tak wybitnych jak Kartezjusz czy 
Pierre Gassendi.

Rozróżnienie własności pierwotnych od 
wtórnych Locke przeprowadzał na dwo-

jakiej podstawie. Po pierwsze własności 
pierwotne przysługują rzeczom stale i nie-
podobna usunąć ich z naszych wyobrażeń 
o rzeczach; stanowią cechy konstytutywne 
tworzące tożsamość fundamentalną da-
nej rzeczy (przedmiotu). Z własnościami 
wtórnymi sprawa ma się inaczej; np. wy-
starczy zgasić światło, by pozbawić rzeczy 
ich barw. Po wtóre własności pierwotne 
mają charakter interfunkcyjny, są bowiem 
postrzegane przez wiele zmysłów w sposób 
komplementarny – i w ten sposób jak gdy-
by sprawdzają się wzajem i dają świadectwo 
wewnętrznej obiektywności, a nadto mają 
charakter intersubiektywny, gdyż wiele 
podmiotów poznających dostrzega te same 
własności analizowanej rzeczy. Natomiast 
własności wtórne są przedmiotem percepcji 
zawsze jednego tyko zmysłu. Sądy atrybu-
tywne odzwierciedlające, jakości pierwotne 
i wtórne analizowanych stanów rzeczy peł-
nią równie ważną rolę w procesie myślenia 
i  argumentacji, podobnie jak sądy egzy-
stencjalne i  relacyjne. Argumentacja jest 
zatem logiczno-funkcjonalnym procesem 
zestawienia warunkujących się wzajemnie 
sądów egzystencjalnych, atrybutywnych 
i relacyjnych.

Sądy egzystencjalne stwierdzają ist-
nienie faktów, które są wyrazem określo-
nych zachowań podmiotów, stanów rzeczy 
itd. Sądy atrybutywne określają własność 
(cechy konstytutywne lub akcydentalne) 
określonych podmiotów lub rzeczy. Są one 
warunkowane określonymi standardami 
ocennymi, które stanowią punkt odnie-
sienia dla formułowania owych atrybucji. 
Mogą to być standardy normatywne, mo-
ralne, estetyczne, ontologiczne, pragma-
tyczno-racjonalistyczne itd. 

Pomiar spełnienia się pewnej funkcji 
w sądzie atrybutywnym z reguły jest opar-
ty na kryterium jakościowym trudnym do 
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kwantyfikacji arytmetycznej (liczbowej). 
Np. oceniając wielkość doznanej szkody 
psychicznej, co jest istotne dla określenia 
rozmiaru zadośćuczynienia, spotykamy 
się z dylematem obiektywnej miary, prze-
kształcenia tej psychicznej szkody w język 
liczb.

Poprzez sądy egzystencjalne do-
chodzimy na zasadzie funkcjonal-
nego wynikania (warunkowania) 
do sądów atrybutywnych. Gdy np. 
ktoś uporczywie używa przemocy 
fizycznej lub psychicznej wobec 
określonych osób, być może mamy 
prawo sformułować sąd atrybu-
tywny, że jest on bandytą, a gdy 
ktoś kradnie – że jest złodziejem. 
Gdy stwierdzamy, że kierowca je-
chał z prędkością 120 km na go-
dzinę po zaśnieżonej drodze, po 
czym wpadłszy w poślizg, uderzył 
w nadjeżdżający z przeciwka sa-
mochód – uzasadnione jest sfor-
mułowanie sądu atrybutywnego, 
że nadmierna prędkość jest przy-
czyną wypadku. Przyczyna ta jest 
znaczeniem ontologicznym (atry-
butem, własnością, cechą konstytu-
tywną) faktu nadmiernej prędkości. 

W procesie myślenia istotne są także, 
jak już wspomniano, sądy relacyjne. Rze-
czywistość – taka jak ją sobie wyobrażamy 
i przedstawiamy – ma charakter systemowy, 
a zatem uznajemy, że pomiędzy poszcze-
gólnymi faktami (stanami rzeczy) istnieją 
więzi (tj. relacje) jednostronnego lub wza-
jemnego warunkowania. Na czym polega 
działanie rozsądku w procesach poznaw-
czych – pyta Immanuel Kant. Na wpro-
wadzeniu do naszych wyobrażeń jedności; 
zmysły bowiem – to było założenie Kanta 
– dają różnorodność wyobrażeń, rozum zaś 

te wyobrażenia zespala. Połączenie nie leży 
w przedmiotach i nie może być ujęte przez 
postrzeganie, lecz jest jedynie urządzeniem 
rozumu, który sam nie jest niczym innym 
niż zdolnością łączenia a priori, tworzenia 
związków, tożsamości, analogii przyczyny 
ze skutkiem. Przypomnijmy: przedmiot, 
jego tożsamość jest tym, w czego pojęciu 
zostaje zespolona różnorodność danego 
wyobrażenia; rozum zespala wyobrażenia 
za pomocą pojęć – przez które dokonuje się 
przejście od wyobrażeń (recepcji zjawisk) 
do przedmiotów, wieńcząc proces percepcji.

Sądy relacyjne odzwierciedlają określo-
ne stosunki zachodzące pomiędzy faktami, 
przedmiotami, stanami rzeczy itd. Są one 
wiązadłami owych sądów. David Hume, 
jak już wspomniano, w swym fundamen-
talnym dziele, tj. Traktacie o naturze ludz-
kiej wyróżnił siedem rodzajów stosunków: 
podobieństwo atrybutywne (analogia), toż-
samość, styczność w czasie i przestrzeni, 
przyczyna i skutek oraz stosunek wielkości 
lub liczby, stopnia jakości, jak też przeci-
wieństwa. Hume twierdził, że nie jest rze-
czą konieczną dowodzić, iż te własności 
powodują kojarzenie idei i że wprowadzają 
drugą ideę do świadomości, gdy znajduje 
się w niej już jedna idea (przedmiotowa 
myśl); można zatem na kanwie poglądów  
Hume’a pójść dalej – i wyprowadzić wnio-
sek, że proces sądzenia oparty jest na ko-
jarzeniu idei oraz impresji, które są treścią 
naszych przekonań. Owe idee, impresje 
wiążą się ze sobą w określone wyżej relacje. 

 IV. Myśl jako rodzaj sądu

Ponieważ przyjęliśmy, że podstawowym 
zadaniem procesu myślenia jest wydawa-
nie sądów o określonych stanach rzeczy, 
przypomnijmy zatem, jaka jest istota sądu 
jako elementarnej jednostki znaczeniowej 
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myśli (refleksji). Sądem (iudicum) nazy-
wamy każde działanie umysłu, w którym 
pewnej rzeczy lub relacji bądź przyznajemy 
(tribure) status istnienia lub własność, bądź 
jej coś odbieramy (removere). Kiedy umysł 
sądzi – łączy lub rozdziela dwa pojęcia; 
sądzimy, że dana rzecz posiada lub nie po-
siada określonej cechy, dany człowiek za-
chował się (lub nie) zgodnie z ustalonymi 
normami, że między dwoma faktami, zda-
rzeniami zachodzi relacja związku przy-
czynowo-skutkowego, że dany stan rzeczy 
ma takie a nie inne znaczenie w danej lo-
gice sytuacyjnej.

Dla Kartezjusza, tak samo jak dla 
św. Augustyna oraz Dunsa Szko-
ta, sąd jest sprawą złożoną. Biorą 
w nim udział obie podstawowe 
zdolności umysłu – nie tylko zdol-
ność poznania, ale i wyboru; nie 
tylko rozum, ale i wola. Rozum 
wedle Kartezjusza był zdolnością 
przedstawiania idei i wrażeń, nie 
było zaś rzeczą rozumu twierdzić 
i zaprzeczać. To jest rzeczą woli, 
ona jest sprężyną sądu, zatem 
sąd nie jest aktem czysto intelek-
tualnym, lecz także aktem decyzji, 
zgody lub niezgody. Zatem prawda 
i błąd są sprawą uznania lub od-
rzucenia – i to wola jest tym, co 
trafia lub błądzi, znajduje prawdę 
lub popada w fałsz.

Podobnie twierdzi Franz Brentano, 
wedle którego nie w przedstawieniu leży 
problemat prawdy i błędu, lecz w aktach 
formułowania sądów. Przedstawienie nic 
nie stwierdza. Dopiero w sądach podmiot 
wypowiada to, co jest treścią jego przed-
stawień. Kto posiada wyobrażenie chimery, 
ten jeszcze nie błądzi; błądzi dopiero ten, 
kto twierdzi, że chimera istnieje naprawdę, 

a prawdę mówi ten, kto stwierdza, że chi-
mera jest jedynie fikcją. 

 Przypomnijmy: sądy dotychczas kla-
syfikowane mają naturę ontologiczną, 
stwierdzają bowiem istnienie lub określają 
atrybuty określonego stanu rzeczy (bytu, 
zjawiska), dokonując w tym zakresie także 
ocen wartościujących. Między określony-
mi stanami rzeczy, przedmiotami, faktami 
zachodzą określone związki: wynikania, 
alternatywy, sprzeczności, które ujmujemy 
– przypomnijmy – w sądach relacyjnych.

V. Podstawowe moduły argumen-
tacyjne w sądach ontologicz-
nych

Podstawowy moduł argumentacyjny jest 
funkcją dwóch elementów poznawczych – 
tezy i  jej argumentu; inaczej – sądu kon-
kluzywnego oraz sądu argumentacyjnego. 
Stwierdzenie istnienia faktu empirycznego 
wymaga uwierzytelnienia w fakcie będą-
cym racją (przyczyną) tego pierwszego. 

Każdy sąd mający charakter ontolo-
giczny (określający treść i strukturę stanu 
rzeczy), egzystencjalny, atrybutywny czy 
relacyjny – winien znajdować swoją rację 
istnienia w innym sądzie, który odzwier-
ciedla (obrazuje) istnienie lub znaczenie 
innego faktu.

Karl R. Popper tak to rozumie: podsta-
wowym argumentem dla naszej konkluzji 
(eksplikandum), stwierdzającej istnienie 
lub znaczenie określonego faktu, jest eks-
plikans, a  ten, aby był uznany za dobry 
(skuteczny) – która to cecha może być stop-
niowalna – musi spełniać kilka warunków:
1) musi pociągać logicznie eksplikandum;
2) eksplikans musi być prawdziwy, a  co 

najmniej musimy wiedzieć, że nie jest 
fałszywy; 
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3) muszą istnieć niezależne świadectwa 
(dane) na jego rzecz; niezależne to zna-
czy niewywodzące się z eksplikandum, 
wówczas bowiem dojdziemy do błęd-
nego koła w stylu: dlaczego morze jest 
dzisiaj wzburzone? Ponieważ Neptun 
bardzo się gniewa. Jakie fakty świadczą 
o jego gniewie? Czy nie widzisz, że mo-
rze jest bardzo wzburzone? 

4) aby eksplikans (argument) nie był ad hoc, 
musi być bogaty w treści, prezentować 
wielką różnorodność sprawdzanych 
konsekwencji; 

5) aby wyjaśnienie było niezależne i nie 
tylko ad hoc, musi zawierać zdania uni-
wersalne, czyli prawa natury, wraz z wa-
runkami początkowymi.
A  zatem nie jeden argument (eks-

plikans), ale co najmniej dwa argumenty 
(eksplikansy) warunkują trafność (praw-
dziwość) naszych stwierdzeń (sądu konklu-
zywnego); jeden określa fakty empiryczne, 
drugi zaś prawo natury sformułowane na 
podstawie doświadczenia lub teoretycznych 
racjonalizacji.

Podstawowy moduł (model) argumen-
tacyjny zawiera więc jeden sąd konklu-
zywny, który stwierdza istnienie faktu lub 
nadaje mu określone znaczenie, oraz co 
najmniej dwa argumenty (racje) – jeden 
o empirycznym, drugi o racjonalistycznym 
charakterze.

Przypomnijmy w  tym aspekcie pod-
stawową zasadę empiryzmu argumenta-
cyjnego Hume’a: Jeżeli zapytuję, dlaczego 
uważasz jakiś fakt, który stwierdzasz, za 
prawdziwy – musisz podać jakąś rację; racją 
tą będzie jakiś inny fakt pozostający z tam-
tym w związku. Ponieważ jednak nie mo-
żesz tym sposobem iść ad infinitum, musisz 
ostatecznie skończyć na fakcie (zasadzie, 
regule, aksjomacie), danym ci w pamięci lub 

w postrzeżeniu, albo też musisz przyznać, 
że twemu przekonaniu brak wszelkiej pod-
stawy.

Moduły argumentacyjne mogą 
mieć zarówno elementarny (ba-
zowy), jak i złożony, molekularny 
charakter. W tym drugim znacze-
niu argumenty rozgałęziają się na 
te, które mają charakter nie tylko 
empiryczny czy racjonalistyczny 
(czysto rozumowy), ale także na 
formalnoźródłowe oraz materialne 
(substancjalne). Widzimy to dobrze 
w argumentacji prawniczej, kiedy 
to nie tylko podajemy jako argu-
ment treść i znaczenie konkretnej 
normy prawnej, lecz również fakt 
walidacyjny źródłowy, tj. podsta-
wę prawną zawartą w określonym 
obowiązującym przepisie. 

VI. Związki pomiędzy sądami 
o charakterze ontologicznym 
i epistemicznym

 W dążeniu do kompleksowości naszej 
analizy logiczne wydaje się w tym miej-
scu pytanie: czy sądy ontologiczne – które 
dzielimy, przypomnijmy, na egzystencjalne, 
atrybutywne i relacyjne – wyczerpują typo-
logię aktów sądzenia w procesie myślenia 
i argumentacji?

Po głębszej analizie psychiczno-inte-
lektualnych aktów rozumowania możemy 
zaobserwować istnienie i funkcjonowanie 
trzeciego rodzaju sądu, będącego spoiwem 
sądów ontycznych – a  mianowicie sądu 
epistemicznego, zwanego przekonaniem 
(przeświadczeniem). Według Edmunda 
Husserla jest to sąd prawdziwościowy. 
Wchodzi on w koincydencję z sądami o on-
tologicznym charakterze. Relacja, jaka je 
łączy, opiera się nie na stosunku konsekwen-
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cji, lecz na funkcjonalnej (intelektualnej) 
styczności, współzależności, wzajemnym 
warunkowaniu, a być może paralelizmie. 
Otóż nasze twierdzenia określające istnie-
nie faktów (zdarzeń) lub oceniające zna-
czenie określonych stanów rzeczy lub ich 
własności – są rodzajem sądów ontolo-
gicznych, natomiast nasze przekonanie 
o ich prawdziwości, trafności jest rodza-
jem sądów epistemicznych określających 
poziom akceptacji tych pierwszych aktów 
psychicznych. W tym znaczeniu przeko-
nanie ma charakter metasądu. Z reguły 
nie sformułujemy wypowiedzi, że ktoś coś 
uczynił, jeśli nie będziemy przekonani co 
do tego faktu (chyba że chcemy skłamać); 
to sąd epistemiczny będący naszym przeko-
naniem (przeświadczeniem) jest bodźcem 
dla sformułowania twierdzenia będącego 
sądem stwierdzającym istnienie lub zna-
czenie (ocenę) określonego faktu lub zda-
rzenia. Zrozumienie koincydencji tych 
dwóch rodzajów sądów w każdym procesie 
poznania i argumentowania w społecznym 
wymiarze jest pierwszą (choć nie jedyną) 
przesłanką skuteczności procesu perswazji. 
Kolejną przesłankami będzie znajomość 
reguł i prawd regulujących formowanie się 
przekonań (sądów epidemicznych), nadają-
cych znak prawdziwości sądom faktualnym 
(ontologicznym), w zależności od dostęp-
nych dowodów i argumentów.

Czym jest przekonanie? Czy jest 
to akt umysłu samodzielnie funk-
cjonujący w orbicie naszych myśli? 
Jakie elementy, siły współtworzą 
treść danego przekonania? Po 
uważnym zastanowieniu się może-
my stwierdzić, że przekonanie jest 
fenomenem psychicznym (mental-
nym), którego istotą jest określona 
treść świadomości, będącej funk-

cją dwóch sądów – ontologicznego 
oraz epistemicznego. Sąd ontolo-
giczny stwierdza istnienie lub nie-
istnienie określonego stanu rzeczy 
lub znaczenie stwierdzanego fak-
tu, sąd epistemiczny jest natomiast 
uznaniem (czyli aktem wolicjonal-
nym), że sąd ontologiczny jest traf-
ny, koresponduje z rzeczywistością. 

Sąd epistemiczny (przekonanie) jest 
rodzajem autorefleksji przyznającej wia-
rygodność konkluzywnym sądom onto-
logicznym. A  zatem akt rodzącego się 
przekonania nie istnieje autonomicznie, 
lecz jest zrelatywizowany do określonego 
sądu ontologicznego stwierdzającego ist-
nienie lub znaczenie zakładanego stanu 
rzeczy. W  tym znaczeniu prawdziwość 
(trafność) traktujemy jako własność prze-
konań, przy czym uzależniamy tę własność 
od relacji przekonań do – udowodnionych 
stosownymi argumentami – faktów. Prze-
konanie jest świadomością poznania przed-
miotu. Świadomość natomiast to według 
Brentana może znaczyć: 
1) przytomność; 
2) zdawanie sobie sprawy: 

a) z czegoś – np. otaczającej rzeczywi-
stości; 

b) z siebie, własnej odrębności, tożsamo-
ści; 

c) z określonego stanu mentalnego;
3) społeczne nastawienie (tzw. świadomość 

zbiorowa). 
Jak słusznie zauważa Andrzej Dąbrow-

ski, najczęściej używamy tego terminu 
w odniesieniu do doznaniowej lub reflek-
syjnej natury człowieka. Posługujemy się 
nim także wtedy, gdy chcemy wyjaśnić, 
wytłumaczyć, zrozumieć nasze lub czy-
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jeś zachowanie. Wedle Kartezjusza isto-
tą myślenia człowieka jest uświadamianie 
sobie określonej wiedzy o  poznawanych 
przedmiotach. W Zasadach filozofii pisał 
on: „Przez nazwę ‘myślenie’ rozumiem to 
wszystko, co w nas zachodzi, gdy jesteśmy 
świadomi, o  ile jest w nas właśnie świa-
domość tych rzeczy. Tak więc nie tylko 
rozumienie, chcenie, wyobrażanie sobie, 
ale także i  czucie jest tutaj tym samym, 
co [uświadomione, intencjonalne – przyp. 
D.C.] myślenie”. 

Przywołany wcześniej Brentano uwa-
żał, że treścią świadomości, jej fundamen-
tem są fenomeny psychiczne dzielące się na 
trzy klasy: przedstawienia, sądy oraz uczu-
cia (przeżycia emocjonalne) i wola (chcenie, 
dążenie), które to fenomeny – jego zdaniem 
– mają wspólny mianownik. Na formo-
wanie dobrego trafnego lub nietrafnego 
przekonania ma wpływ jakość wszystkich 
wymienionych elementów świadomości 
oraz ontologiczny kontekst zewnętrzny. 

A  zatem przekonanie to kluczowy 
wskaźnik i element procesu argumentacyj-
nego, wykorzystywany docelowo jako kon-
statacja (konkluzja) procesu poznawczego 
lub jako eksplikans procesu rozumowania 
(wnioskowania). 

Powiemy zatem z przekonaniem, 
że rosły blondyn uderzył mijają-
cego go przechodnia, gdyż zaob-
serwowaliśmy ten fakt z odległości  
5 metrów przy dobrej widoczności. 
To źródło informacji pochodzące 
z naszego bezpośredniego aktu 
percepcji wystarczy do ugrunto-
wania się silnego przekonania co 
do zaprezentowanego stanu rze-
czy. Gdybyśmy jednak obserwowa-
li ten fakt z odległości 50 metrów, 
w smudze ciemności wywołanej 

brakiem oświetlenia chodnika, na-
sze przekonanie dotyczące owego 
zdarzenia nie miałoby już takie-
go stopnia pewności – byłoby to 
wówczas jedynie pełne wątpliwości 
przeświadczenie. 

 Podobnie rzecz ujmował Husserl, ana-
lizując konweniencję sądów ontologicznych 
i epistemicznych oraz wyróżniając wśród 
nich sądy egzystencjalne i prawdziwościo-
we.

 W sądzie egzystencjalnym orzeka się 
o fakcie istnienia określonego przedmiotu 
poznawczego. Sądowi egzystencjalnemu 
w postaci: ‘ten przedmiot (stan rzeczy) ist-
nieje’ odpowiada sąd prawdziwościowy: ‘to 
zdanie jest prawdziwe’. Zdaniem Husserla 
okazuje się, że istnieje ścisła koincydencja 
między tymi dwoma sądami, stopienie się 
ich w jeden funkcjonalny sens. Wedle tego 
filozofa rzeczywisty sąd, intencja stanu rze-
czy pokrywa się z samym stanem rzeczy 
i doświadcza swego potwierdzenia. Stan 
rzeczy istnieje, jest rzeczywiście istniejącym 
przedmiotem – korelatywnie zaś zdanie, 
w którym dochodzi do wyrażenia przeko-
nania o tym, jest zdaniem wyrażającym sąd 
prawdziwościowy. Ujmując to najkrócej, 
sąd prawdziwościowy wydaje zatem osąd 
po stronie podmiotowej o zdaniu przed-
miotowym.

W sądzie atrybutywnym natomiast ar-
gumentem uzasadniającym jego wiarygod-
ność będzie sąd określający jego trafność, 
przyjąwszy uznane powszechnie kryteria 
wartościujące.

Na przykład oceniamy kogoś, uznając 
go za faszystę. Aby wykazać trafność ta-
kiego sądu atrybutywnego o konkluzywnej 
sile, winniśmy udowodnić fakt empiryczny 
w postaci wypowiedzi inkryminowanej oso-
by, która nawiązuje do tej ideologii w hitle-
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rowskich Niemczech lub w faszystowskich 
Włoszech Mussoliniego. Nasz stopień 
przekonania jest funkcją zarówno wiary-
godności świadectw empirycznych, jak i po-
siadania wiedzy historycznej odnoszącej się 
do koncepcji faszyzmu w Europy począw-
szy od lat 20. do 40. minionego stulecia.

Gdy ktoś o  kimś powie, że jest an-
tychrześcijaninem, winien stosownymi 
świadectwami uargumentować ten kon-
kluzywny sąd, podając symptomy zacho-
wań niechrześcijańskich w  mowie lub 
czynie osoby krytykowanej. Ważna jest 
przy tym świadomość wzoru zachowa-
nia dobrego chrześcijanina. Jeżeli do tego 
mówi to polityk tuż przed wyborami, 
formowanie powszechnego negatywne-
go obrazu w przekonaniu wyborców jest 
intencjonalne, a  często emocje stojące 
u podstaw woli wyrażania tego typu sądów 
fałszują realne przedstawienia określonego 
stanu rzeczy.

Często świadkowie określonego 
zdarzenia są pytani na okoliczność 
ich poziomu przekonania co do 
formułowanych przez nich twier-
dzeń i wniosków. Ich subiektywny 
poziom przekonania jest konfron-
towany z obiektywnymi kryteriami 
wartościującymi rzetelność aktów 
percepcji. Dochodzimy tutaj do 
ważnego rozróżnienia. Przekona-
nie, jako epistemiczny akt sądze-
nia, ma charakter stopniowalny, 
tzn. w zależności od dostępnych 
nam świadectw (symptomów 
ontologicznych) formułujemy 
przekonanie na poziomie prawdo-
podobieństwa lub pewności. 
Sądy ontologiczne natomiast mają 
zero-jedynkową strukturę: są albo 
prawdziwe, albo fałszywe. 

Sądy epistemiczne, zwane także 
przekonaniami, pełnią kluczową 
rolę w każdym procesie myśle-
nia, a tym samym i argumentacji, 
która z psychologicznego punktu 
widzenia za pośrednictwem argu-
mentów perswazyjnych zmierza 
do ugruntowania przekonania 
o trafności sądów ontologicznych. 
Przekonania to centrum grawita-
cji, wokół którego orbitują nasze 
twierdzenia o istnieniu lub zna-
czeniu określonych stanów rzeczy. 
Proces argumentacji zmierza wszak 
do stworzenia w świadomości 
określonego podmiotu przeświad-
czenia o istnieniu lub znaczeniu 
określonego stanu rzeczy. Nasze 
przekonania, które artykułujemy 
w trakcie dyskursu społecznego, 
winny być konsekwencją przyjęcia 
wiarygodnej metody ich formowa-
nia w naszych umysłach, odwołują-
cej się nie tylko do autentyczności 
i autorytatywności źródeł wiedzy, 
ale również do jej falsyfikowalności 
i weryfikowalności. W tej metodzie 
tkwi – zdaniem Habermasa – racjo-
nalność myślenia człowieka, otwar-
tego nie tylko na własne racje, ale 
i na racje swych oponentów. Ele-
menty kształtujące czyjeś przeko-
nanie co do identyfikowanego lub 
rekonstruowanego stanu rzeczy 
winny zatem być w danej społecz-
ności uznane za posiadające pier-
wiastek obiektywności.

Jürgen Habermas uważa, że racjonal-
ność przekonania wiąże się z  podaniem 
racji i podstaw, zakorzenionych w wiedzy 
mającej intersubiektywny znak akceptacji. 
Dostęp do treści owej wiedzy winien być 
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udziałem zarówno mówiącego, jak i  jego 
słuchaczy. 

 A zatem na pytanie: skąd wiesz? Dla-
czego jesteś o czymś przekonany? – od-
powiedź winna wskazywać nie tylko 
autentyczne i  autorytatywne źródła in-
formacji o określonych stanach rzeczy, ale 
także na rzetelność formułowanych sądów 
ontologicznych – poprzez wykazanie, że 
poddane zostały próbie falsyfikacji, a póź-
niej weryfikacji, wychodząc z niej obron-
ną ręką. Gdy nasz interlokutor nie jest 
przekonany co do prawdziwości naszych 
twierdzeń lub wręcz jest przeświadczony 
o ich fałszywości, wówczas z reguły albo 
podważa autentyczność i autorytatywność 
źródła naszej wiedzy, albo podejmuje próbę 
falsyfikacji sądów ontologicznych, atakując 
racje i przesłanki, na których owe sądy się 
opierają. Refutacja, czyli podważenie wia-
rygodności twierdzeń, przebiegać może 
na dwa sposoby: pierwszy falsyfikuje rze-
telność określonego sądu konkluzywnego, 
przedstawiając inną całościową hipotezę 
zdarzenia (stanu rzeczy); drugi podwa-
ża jedną z przesłanek, na której opera się 
konkluzja i przekonanie o jej prawdziwości. 

Jak zauważył Bertrand Russell, są-
dzenie lub bycie przekonanym jest pew-
ną złożoną całością, którego składnikiem 
jest umysł; jeśli pozostałe składniki, wzięte 
w takim porządku, jaki nadaje im to prze-
konanie, tworzą złożoną całość, to owo 
przekonanie jest prawdziwe; jeśli nie – to 
jest fałszywe. Przekonanie jest prawdzi-
we, gdy istnieje zgodny z nim fakt, a fał-
szywe, gdy zgodnego z nim faktu nie ma. 
W każdym akcie sądzenia występuje sądzą-
cy umysł, występują też człony dotyczące 
tego, o czym się sądzi. Nazwiemy umysł 
podmiotem sądu, a pozostałe człony – jego 
przedmiotami. Zauważyć należy, że relację 
sądzenia charakteryzuje tak zwany sens lub 

kierunek; powiemy, że sytuuje ona przed-
mioty w pewnym porządku, który wskazać 
możemy za pomocą słów w zdaniu; mówi-
my, że relacja sądzenia lub bycia przekona-
nym wiążą ze sobą podmiot i przedmioty 
w jedną złożoną, ale i koherentną całość. 
Pod tym względem sądzenie oznacza re-
lację zgodności i adekwatności podmiotu 
z przedmiotem mu przypisanym. Człony, 
które łączy relacja, same mogą być zło-
żone; mogą być też proste, ale całość po-
wstała wskutek ich połączenia musi być 
złożona. Wszędzie, gdzie zachodzi jakaś 
reakcja wiążąca pewne człony, istnieje zło-
żony przedmiot, ważny przez ich połącze-
nie. I na odwrót, wszędzie, gdzie istnieje 
jakiś złożony przedmiot, zachodzi relacja 
wiążąca jego składniki. Kiedy zachodzi 
akt umysłu – bycia przekonanym? Istnieje 
kompleks, w którym bycie przekonanym 
stanowi relację jednoczącą, a  podmiot 
i  przedmioty są usytuowane w  pewnym 
porządku, poprzez sens owej relacji. Jeden 
z przedmiotów musi być relacją, np. Kowal-
ski zabił Malinowskiego – dwa przedmio-
ty łączone są funkcją zabicia, pozbawienia 
życia. Ale relacja występująca w akcie bycia 
przekonanym nie jednoczy złożonej całości 
składającej się z podmiotów i przedmiotu; 
relacja zabicia stanowi tutaj jeden z przed-
miotów – jest więc w  tej budowli cegłą, 
a nie cementem. Elementem cementują-
cym jest relacja bycia przekonanym. Gdy to 
przekonanie jest prawdziwe, to istnieje inna 
złożona całość, w której relacja stanowiąca 
jeden z przedmiotów przekonania wiąże 
pozostałe przedmioty.

Podkreślmy raz jeszcze: argumen-
tacja rozumiana jako dialektycz-
ny proces myślowy jest zbiorem 
wypowiedzi ujawniających nasze 
przekonania, które są wypadkową 
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sądów popartych siłą (wolą) na-
szej ich akceptacji. Akceptacja jest 
emanacją kartezjańskiej woli, siła 
zaś to świadomość stopnia prze-
konania. Refleksja o istnieniu okre-
ślonego stanu rzeczy jest zatem 
funkcją (zbiorem) dwóch samoist-
nych sądów elementarnych: sądu 
egzystencjalnego(ontologicznego), 
dotyczącego treści istnienia okre-
ślonego faktu zdarzenia, oraz sądu 
epistemicznego, określającego sto-
pień akceptacji prawdziwościowej 
tego pierwszego. Oba sądy są od 
siebie uzależnione funkcjonalnie 
– w końcu·gdy nie jesteśmy prze-
konani o wiarygodności zeznań 
świadka, wówczas nie uznamy 
treści jego wypowiedzi o istnieniu 
faktów za prawdziwe.

Twierdzimy na przykład, że widzieliśmy 
naszego sąsiada, jak w centrum handlowym 
szedł z nieznaną nam młodą dziewczyną 
pod rękę. Wzbudziło to nasze zdziwienie 
z uwagi na fakt, że owa dziewczyna nie 
przypominała jego żony ani dziecka, gdyż 
ma tylko jednego syna. Opowiadamy o tym 
fakcie naszej żonie po powrocie do domu. 
Na pytanie, czy jesteś przekonany, że to był 
właśnie nasz sąsiad, zaczynamy się zastana-
wiać, jaki mamy poziom przekonania, tzn. 
jak mocny jest nasz sąd epistemiczny, któ-
ry ma zagwarantować prawdziwość naszej 
konstatacji (sądu ontologicznego).

Perspektywa, tj. odległość obserwacji 
wynosiła około 30 metrów, dynamika per-
cepcji wynosiła około 6 sekund. Kąt patrze-
nia to obserwacja z boku. Symptomatyka 
skojarzeniowa: podobne ubranie, wzrost, 
profil twarzy, no i ten krzywy uśmiech sa-
mozadowolenia... Tak, to musiał być on 
– odpowiadamy żonie. Ale czy rzeczywi-

ście? Przecież mogliśmy ulec złudzeniu, 
sobowtóry mniej lub bardziej podobne się 
przecież zdarzają; w rzeczywistości nasze 
przekonania mogą być formowane potrze-
bą, by właśnie tak było. Ludzie z reguły le-
piej się czują, gdy mogą przyłapać innego 
bliźniego na jakimś niemoralnym czynie. 
Czujemy się wtedy lepsi albo usprawie-
dliwiamy własne niemoralne czyny. Nasze 
atrybucje w tle, tj. wygodne dla nas stereo-
typy myślenia, często zniekształcają rze-
czywisty obraz rzeczy poprzez całkowicie 
fałszywy obraz bądź poprzez nieproporcjo-
nalną amplifikację lub deprecjację w oce-
nie faktów. Jednakże, co ciekawe, pierwsze 
skojarzenia są w zdecydowanej większości 
wypadków rzetelne. Tak działa natura. 

Bezpieczniej byłoby stwierdzić, że być 
może (nie na pewno) widziałem naszego 
sąsiada, ale nie mam co do tego pewno-
ści. Trudno to weryfikować wobec rapso-
dyczności i przemijalności tego zjawiska 
percepcyjnego. Warto także zauważyć, że 
czasami atrybucje, stereotypy myślenia, 
będące konsekwencją tzw. ekonomii my-
ślenia – prowadzą do tragicznych skutków, 
takich jak wypadek lotniczy w 1982 roku. 
W  zimowy dzień Boeing 737 linii Air 
Florida szykował się do startu. Piloci do-
tychczas latający w ciepłym klimacie uru-
chomili schematyczną procedurę myślenia; 
taką, jaką stosowali do tej pory, na co dzień 
latając po trasach, gdzie nie zachodziło 
niebezpieczeństwo oblodzenia skrzydeł. 
W feralnym dniu w Waszyngtonie było 15 
stopni mrozu. Gdy piloci w czasie startu 
zorientowali się, że przygotowując się do 
tego manewru, nie uruchomili procedury 
odlodzenia, było już za późno. Oderwali 
się na 30 sekund od podłoża i runęli zaraz 
potem do rzeki. Ponad 100 osób zginęło. 
A wystarczyło tylko wcześniej pomyśleć 
inaczej niż zwykle.
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To złożenie dwóch elementów w każ-
dym akcie wydawania sądu konkluzywnego 
dostrzegł także Franz Bolzano – stwier-
dzając, że ponieważ każda idea ma okre-
śloną żywość, rozsądnie jest także sądom 
przypisać żywość w  tej mierze, w  jakiej 
stanowią one związki idei. Ponieważ jeden 
sąd jest nie tylko sumą idei, lecz polega na 
pewnej ich kombinacji i ponieważ te kom-
binacje można silniej lub słabiej odczu-
wać, efektywność sądu będzie zależała od 
tej siły, nawet jeśli nie zmieni się materiał 
i żywość poszczególnych idei. Ten stopień 
efektywności lub siły sądu nazywamy wła-
śnie stopniem przekonania, z którym dany 
sąd wydajemy. Ze względu na zdanie, które 
stanowi materiał sądu, stopień przekonania, 
z jakim ten jest wydany, zwie się także stop-
niem zgody (assensiō), jaką dajemy sądowi. 
Czasami mówimy także o stopniu wiary-
godności lub akceptacji. Jeżeli nawet dwie 
różne osoby wydają sąd o tej samej treści, 
czyli zawierający to samo zdanie, i jeśli po-
szczególne idee, z których składa się sąd, są 
wszystkie tak samo żywe, nadal jest moż-
liwa duża różnica w stopniu przekonania, 
z jakim każda z nich wyprowadza swój sąd. 

Adam Morton wiązał w sposób 
esencjonalny przekonanie, utożsa-
miając sąd epistemiczny z wiedzą, 
która jest źródłem, a zarazem tre-
ścią naszych sądów zarówno kon-
kluzywnych, jak argumentacyjnych, 
przy czym wiedza jest pewnego 
rodzaju znakiem wysokiej jakości 
dla przekonań. Zastanówmy się, 
jaki rodzaj wiedzy można identyfi-
kować z przekonaniem? Otóż, jak 
już sygnalizowano, przekonanie 
jest rodzajem sądu epistemicz-
nego przyznającego, że inny sąd 
konkluzywny albo argumentacyj-

ny jest trafny, prawdziwy, słusz-
ny. A zatem treścią przekonania 
jest wiedza o trafności konstatacji 
co do określonego stanu rzeczy. 
Wyraża się to np. w następujący 
sposób: ja wiem ( jestem przeko-
nany), że mój pogląd na temat np. 
konieczności i metod zreformowa-
nia służby zdrowia jest słuszny itp. 
Tutaj za naszymi aktami sądzenia 
i sposobem artykulacji ich treści 
kryje się społeczna odpowiedzial-
ność; nakaz mówienia prawdy 
implikuje także – co zrozumiałe 
– konieczność formułowania wy-
powiedzi w dyskusjach i dyskursie 
dnia codziennego opierającego 
się na przeświadczeniu, że to, co 
twierdzimy, jest prawdą, lub też 
czynimy to z prawdopodobnym 
przekonaniem; nadto imperatyw 
ten warunkuje należytą staranność 
w dobieraniu dowodów i argu-
mentów nasze przeświadczenie 
kształtujących. 

Kiedy ktoś zada ci pytanie, jakie mia-
sto jest stolicą Kolumbii, a ty odpowiadasz: 
nie jestem przekonany, ale sądzę, że chyba 
Bogota – to twój sąd epistemiczny nie ma 
na tym etapie pewnej podstawy, jednakże 
gdy dotrzemy do źródeł wiedzy obiektyw-
nej i potwierdzimy, że rzeczywiście Bogota 
jest stolicą Kolumbii, nasze przekonanie 
nabierze waloru (znaku, jakości) na po-
ziomie pewności. Przekonanie na temat 
wiarygodności jakiegoś sądu konkluzyw-
nego jest funkcją świadectw oraz naszych 
dotychczasowych poglądów na identyfiko-
wany i oceniany stan rzeczy. Gdy mówimy, 
że policja wie, że określona osoba popełniła 
przestępstwo, mamy na myśli to, że policja 
skutecznie wywiązała się ze swego zada-
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nia; znalazła właściwą osobę i wpadła na 
jej trop dzięki rzetelnej pracy detektywi-
stycznej, która pozwoliła jej na znalezienie 
świadectw obrazujących przebieg zdarzenia 
– motyw, modus operandi, narzędzie zbrodni 
itd. Wiedza o wiarygodności wiedzy po-
licji odnośnie do tego, kto popełnił dane 
przestępstwo, jest zatem treścią naszego 
przekonania. 

Prokurator na podstawie zleco-
nych czynności dochodzeniowo-
-śledczych akceptuje zeznania 
dostarczone przez funkcjonariuszy 
policji będąc przekonany, że czyn-
ności były przeprowadzone zgod-
nie z regułami procesu karnego. 
I formułuje akt oskarżenia. Często 
wobec natłoku spraw do rozwikła-
nia, stosując wspomnianą już zasa-
dę ekonomii myślenia i działania, 
prokuratorzy przyjmują prima facie 
wiarygodność materiału zebrane-
go przez policję w trakcie docho-
dzenia. Brak tutaj głębszej refleksji 
weryfikacyjno-falsyfikacyjnej, naj-
widoczniej pozostawia się ten etap 
krytycznego myślenia na potem… 
Dopiero na rozprawie sądowej 
obrońcy starają się podważyć prze-
konanie co do wiarygodności aktu 
oskarżenia – poprzez przedstawia-
nie kontrargumentów i kontrświa-
dectw. 

VII. Sądy konkluzywne a sądy 
argumentacyjne. Podstawowy 
paradygmat kognitywnego 
myślenia 

Podkreślano już wyżej, że istotnym, na-
turalnym podziałem naszych aktów sądze-
nia – w szczególności z perspektywy roli, 
jakie pełnią w procesie poznawania i uwia-

rygodniania jego wyników – jest podział 
na sądy konkluzywne oraz sądy argumen-
tacyjne. 

Powtórzmy: sąd konkluzywny to stwier-
dzenie jakiegoś faktu (stanu rzeczy), będące 
konsekwencją przeprowadzonego procesu 
rozumowania lub efektem bezpośrednich 
aktów percepcji. Sądy argumentacyjne mają 
natomiast dychotomiczny charakter: po 
pierwsze nadają znak jakości (prawdziwo-
ści) formułowanym sądom konkluzywnym 
– i w logicznym sensie są dla nich przesłan-
kami (eksplikansami), a w funkcjonalnym 
racjami; po drugie zaś są elementem per-
swazji determinującym określony stopień 
przekonania podmiotu poznającego co do 
trafności jego konkluzji.

 W  tej złożonej sekwencji (układzie 
zespolonym) argumenty pełnią funkcję 
bodźców, tzn. intencjonalnych motywów 
warunkujących treść i poziom stopień na-
szego przekonania.

Sądy konkluzywne oraz argumentacyj-
ne znajdziemy w każdym strukturalnie wy-
różnionym rodzaju sądu ontologicznego, tj. 
w sądzie egzystencjalnym, atrybutywnym 
czy relacyjnym – czyli na każdym poziomie 
popperowskiego świata zjawisk i faktów fi-
zykalnych, psychiczno-intelektualnych oraz 
kulturowych. 

 W praktyce dyskursu i  sporów, jakie 
wiedziemy z  innymi czy z  sobą samym, 
istotne jest zrozumienie dwóch kwestii: 
1) kiedy sąd konkluzywny należy poprzeć 

sądem(sądami) argumentacyjnym(i), 
a  kiedy można zachować argument 
w umyśle, oraz 

2) czy nasz sąd argumentacyjny winien być 
także podparty innym argumentem, dla 
którego staje się konkluzją.
Im bardziej nasze twierdzenia są 
zgodne z poglądami, przekonania-
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mi słuchaczy, tym mniejszy nacisk 
kładziemy na samą argumentację, 
pozostawiając ją w odwodzie. Ary-
stoteles pisał, że nasze wniosko-
wanie jest dialektyczne, gdy jego 
przesłanki są opiniodawcze. Prze-
słanki retoryczne są wiarygodne, 
gdy są uznawane przez wszystkich 
albo znakomitą część reprezenta-
tywnego środowiska wyrażającą 
opinię oświeconą, a wśród tych 
ostatnich przez wszystkich albo 
prawie wszystkich czy tych naj-
bardziej znanych. Chcąc się prze-
to upewnić, czy dana przesłanka 
jest czy nie jest endoksalna, na-
leży stwierdzić, czy jest zgodna 
z opinią i w jakim środowisku oraz 
w jakim zakresie i kontekście sytu-
acyjnym. Przesłankę dialektyczną 
można w pewnym sensie – jak 
metaforycznie zauważa Arysto-
teles – przyrównywać do bankno-
tu papierowego, wymienialnego 
w określonej przestrzeni ekono-
micznej, podczas gdy przesłanka 
demonstratywna byłaby w tym 
porównaniu monetą z kruszcu, 
posiadającą więc wartość samą 
w sobie. Warto jednak wiedzieć, 
że przesłanki zgodne z opinią 
stanowią dla rozumowania jedy-
nie punkt wyjścia, hipotezę, którą 
trzeba sprawdzić przeprowadzając 
dowód prawdy. 

Twierdzimy (jesteśmy przekonani), 
że Robert Chrabąszcz uporczywie nękał 
swoją sąsiadkę Marię Walewską. Funkcjo-
nalnie jest to rodzaj sądu konkluzywnego, 
strukturalnie zaś jest to sąd egzystencjal-
ny – wszystkie bowiem sądy określają-
ce zachowania (działania czasownikowe 

konkretnej jednostki) zaliczamy do tego 
typu sądu ontologicznego. Gdy nato-
miast powiemy, że Robert Chrabąszcz jest 
przestępcą, popełnił bowiem zabroniony 
(zakazany) czyn stalkingu, wówczas for-
mułujemy sąd atrybutywny, stygmatyzując 
go jako przestępcę. Aby uzasadnić praw-
dziwość tych konkluzji – wypowiadanych 
zarówno w sądach egzystencjalnych, jak 
i atrybutywnych – należy wesprzeć je są-
dami argumentacyjnymi, które wynikają 
bezpośrednio z dostępnej wiedzy, opartej 
na prawdach rozumowych oraz świadec-
twach empirycznych. Wskazujemy na 
przykład fakt istnienia prawomocnego 
wyroku uznającego oskarżonego Rober-
ta Chrabąszcza za winnego popełnienia 
czynu określonego w przepisie art. 190a 
kodeksu karnego i skazania go na karę 2 
lat pozbawienia wolności z zawieszeniem 
jej wykonania itd. Jest to argument prze-
sądzający, gdy wskażemy jeszcze na źró-
dło wiedzy, wyciąg z Krajowego Rejestru 
Skazanych, sygnaturę akt, czy nawet źródło 
pośrednie – takie jak przedstawienie owe-
go faktu w mediach przez dziennikarza.

Jeżeli natomiast tylko podejrzewamy 
kogoś o  popełnienie czynu zabronione-
go, winniśmy to dobrze uargumentować 
– wskazując regułę prawną (normę), która 
czyimś zachowaniem została złamana. 
Podsumujmy: 
1) Ujmując kwestie syntetycznie można 

powiedzieć, że argumentacja procesual-
na to kompozycja sądów rozwijająca się 
w  przestrzeni logiczno-funkcjonalnej 
myślącego człowieka. Oparta jest za-
równo na sądach o ontologicznym, jak 
i epistemicznym charakterze; w zależ-
ności zaś od roli, jakie pełnią w dowo-
dzeniu prawdy, możemy wyróżnić sądy 
konkluzywne i argumentacyjne. 
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 Sąd konkluzywny to nasze ekspli-
kandum, dla którego fundamentem 
prawdziwości są sądy argumentacyjne 
tworzące eksplikans (prawdziwościowe 
fundamentum relationis). Sądy konklu-
zywne o  ontologicznym charakterze 
opisują lub oceniają rzeczywistość pod 
określonym kątem; sądy argumenta-
cyjne zaś legitymizują, uprawomocnia-
ją, nadają sens prawdziwościowy tym 
stwierdzeniom (konkluzjom), odnosząc 
się do określonych źródeł i treści wie-
dzy – prawd rozumowym oraz empi-
rycznych. 

2) W zakresie sądów ontologicznych wy-
różniamy twierdzenia zarówno o  eg-
zystencjalnym, atrybutywnym, jak 
i  relacyjnym charakterze. Sąd oznaj-
miający istnienie czegoś lub kogoś na-
zwiemy sądem egzystencjalnym, sąd 
określający natomiast własność (cechę) 
określonego przedmiotu czy zjawiska – 
nazwiemy sądem fenomenologicznym 
(atrybutywnym). Sąd określający stosu-
nek pomiędzy dwoma faktami nazwie-
my sądem relacyjnym.

3) Sądy epistemicznie mają szczególny 
charakter. Nie zasadzają się one się, tak 
jak sąd o charakterze ontologicznym, 
na regule tertium non datur określającej 
zasadę wyłączonego środka (albo coś 
istnieje, albo tego czegoś nie ma). Prze-
konanie o prawdziwości jest stopnio-
walne, a zatem możemy je umieścić na 
poziomie pewności, oczywistości, praw-
dopodobieństwa (pierwszego, drugiego 
stopnia etc.) lub jego negatywnych od-
powiedników.

4) Siła wiarygodnościowa naszych stwier-
dzeń (konkluzji) jest funkcją naszych 
przekonań, tj. sądów prawdziwościo-
wych, które czerpią moc z sądów argu-

mentacyjnych – określonych świadectw. 
Przekonanie to rodzaj sądu, którego tre-
ścią jest świadomość (informacja), czy 
i jaki poziom wiarygodności nadać for-
mułowanym twierdzeniom o istnieniu 
lub znaczeniu określonych faktów czy 
stanów rzeczy. Ów poziom przekona-
nia zależy od jakości – siły i trafności 
– stosowanych przez nas argumentów, 
które mogą czerpać tę siłę z racjonal-
nych źródeł.

5) Argumentacja to sekwencyjny proces 
refleksji, którego przedmiotem jest 
dowodzenie trafności wypowiadanych 
twierdzeń o określonych stanach rzeczy. 
Dowodzenie przebiega na dwóch para-
lelnych poziomach: 
a)  formułowania sądów ontologicz-

nych, tj. konkluzywnych czy argu-
mentacyjnych, oraz

b) dążenia do osiągnięcia coraz wyż-
szego stopnia przekonania episte-
micznego co do trafności sądów 
konkluzywnych i argumentacyjnych. 
Nasz sąd prawdziwościowy cemen-
tuje logiczno-funkcjonalny związek 
pomiędzy poszczególnymi elemen-
tami aktów myślenia o rzeczywisto-
ści, czyniąc je w naszym mniemaniu 
godnymi wiary. 

6) Argumentacja winna wskazywać nie 
tylko autentyczne i autorytatywne źró-
dła informacji o  określonych stanach 
rzeczy, ale także na rzetelność formuło-
wanych sądów ontologicznych poprzez 
wykazanie, że poddane zostały próbie 
falsyfikacji, a później weryfikacji – wy-
chodząc z nich obronną ręką.
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VIII. Sądy relacyjne. Logiczno-
-funkcjonalna koherencja 
między sądami konkluzyw-
nymi i argumentacyjnymi. 
Metoda referencyjna i infe-
rencyjna – zagadnienia szcze-
gółowe

Dążenie do syntezy sądów znamionuje 
nasze myślenie. Jednym z kryteriów traf-
ności i efektywności refleksyjnego procesu 
argumentacyjnego jest spójność (koheren-
cja) sądów pochodzących tak z wielu, jak 
i  jednego źródła poznawczego. Owa ko-
herencja jest znakiem jakości – dowodząc 
trafnego syntetyzowania procesu myślenia. 
Efekt koherentności uzyskujemy tworząc 
logiczno-funkcjonalne relacje pomiędzy są-
dami. Funkcjonalność więzi łączących sądy 
w sekwencyjnym procesie myślenia odno-
si się do podstawowego zadania każdego 
argumentu, tj. wykazania trafności sądów 
konkluzywnych – czyli ich zdolności do 
przedstawiania rzeczywistych i  istotnych 
stanów rzeczy.

Wyraz ‘funkcja’ ma dwa znaczenia: 
raz znaczy tyle co czynność, a kie-
dy indziej tyle co zadanie, jakie ta 
czynność spełnia; np. oddycha-
nie jest czynnością, ale także ma 
funkcje utrzymywania organizmu 
przy życiu. Podobnie jest z me-
chanizmem myślenia opartym na 
intencjonalnych aktach świadomo-
ści, determinowanym funkcjami 
poznawczymi i decyzyjnymi. Argu-
mentacja rozumiana procesualnie 
ma charakter sekwencyjny, dyna-
miczny; opiera się na powiązanych 
ze sobą refleksjach, przy czym 
refleksja to co najmniej dwuele-
mentowy zbiór sądów; jeden jest 
konkluzywny, drugi zaś argumen-

tacyjny. Pomiędzy tymi sądami 
musi istnieć więź spełniająca pod-
stawowy wymóg: funkcjonalnej ich 
współzależności.

Ogólnie rzecz biorąc musimy z reguły 
w naszym procesie argumentacyjnym uzy-
skiwać konweniencję, tzn. uzyskać swo-
bodny niczym niezakłócony efekt Lehlera 
Opiera się on na zasadzie sformułowanej 
przez Keitha Lehrera, która brzmi nastę-
pująco: 

Jeżeli jakieś przekonanie jest oparte na 
rozumowaniu lub refleksji wynikających 
z bezpośredniej percepcji, to spełnia ono 
wymogi sprawdzonej wiedzy wtedy i tylko 
wtedy, gdy nie zależy od żadnego łańcu-
cha rozumowania, który zawiera (obojęt-
ne – w środku, na początku lub na końcu) 
jakieś fałszywe ogniwo; w przypadku zaś 
procesu poznawczego, percepcyjnego da-
nego podmiotu jest on trafny wówczas, 
gdy nie można owemu procesowi zarzucić 
jakiejkolwiek – świadomej lub nie – ko-
gnitywnej dysfunkcji czy błędu. Możemy 
zatem powiedzieć, że sądy argumentacyj-
ne w procesie potwierdzania prawdziwości 
określonych sądów konkluzywnych metodą 
dowodzenia nie wprost (tj. poprzez wnio-
skowanie) winny być prawdziwe w każdym 
ogniwie i na każdym etapie tego rozumo-
wania, wykorzystując dowody pozytywne, 
natomiast w przypadku badania rzeczywi-
stości wprost (poprzez akty bezpośredniej 
percepcji) wystarczy, że podamy argumenty 
stwierdzające brak faktów, które by uzasad-
niały istnienie jakiegoś błędu lub dysfunk-
cji w procesie rzeczonej percepcji; innymi 
słowy, stwierdzimy brak argumentów ne-
gatywnych wykazujących sprzeczność em-
piryczną lub logiczną.

Warto zauważyć, że z reguły w przypadku 
weryfikacji za pośrednictwem wnioskowa-
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nia używamy argumentów konfirmacyjnych, 
tj. potwierdzających konkluzję, w przypad-
ku zaś uzasadniania prawdziwości naszych 
percepcyjnych konstatacji wystarczy wyka-
zanie braku dowodów świadczących o błę-
dach w procesie poznania (czyli wykazanie 
braku dowodów falsyfikacyjnych). 

Dochodzimy tu do dwufazowej 
logiki twierdzeń, złożonej z tezy 
o istnieniu faktu i jej argumentu, 
istotą którego jest sąd wiarygod-
nościowy, oparty na stosunku jed-
nego elementu do drugiego, na 
przykład relacji zgodności, kohe-
rencji (spójności), adekwacji, braku 
sprzeczności itd. W efekcie sądy 
konstatujące fakty zawarte w zda-
niu twierdzącym zawdzięczają swój 
status epistemiczny (wiarygodno-
ściowy) innym sądom – i ich ar-
gumentom; w zakresie tej relacji 
można więc powiedzieć, że jeden 
sąd pociąga za sobą drugi, o ile 
akceptacja pierwszego zawiera 
akceptację drugiego.

Ponieważ dążymy do spójności na-
szych przekonań i sądów ontologicznych, 
musimy za pomocą stosownych argumen-
tów pokazać, jak nasze sądy wspierają się 
nawzajem i  jak wspólnymi siłami mogą 
podnieść poziom wiarygodności zespołu 
przekonań o całości analizowanego stanu 
rzeczy (zjawiska).

Powstaje pytanie, jakie relacje muszą 
zachodzić miedzy dwoma sądami, aby je-
den z nich przemawiał za prawdziwością 
lub prawdopodobieństwem drugiego? Jak 
już wspomniano, musimy tutaj wprowadzić 
i  zrozumieć wzajemną relację logiczno-
-funkcjonalną między sądami.

Zdaniem Bolzana w racjonalnym pro-
cesie wiązania i transmisji za tym pośred-

nictwem wiarygodności sadów w zakresie 
identyfikowania i wyjaśniania zjawisk rze-
czywistości występują trzy relacje, tj.: 
 a) relacja wywodliwości, 
 b) relacja konsekwencji oraz 
 c) relacja prawdopodobieństwa. 

Dodajmy za Hume’em jeszcze jedną: 
relację podobieństwa (analogii). 

Kiedy zachodzi stosunek wywodli-
wości sądów? Wydaje się, że je-
den sąd można wywieść z istnienia 
i właściwości drugiego sadu, gdy 
oba tworzą tożsamość określone-
go zjawiska w fenomenologicznym 
tego słowa znaczeniu (definicja) 
Każdy sąd egzystencjalny jest wpro-
wadzany z fenomenów określone-
go zjawiska. Naturę obserwujemy 
na podstawie jej ujawniających się 
i znikających świadectw-sympto-
mów. Poprzez owe jawne symp-
tomy docieramy do natury – czyli 
istoty rzeczy. W aspekcie atrybu-
tywnym możemy wywodzić istnie-
nie jakości pierwotnych i wtórnych, 
warunkujących sens strukturalny 
analizowanego przedmiotu. Na-
turę danego zjawiska postrzega-
my za pośrednictwem konstrukcji, 
struktury pojęciowej narzuconej 
na zasadzie konwencji przez jego 
definicję. 

Prześledźmy z kolei nasz proces percep-
cji. Składa się on z szeregu sądów nie tyl-
ko o empirycznym, ale i racjonalistycznym 
charakterze.

Wedle Immanuela Kanta mamy dwa 
równoważne źródła poznania – bez zmy-
słów mianowicie nie byłby nam dany ża-
den przedmiot, bez intelektu zaś żaden nie 
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byłby pomyślany. Myśli bez treści naocznej 
są puste, a dane naoczne bez pojęć – ślepe. 

 W obserwacji określonego zdarzenia, 
np. bojki trzech mężczyzn, wykorzystujemy 
zmysły wzroku i słuchu; dane docierające 
do nas za pośrednictwem tych zmysłów są 
przetwarzane w naszym umyśle, który je 
klasyfikuje i nadaje im (konceptualny i po-
jęciowy) znaczeniowy sens.

Możemy zatem powiedzieć, że informa-
cje, jakie czerpiemy z komplementarnych 
w sensie funkcjonalnym źródeł zmysłowej 
percepcji zjawisk, mają (by tak rzec) inter-
konfirmacyjny charakter – i w tym sensie 
wzmacniają swą wiarygodność, zgodnie 
z regułą wzajemnej kontroli oraz efektem 
synergii.

 W tym procesie bezpośrednie sądy po-
strzeżeniowe warunkują i pobudzają sądy 
konceptualne (rozumowe), które wywodzą 
się z tych pierwszych. Tworzą one tożsa-
mość zjawiska percepcyjnego. 

Na podstawie faktu dostrzeżenia dymu 
wnosimy o istnieniu ognia. Na podstawie 
okoliczności mówienia podniesionym gło-
sem i zaczerwienionej twarzy wyciągamy 
wniosek, że osoba zwracająca się do nas 
z pretensją działa pod wpływem gniewu. 
Po śladach arszeniku w organizmie denata 
wnosimy o przyczynach jego śmierci.

Rezerwuar wiedzy zwany pamię-
cią pozwala nam kwalifikować 
i oceniać dochodzące do naszego 
umysłu informacje o faktach i ich 
wzajemnych relacjach na zasadzie 
analogii (stosunku podobieństwa, 
adekwatności) względem już po-
siadanej wiedzy o prawdach em-
pirycznych i czysto rozumowych, 
wcześniej przeżytych podobnych 
zdarzeniach; nasze myślenie jest 
w tym sensie wtórne i schematycz-

ne. Każdy fakt (stan rzeczy) ma 
właściwą sobie strukturę, tj. toż-
samość niemającą wiernych ko-
pii, jednakże fakty w perspektywie 
pojmowanego przez nas świata są 
powodowane podobnymi przyczy-
nami sprawczymi, warunkowane 
przez te same prawa i zasady.

 Dla Kanta proces poznania to przede 
wszystkim synteza myśli, łączenie elemen-
tów poznawczych. Pisze on: u  podstaw 
myślenia leżą procesy syntetyzowania. 
Żeby więc w różnorodności powstała jed-
ność naoczności, na to koniecznie potrze-
ba kolejnego przeglądnięcia różnorodności, 
a potem jej zebrania w jedno. Czynność tę 
nazwał syntezą ujmowania. Kant general-
nie odróżnia trzy odmiany syntez: 
1) syntezy ujmowania przedstawień jako 

modyfikacji umysłu w naoczności; 
2) syntezy odtwarzania przedstawień w pa-

mięci i wyobraźni; 
3) syntezy ich rozpoznawania w pojęciu. 

Syntezy te wskazują na trzy podmio-
towe źródła poznania – czyli zmysły, in-
telekt oraz wyobraźnię – które ostatecznie 
umożliwiają poznanie. Każda z tych funkcji 
ma własne warunki prawdziwości, wery-
fikowalności, których znajomość umożli-
wia skuteczną i trafną argumentację. Stąd 
w ogóle bierze się możliwość racjonalnego 
postrzegania i rozumienia zjawisk w pro-
cesach poznawczych i przy podejmowaniu 
racjonalnych decyzji i działań. 

Wywodzenie z jednego sądu in-
nych aktów poznawczych zauważa 
się szczególnie w analizie seman-
tycznej określonych zdań i pojęć 
w nich zawartych. Jeśli na przykład 
mówimy, że jest dłużnik, to auto-



Struktura argumentacji

43

matycznie kojarzymy, że istnieje też 
gdzieś jego wierzyciel. Jeżeli mamy 
na uwadze paradygmat odpowie-
dzialności prawnej w zakresie jego 
kumulatywnych przesłanek, to ko-
jarzymy w pamięci szereg czterech 
sądów, stwierdzających: bezpraw-
ność obiektywną, winę, szkodę 
oraz związek przyczynowo-skutko-
wy (wywodliwość). Nasza pamięć 
i wiedza w niej zakodowana jest 
w pewien sposób uporządkowa-
na i uszeregowana; ma wyraźnie 
paradygmatyczny i schematyczny 
charakter. 

Gdy znajdujemy nieżywego człowieka 
z przestrzeloną głową, to staramy się – po-
szukując odpowiedzi na pytanie, kto doko-
nał tej zbrodni – ustalić, kto miał motyw, 
sposobność, środki realizacji (modus operan-
di). Gdy znajdujemy dowody bezpośred-
nie (świadectwa) lub pośrednie (poszlaki), 
potwierdzające jedno z tych ogniw, łatwiej 
jest nam znaleźć inne dowody. Każde z tych 
ogniw łańcucha rozumowania zawiera 
w sobie sądy, które koniunktywnie tworzą 
spójny obraz stanu rzeczy. Sąd konstatują-
cy motyw zabójstwa przy okazji kradzieży 
cennego obrazu wpływa na sąd konklu-
zywny stwierdzający, kto zabił, gdy mamy 
dowód w postaci znalezienia owego obra-
zu oraz narzędzia zbrodni (np. pistoletu) 
w domu podejrzewanej osoby.

W  relacji koniunkcji funkcjonalnej 
wywodzimy sąd konkluzywny z elemen-
tarnych sądów argumentacyjnych-atry-
butywnych lub egzystencjalnych, które 
stanowią logiczną sumę przesłanek. A za-
tem wywodliwość to także relacje logiczne-
go łączenia sądów, z których jedne pełnią 
funkcje przesłanek, inne zaś wniosków. 
Stosunek implikacji, spójności, koniunk-

cji łączy w ten sposób sądy pomiędzy sobą. 
Warto tu przedstawić reprezentatywną dla 
wyjaśniania określonych zjawisk metodę 
hipotetyczno-dedukcyjną, stosowaną w ar-
gumentacji sądowej.

We współczesnym świecie rozu-
mowania logiczno-funkcjonalne-
go i argumentacji z nim związanej 
reprezentatywna stała się hipo-
tetyczno-dedukcyjna metoda, 
proponowana jako modyfikacja 
klasycznego sylogizmu arystote-
lesowskiego przez Karla Poppera, 
który ów proces identyfikowania 
wyjaśniania, opisywania i oceniania 
stanów rzeczy oparł na koniunkcji 
warunków początkowych, tj. faktów 
empirycznych oraz praw rozumo-
wych (eksplikans), które wespół 
implikują określony wniosek – czyli 
eksplikandum. A zatem podstawo-
wy model naszej refleksji o okre-
ślonym stanie rzeczy funkcjonuje 
na osi koniunkcji dwóch argumen-
tów o rodowodzie empiryczno-
-rozumowym, z których wynika 
określony wniosek – będzie nim 
mianowicie nasz sąd konkluzywny. 

Metoda ta sprawdza się co najmniej 
w dwóch podstawowych rodzajach myśle-
nia dedukcyjnego (nie tylko zatem w lo-
gicznym, ale i w empirycznym zakresie), tzn. 
jest obecna we wnioskowaniu i sprawdza-
niu, natomiast dla dowodzenia i tłumacze-
nia przyjmujemy z reguły indukcyjny model 
wyjaśniania zjawisk. Mimo podważania tej 
metody przez wnikliwych myślicieli, ta-
kich jak Hume czy Popper, zasady induk-
cyjnego myślenia nadal mają zastosowanie 
– mimo braku pewności – obok reguł hi-
potetyczno-dedukcyjnych. Williard Quine 
stwierdził w tym kontekście, co następuje: 
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sądzę, że Hume miał słuszność, dyskredy-
tując metafizyczną konieczność opartą na 
indukcyjnym modelu wnioskowania. Nie 
zakwestionował wszak prawdopodobień-
stwa, a  zatem możliwości czy realności, 
jaka może wynikać z tego rodzaju myśle-
nia. Prawa przyrody różnią się od innych 
prawd o przyrodzie jedynie ze względu na 
to, jak do nich dochodzimy, i każdy sposób 
owego dojścia jest dopuszczalny, jeśli tylko 
po próbach falsyfikacji, a potem weryfikacji 
otrzymujemy spójny zespół sądów konklu-
zywnych, opartych na wiarygodnych sądach 
argumentacyjnych. Prawdziwe zdania ogól-
ne są prawem, a zarazem argumentem dla 
wywodzonych z niego prawd pochodnych 
o konkretnym kształcie, gdy dochodzimy 
do niego zarówno dzięki metodzie induk-
cyjnej, jak i hipotetyczno-dedukcyjnej. Tyle 
Quine – jeden z najbardziej uznanych my-
ślicieli XX wieku. 

A zatem zasady myślenia argu-
mentacyjnego wykorzystują także 
indukcję jako uprawdopodabnia-
jącą metodę uogólniania jed-
nostkowych faktów, tj. tworzenia 
z pojedynczych obserwacji reguły 
o określonym stopniu ogólności. 
John Stuart Mill istotę myślenia 
indukcyjnego widział w naszych 
przyzwyczajeniach i oczekiwa-
niach, które budują w nas przeko-
nanie, że to, co raz lub wielokrotnie 
okazało się prawdą, nigdy zaś nie 
okazało się fałszem – w danym 
kontekście sytuacyjnym i w okre-
ślonych okolicznościach dalej okaże 
się prawdą.

Jak słusznie zauważa Bertrand Russell, 
myślenie indukcyjne wiąże się z prawdopo-
dobnie słusznym przekonaniem o pewnej 
jednostajności przyrody, której funkcjono-

wanie zasadza się na pewnej niewielkiej 
liczbie fundamentalnych praw fizyki, che-
mii, matematyki, psychologii itd.

Francis Bacon analizując indukcyjną 
metodę dowodzenia prawdy, porównał ją 
do refleksji poznawczej, która nie ma być 
samym zbieraniem, jak praca mrówek, ani 
też samym snuciem własnych nici, jak pra-
ca pająków, lecz ma być podobna do pracy 
pszczół: ma zbierać i to, co zebrała, prze-
rabiać. 

Indukcja nie jest prostym zestawieniem 
faktów (inductio per enumerationem simpli-
cem), lecz metodą ich uogólniania, znajdo-
wania stałych własności i związków. Proces 
poznawczy i  ten uwierzytelniający jego 
efekty ma do wyboru dwie drogi: od da-
nych zmysłowych przerzuca się od razu do 
ogólniejszych twierdzeń, by z nich potem 
dedukować dalsze twierdzenia. Metoda ta 
jedynie antycypuje fakty, lecz ich nie inter-
pretuje. Można wszakże inaczej, wybierając 
drogę w postaci uogólniania stopniowego. 
Przez stopniowe uogólnienie dochodzi się 
do twierdzeń średniej ogólności, które by-
wają najpłodniejsze, a zarazem najbardziej 
pożyteczne z praktycznego punktu widze-
nia. Stopniowe uogólnienie wiedzy to jest 
indukcja – zdaniem Bacona właściwa me-
toda nauki.

Idąc śladami Thomasa Reida można by 
zapytać: czy to, co nastąpi będzie prawdo-
podobnie takie samo jak to, co działo się 
dotychczas w podobnych okolicznościach? 
Innymi słowy: czy przyszłe przyszłości 
będą przypominać przeszłe przyszłości?

Jeżeli często stwierdzano, że dwie rzeczy 
(np. dwa sądy) współwystępują, a nie znamy 
ani jednego przypadku, by jedna pojawiła 
się bez drugiej, to czy pojawienie się jednej 
z nich w nowym empirycznie przypadku 
daje podstawę, by oczekiwać współobec-
ności drugiej? Czy proces myślenia, oparty 
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w końcu na konstrukcji asocjacji i kojarze-
nia obrazów, idei, impresji lub sądów o danej 
strukturze rzeczywistości, nie opiera się za-
razem na nawyku łączenia tych elementów 
z uwagi na stosunek styczności w miejscu 
i czasie, podobieństwo, relacje przyczyno-
wo-skutkowe? Jest to oczywiście rodzaj 
wnioskowania uprawdopodabniającego. 
Jak to sugestywnie ujął Bertrand Russell 
– nigdy stosując wnioskowanie indukcyjne 
nie osiągniemy pewności zupełnej; wiemy 
bowiem, że pomimo częstych powtórzeń 
czasem w końcu zdarzają się wyjątki, tak 
jak w przypadku kurczaka ze skręconym 
karkiem czy wybuchu w Hiroszimie.

Jak zauważa Adam Morton kon-
cepcja, wedle której znaczną część 
naszej wiedzy możemy uzyskać, 
wychodząc od empirycznych wa-
runków wstępnych, tj. obserwacji 
określonych faktów, i posługując się 
rozumowaniem indukcyjnym sfor-
mułować określone wnioski – jest 
bardzo atrakcyjna. Rozumowania 
indukcyjne są bowiem skromne 
i ostrożne, w niczym nie przypo-
minają bezpodstawnych spekulacji. 
Wniosek konkretnego rozumowa-
nia indukcyjnego ma w możliwie 
najmniejszym stopniu wychodzić 
poza dane, na których się opiera, 
choć zarazem ma opisywać pewną 
ogólną prawidłowość, która po-
zwala nam zrekonstruować i od-
naleźć inne, kolejne dane. Chociaż 
wniosek otrzymywany przez in-
dukcję może budzić wątpliwości, 
to może on być dla nas wnioskiem 
wysoce prawdopodobnym. Znaczy 
to, że gdy rozporządzamy okre-
ślonymi świadectwami, w pełni 
racjonalne może być traktowanie 

wniosku jako prawdziwego i po-
dejmowanie stosownych działań 
poznawczych, z jednoczesnym za-
chowaniem gotowości do zawie-
szenia tego przekonania, a nawet 
zaakceptowania jego przeciwień-
stwa, gdyby zostało odkryte prze-
ciwne świadectwo. 

 Z pragmatycznego punktu widzenia, 
gdybyśmy szukali w każdym sądzie pewno-
ści, to zawieszeni bylibyśmy w notorycznym 
niezdecydowaniu. A  zatem powinniśmy 
szukać jedynie uprawdopodobnienia. 
W efekcie preferujemy jako podstawę na-
szego procesu myślenia te argumenty, które 
w dedukcyjnym lub indukcyjnym splocie 
naszych sądów prowadzą do hipotezy naj-
lepiej sprawdzonej, czyli tej, która w świetle 
dotychczasowej krytycznej dyskusji wyda-
je się najlepsza, tj. najbardziej niezawodna 
z możliwych. Musimy jednak wiedzieć, że 
nie jest to pewność absolutna. Kant miał 
rację, gdy mówił, że nasz rozum narzuca 
swe prawa naturze, ale nie zauważył, jak 
często mu się w tych próbach nie wiedzie; 
prawidłowości, które próbujemy narzucać, 
są psychologicznie a priori, co jednak nie 
oznacza, że są one prawomocne a priori, 
jak sądził Kant. Potrzeba narzucania pra-
widłowości otoczeniu jest nam wyraźnie 
przyrodzona i bierze się ze skłonności do 
przetrwania, do stworzenia bezpiecznego 
kokonu prawd, dzięki znajomości których 
będziemy mogli podejmować bezpiecz-
ne decyzje – co wynika ze zrozumiałego 
pragnienia, by świat był zgodny z naszymi 
oczekiwaniami.

Metoda indukcyjna stosowana jest 
w trakcie identyfikacji stanu faktycznego 
sprawy, czyli formowania tzw. przesłanki 
mniejszej w sylogizmie Arystotelesa. Na-
tomiast dedukcyjne metody są właściwe 
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dla formowania przesłanki większej, która 
z natury rzeczy operuje związkiem zasad 
i reguł o charakterze uniwersalnym dla da-
nego rodzaju lub gatunku wiedzy.

Istotne, aby wiedzieć – co skrupu-
latnie zauważył Nelson Goodman 
– że nie prowadzimy rozumowań 
w próżni. Przed przeprowadze-
niem rozumowania, które wiedzie 
nas od jakiś konkretnych danych do 
jakiejś ogólnej prawidłowości, wie-
rzymy już w wiele innych ogólnych 
prawidłowości; przy czym w nie-
które z nich wierzymy, oparłszy się 
na wcześniejszych rozumowaniach 
indukcyjnych, dzięki którym zdo-
bywamy osobiste doświadczenie; 
w inne zaś wierzymy z powodu 
wnioskowań dedukcyjnych. Nadto 
jak trafnie zauważył Richard C. Jef-
frey, przed rozpatrzeniem wszel-
kich świadectw skłonni jesteśmy 
w większym stopniu wierzyć w nie-
które hipotezy niż w inne, i że kwe-
stia, w jakiej mierze prawidłowość 
lub hipoteza jest wynikiem nasze-
go wyboru, zależy od tego, w jakiej 
mierze skłonni jesteśmy w więk-
szym stopniu wierzyć w tę hipotezę 
zarówno przed rozpatrzeniem, jak 
i po rozpatrzeniu świadectw.

Wywodliwość sądów konkluzywnych 
z sądów argumentacyjnych to nie jedyny 
rodzaj relacji. Kolejny to stosunek kon-
sekwencji. Ten stosunek między sądami 
ma charakter empiryczno-racjonalistycz-
ny i związany jest z relacją związku przy-
czynowo-skutkowego, jaki wyobrażamy 
sobie, że istnieje w świecie zjawisk. Tutaj 
ów stosunek konsekwencji pokrywałby się 
z poglądem asocjacyjnym w ujęciu Davida 
Hume’a. 

Nasze sądy o istnieniu faktów i ich wła-
sności odzwierciedlają naturę owych związ-
ków, gdzie jeden fakt jest przyczyną, a drugi 
jego skutkiem. Mówimy na przykład, że 
konsekwencją czyjegoś bezprawnego za-
chowania, polegającego na publicznym 
znieważeniu innej osoby, było podjęcie 
przez tę ostatnią próby samobójczej; albo 
że konsekwencją decyzji zaniechania o za-
płaceniu podatku jest postępowanie karno-
skarbowe, itd. 

 W myśleniu redukcyjnym, gdzie znamy 
skutek określonego zachowania, właśnie od 
owej konsekwencji zaczynamy tworzenie 
sądów, które stanowią jej przesłanki przy-
czynowe. Nie sposób zaprzeczyć istnienia 
prawdopodobieństwa między sądami – jak 
pisze Bolzano.

Przyjęcie pewnych zdań A B C D, 
które dają tylko prawdopodobień-
stwo innemu zdaniu M, czasem 
służy także przyjęciu zdania M. Jest 
wiele sytuacji, w których przesłanki 
A B C D są akceptowane i obecne 
w umyśle, a konkluzją jest nie tyl-
ko prawdopodobna M, lecz samo 
wydanie sądu M. Z reguły relacje 
prawdopodobieństwa M buduje-
my opierając się na myśleniu in-
dukcyjnym oraz jednostkowych 
przypadkach, które obrazowane 
są w sądach A B C D. 

IX. Argument rozumiany jako 
produkt myśli. Zagadnienia 
szczegółowe 

Dotychczas prezentowano tu związki 
asocjacyjne argumentacji jako kilkuele-
mentowego procesu myślenia. Teraz pora 
na zrozumienie argumentu jako samoist-
nego (autonomicznego) elementu owego 
procesu refleksji.
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Czym jest argument w elementarnym 
rozumieniu? Argument w sensie ontolo-
gicznym jest przedmiotem; to sąd wyrażany 
poprzez zdanie, treścią zaś sądu jest infor-
macja – mająca swój przedmiot ontyczny, 
epistemiczny, aksjologiczny, prakseologicz-
ny i logiczny.

Sąd-argument ważny jest zarówno 
strukturalnie, jako nośnik określonej wie-
dzy, jak i funkcjonalnie – pozostając w re-
lacji adekwatności i doniosłości względem 
popieranego twierdzenia. Innymi słowy 
sens funkcjonalny sądu argumentacyjne-
go to transmisja trafności, to uzasadnienie 
prawdziwości sądu konkluzywnego (wnio-
sku końcowego, konstatacji). Na tym pole-
ga funkcja transcendentna (tj. wykraczająca 
poza strukturalną immanencję) argumen-
tu, postrzeganego jako element, produkt, 
przedmiot poznania.

Przyjmując metodologię kwalifikacji 
przedmiotowej Romana Ingardena po-
wiemy, że argument jest przedmiotem in-
tencjonalnym; pisze ten autor następująco: 
Przedmioty, które czerpią swe istnienie i swe 
całkowite uposażenie ze spełnienia pewnego 
intencyjnego przeżycia świadomości („aktu”), 
obarczonego pewną określoną, jednolicie zbu-
dowaną treścią. Bez spełnienia tego rodzaju 
aktów w ogóle nie istniałyby (Spór o istnienie 
świata, tom I, s. 88).

Ingarden wyróżnia cztery główne, 
przeciwstawne sobie tzw. momen-
ty bytowe, znamionujące określone 
przedmioty poznawcze: 
 bytowa autonomia (samoistność) 

– bytowa heteronomia (niesa-
moistność); 

 bytowa pierwotność – bytowa 
pochodność;

 bytowa samodzielność – byto-
wa niesamodzielność; 

 bytowa niezależność – bytowa 
zależność. 

Klasyfikacja kategorialna argumentu 
wedle kryteriów Ingardenowskich zależeć 
będzie od tego, czy postrzegamy argument 
jako pełniący funkcję transcendentną, czy 
immanentną (przedmiot per se).

Gdy analizujemy funkcję argumentu 
jako instrumentu uwierzytelnienia tezy 
podstawowej, wówczas przypiszemy mu 
moment bytowej heteronomii, logiczno-
-funkcjonalnej relacyjności. Gdy nato-
miast analizujemy argument jako nośnik 
(sekwencję) wiedzy, dostrzeżemy bytową 
samodzielność i niezależność. Czy argu-
ment jest bytowo pierwotny, czy pochodny 
zależy od tego, czy nasze wnioskowanie 
jest wstępujące (prospektywne), czy też 
zstępujące (redukcyjne). Gdy poszukuje-
my argumentów uzasadniających trafność 
wniosków będących hipotezą, wtedy argu-
menty są pochodne względem konkluzji, 
gdy natomiast dowodzimy istnienia faktów 
– ujętych w twierdzeniach konkluzywnych 
– za pośrednictwem świadectw-argumen-
tów stanowiących fundamentum relationis 
(myślenie wstępujące), wówczas argumenty 
te mają charakter pierwotny. 

Sens strukturalny (znaczeniowy) sądu 
argumentacyjnego to transmisja informa-
cji o istnieniu lub znaczeniu określonego 
przedmiotu lub stanu rzeczy; w tym sensie 
argument ma charakter transcendentny.

Wedle Ingardena każdy przedmiot 
jednostkowy czysto intencjonalny charak-
teryzuje się po pierwsze dwustronnością 
budowy, po drugie zaś schematycznością 
– w przedmiocie intencjonalnym występują 
miejsca niedookreślone (tzw. cienie seman-
tyczne).
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Pisał ten znakomity filozof, że 
przede wszystkim należy roz-
różnić w każdym intencjonalnym 
przedmiocie zawartość i struk-
turę. A zatem komplementarna 
dwustronność polega na tym, że 
przedmiot intencjonalny posiada 
z jednej strony swoją zawartość, 
z drugiej zaś – strukturę. A zatem 
każdy przedmiot czysto intencjo-
nalny ma zawartość, w której jest 
on czymś całkiem innym niż to, 
czym jest jako pewien określony 
przedmiotowy odpowiednik in-
tencjonalny prostego aktu przed-
stawienia. Zawartość tą stanowią 
obiekty, zdarzenia, osoby i ich 
zachowania. Każde zdarzenie jest 
funkcją osobistych decyzji podmio-
tu aktywnego. 

Jest to zatem zawartość; drugi zaś ele-
ment nazywamy strukturą albo samym 
przedmiotem intencjonalnym. Samoistny 
przedmiot indywidualny jest określony 
izomorficznie, natomiast przedmiot czysto 
intencjonalny w swej zawartości posiada 
pewne luki, miejsca niedookreślenia. 

Wielu epistemologów, logików oraz fi-
lozofów języka nie ma wątpliwości, że ar-
gument jest rodzajem sądu twierdzącego 
lub przeczącego odnoszącego się do innego 
sądu, pełniącego rolę konstatacji czy kon-
kluzji. Sąd zaś zawiera w swej materialnej 
treści określoną ideę – informację o czymś 
lub o  kimś. Argument to szczególny ze 
względu na swe funkcje rodzaj sądu-twier-
dzenia. Możemy tutaj wyróżnić:
1) funkcję wiarygodnościową (prawotwór-

czą), oraz 
2) funkcję wiedzotwórczą. 

Co to znaczy, gdy mówimy, że argument 
jest sądem wiedzotwórczym?

Według Karla Poppera argumenty 
rozumiane jako elementy wiedzotwórcze 
zaliczane są do trzeciego świata – idei (in-
telligibiliów) w obiektywnym sensie; jest 
to świat możliwych przedmiotów myśli, 
świat teorii samych w  sobie, ich relacji 
logicznych, argumentów i  sytuacji pro-
blemowych. Jednym z podstawowych pro-
blemów jest zagadnienie relacji pomiędzy 
tymi trzema perspektywami ontologicz-
nymi. Zdaniem Poppera trzy światy tak 
się mają do siebie, że dwa pierwsze oraz 
dwa ostatnie mogą na siebie oddziaływać, 
zatem świat drugi – doświadczeń subiek-
tywnych i osobistych – oddziałuje z wza-
jemnością na dwa pozostałe światy. Świat 
pierwszy i  trzeci nie mogą na siebie od-
działywać bezpośrednio, lecz tylko za po-
średnictwem świata drugiego; czyli świat 
doświadczeń subiektywnych i osobistych 
występuje tu w roli mediatora pomiędzy 
światem pierwszym i trzecim. 

Jedną z głównych funkcji owego 
drugiego świata jest rozumienie 
przedmiotów należących do trze-
ciego świata; czynnością typowo 
ludzką jest uczenie się rozumienia 
obiektywnych treści myślenia. Wła-
śnie z obiektywnych treści myślenia 
czerpie swój rodowód argumen-
tacja. Należy podkreślić, że świat 
trzeci powstaje jako rezultat inte-
lektualnej aktywności człowieka, 
jest produktem ludzkim – tak jak 
miód jest produktem pszczół albo 
pajęcza sieć wytworem pająka. 
Dlatego w procesie argumentacji 
każdy subiektywny akt lub dyspo-
zycyjny stan rozumienia można 
zrozumieć wyłącznie poprzez jego 
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związki z przedmiotami rzeczone-
go świata trzeciego.

Obwiązują tutaj trzy tezy dotyczące su-
biektywnego aktu rozumienia: 
1) Każdy subiektywny akt rozumienia 

jest w znacznej mierze zakotwiczony 
w świecie trzecim;

2) Prawie wszystkie istotne postrzeżenia 
dotyczące takiego aktu polegają na 
wskazaniu jego związku z przedmiota-
mi świata trzeciego;

3) Akt ten polega przede wszystkim na ope-
rowaniu przedmiotami świata trzeciego.
 A zatem aktywność rozumienia i ar-

gumentacji ma charakter sekwencyjny 
i polega na operowaniu przedmiotami ze 
sfery trzeciego świata. Im więcej nasze su-
biektywne sądy czerpią z tego źródła, tym 
skuteczniejsza będzie nasza argumentacja. 
Argument, jako element wiedzotwórczy, 
musi zatem mieć charakter obiektywny. 

Nasze umysły zawierają obrazy świata 
w formie przez siebie wyobrażonej i zako-
dowanej nie tylko przez czystą rozumową 
aktywność świadomości, ale także – co naj-
mniej w równym stopniu – poprzez aktyw-
ność naszych zmysłów, będących naszym 
oknem na świat; wiedza i doświadczenie 
tworzą rezerwuar prawd rozumowych oraz 
empirycznych, z którego źródeł czerpie swą 
żywotność i funkcjonalność wszelka racjo-
nalna argumentacja. 

X. Argument jako element  
 prawdotwórczy

Argument pełni funkcję dowodu praw-
dziwościowego identyfikowanej i ocenianej 
rzeczywistości; jest więc swego rodzaju mo-
stem przerzucającym nas ze świata mniemań 
subiektywnych w świat ocen obiektywnych 

(intersubiektywnych). Poprzez obiektywi-
zację procesu rozumowania, obejmującego 
sądy konkluzywne i sądy argumentacyjne, 
polegającą na wskazaniu intersubiektyw-
nie akceptowanych źródeł autorytatywnej 
wiedzy – zweryfikowanej w odniesieniu do 
analizowanego konkretnego, empirycznie 
konstatowanego przypadku – formułujemy 
przekonania o prawdziwości określonych 
twierdzeń, opisujących lub oceniających 
dane stany rzeczy. Immanuel Kant uży-
wa tu słowa ‘obiektywny’ dla wskazania, że 
nasza wiedza winna być uzasadniana nie-
zależnie od czyjegokolwiek widzimisię lub 
interesu. Uzasadnienie jest obiektywne, jeśli 
w zasadzie każdy rozumny człowiek przy-
gotowany do wydawania sądów określone-
go rodzaju może je sprawdzić i zrozumieć. 
Jeżeli jest ono ważne dla każdego, kto tylko 
ma rozum, to podstawa tego jest obiektyw-
nie dostateczna – pisze Kant.

Każdy z nas ma wyobrażenia świa-
ta, w którym żyje, oraz praw nim 
rządzących. Rozumienie świata 
i życia jest jak mapa, na której kar-
tografowie – w tym wypadku to na-
ukowcy, historycy, politycy tudzież 
zwykli ludzie – nanosili przez wieki 
określone współrzędne i punkty, 
będące obrazami wyobrażonych 
stanów rzeczy. W ten sposób two-
rzyła się ogromna mapa wiedzy, 
która nigdy do końca nie wykry-
stalizowała się ostatecznie, lecz 
podlega stałym, dynamicznym 
fluktuacjom. Mimo że nawet obiek-
tywna wiedza to ruchome piaski, 
w dowodzeniu trafności naszych 
twierdzeń odwołujemy się do jej 
autorytetu, gdyż lepszego rozwią-
zania nie mamy. Poleganie jedynie 
na intuicji nie jest, jak dobrze wie-
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my, skutecznym i w pełni satysfak-
cjonującym rozwiązaniem. A zatem 
argument rozumiany atomistycz-
nie – jako element procesu prze-
konywania – czerpie bezpośrednio 
z autorytetu wiedzy zakodowanej 
i wykrystalizowanej w rezulta-
cie zdobywanego doświadczenia 
i osiągnięć nauki. W tym kontekście 
pojęcie prawdy pojmowali m.in. św. 
Tomasz z Akwinu oraz Immanu-
el Kant. Akwinata pisał: „Należy 
stwierdzić, że jak w tym, co pod-
lega dowodzeniu, trzeba dokonać 
redukcji do pewnych zasad, które 
same przez się są oczywiste dla in-
telektu, tak też trzeba czynić docie-
kając, czym jest cokolwiek”. 

Prawda to zgodność intelektu i rzeczy 
w tej mierze, w jakiej intelekt twierdzi, że 
jest to, co jest, lub że nie ma tego, czego 
nie ma. Na tym polega rola argumentu 
jako czynnika nie tylko wiedzotwórczego, 
ale i prawdotwórczego. Poprzez stosowanie 
elementów wiedzotwórczych obiektywizu-
jemy treści naszego subiektywnego przeko-
nania, nadając im tym samym znak jakości 
zwany trafnością. 

Zdaniem Karla Poppera wiedza do-
tycząca określonych zjawisk generujących 
fakty oraz powiązań między nimi nigdy nie 
da się uzasadnić lub zweryfikować w pełni, 
są one jednakże sprawdzalne. Jego zda-
niem obiektywizm naszych twierdzeń tkwi 
w fakcie, że podlegają one ciągłemu spraw-
dzaniu intersubiektywnemu. Kant słowo 
‘obiektywny’ stosował wobec doznawane-
go przez nas uczucia, przekonania. Chodzi 
o zbadanie, skąd uczucia takie się biorą – 
wedle praw skojarzenia. Racje obiektywne 
mogą także służyć jako podmiotowe przy-
czyny sądu, gdyż możemy się nad nimi 

zastanowić i dojść do przekonania, że są 
nieodparte. Kant zdawał sobie sprawę, że 
z żądania obiektywności twierdzeń wynika, 
iż muszą być one w pewnej chwili inter-
subiektywnie sprawdzalne, a także muszą 
przybrać formę praw uniwersalnych, czyli 
teorii. 

Subiektywne uczucie przekonania 
bez względu na stopień intensyw-
ności nigdy nie może uzasadnić 
prawdziwości czy słuszności twier-
dzenia. Mogę być w pełni przeko-
nany o prawdziwości twierdzenia, 
mogę być pewien świadectwa 
zmysłów, ich prawidłowej koncep-
tualizacji przedstawianych danych, 
a każda wątpliwość co do tego 
stanu rzeczy może być dla mnie 
absurdem. Ale czy uzyskałem jaka-
kolwiek podstawę, by inni uwierzyli, 
że mam rację? Oczywiście, że nie. 
Muszę swój subiektywny poziom 
pewności przenieść na płaszczy-
znę intersubiektywnej zgodności 
– za pośrednictwem argumentów-
-racji, stanowiących rękojmię mego 
logicznego i spójnego myślenia. 
Wolfgang Klein rozumie to nastę-
pująco: w argumentowaniu próbuje 
się coś, co jest dla zbiorowości wąt-
pliwe (dyskusyjne, hipotetyczne) 
przetransponować – za pomocą 
tego, co zostało już w niej (w po-
staci praw, reguł wiedzy obiektyw-
nej itp.) przyjęte – w coś ogólnie 
obowiązującego. Uczestniczący 
w argumentowaniu chcą proble-
matyczne roszczenia ważnościo-
we rozstrzygnąć za pomocą racji; 
siłę zaś przekonywania czerpią 
z podzielanej w danej zbiorowo-
ści, niespornej wiedzy. Ogranicza-
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jąc to, co zbiorowo obowiązujące, 
do konkretnych i akceptowalnych 
przeświadczeń Klein opisuje argu-
mentowanie w sposób zauważalnie 
zubożający zabiegi zmierzające do 
przekonania kogoś o pewien istot-
ny wymiar. Tezy stawiane przez 
tego autora wydają się dość dysku-
syjne w świetle porządku powinno-
ści, nakazującego przecież dążenie 
do prawdy. Pisze on mianowicie, że 
w przypadku wielu rodzajów argu-
mentacji w ogóle nie chodzi o sądy, 
o których można rozstrzygać we-
dle ich prawdziwości bądź stopnia 
prawdopodobieństwa, lecz o takie 
na przykład kwestie, jak: co jest do-
bre dla interesu społecznego lub 
określonej grupy, co jest piękne 
bądź co powinno się czynić. Jest 
jasne, że tu bardziej niż gdzie in-
dziej chodzi o to, co ma ważność 
dla określonej grupy (audytorium 
oceniającego) w określonym mo-
mencie i kontekście sytuacyjnym. 

XI. Kontekstualizacja socjologicz-
na – znaczenia

Jest to kolejny punkt ciężkości skutecz-
nego procesu argumentowania.

Truizmem jest wszakże twierdzenie, że 
im bardziej zgodne z opinią i wiedzą audy-
torium oceniającego są formułowane przez 
nas myśli, tym szybciej zyskują one przy-
miot trafności.

Widać to szczególnie przy formuło-
waniu sądów atrybutywnych oceniających 
czyjeś zachowanie lub cechy osobowościo-
we przez pryzmat określonej miary – dobra 
lub zła. Każda ocena odwołująca się do nie 
całkiem wymiernych (w sensie liczbowym) 
wielkości jest funkcją dyskrecjonalnej dys-

pozycji do przesadnego wywyższenia lub 
deprecjacji kogoś lub czegoś. Decydują tu-
taj zarówno subiektywne, jak i obiektywne 
czynniki – takie jak dodatnie lub ujemne 
znaki emocjonalne (czy ktoś kogoś lubi, czy 
też nie) lub podwyższenie poziomu obu-
rzenia medialnego (społecznego), z powo-
du nasilenia się np. wypadków drogowych 
z udziałem pijanych kierowców, itd. 

Te refleksje uzasadniają twierdze-
nie, że same fakty stwierdzone 
konkluzywnymi dowodami nie dają 
samoistnej podstawy do sformuło-
wania i obrony słuszności (prawdzi-
wości) wniosku-sądu końcowego; 
tylko sprzężenie faktów z prawami 
nauki, doświadczenia i logiczne-
go rozumowania przyswojonymi 
przez określoną grupę społeczną, 
a także wspólny paradygmat war-
tości – mogą dać taki prawomocny 
asumpt trafności. Bezsporne prawi-
dła wiedzy są racją tak dla faktów, 
jak i wniosków. Ale czy zawsze wie-
dza, która wykorzystujemy w naszej 
argumentacji, jest tak bezsporna? 
Po pierwsze nie jest ona nigdzie 
skatalogowana w sposób komplek-
sowy; sędziowie prawnicy często ją 
dopiero odkrywają w związkach 
inferencyjnych (logiczno-funkcjo-
nalnych); nadto może istnieć pro-
blem jej relewantności względem 
analizowanego i ocenianego przy-
padku. Rolą Sądu Najwyższego, 
zauważmy, jest często odkrywanie 
reguł wynikających z intersubiek-
tywnego doświadczenia, wiedzy 
obiektywnej, skonkretyzowanej 
i dostosowanej do badanych przy-
padków. Działa tutaj w sposób czy-
sty logiczna zasada Bacona, który 
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– przypomnijmy – stwierdził, że 
stopniowe indukcyjne uogólnianie 
faktów empirycznych to optymal-
na droga do wiarygodnej i obiek-
tywnej wiedzy, bowiem umysłowi 
ludzkiemu nie skrzydeł trzeba, lecz 
ołowiu, a zatem nie możemy się 
zamykać w abstrakcyjnych sferach 
apriorycznych zasad pierwszych, 
tak jak nie możemy poprzestać 
jedynie na rozproszonych faktach 
empirycznych. Winniśmy metodą 
inferencji lub indukcji baconowskiej 
formułować takie reguły i zasady, 
które w jak najmniejszym stopniu 
odbiegają od empirycznie stwier-
dzalnego poznawania i rozumienia 
zjawisk. 

Sąd Najwyższy na wymienione dwa 
sposoby konstruuje takie zasady – średnie-
go szczebla indukcyjnego lub inferencyjne-
go wynikania – w procesie rozwiązywania 
określonych empiryczno-normatywnych 
problemów poznawczych. 

 Na przykład w wyroku z 13 sierpnia 
1974 r. SN stwierdził, że rekonstrukcja pro-
cesu motywacyjnego zachodzącego w psy-
chice sprawcy określonego czynu musi 
z natury rzeczy opierać się na analizie jego 
osobowości, cech charakteru, poziomu my-
ślowego, relacji emocjonalnych, stosunku 
do otoczenia i zachowania się w różnych 
kontekstach życiowych. Dopiero suma tych 
osobopoznawczych danych, w zestawieniu 
z wszystkimi okolicznościami popełnio-
nego czynu, daje podstawę do prawidło-
wej jego oceny od strony podmiotowej. Ta 
reguła została wywiedziona z nauki psy-
chologii i dostosowana do potrzeb osądu 
całościowego danego człowieka. Albo inna 
reguła inferencyjnie wywiedziona: „Nie 
można dyskwalifikować dowodu z zeznań 

świadka tylko z tego powodu, że nie zauwa-
żył jakiegoś drobnego fragmentu zajścia 
albo zapamiętał go inaczej niż inni świad-
kowie, którzy mieli korzystniejsze warunki 
obserwacji oraz utrwalenia w pamięci tych 
zdarzeń”. Tutaj również ta zasada empi-
ryczna jest konsekwencją naszej wiedzy 
o procesach zapamiętywania, przechowy-
wania w pamięci i przypominania spostrze-
żonych wcześniej faktów. Psychologowie 
udowodnili na podstawie badań doświad-
czalnych, że w danym momencie ludzie 
kierują uwagę tylko na część informacji 
znajdujących się w otoczeniu. Przyswaja-
nie dotyczy tylko wycinka rzeczywistości, 
który jest postrzegany, jeszcze mniejszy 
fragment jest przechowywany w pamię-
ci, a pewna ograniczona treść może ulec 
przypomnieniu dopiero w  późniejszym 
czasie. W konsekwencji świadkowie mogą 
popełniać błędy z powodu zakłóceń wystę-
pujących w dowolnej z tych trzech faz; ilość 
i  jakość przyswajanych informacji zależy 
od tego, jak długo obserwują dane zdarze-
nie, od warunków widoczności, jak również 
znaczenia, jakie przypisują obserwowanych 
faktom. Symptomatyczne cechy indywi-
dualizujące wygląd są łatwiej kodowane 
w pamięci niż cechy generalne (a zatem 
nasze paradygmaty, stanowiące argumenty 
uwiarygodniające przejście od faktów do 
sądu-konkluzji, są twórczo odkrywane po-
przez sformułowanie empirycznie uzasad-
nionych, konkretnych reguł, inferencyjnie 
wywiedzionych z aksjomatów nauki). 

Istotną kwestią jest dodatkowo podanie 
argumentu adekwacyjnego, tj. uwiarygod-
nienie, że zdefiniowana reguła jest rele-
wantna z punktu widzenia analizowanego 
zdarzenia.

Sąd Najwyższy sformułował nastę-
pującą regułę empiryczną: „Nie-
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prawdziwe oskarżanie się, jeżeli nie 
stoi za nim jakiś istotny interes, jest 
zachowaniem sprzecznym z pod-
stawowym instynktem obrony”. Nikt 
przy zdrowych zmysłach nie będzie 
się przecież nieprawdziwe oskarżał 
– ponad to, co faktycznie uczynił, 
chyba że ważny powód skłoniłby 
go do wiążącego się z tym ryzyka. 
Reguła ta będzie mocnym argu-
mentem adekwatnym do analizo-
wanego zjawiska, gdy znajdziemy 
dowód, że oskarżenie się przez 
osobę, która nie została do tego 
momentu oskarżona, powodowa-
na była wyrzutami sumienia i mo-
ralnym nawróceniem.

Jak widzimy inferencyjne tworzenie re-
guł empirycznych (tj. wynikających z do-
świadczenia) ma charakter twórczy w tym 
znaczeniu, że do czasu sformułowania 
takich zasad nie można ich wywieść z za-
mkniętego katalogu (rezerwuaru) mądrości 
ludzkiej. Indukcyjnie uogólniamy dostrze-
galne i  intuicyjnie wyczuwalne symptomy 
zjawisk, tworząc reguły pośredniego stop-
nia ogólności, które są rozpięte pomiędzy 
konkretnymi faktami a zasadami o najwyż-
szym stopniu generalizacji. Orzecznictwo 
sądów: najwyższego, apelacyjnych, Trybu-
nału Konstytucyjnego, naczelnego i woje-
wódzkiego sądu administracyjnego – jest 
tutaj dobrą egzemplifikacją. 

Proces argumentacji w tym kontekście 
nie ma jedynie znaczenia receptywnego, 
pasywnie odtwarzając już zastane i wcze-
śniej wykrystalizowane reguły, lecz zawie-
ra w sobie pierwiastek twórczy – kreując 
logiczno-funkcjonalny związek wynikania 
pomiędzy inferencyjnie wywiedziony-
mi i  sformułowanymi de novo normami. 
Istotne przy tym jest zachowanie i udo-

wodnienie stosunku relewancji tudzież 
adekwatności pomiędzy przedmiotem 
owych norm a konkretnymi, empirycznie 
wywiedzionymi faktami. W tym procesie 
konkretyzacji zasad dostrzegamy właśnie 
wiedzotwórczą rolę argumentacji. Braki 
w powyższym zakresie łatwo wykryć, gdy 
rezultat kłóci się z naszym doświadczeniem 
lub inną, przeciwstawną tej pierwszej (lub 
wynikającą z niej) zasadą. Najczęściej regu-
ły wynikające z paradygmatu naukowego 
bądź wiedzy empirycznej prezentowane są 
przez ekspertów z danej dziedziny – tzw. 
biegłych sądowych. Istotne jest pytanie, 
w  jaki sposób możemy zakwestionować 
treść takiej opinii biegłego, jej przesłanki, 
metodologię czy wnioski – i kto to może 
zrobić? Otóż Sąd Najwyższy stwierdził 
w  wyroku z  19 grudnia 1990 r. (I  PR 
148/90, OSP 1991, nr 11, poz. 300), że 
opinia biegłego podlega ocenie według za-
sad logiki, doświadczenia życiowego i za-
sad powszechnej wiedzy, a także podstaw 
teoretycznych opinii, sposobu motywowa-
nia oraz stopnia stanowczości wyrażonych 
w niej sądów [epistemicznych], niemniej 
sędzia nawet posiadający wiedzę specjali-
styczną w danej dziedzinie nie może za-
stąpić biegłego, tj. odrzucić z tego względu 
opinii. Stanowisko to jest utrwalone nie 
tylko na gruncie postępowania cywilnego, 
ale także w postępowaniu karnym, gdzie 
np. wyrażono pogląd, że ustawa daje sądo-
wi orzekającemu prawo do oceny biegłych 
w zakresie wiadomości specjalnych na rów-
ni z innymi dowodami, jednak z oceny tej 
należy się wyliczyć – przez wskazanie, dla-
czego sąd nie dał wiary okolicznościom za-
wartym w ekspertyzie; bez uzyskania innej, 
przeciwnej opinii, która mogła pozwolić na 
przyjęcie innych końcowych wniosków niż 
zawarte w opinii poddanej ocenie, sąd nie 
może jej odrzucić i przyjąć w danej sprawie 
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własnego odmiennego stanowiska (por. wy-
rok Sądu Najwyższego z 5 lutego 1969 r., 
IV k.r. 218/68, OSPiKA 1970, nr 4, poz. 73, 
i wyrok Sądu Najwyższego z 13 paździer-
nika 1987 r., II URN 228/87 PiZS 1988 
nr 7, s. 62).

W świetle powyższych uwag pod-
kreślić należy, że sąd ma obowiązek 
dopuszczenia dowodu z dalszych 
biegłych lub opinii instytutu, gdy 
zachodzi taka potrzeba, a więc 
wtedy, gdy przeprowadzona już 
opinia zawiera istotne luki, jest 
niekompletna, bo nie odpowiada 
na postawione tezy dowodowe, 
niejasna, czyli nienależycie uza-
sadniona lub nieweryfikowalna – tj. 
gdy przedstawiona ekspertyza nie 
pozwala organowi orzekającemu 
zweryfikować zawartego w niej ro-
zumowania co do trafności wnio-
sków końcowych. Przede wszystkim 
trzeba podnieść, że to do biegłych 
właściwych specjalności należy 
zbadanie genezy chorób badanej 
osoby oraz wpływu konkretnego 
urazu na powstanie choroby bądź 
jej rozwój […] (por. np. wyrok Sądu 
Najwyższego z 9 listopada 1972 r., 
II CR 470/72, LEX 7180).

XII. Podział typologiczny argu-
mentów 

Argument rozumiany i stosowany jako 
autonomiczny i samoistny element praw-
dotwórczy jest emanacją wiedzy zarówno 
zobiektywizowanej, jak intersubiektyw-
nie weryfikowalnej. Argumenty są tymi 
narzędziami, za których pomocą można 
doprowadzić do intersubiektywnej akcep-
tacji zrazu hipotetycznie zgłaszanego przez 
proponującego roszczenia ważnościowego 

– i tym samym mniemanie przekształcić 
w wiedzę, która może być przyjęta przez 
stosowne (tj. racjonalnie myślące i odczu-
wające) audytorium. Podkreślmy raz jesz-
cze: argumentacja rozumiana jako produkt 
oznacza element poznawczy, ideę, impresję, 
prawo, regułę, zasadę, czynnik wiedzotwór-
czy, nadający sens prawdziwościowy inne-
mu sądowi, pełniącego w  tym wypadku 
funkcję twierdzenia, konstatacji, konkluzji 
– czyli końcowego rezultatu wnioskowa-
nia. Argumentacja rozumiana elementarnie 
(statycznie), a nie procesualnie (dynamicz-
nie) to treść świadectwa dowodzącego 
sensu, prawdziwości naszych konkluzji. 
Świadectwa to klucz do zrozumienia argu-
mentu, jako elementu podstawowego na-
szego rozumowania. Argument zaś – jako 
czynnik wiedzotwórczy – transmituje, a za-
razem warunkuje mocą swej prawdziwości 
trafność konkluzji. Argument rozumiany 
jako czynnik wiedzotwórczy jest więc za-
razem elementem prawdotwórczym.

Argumenty są wyrazem zako-
rzenionych w świadomości danej 
zbiorowości wiedzy i doświadcze-
nia. W tym znaczeniu mają one 
charakter racjonalistyczny (rozu-
mowy). Inny rodzaj argumentów 
wiąże się z bezpośrednim po-
świadczeniem naszych konstatacji 
o zaistnieniu określonych faktów 
(zdarzeń) w uchwytnym punkcie 
czasu i przestrzeni. Argumenty 
uzasadniające nasze postrzeże-
nia mają charakter empiryczny, 
gdyż odwołują się do określonych 
świadectw percepcyjnych. Te dwa 
rodzaje argumentów, tj. racjona-
listyczne oraz empiryczne, stano-
wią klucz do zrozumienia całego 
procesu logiczno-funkcjonalnego 
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myślenia. Zachodzi między nimi 
funkcjonalne sprzężenie zwrot-
ne – wzajemne warunkowanie, 
wzmacniające lub osłabiające 
ostateczne konkluzje. Można za-
tem śmiało powiedzieć, że argu-
menty jako świadectwa trafności 
twierdzeń czerpią swe życiodajne 
soki z dwóch komplementarnych 
źródeł: prawd rozumowych oraz 
prawd empirycznych. Owe świa-
dectwa mają dychotomiczny cha-
rakter, z jednej strony odnosząc 
się do formalnego źródła wiedzy, 
z drugiej zaś prezentując struktu-
ralną (substancjalną, jak by to ujęli 
metafizycy) treść stosownej wiedzy. 
Możemy także wyróżnić argumenty 
o charakterze logicznym; potwier-
dzają one trafność zastosowanego 
w procesie wnioskowania kanonu 
dedukcyjnego oraz indukcyjnego 
myślenia, a także uwiarygodniają 
zarówno koniunkcyjne, jak i opar-
te na stosunku implikacji związki 
między zdaniami (twierdzeniami).

Z uwagi na istnienie tzw. sądów-prze-
konań prawdziwościowych wyróżniamy 
również argumenty epistemiczne, które 
bezpośrednio uzasadniają poziom naszego 
przekonania co do trafności obrazowanych 
stanów rzeczy. Na przykład twierdzimy, 
że nasze przekonanie jest prawdopodob-
ne, pewne, oczywiste z uwagi na określone 
świadectwa potwierdzające lub/i brak do-
wodów falsyfikujących.

XIII. Proceduralna struktura  
argumentacji. Dialektyka 
dyskursu

Skoro dialektyczny w swej istocie jest 
sam proces argumentacji, dialektyczna musi 

być też metoda, która ma być do niego od-
niesiona w sposób adekwatny.

Dialektyczność dyskursu argumentacyj-
nego polega na tym, że w każdym z jego 
aspektów jawiących się badaczowi wystę-
pują przeciwstawne momenty lub siły, które 
dopiero we wzajemnych spięciach ukazują 
istotne cechy tego postępowania; te ostat-
nie nie występuje wszakże nigdy w izolacji; 
linie napięć w dyskursie są wielorakie i ja-
kościowo różne, a współwystępując w jego 
ramach oddziałują na siebie nawzajem. 

Przez moment dialektyczny rozumieć 
będziemy taki dowolny punkt procesu ar-
gumentacyjnego, który nie da się w swej 
istocie określić inaczej niż drogą równo-
czesnego odwołania się do opozycji A – nie 
A, stanowiącej idealizację punktów skraj-
nych, wyznaczających określone pole tego 
procesu.

Nasze myślenie, dojrzewanie tzw. 
prawdy wewnętrznej ma subiek-
tywnie charakter dialektyczny. 
Dialektyczność subiektywna od-
nosi się do wszelkich sposobów 
poznawczego ujmowania rze-
czywistości, a także do wyrastają-
cej z niego teorii. Dialektyka jako 
czynność subiektywna oznacza 
przede wszystkim proces poznania 
rzeczywistości z zastosowaniem 
metody krytycznej, opartej na kon-
struowaniu hipotez empirycznych 
i racjonalistycznych, a następnie 
ich krytycznej analizy, weryfikacji. 
Obiektywizacja wytworów nasze-
go myślenia, w szczególności zaś 
prezentacja prawdy wewnętrznej 
następuje w przestrzeni narracji 
społecznej. Tutaj także istotą na-
szych rozmów, dyskusji, dyskursów 
jest dialektyczność procesu wymia-
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ny myśli. W tej fazie decyduje więc 
dialektyczna metoda. Wyróżnijmy 
w tym obszarze rozważań dwa 
jej rodzaje: dialektykę negatywną 
oraz pozytywną. Pierwsza z nich 
oznacza metodę prowadzącą wy-
łącznie do negatywnych wyników 
badawczych, w szczególności 
do odrzucenia takich czy innych 
twierdzeń; tego rodzaju dialek-
tyką, wykazującą ograniczoność 
ludzkiego poznania, była zdaniem 
Hegla dialektyka sofistów, prze-
radzająca się łatwo w erystykę 
i narzędzie sceptyków. Dialektyka 
pozytywna przechodzi wprawdzie 
również przez fazę wykazywa-
nia ograniczoności poznania, ale 
zdolna jest tę fazę przekroczyć 
i wskazać drogę ku nowej, wyższej 
syntezie poznawczej. 

W bliskim pokrewieństwie znaczenio-
wym z dialektyką jako metodą pozostaje 
dialektyka rozumiana jako sztuka (techne), 
sposób prowadzenia dyskusji i sporów. Jak 
słusznie zauważa Arthur Schopenhauer, 
taka jest już natura ludzka, że gdy podczas 
wspólnego myślenia, tzn. wymiany zdań 
A spostrzega, że myśli B różnią się od jego 
własnych myśli o tym samym przedmiocie, 
wówczas A nie rewiduje najpierw własnych 
myśli, by znaleźć swój błąd, lecz zaczyna 
doszukiwać się błędów w myśleniu prze-
ciwnika. Wynika stąd, że człowiek ze swej 
natury zawsze chce mieć rację; a co wyni-
ka z tej dyspozycji psychicznej, o tym uczy 
dyscyplina zwana dialektyką retoryczną, 
z jej dążeniem do prawdy. Wynaturzonym 
rodzajem dialektyki jest erystyka – rozu-
miana jako sztuka dyskutowania w  taki 
sposób, by za wszelką cenę zachować po-
zory racji, a więc per fas et nefas.

Przywołane wyżej greckie wyrażenie 
techne przetłumaczyć można jako: sztuka 
użycia języka w celu argumentacji; tak je 
właśnie rozumiał m.in. Platon. 

Dialektyka w nowożytnym, 
a zwłaszcza heglowskim rozu-
mieniu jest koncepcją głoszącą 
w szczególności, iż myśl ludzka 
rozwija się zgodnie z jakąś ideą, 
teorią czy ruchem, które nazywa-
my tezą. Z reguły napotyka ona 
sprzeciw, ponieważ jej wartość 
okazuje się jednak ograniczona 
i ma ona słabe punkty. Ponieważ 
idea przeciwstawna zaprzecza te-
zie, nazywana jest antytezą. Walka 
między tezą i antytezą trwa dotąd, 
aż uzyska się jakieś rozwiązanie, 
które w pewnym sensie wykracza 
zarówno poza tezę, jak antytezę, 
lecz uznaje ich względną wartość 
i usiłuje zarazem uniknąć ich ogra-
niczeń. Rozwiązanie to nazywamy 
syntezą. 

W  aspekcie proceduralnym, zauważ-
my, dialektyka prowadzenia sporów praw-
nych ma swój metodologiczny porządek 
określony często przez przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego, karnego czy ad-
ministracyjnego. 

Istotą, fundamentem tej dialektyki jest 
zasada kontradyktoryjności, wyrażana przez 
dwie komplementarne reguły (nakazy po-
stępowania) adresowane do uczestników 
dyskursu sądowego. Pierwsza reguła wyra-
żana jest paremią (aksjomatem): audiatur et 
altera pars – czyli wysłuchajmy wszystkich 
stron konfliktu; druga związana jest z obo-
wiązkiem dowodzenia – argumentowania 
(tych twierdzeń, przypomnijmy, z których 
dany podmiot wywodzi określone skutki 
prawne). Z dwiema powyższymi regułami 
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wiąże się komplementarnie inne funda-
mentalne zasady: zagwarantowania prawa 
do obrony własnych praw i  wyrażanego 
w dyskursie stanowiska, a także tzw. zasada 
równości broni.

Gdy argumentowanie postrzega się jako 
procedurę, to wówczas chodzi o szczególny 
sposób regulowanej formy interakcji (kon-
tradyktoryjności). Dyskursywny proces 
dochodzenia do ostatecznego wniosku jest 
uformowany w strukturę wieloetapowego 
systemu prezentacji, w której uczestnicy:
 tematyzują (definiują) roszczenia waż-

nościowe, które są problematyczne 
z uwagi na ich wzajemne przeciwień-
stwo, np. ontologiczne lub aksjologicz-
no-normatywne. Na przykład powód 
popiera powództwo w całości, wnosząc 
o zasądzenie określonej kwoty tytułem 
odszkodowania; pozwany natomiast 
kontrując – wnosi o oddalenie roszcze-
nia; 

 przyjmują nastawienie hipotetyczne – 
roszczenia ważnościowe bez dowodu są 
bowiem jedynie hipotezami; 

 weryfikują lub falsyfikują przy użyciu 
racji (i tylko ich), czy dane roszczenie 
ważnościowe jest słuszne, czy też nie 
w przyjętej jawnej procedurze dowo-
dzenia. Dlatego tak ważne jest zagwa-

rantowanie w procesie sądowym zasady 
kontradyktoryjności, opartej na wspo-
mnianej regule audiatur et altera pars.
Jak słusznie zauważył przywoływany już 

wcześniej Stephen E. Toulmin – argument 
składa się z  problematycznej ekspresji, 
w stosunku do której zgłaszane jest okre-
ślone roszczenie ważnościowe (conclusion), 
oraz z racji (ground), na której to roszcze-
nie ma się zasadzać. Do racji dochodzi się 
(warrant) z pomocą reguły wnioskowania, 
zasady, prawa. Reguła ta opiera się na róż-
nego rodzaju danych oczywistych (baking). 
Roszczenie ważnościowe trzeba w razie po-
trzeby zmodyfikować bądź ograniczyć. Tak 
o tym pisze ten autor. Musi być po prostu 
jasne, jakiego rodzaju kwestię ma w za-
mierzeniu podnosić dany argument – np. 
prawną, ontologiczną – oraz jaki cel leży 
u jego podstaw? Racje, na jakich się opiera, 
muszą być relewantne z punktu widzenia 
roszczenia i muszą być wystarczające do 
jego poparcia. Uzasadnienie, na jakim się 
opieramy w celu zagwarantowania rzeczo-
nego poparcia, musi być dostosowane do 
dyskutowanego przypadku i opierać się na 
solidnych podstawach. Modalność czy też 
siła pojawiającego się w efekcie roszczenia 
musi zostać ujawniona, a możliwe refutacje 
bądź wyjątki dostatecznie zrozumiałe.
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Ochrona informacji  
niejawnychTadeusz Szymanek

Zasady ochrony informacji nie-
jawnych, które wymagają ochrony 
przed nieuprawnionym ujawnie-
niem, jako stanowiące tajemnicę 
państwową lub służbową, niezależ-
nie od formy i sposobu ich wyraża-
nia, także w trakcie ich opracowania 
określa ustawa z 1 października  
2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz.U. nr 182, poz. 1228).

 Zakres stosowania ustawy

Przepisy ww. ustawy mają zastosowanie 
do:
1. organów władzy publicznej, w szczegól-

ności:
 a) Sejmu, Senatu;
 b) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
 c) organów organizacji rządowej;

d) organów jednostek samorządu tery-
torialnego oraz innych podległych im 
jednostek organizacyjnych lub przez 
nie nadzorowanych;

e) sądów i trybunałów;
f ) organów kontroli państwowej 

i ochrony prawa;

2.  jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub 
przez niego nadzorowanych;

3.  Narodowego Banku Polskiego;
4. państwowych osób prawnych i  innych 

niż wymienione w pkt 1–3 państwo-
wych jednostek organizacyjnych;

5. jednostek organizacyjnych podległych 
organom władzy publicznej lub nadzo-
rowanych przez te organy;

6. przedsiębiorców zamierzających ubie-
gać się lub ubiegających się o zawarcie 
umów związanych z dostępem do in-
formacji niejawnych lub wykonujących 
takie umowy albo wykonujących na 
podstawie przepisów prawa zadania 
związane z dostępem do informacji nie-
jawnych.

 Pojęcie informacji 

Podejmując rozważania na temat 
ochrony informacji, należy dokonać 
próby zdefiniowania pojęcia „infor-
macji”, które na pierwszy rzut oka 
wydaje się bardzo proste do opisa-
nia. Jednakże po głębszej analizie 
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natrafiam na trudności zdefiniowa-
nia tego pojęcia; wynikają one stąd, 
że termin jest wieloznaczny i ma 
liczne synonimy, które są ze sobą 
utożsamiane i zamiennie używa-
ne. Poza tym brak jest precyzyjnej 
definicji tego pojęcia w doktrynie 
prawniczej, nie definiuje go też 
ustawodawca. Definicję informacji 
można spotkać w naukach ścisłych, 
tj. matematyce, fizyce, informatyce, 
cybernetyce, w biologii, medycynie, 
filozofii oraz wojskowości – jako in-
formacja wojskowa. 

Pojęcie informacja pochodzi z  łaciń-
skiego słowa informatio, co w tłumaczeniu 
oznacza wiadomość, wskazówkę; pojęcie 
w  zasadzie niedefiniowalne występujące 
w teorii informacji. W praktyce informacja 
utożsamiana jest z komunikatem, wiado-
mością przekazywaną w  postaci obrazu, 
pisma, rysunku, zapisu na różnorodnych 
nośnikach. Encyklopedyczna definicja in-
formacji (Wielka Encyklopedia PWN, t. XII, 
2001) przedstawia ją jako „Własność przy-
sługująca materialnemu nośnikowi wiado-
mości zwanej sygnałem, której istotą jest 
redukcja niepewności” […].

 Żródła ochrony informacji

Źródeł prawnej ochrony informacji na-
leży poszukiwać w aktach normatywnych 
wymienionych w art. 87 Konstytucji. Spo-
śród nich na pierwszym miejscu należy 
wymienić przepisy samej Konstytucji RP. 
Reguluje ona ochronę informacji w dwóch 
podstawowych płaszczyznach:
	 prawa do informacji i jej zabezpieczenia 

jako dobra chronionego prawem przed 
niepowołanym dostępem. Każda z wy-
mienionej ochrony informacji wynika 

z  poszczególnych artykułów Konsty-
tucji, a  zatem do ochrony informacji 
odnoszą się między innymi art. 14 i 54, 
zapewniające wolność prasy, innych 
środków społecznego przekazu oraz 
wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. Ochrona zaś wszelkich da-
nych osobowych zawarta została w art. 
47, według którego każdy ma prawo do 
ochrony prawnej życia prywatnego, ro-
dzinnego, czci i dobrego imienia oraz 
do decydowania o swoim życiu osobi-
stym, oraz w art. 51, gdzie ustawodawca 
wprowadził możność ujawnienia, gro-
madzenia i przetwarzania danych na za-
sadach określonych w ustawie. Ponadto 
powołany przepis w ust. 4 wprowadził 
prawo do żądania sprostowania oraz 
usunięcia informacji nieprawdziwych, 
niepełnych lub zebranych w  sposób 
sprzeczny z ustawą. Szczególnie ważną 
rolę odgrywa zawarte w art. 61 Konsty-
tucji prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności państwa, jego organów 
i  osób pełniących funkcje publiczne 
w zakresie wykonywania statutowych 
zadań, w tym gospodarowania mieniem 
jednostek samorządu terytorialnego lub 
Skarbu Państwa.
Wymienione prawa i wolności związane 

z konstytucyjną ochroną informacji mogą 
być ograniczone tylko ustawowo, jeżeli 
przemawia za tym inna norma, zasada lub 
wartość konstytucyjna, a stopień tego ogra-
niczenia musi pozostawać w odpowiedniej 
proporcji do rangi interesu adekwatnego 
ograniczeniom, któremu ma służyć.

Wśród ustaw chroniących informa-
cje szczególną rolę spełnia kodeks karny. 
Katalog przestępstw przeciwko ochronie 
informacji w kodeksie karnym jest szero-



Tadeusz Szymanek

60

ki i  został zawarty w  rozdziale XXXIII. 
Przedmiotem ochrony w kodeksie karnym 
jest informacja, której zakres dotyczy: ta-
jemnic, ochrony informacji przed znisz-
czeniem lub uszkodzeniem oraz ochrony 
urządzeń służących do utrwalania i prze-
kazywania informacji.

Nie tylko przepisy kodeksu karnego 
chronią informację, podlega ona ochro-
nie także na podstawie przepisów ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów ustawy z 1 paź-
dziernika 2010 r. o  ochronie informacji 
niejawnych.

Do ochrony informacji mają także za-
stosowanie akty międzynarodowe, które 
wskutek ich ratyfikacji stały się powszech-
nie obowiązującym prawem w  Polsce. 
Wśród nich należy wymienić multilate-
ralną umowę między stronami Traktatu 
Północnoatlantyckiego (dawniej zwanego 
Paktem Północnoatlantyckim) o  ochro-
nie informacji oraz Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 
a także odnoszącą się do zagadnienia wol-
ności informacji Europejską Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności.

Ochronę informacji przewidują 
także, poza wymienionymi wyżej 
przepisami, akty normatywne niż-
szego rzędu, a mianowicie rozpo-
rządzenia organów państwowych 
wydane na podstawie delegacji 
ustawowej. Wśród tych rozpo-
rządzeń w przedmiocie ochrony 
danych osobowych należy wymie-
nić rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowa-
dzenia przez pracodawców doku-
mentacji w sprawach związanych 

ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych pra-
cowników, rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania da-
nych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych 
jakim powinny odpowiadać urzą-
dzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych 
osobowych. W zakresie informacji 
niejawnych o charakterze teleinfor-
matycznym należy wskazać rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie pod-
stawowych wymagań bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów 
z 18 października 2005 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania kan-
celarii tajnych.

 Rodzaje chronionych informacji 
niejawnych

 Informacje ściśle tajne

Na podstawie art. 5 ust. 1 u. o i.n., in-
formacjom niejawnym nadaje się klauzu-
lę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione 
ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną 
szkodę dla Rzeczpospolitej Polskiej przez 
to, że:
1) zagrozi niepodległości, suwerenności 

lub integralności terytorialnej RP;
2) zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu 

lub porządkowi konstytucyjnemu RP;
3) zagrozi sojuszom lub pozycji międzyna-

rodowej RP;
4) osłabi gotowość obronną;
5) doprowadzi lub może doprowadzić do 
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identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy 
lub pracowników służb odpowiedzial-
nych za realizację zadań wywiadu lub 
kontrwywiadu, którzy wykonują czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli 
zagrozi to bezpieczeństwu wykonywa-
nych czynności lub może doprowadzić 
do identyfikacji osób udzielających im 
pomocy w tym zakresie;

6) zagrozi lub może zagrozić życiu lub 
zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub 
pracowników, którzy wykonują czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze, lub 
osób udzielających im pomocy w tym 
zakresie;

7) zagrozi lub może zagrozić życiu lub 
zdrowiu świadków koronnych lub osób 
dla nich najbliższych albo świadków, 
o  których mowa w  art. 184 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks po-
stępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 
555, z późn. zm.), lub osób dla nich naj-
bliższych.

 Informacje tajne

Zgodnie z art. 5 ust. 2 u. o i.n. informa-
cjom niejawnym nadaje się klauzule „taj-
ne” jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie 
spowoduje poważną szkodę dla RP przez 
to, że:
1) uniemożliwi realizację zadań związa-

nych z ochroną suwerenności lub po-
rządku konstytucyjnego RP;

2) pogorszy stosunki Rzeczpospolitej Pol-
skiej z innymi państwami lub organiza-
cjami międzynarodowymi;

3) zakłóci przygotowania obronne państwa 
lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP;

4) utrudni wykonywanie czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych prowadzonych 

w  celu zapewnienia bezpieczeństwa 
państwa lub ścigania sprawców zbrod-
ni przez służby lub instytucje do tego 
uprawnione;

5)  w istotny sposób zakłóci funkcjonowa-
nie organów ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości;

6) przyniesie stratę znacznych rozmiarów 
w interesach ekonomicznych RP;

 Informacje poufne

Wedle art. 5 ust. 3 u. o i.n. informacjom 
niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, 
jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spo-
woduje szkodę dla RP przez to, że:
1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki 

zagranicznej RP;
2) utrudni realizację przedsięwzięć obron-

nych lub negatywnie wpłynie na zdol-
ność bojową Sił Zbrojnych RP;

3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi 
bezpieczeństwu obywateli;

4) utrudni wykonywanie zadań służbom 
lub instytucjom odpowiedzialnym za 
ochronę bezpieczeństwa lub podstawo-
wych interesów RP;

5) utrudni wykonywanie zadań służbom 
lub instytucjom odpowiedzialnym za 
ochronę porządku publicznego, bez-
pieczeństwa obywateli lub ścigania 
sprawców przestępstw i  przestępstw 
skarbowych oraz organom wymiaru 
sprawiedliwości;

6) zagrozi stabilności systemu finansowego 
RP;

7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowa-
nie gospodarki narodowej.
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 Informacje zastrzeżone

Na podstawie art. 5 ust. 4 u. o i.n. in-
formacjom niejawnym nadaje się klauzulę 
„zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyż-
szej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione 
ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na 
wykonywanie przez organ władzy publicz-
nej lub inne jednostki organizacyjne zadań 
w zakresie obrony narodowej, polityki za-
granicznej, bezpieczeństwa publicznego 
i przestrzeganie praw wolności obywateli, 
wymiaru sprawiedliwości albo interesów 
ekonomicznych RP.

 Informacje niejawne przekazy-
wane przez organizacje między-
narodowe lub inne państwa

Informacje te otrzymują na podstawie 
art. 5 ust. 5 u. o i.n. oznaczenie; informa-
cje niejawne przekazane przez organizacje 
międzynarodowe lub inne państwa na pod-
stawie umów międzynarodowych oznacza 
się polskim odpowiednikiem posiadanej 
klauzuli tajności. Klauzule tajności nadaje 
osoba, która jest uprawniona do podpisy-
wania dokumentu lub oznaczenia innego 
niż dokument materiału.

 Zniesienie lub zmiana klauzul 
tajności

Informacje niejawne podlegają 
ochronie do czasu zniesienia lub 
zmiany klauzuli tajności. Zniesie-
nie lub zmiana klauzuli tajności są 
możliwe wyłącznie po wyrażeniu 
pisemnej zgody przez kierownika 
jednostki organizacyjnej, w której 
materiałowi została nadana klau-
zula tajności. W przypadku roz-
wiązania lub zniesienia jednostki 
organizacyjnej uprawnienie po-

wyższe przechodzi na jej następcę 
prawnego, a w razie braku następ-
cy prawnego uprawnienia w tym 
zakresie przechodzą na Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
lub Służbę Kontrwywiadu Woj-
skowego. Po zniesieniu lub zmia-
nie klauzuli tajności podejmuje się 
czynności polegające na wniesieniu 
odpowiednich zmian w oznaczeniu 
materiału i poinformowaniu o nich 
odbiorców. Odbiorcy materiałów, 
którzy przekazali go kolejnym od-
biorcom, są odpowiedzialni za po-
informowanie ich o zniesieniu lub 
zmianie klauzuli tajności.

 Informacje niejawne chronione 
bez względu na upływ czasu

Na podstawie art. 7 wymienionej na 
wstępie ustawy są chronione bez względu 
na upływ czasu:
 dane mogące doprowadzić do identy-

fikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub 
pracowników służb i  instytucji upraw-
nionych do wykonywania na podstawie 
ustawy czynności organizacyjno-rozpo-
znawczych jako funkcjonariuszy, żołnie-
rzy lub pracowników wykonujących te 
czynności;

	 dane mogące doprowadzić do iden-
tyfikacji osób, które udzieliły pomocy 
w zakresie czynności operacyjno-roz-
poznawczych służbom i instytucjom do 
ich wykonywania na podstawie ustawy;

	 informacje niejawne uzyskane od orga-
nów innych państw lub organizacji mię-
dzynarodowych, jeżeli taki był warunek 
ich udostępnienia. 
Dane wynikające z dwóch powyższych 

punktów zawarte w dokumentach organów 
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bezpieczeństwa podlegających obowiązko-
wemu przekazaniu do Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu ochronie 
nie podlegają, chyba że dostęp do nich 
został zastrzeżony w trybie art. 39 ustawy 
o Instytucji Pamięci Narodowej.

 Udostępnienie informacji  
niejawnych

Informacje niejawne, którym nadano 
określoną klauzulę tajności:
	mogą być udostępnione wyłącznie oso-

bie uprawnionej zgodnie z przepisami 
ustawy dotyczącymi dostępu do okre-
ślonej klauzuli tajności;

 muszą być przetwarzane w warunkach 
uniemożliwiających ich nieuprawnione 
ujawnienie, zgodnie z przepisami okre-
ślającymi wymagania dotyczące kance-
larii tajnych, bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych, obiegu materiałów 
i środków bezpieczeństwa fizycznego, 

odpowiednich do nadanej klauzuli taj-
ności;

 muszą być chronione, odpowiednio 
do nadanej klauzuli tajności, z zasto-
sowaniem środków bezpieczeństwa 
określonych w ustawie i przepisach wy-
konawczych wydanych na jej podstawie.

Odbiorca materiału, w przypadku 
stwierdzenia zawyżenia lub zaniżenia 
klauzuli tajności, może zwrócić się do 
osoby, która ją nadała, albo przełożo-
nego tej osoby z wnioskiem o doko-
nanie stosownej zmiany. W przypadku 
odmowy dokonania zmiany lub nie-
udzielania odpowiedzi w ciągu 30 dni 
od daty złożenia wniosku, o którym 
mowa wyżej, odbiorca materiału może 
zwrócić się odpowiednio do ABW lub 
SKW o rozstrzygnięcie sporu. Wska-
zane organy rozstrzygają spór w ter-
minie 30 dni. Jeżeli stroną sporu jest 
jeden z wymienionych organów, to 
spór rozstrzygają Prezes Rady Mini-
strów lub upoważniony przez niego 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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Антикоррупционное  
законодательство  
Европейского Союза  
(легальное определение 
понятия “коррупция”)

 

Вальдемар Гонтарски
[Waldemar Gontarski]

Противодействие коррупции в Евро-
пейских Сообществах началось относи-
тельно поздно. Достаточно сказать, что 
Конвенция от 26 июля 1995 г. о защите 
финансовых интересов Европейских 
Сообществ вообще не учитывала явле-
ния коррупции. Этот вопрос появился 
в двух Протоколах к Конвенции (от 27 
сентября 1996 г. и от 19 июня 1997 г.). 
Позднее было разработано определение 
коррупции также в частном секторе.

I. Главные документы  
в системе Европейского Со-
юза, относящиеся к противо-
действию коррупции:

	Протокол [Первый] от 27 сентября 
1996 г., составленный на основании 
статьи K.3 Договора о Европейском 
Союзе, к Конвенции о защите фи-
нансовых интересов Европейских 
Сообществ (Официальный журнал 
UEC.1996.313.2). 

	Второй протокол от 19 июня 1997 г.  
к Конвенции о защите финансо-
вых интересов Европейских Сооб-
ществ, составленный на основании 
статьи K.3 Договора о Европей-
ском Союзе (Официальный журнал 
UEC.1997.221.11); дополняет первый 
Протокол.

	 Конвенция от 26 мая 1997 г., состав-
ленная на основании статьи K.3, часть 
2, буква c) Договора о Европейском 
Союзе о борьбе с коррупцией слу-
жащих в Европейских Сообществах  
и сотрудников стран-членов Европей-
ского Союза (Официальный журнал 
UEC.1997.195.2); дополняет первый 
Протокол.

	Общее решение Совета 2003/568/
WSISW от 22 июля 2003 г. о проти-
водействии коррупции в частном 
секторе (Официальный журнал 
UEL.2003.192.54).
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	Конвенции, принятые други-
ми международными органи-
зациями, признанные частью 
достояния (acquis) Европейского Со-
юза: в частности, Уголовноправовая 
конвенция о коррупции, подписанная  
в Страсбурге 27 января 1999 г. – Со-
вет Европы (Законодательный вест-
ник 2005.29.249).

В Конвенции от 26 июля 1995 г., раз-
работанной на основании статьи K.3 
Договора о Европейском Союзе о за-
щите финансовых интересов Европей-
ских Сообществ (Официальный журнал 
UEC.1995.316.49) – не учитывается явле-
ние коррупции. Этот вопрос появился 
в двух Протоколах к Конвенции (от 27 
сентября 1996 г. и от 19 июня 1997 г.).

Конвенция о противодействию кор-
рупции служащих в Европейских Со-
обществах и сотрудников стран-членов 
Европейского Союза, повторяет боль-
шинство постановлений первого Про-
токола, но отличается, главным образом, 
относительно определения запрещен-
ного деяния. Что важно, отказались 
от последовательности поведения ис-
полнителя в виде причиненного или 
возможного ущерба финансовым инте-
ресам Европейских Сообществ. 

Напр. Соответственно статье 2 часть 
1 первого Протокола (Пассивная кор-
рупция): 

Для целей настоящего Протокола 
пассивная коррупция означает умыш-
ленное поведение должностного лица, 
который непосредственно или через 
посредника требует либо любую выгоду 
для себя или для третье стороны, или 
же одобряет обещание такой выгоды 
для совершения или приостановления 
действий, входящих в его обязанности, 

с нарушением служебных обязанностей 
способом, который причиняет или 
может причинить ущерб финансовым 
интересам Европейских Сообществ.

Статья 3 часть 1 первого Протокола 
(Активная коррупция): 

Для целей настоящего Протокола 
активная коррупция означает умыш-
ленное поведение кого-либо, кто обеща-
ет или дает, непосредственно или через 
посредника, любую выгоду самому долж-
ностному лицу или третьей стороне 
для должностного лица для совершения 
или приостановления должностным ли-
цом деяний, входящих в его служебные 
обязанности, для выполнения его задач 
с нарушением служебных обязанностей 
способом, который причиняет или 
может причинить ущерб финансовым 
интересам Европейских Сообществ.

В свою очередь, в статье 2 часть 1 
Конвенции о противодействии корруп-
ции (Пассивная коррупция) указывает-
ся: 

Для целей настоящей Конвенции, 
пассивной коррупцией является умыш-
ленное действие служащего, который 
непосредственно или при посредниче-
стве требует или принимает выгоду 
любого вида для себя или третьей сто-
роны, или принимает обещание та-
кой выгоды взамен за совершение или 
приостановление, с нарушением своих 
служебных обязанностей, деяний, свя-
занных с его должностью или в рамках 
выполнения служебных обязанностей.

Статья 3 часть 1 Конвенции о про-
тиводействии коррупции (Активная 
коррупция): 

Для целей настоящей Конвенции, ак-
тивной коррупцией является умышлен-
ное деяние кого-либо, состоящее в том, 
что он дает обещание или передает, не-



Вальдемар Гонтарски

66

посредственно или при посредничестве, 
выгоду любого вида, служащему или тре-
тьей стороне для того, чтобы это лицо 
совершило или воздержалось, с наруше-
нием своих служебных обязанностей, от 
совершения действия, связанного с его 
должностью или в рамках служебных 
обязанностей.

Страны-члены были обязаны опре-
делить коррупционные поведения, 
сформулированные в вышеуказанных 
документах сообщества, в качестве пре-
ступлений в законодательстве своих 
стран. Наказанию должны подвергаться 
служащие в данной стране, а также со-
трудники сообществ (теперь Европей-
ского Союза).

Каждая страна-член была, кроме 
того, обязана принять меры, чтобы 
наказание за указанные деяния было 
эффективным, пропорциональным  
и отпугивающим, а в случае тяжелых 
преступлений должно предусматри-
ваться лишение свободы.

Статья 5 часть 1 первого Протокола 
(Наказания): 

Каждая страна-член принимает 
все необходимые меры для того, чтобы 
определенные в статьях 2 и 3 поведения, 
участие в таких поведениях, а также 
подстрекательство к ним подлежа-
ли эффективным, пропорциональным  
и отпугивающим санкциям, по крайней 
мере в случае тяжелых преступлений, 
вплоть до лишения свободы, что может 
стать основанием к экстрадиции.

Статья 5 часть 1 Конвенции о про-
тиводействии коррупции (Наказания): 

Каждая страна-член принимает 
все необходимые меры для того, чтобы 
определенные в статьях 2 и 3 поведения, 
участие в таких поведениях, а также 
подстрекательство к ним подлежа-

ли эффективным, пропорциональным  
и отпугивающим санкциям, по крайней 
мере в случае тяжелых преступлений, 
вплоть до лишения свободы, что может 
стать основанием к экстрадиции.

II. Коррупция не только  
в общественном,  
но и в частном секторе

Обсуждаемые законодательные акты 
не регулировали вопросов противодей-
ствия коррупции в частном секторе. 
Только по инициативе Дании Совет 
принял вышеуказанное общее реше-
ние 2003/568/WSISW от 22 июля 2003 г.  
о противодействии коррупции в част-
ном секторе, в статье 2 часть 1 кото-
рой (Активная и пассивная коррупция  
в частном секторе), указывается:

Страны-члены принимают все не-
обходимые меры для того, чтобы при-
знать, что следующие умышленные 
деяния являются преступлением, если 
были совершены в ходе хозяйственной 
деятельности:

a) обещание, предложение или пере-
дача, непосредственно или через 
посредника, лицу, занимающему 
какой-либо руководящий пост  
в субъекте, действующем в частном 
секторе, или работающему в нем, не 
полагающейся выгоды любого рода, 
предназначенной для этого лица или 
для третьей стороны с такой целью, 
чтобы это лицо совершило действия 
или воздержалось от совершения дей-
ствий с нарушением служебных обя-
занностей данного лица;

б) требование или получение – непо-
средственно или через посредника – 
не 
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b) полагающейся выгоды любого рода, 
или же принятие обещания такой 
выгоды, предназначенной для это-
го лица или для третьей стороны, 
при управлении субъектом в част-
ном секторе или во время работы  
в нем на любом посту, с такой целью, 
чтобы это лицо совершило действия 
или воздержалось от совершения дей-
ствий с нарушением служебных обя-
занностей данного лица.

Статье 2 часть 1 общего решения 
Совета 2003/568/WSISW соответствуют 
статьи 8 и 9 Уголовноправовой конвен-
ции о коррупции. Статья 7 этой Кон-
венции (Активный подкуп в частном 
секторе): 

Каждая Сторона принимает такие 
законодательные и иные меры, кото-
рые могут потребоваться для того, 
чтобы признать в качестве уголовных 
правонарушений в соответствии с ее 
внутренним правом преднамеренное ис-
прашивание или получение, прямо или 
косвенно, в ходе коммерческой деятель-
ности какими-либо лицами, которые 
руководят предприятиями частного 
сектора или работают в них в том 
или ином качестве, какого-либо непра-
вомерного преимущества или обещания 
этого преимущества для самих себя или 
для любых других лиц, или же принятие 
предложения или обещания такого пре-
имущества за совершение или не совер-
шение каких-либо действий в нарушение 
своих обязанностей.

Статья 8 Уголовноправовой конвен-
ции о коррупции (Пассивный подкуп  
в частном секторе):

Каждая Сторона предпримет такие 
законодательные и иные меры, которые 
могут потребоваться для того, чтобы 

признать в качестве уголовных правона-
рушений в соответствии с ее внутрен-
ним правом преднамеренное обещание, 
предложение или предоставление, пря-
мо или косвенно, в ходе осуществления 
коммерческой деятельности какого-ли-
бо неправомерного преимущества ка-
ким-либо лицам, которые руководят 
предприятиями частного сектора или 
работают в них в том или ином каче-
стве, для самих этих лиц или любых 
других лиц, с тем чтобы эти лица со-
вершили действия или воздержались от 
их совершения в нарушение своих обя-
занностей.

Статья 12 Уголовноправовой кон-
венции о коррупции (Злоупотребление 
влиянием в корыстных целях):

Каждая Сторона принимает такие 
законодательные и иные меры, которые 
могут потребоваться для того, чтобы 
признать в качестве уголовных правона-
рушений в соответствии с ее внутрен-
ним правом преднамеренное обещание, 
предоставление или предложение, пря-
мо или косвенно, любого неправомерного 
преимущества любому лицу, которое 
утверждает или подтверждает, что 
оно может оказать неправомерное вли-
яние на принятие решения каким-либо 
лицом, о которых говорится в статьях 
2, 4–6 и 9–11, за вознаграждение, неза-
висимо от того, предоставляется ли 
такое преимущество ему самому или 
кому-либо еще, а также просьбу, при-
нятие или согласие с предложением или 
обещанием предоставить такое преи-
мущество за вознаграждение, независи-
мо от того, оказано ли такое влияние 
и был ли получен или нет в результате 
предположительно оказанного влияния 
желаемый результат.
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III. Как не следует противодей-
ствовать коррупции

О том, как не следует определять кор-
рупцию, пусть свидетельствует история 
определения коррупции в статье 1 часть 
3 закона от 9 июня 2006 г. о Централь-
ном антикоррупционном бюро (Зако-
нодательный вестник № 104, поз. 708). 
Это положение содержало легальное 
определение «коррупции» - ключево-
го законодательного понятия, кото-
рое является критерием преступления  
к действиям сотрудников ЦАБ. Содер-
жание этого определения приводило к 
частично абсурдным выводам и поэто-
му было оспорено решением Конститу-
ционного трибунала от 23 июня 2009 г.  
K. 54/2007, в котором читаем, в частности: 
«1. Статья 1 часть 3 закона от 9 июня 
2006 г. о Центральном антикоррупци-
онном бюро (Законодательный вестник  
2006 г. № 104 поз. 708, № 158 поз. 1122 
и № 218 поз. 1592, Законодательный 
вестник 2008 г. № 171 поз. 1056, а так-
же Законодательный вестник 2009 г. 
№ 18 поз. 97) в местах, где коррупцией 
в частном секторе считается поведе-
ние любого лица, не занимающего обще-
ственной должности, не ограничивая 
данного определения предпосылками 
общественно неприемлемых ответных 
действий:… б) не соответствует ста-
тье 7 часть 1 Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека, подписанной 
в Риме 4 ноября 1950 r.…”1.

1 В обосновании п. III.2. решения Конституци-
онного трибунала K. 54/2007 читаем, в частно-
сти: „…содержание статьи 1 часть 3 закона не 
позволяет достаточно точно отличить деяния 
в частном сектор, которые являются выраже-
нием пользования свободой хозяйствования  
и свободой заключения договоров (и не долж-
ны наказываться) от деяний, которые имеют 

При подготовке обращения по дан-
ному вопросу2 к Конституционному 

признаки общественно вредных ответных дей-
ствий и тем самым обосновывают признание 
их подлежащими наказанию с точки зрения 
широко понимаемой формулы статьи 7часть 
1Конвенции о защите прав человека…”. 

2  См. также W. Gontarski, „Czy godzi się naruszać 
prawo do godnego życia. Ustawa o  Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym: jak najszybciej do 
poprawki”, „Rzeczpospolita”от 11 июля 2006: 
„Статья 1 часть 3 – это легальное определе-
ние ключевого понятия закона – коррупции.  
В то же время это является критерием, на 
основании которого сотрудники Централь-
ного антикоррупционного бюро (ЦАБ) могут 
предпринимать соответствующие меры. Дело  
в том, что содержание этого определения ведет 
к абсурдным выводам. Итак, коррупция может 
относиться к ‘любому лицу’ и это ‘обещание, 
предложение, предоставление, требование или 
принятие… предложения или обещания... не-
правомерного преимущества за совершение или 
не совершение каких-либо действий… в ходе 
хозяйственной деятельностиj’. Коррупцией 
можно считать обмен преимуществами между 
предпринимателями, двумя частными лицами. 

 Нет ограничения значения коррупции пред-
посылками ответных действий, наносящих 
общественный ущерб… При столь далеко 
идущей неточности статьи 1 часть 3 на 
практике могут появиться трудности, как 
отличить коррупцию от обычных договорных 
постановлений, формулированных в рамках 
предусмотренных гражданским правом сво-
боды заключения договоров (соответственно 
статье 410 § 2 Гражданского кодекса даже не-
правомерное преимущество становится пра-
вомерным, если деяние, в следствие которого 
было получено преимущество, стало действи-
тельным уже после получения этого преиму-
щества). (…) Статья 1 часть 3… основана 
на предпосылке, что наказываться может по-
ступок, который в соответствии с уголовным 
законодательством вообще не может наказы-
ваться и не нарушает запретов гражданского 
законодательства (входит в пределы свободы 
заключения договоров). Если ЦАБ учреждено 
для расследования, предотвращения и разобла-
чения преступлений, а также для связанной  
с этим деятельности, то определение корруп-
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трибуналу группы депутатов я восполь-
зовался, в частности, следующей аргу-
ментацией:

Итак, в части 3 статьи 1 указывает-
ся, что коррупция может относиться 
к: любому лицу и коррупцией является: 
обещание, предложение, вручение, тре-
бование, принятие... непосредственно 
или посредственно, какой-либо не пола-
гающейся выгоды... или принятие пред-
ложения или обещания такой выгоды 
взамен за совершение действий или от-
каз от действия... в ходе хозяйственной 
деятельности. Здесь нет ограничения 
значения коррупции в частном секторе 
предпосылками ответных действий, на-
носящих общественный ущерб, сформу-
лированных в статье 296a § 1 Уголовного 
Кодекса (введенной антикоррупцион-
ным дополнением к закону от 13 июня 
2003 г.; Законодательный вестник № 111, 
поз. 1061) – коррупция в частном сек-
торе (принимает имущественную или 
личную выгоду или ее обещание взамен 
за поведение, которое может нанести 

ции должно соответствовать требованию 
законной определенности запрещенных деяний, 
которые ЦАБ обязано преследовать (статья 
42 часть 1 Конституции, соответствующая 
статье 7 часть 1 Конвенции [о защите прав 
человека и основных свобод])”.

 Содержание статьи 1 часть 3 закона о ЦАБ 
не позволяет достаточно четко отличить дей-
ствия в частном секторе, которые являют-
ся результатом пользования хозяйственной 
свободой и свободой заключения договоров  
(и не должны наказываться) от деяний, кото-
рые носят характер общественно вредных от-
ветных действийo, что обосновывает наказа-
ние за них с точки зрения широко понимаемой 
формулы законного определения запрещенно-
го действия в соответствии со статьей 7 часть 1 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

 

данной организации имущественный 
ущерб или за поступок нечестной кон-
куренции или за недопустимое действие 
предпочтения в пользу покупателя или 
принимающего товар, услугу или ассиг-
нование). 

Иначе говоря, в статье 1 часть 3 за-
кона, в разделе относящемся к частному 
сектору, не хватало рационального пред-
мета защиты, которым в случае престу-
пления коррупции в частном сектореu 
(хозяйственном) является правильный 
экономический оборот. Положения, 
соответственно которым наказывает-
ся коррупция в общественном секторе, 
обеспечивают доверие граждан к ор-
ганам общественной власти, особенно 
уверенность в том, что органы госу-
дарства и самоуправления принимая 
решения руководствуются исключи-
тельно действующим законодательством  
и не принимают во внимание никаких 
незаконных мотивов – поэтому в дан-
ном случае любое ответное действие 
должностного лица общественно вред-
но. В свою очередь субъект частного 
права не обязан руководствоваться 
только законными мотивами, если не 
нарушает юридических запрещений  
и предписаний (в частном секторе все, 
что не запрещено законом, законом 
разрешается). Рассматривая данный 
вопрос логически приходим к выводу, 
что различные пределы предмета защи-
ты преступления коррупции в частном  
и общественном секторах должны пре-
допределять разные предметные пре-
делы обоих видов коррупции. Такого 
различия в законе о ЦФБ нету. В резуль-
тате, предмет защиты указанный в статье 
1 часть 3 закона, касающийся коррупции 
в частном секторе, выходит за пределы 
рационального законного интереса.
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При столь далеко идущей неточно-
сти со стороны законодателя, могли 
появиться практические трудности, 
как отличить общественно вредную 
коррупцию от обычных договорных 
постановлений, формулированных  
в рамках предусмотренной гражданским 
правом свободы заключения договоров 
(не полагающаяся выгода в форме не по-
лагающегося ассигнования становится 
полагающейся, если действие, обязу-
ющее к ассигнованию, стало действи-
тельным после перевода ассигнования).  
В результате, столь широкое опреде-
ление коррупции нарушает принцип 
свободы хозяйствования; ограничение 
свободы хозяйственной деятельности 
допустимо только в случаях, если идет 
речь о важных общественных интере-
сах. 

Содержание статьи 1 часть 3 закона 
о ЦАБ не позволяет достаточно четко 
отличить действия в частном секторе, 
которые являются результатом пользо-
вания хозяйственной свободой и свобо-
дой заключения договоров (и не должны 
наказываться) от деяний, которые носят 
характер общественно вредных ответ-
ных действийo, что обосновывает на-
казание за них с точки зрения широко 
понимаемой формулы законного опре-
деления запрещенного действия в соот-
ветствии со статьей 7 часть 1 Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод.

На общественно вредных ответных 
действиях основаны положения, отно-
сящиеся к коррупции в частном секто-
ре, содержащееся в Уголовноправовой 
конвенции о коррупции, подписанной 
в Страсбурге 27 января 1999 г. (Законо-
дательный вестник от 2005 г. № 29, поз. 
249). Любые не полагающиеся выгоды... 

взамен за действие или отказ от дей-
ствия, которое нарушает... обязанно-
сти – статья 7 Конвенции о коррупции 
(активный подкуп в частном секторе)  
и статья 8 (пассивный подкуп в частном 
секторе) этой Конвенции. 

Одним словом, не полагающиеся вы-
годы, но взамен за нарушени предмет-
ного законодательства (определенные 
законом обязанности и права). Несмо-
тря на это, во избежание неувязанности 
уголовного права, ратифицируя Кон-
венцию о коррупции, Польша оставила 
за собой право не считать преступле-
нием поведения, описанного в статьях 7  
и 8 Конвенции в пределах, в каких де-
яния, описанные в этих положениях 
не свляются преступлением, опреде-
ленным в положениях Уголовного 
кодекса (Приложение к Конвенции  
о коррупции; Законодательный вестник 
от 2005 г. № 29, поз. 249).

 Резюме:

В случае преступления коррупции  
в частном секторе (хозяйственном), 
предметом охраны является правиль-
ный хозяйственный оборот. Поэтому 
здесь определение коррупции ограни-
чиваться общественно вредными ответ-
ными действиями, поскольку в другом 
случае нарушается принцип свободы 
хозяйствования, что не учитывается, 
напр. в определении коррупции в пер-
вой редакции польского закона о Цен-
тральном антикоррупционном бюро. 

В свою очередь положения, соответ-
ственно которым наказывается корруп-
ция в общественном секторе, защищают 
доверие граждан к органам обществен-
ной власти и поэтому каждое обще-
ственно вредное ответное действие 
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служащего должно подлежать наказа-
нию, независимо от того, вредит ли оно 
или угрожает определенным финан-
совым интересам, что не учитывается  
в Протоколе [Первом] от 27 сентября 
1996 г. в Конвенции о охране финан-
совых интересов Европейских Сооб-
ществ. 

Только в определении коррупции 
в Конвенции от 26 мая 1997 г. о про-
тиводействии коррупции служащих 
Европейских Сообществ и служащих 
стран-членов Европейского Союза от-
казались от последовательности поведе-
ния исполнителя в виде причиненного 
или угрожающего ущерба финансовым 
интересам Европейских Сообществ.

Добавим, что с самой сути явления 
коррупции следует, что достаточным 
фактором является потенциальное от-
ветное действие, то есть «возможный 
ущерб» (потенциальный ущерб). Кроме 
того, достаточно обещать выгоду, т.е. 
само причинение выгоды служащему 

не является необходимым признаком 
состава преступления.

То, что документы Евросоюза (Ев-
ропейских Сообществ) называют кор-
рупцией, уголовно-правовая Конвенция 
о коррупции (Совет Европы) сводит  
к преступлению подкупа, что можно 
назвать коррупцией в узком значении.  
В то же время Конвенция вводит по-
нятие злоупотребления влиянием в ко-
рыстных целях (коррупция в широком 
значении), т.е. преступление возмезд-
ного покровительства, характерной 
чертой которого является поведение, 
состоящее в коррупции через посредни-
ка (по покровительству улаживающим 
дело со служащим), т.е. запрещенное де-
яние может иметь пассивный (ссылка 
на знакомства) или активный характер 
(обещание, предоставление или пред-
ложение, прямо или косвенно, любого 
неправомерного преимущества тому, 
кто утверждает, что может оказать не-
правомерное влияние).
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Recenzje

Każdy głos się liczy:  
wędrówka przez krainę  
wyborów
Wydawnictwo Sejmowe,  
Warszawa 2014, stron 418

Kazimierz Rzążewski,
Wojciech Słomczyński
i Karol Życzkowski

A utorami tej niezwykłej książki są profesorowie nauk ścisłych (fizyki  
teoretycznej i matematyki), a nie prawnicy czy politolodzy. Otrzymali-

śmy więc niezwykle pożyteczną i ciekawą pracę, napisaną z nowych pozycji. Jej 
ogólnym przesłaniem jest myśl, iż na wszystkich etapach procesu wyborcze-
go – od decyzji w sprawie kształtu ordynacji wyborczej, przez przeprowadzanie 
wyborów aż po obliczanie głosów i ustalanie obsady mandatów – dobra zna-
jomość metod matematycznych jest nie tylko przydatna, ale wręcz niezbędna. 
Tegoroczne smutne doświadczenie kompromitacji Państwowej Komisji Wybor-
czej w wyborach samorządowych stanowi potwierdzenie tej tezy.

Autorzy podeszli do postawionego sobie zadania dysponując ogromną 
wiedzą na temat historii wyborów i ich różnorodnych postaci. W pierwszym 
rozdziale pokazują, jak stopniowo i nie bez oporów rodziło się przekonanie, 
że wybory, a nie na przykład losowanie, mają decydować o obsadzie stano-
wisk. Nie zawsze panowało też przekonanie, że w wyborach decydować ma 
głos większości. Zasada jednomyślności (na przykład w postaci polskiego 
liberum veto) miała przez wieki umocowanie w przekonaniu, ze istnieje coś 
takiego, jak „wola powszechna”. Kształtowanie się nowoczesnej demokracji 
to między innymi proces powstawania i umacniania się systemów wybor-
czych opartych na założeniu, że politycznie zróżnicowany elektorat ma pra-
wo większością głosów decydować o tym, kto będzie rządził.

Tu jednak sprawy się komplikują, co autorzy ciekawie przedstawiają. Wy-
bory mogą bowiem dotyczyć wyłonienia organu jednoosobowego lub wie-
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loosobowego ciała przedstawicielskiego. W pierwszym wypadku – a więc 
przede wszystkim wyborach prezydenckich, a także na przykład w Polsce 
przy wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – istnieje stosun-
kowo niewiele wariantów możliwych ordynacji wyborczych. Najczęściej 
o wyniku wyborów decydują bezpośrednio głosy wyborców, chociaż w USA 
ostateczny wynik zależy od rozkładu głosów w kolegium elektorów, gdzie 
każdy stan reprezentowany jest przez tylu elektorów, ilu ma członków (obu 
izb) Kongresu, a o tym, komu przypadną głosy elektorów danego stanu, de-
cyduje zdobycie przez kandydata największej liczby głosów. Konsekwencją 
tego systemu jest możliwość, że prezydentem zostanie kandydat, na którego 
głosowało mniej wyborców, niż na jego rywala, jak to (ostatni raz) zdarzyło 
się w 2000 roku.

Najczęściej jednak o wyniku wyborów decydują bezpośrednio wyborcy 
większością głosów. Jaką większością? Najczęściej wymagana jest więk-
szość bezwzględna, choć na przykład w Chile przed zamachem stanu 1973 
roku wystarczała większość względna. Salvador Allende wybrany został 
(w 1970 roku) uzyskując zaledwie 36,2% głosów, co zresztą przyczyniło się 
do osłabienia jego pozycji.

Stosowany w wielu państwach system bezpośrednich wyborów prezy-
denta opiera się na zasadzie, iż w pierwszej turze do zwycięstwa niezbędne 
jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, a w sytu-
acji gdy nikt tego kryterium nie spełnia, odbywa się druga tura głosowania. 
Zwycięstwo w pierwszej turze jest bardzo rzadkie. W Polsce zdarzyło się tylko 
raz (reelekcja Aleksandra Kwaśniewskiego w 2000 roku), a np. we Francji nie 
zdarzyło się nigdy. Zaletą takiego systemu jest to, że wyborca może w pierw-
szej turze swobodnie dać wyraz swoim preferencjom, w drugiej zaś musi już 
kierować się kalkulacją – by tak rzec – strategiczną, to znaczy głosować na 
tego kandydata, który jest mu bliższy niż jego rywal.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa wyłaniania wieloosobo-
wych ciał przedstawicielskich, na przykład parlamentów. Ścierają się tu dwie 
przeciwstawne racje: potrzeba zapewnienia zdolnej do rządzenia większości 
i potrzeba możliwie proporcjonalnego odzwierciedlenia politycznego zróż-
nicowania elektoratu. Autorzy pokazują, jakie są tu (bardzo rozmaite) możli-
wości i wskazują na to, że żadna z nich nie jest idealna.

Stosowana w Wielkiej Brytanii, w USA i wielu innych państwach anglo-
saskich zasada większościowych wyborów w okręgach jednomandato-
wych jest wprawdzie prosta (nie wymaga drugiej tury) i sprzyja wyłonieniu 
większości parlamentarnej, lecz odbywa się to za cenę rezygnacji z propor-
cjonalnej reprezentacji wyborców. W Wielkiej Brytanii często zdarza się, że 
większość w Izbie Gmin i możność rządzenia zdobywa partia, na którą głosy 
oddała mniejszość wyborców. Tak zwane ‘trzecie partie’ są w tym systemie 
niedostatecznie reprezentowane. 
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Proporcjonalny system wyborów ma wiele wariantów, od których wybo-
ru zależy, jak dalece wybrany organ przedstawicielski swym składem jest re-
prezentatywny dla istniejących w elektoracie podziałów. Kluczowe decyzje 
dotyczą tu takich kwestii, jak wielkość okręgów wyborczych, istnienie lub 
brak progu wyborczego, matematyczny sposób przeliczania głosów na man-
daty. Decyzje te nie mają technicznego charakteru, gdyż pociągają za sobą 
istotne konsekwencje polityczne. Nie tylko ustawodawcy, ale także politycz-
nie świadomi obywatele powinni sobie z tego zdawać sprawę.

Wielką zaletą recenzowanej pracy jest to, że rzetelnie pokazuje ona nie-
doskonałość wszystkich omawianych wariantów. Nie ma idealnego systemu 
wyborczego, choć są systemy lepsze i gorsze, a o ich ocenie decydować po-
winny świadomie przyjmowane cele polityczne i prawne. Warto więc oma-
wianą tu książkę polecać wszystkim, którzy podzielają pogląd autorów, że 
„każdy głos się liczy”. 

       Jerzy J. Wiatr
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Projekt SCIEX z udziałem 
Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji oraz 
Uniwersytetu we Fryburgu 
– zarys problematyki  
i podsumowanie naukowe

Artur Kasza

I. Wprowadzenie 

W dniu 28 października 2014 w szwajcarskim Fryburgu odbyło się semina-
rium naukowe, z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Wiatra oraz dr. Artura Ka-
szy. Miało ono miejsce w ramach projektu, który nosił angielski tytuł ‘40 years 
of No-votes. Referendums on European Integration’. Seminarium zamknęło 
projekt, który obejmował rok akademicki 2013/2014, i związane było z poby-
tem naukowym dr. Artura Kaszy na Uniwersytecie we Fryburgu. Celem była 
analiza dyskursu antyeuropejskiego, jaki dał się zauważyć podczas kampanii 
referendalnej w Polsce w maju 2003 roku – w kontekście eurosceptycyzmu, 
pojawiającego się szczególnie przy okazji referendów dotyczących integracji 
europejskiej.

Projekt badawczy skupiał się na problematyce nurtów eurosceptycznych 
oraz antyeuropejskich, które w ostatnich latach nasilają się w Unii Europej-
skiej oraz w innych państwach związanych z Unią. Jednym z takich państw 
jest Szwajcaria.

Proces integracji europejskiej jest u swych podstaw polityczny. Oznacza 
on tworzenie systemu instytucjonalnego, który sprawuje władzę w pewnych 
ściśle określonych obszarach, poprzez stanowienie prawa w identyczny spo-
sób, wiążącego wszystkie państwa członkowskie UE. Unia Europejska jest 
postawiona na fundamencie, jakim jest prawo międzynarodowe. Została 
utworzona w drodze spisania oraz ratyfikacji serii traktatów, począwszy od 
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Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali aż do Traktatu z Lizbony. 
Traktaty te wyszczególniły obszary współpracy państw członkowskich UE 
(wcześniej Wspólnot), wraz z zakresem i sposobem regulacji prawnej tej 
współpracy, oraz ustanowiły system prawno-instytucjonalny, w ramach któ-
rego ta regulacja ma miejsce. System instytucji jest wyposażony w kompe-
tencje stanowienia prawa, które nie jest prawem międzynarodowym, a funk-
cjonuje jak prawo wewnętrzne, o charakterze państwowym. W ten sposób 
powstał hybrydowy system polityczny, łączący elementy systemu między-
narodowego oraz państwa. 

II. Zarys problematyki projektu

Elity polityczne, które zapoczątkowały integrację europejską po II woj-
nie światowej (Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide  
de Gasperi i inni), miały świadomość, że w ramach demokratycznego proce-
su politycznego realna integracja nie zaistnieje, a próby zwyczajowej współ-
pracy międzynarodowej popchną ją na klasyczne ścieżki międzynarodowe, 
nie inne niż Liga Narodów i następująca po niej Organizacja Narodów Zjed-
noczonych. Mocnego dowodu na to przekonanie dostarczył Kongres Europy 
w Hadze w roku 1948, gdzie spotkały się opcja federacyjna z opcją międzyna-
rodową. Wynikiem tego była Rada Europy – zwykła, by tak rzec, organizacja 
międzynarodowa. Wobec tego propozycja Francji zaprezentowana 9 maja 
1950 roku miała charakter sektorowy, techniczny, tak by niejako usunąć ele-
ment polityczny z pierwszych etapów integracji, przy postawieniu odległego 
celu, jakim było powstanie federacji europejskiej. Inicjatywa ta odniosła suk-
ces. Integracja europejska rozpoczęła się jako proces elit, daleko od stolic 
i elektoratów; miała ona charakter bardziej techniczny niż polityczny. Wyso-
ka władza była instytucją niezależną, prawie apolityczną. 

Nie sposób jednak usunąć elementu politycznego z procesu takiego jak in-
tegracja międzynarodowa. Pierwszym politykiem, który o tym przypomniał, 
rzucając na szalę wiele, był Charles de Gaulle. Głosy gaullistów utopiły Eu-
ropejską Wspólnotę Obronną i Europejską Wspólnotę Polityczną. Następnie 
de Gaulle spowodował pierwszy głęboki kryzys instytucjonalny, znany jako 
kryzys pustego krzesła z roku 1965. Pomimo to pierwsze trzy dekady integra-
cji europejskiej można opisać pojawiającym się w literaturze terminem przy-
zwalającej zgody (z ang. permissive consensus). Drugim eurosceptycznym 
politykiem była Margaret Thatcher, która ustawiła Zjednoczone Królestwo 
we Wspólnotach na pozycjach hamujących. Lata 80. to okres coraz większe-
go upolitycznienia integracji europejskiej, przy rosnącym zainteresowaniu 
mediów i społeczeństw. Przełom dekad i lata 90. to okres niebagatelnych 
zmian na geopolitycznej mapie Europy (i świata). Jest też okresem intensy-
fikacji inicjatyw traktatowych. W okresie 1957 do 1987 nie zawarto żadnego 
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traktatu europejskiego, który znacząco modyfikowałby Wspólnoty Europej-
skie w wymiarze czy to gospodarczym, czy instytucjonalnym. Od roku 1987 
do końca stulecia miały miejsce trzy ważne zmiany traktatowe. Owa rozwo-
jowa tendencja trwała również w dekadzie po roku 2000, która przyniosła 
trzy kolejne inicjatywy traktatowe. 

Wraz ze znaczącym przyspieszeniem integracji po roku 1990 coraz in-
tensywniejsze było też jej upolitycznienie, szczególnie w sprawie poparcia 
lub oporu wobec integracji. Podczas gdy elity europejskie głównych nurtów 
podjęły wyzwanie pogłębiania i poszerzania UE, wyrazistości i siły nabra-
ły ruchy sceptyczne oraz wrogie procesowi integracji europejskiej. Traktat 
o Unii Europejskiej napotkał przeszkody konstytucyjne w kilku krajach. Ra-
tyfikacja traktatu amsterdamskiego nie było pewna w Danii. Wielka Brytania 
zmieniła nieco swą pozycję – z silnie hamującej na bardziej proeuropejską – 
po zmianie ekipy rządzącej w 1997 roku. Ale największym zaskoczeniem było 
odrzucenie w referendum Traktatu Konstytucyjnego przez dwa państwa za-
łożycielskie Wspólnot, a następnie odrzucenie Traktatu z Lizbony przez waż-
nego beneficjenta integracji europejskiej, jakim jest Irlandia. Można tutaj 
mówić o zaniku wspominanej wyżej przyzwalającej zgody; o wiele bardziej 
zasadne jest obecnie określenie procesu integracji terminem ograniczającej 
niezgody (ang. constraining dissensus, vide Hooghe i Marks, 2008). 

 W takim właśnie kontekście miały miejsce przygotowania do największe-
go w historii Unii Europejskiej rozszerzenia – o grupę państw Europy Środ-
kowej; o tyle specyficzną, że złożoną z państw wychodzących z systemu 
autorytarnego. Z jednej strony wszystkie one przeprowadziły reorientację 
ze wschodniego kierunku relacji politycznych i gospodarczych w kierunku 
zachodnim; Europa Zachodnia stanowiła więc dla nich silny magnes, na 
każdym gruncie. Z drugiej strony owe państwa niosły bezpośrednie, stosun-
kowo niedawne doświadczenie ograniczonej suwerenności. Te dwa główne 
argumenty stanęły naprzeciwko siebie w kampaniach referendalnych po-
przedzających akcesję do Unii Europejskiej. 

III. Podejście badawcze

 W ramach rzeczonego projektu przyjęto model badawczy zapewniający 
ramy analityczne. Dyskurs eurosceptyczny podzielono na trzy obszary analizy: 

	obszar ekonomiczny, obejmujący warunki działania na wspólnym ryn-
ku europejskim, przepływ dóbr i osób, kwestie finansowe, przemysł 
i rolnictwo; 

	obszar kulturowy, obejmujący religię, migracje, dziedzictwo historycz-
ne, tożsamość, wartości; oraz 
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	obszar polityczny, skupiający się głównie na kwestii suwerenności na-
rodowej. 

Model ten był stosowany przy analizie dyskursu eurosceptycznego we 
wszystkich państwach, które wzięto pod uwagę w ramach projektu. 

 W kontekście polskim obóz sprzeciwiający się członkostwu Polski w Unii 
Europejskiej skupił się wokół kilku partii politycznych, takich jak Liga Pol-
skich Rodzin oraz Samoobrona, oraz wokół mediów, w tym szczególnie Na-
szego Dziennika. Celem pozyskania danych przeprowadzono ustrukturyzo-
waną selekcję oraz analizę artykułów prasowych zamieszczonych w Naszym 
Dzienniku w maju 2003. Wybrano do analizy wszystkie artykuły dotyczące 
akcesji Polski do UE oraz zestaw rycin, który ilustrował argumentację prowa-
dzoną przez dziennik. 

IV. Zarys wyników 

Studium pozwoliło stwierdzić, że wszystkie trzy obszary argumentacji po-
jawiły się w dyskursie Naszego Dziennika. W obszarze gospodarczym pismo 
skupiało się na niekorzystnych warunkach ekonomicznych akcesji Polski do 
UE, szczególnie dotyczących rolnictwa (nierówne opłaty bezpośrednie, na-
rzucenie trudnych do spełnienia wymagań sanitarnych, blokada eksportu 
i narzucenie importu żywności oraz inne), a także małych i średnich przed-
siębiorstw (narzucenie znacznie podwyższonych standardów w przemyśle 
oraz wyśrubowanych wymagań ekologicznych). Autorzy Naszego Dziennika 
sięgali po argumenty o kolonizacji Polski przez UE lub o wykorzystaniu za-
sobów, jakie Polska posiada, połączonej z zablokowaniem możliwości roz-
woju. 

 W obszarze kulturowym argumenty dotykają kwestii szeroko pojętych 
wartości i światopoglądu. Dziennik mocno piętnuje przejawy dekadencji 
i zepsucia moralnego Europy, w tym swobodę aborcji, homoseksualizm, ze-
pchnięcie Kościoła katolickiego ze sfery publicznej do sfery prywatnej i do-
prowadzenie w konsekwencji do sytuacji, że kościoły pustoszeją. ND argu-
mentuje, że członkostwo w Unii Europejskiej oznacza szerokie otwarcie się 
na wszelkie wspomniane niebezpieczeństwa – które napłyną do Polski albo 
wraz z legislacją UE, albo pod wpływem elit i mediów europejskich, poprzez 
wymianę polityczną i kulturalną. 

 W obszarze suwerenności najbardziej uwydatniono argument, że Polska 
zamienia Związek Radziecki na Unię Europejską. Członkostwo Polski w UE to 
wedle ND nic innego, jak inkorporacja RP do UE, i to niedługo po odzyskaniu 
suwerenności. Polska będzie podporządkowana prawu UE, od czego nie bę-
dzie odwołania. Tym razem jednak będzie to – co jeszcze bardziej niedopusz-
czalne – dobrowolne zrzeczenie się niepodległości. 



79

Projekt SCIEX z udziałem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji ....

Dekada, którą Polska spędziła w Unii Europejskiej, zakwestionowała 
większość argumentacji antyeuropejskiej, jaka pojawiła się w Naszym Dzien-
niku – i szerzej, w obozie eurosceptyków. Członkostwo UE jest niepodwa-
żalnie źródłem rozwoju gospodarczego, suwerenność nie została utracona. 
Przeciwnie, Polska była w stanie wypracować wymierną pozycję polityczną 
w ramach Unii, co zapewnia jej pewien mniej lub bardziej istotny – zależnie 
od obszaru – wpływ na politykę UE, również w wymiarze personalnym, czego 
dowodzi mianowanie dwóch premierów RP na stanowiska przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej. 

Sprawy podejmowane w obszarze kulturowym pozostają otwarte. Są to 
jednak kwestie światopoglądu i różne postawy czy poglądy są tu rzecz jasna 
dopuszczalne, jednakowoż powinno to dotyczyć zarówno tych zawartych 
w Naszym Dzienniku, jak i innych. Unia Europejska w istocie zasadza się na 
pluralizmie światopoglądowym i politycznym jako podstawowych warto-
ściach demokratycznych. Te różne światopoglądy nie są jednak importem 
europejskim, ale są reprezentowane przez rodzime ugrupowania polityczne 
i społeczne, a następnie przedkładane pod głosowanie całości społeczeń-
stwa (elektoratu) w drodze wyborów. Członkostwo Unii Europejskiej jest zaś 
gwarantem tego podstawowego procesu demokratycznego. 

V. Postawy anty- i proeuropejskie na scenie europejskiej 

Odbiegając od uwarunkowań polskich, można zwrócić uwagę na kie-
runki nurtów eurosceptycznych i antyeuropejskich w innych krajach Euro-
py. Model przyjęty dla projektu badawczego pozwala obserwować te nurty 
w jednakowy sposób. Akcenty są jednak różne pomiędzy różnymi państwa-
mi. Francuzi odrzucili w referendum Traktat Konstytucyjny między innymi 
na gruncie obawy o ich rozwinięty system ochrony socjalnej, podczas gdy 
dla Brytyjczyków Unia Europejska jest znacząco przeregulowana i zabija 
ducha swobodnej przedsiębiorczości, obciążając ją przy tym nadmiernymi 
kosztami. Część wspólną zachodnioeuropejskich nurtów antyeuropejskich 
stanowi zaś wrogość wobec imigrantów i podważanie podstawowego skład-
nika dorobku Unii Europejskiej, jakim jest swoboda przepływu osób. Ten 
aspekt nie istnieje w polskim dyskursie eurosceptycznym, gdyż Polska jest 
źródłem migracji, a nie jej celem. To jednak może się zmienić w miarę zacie-
śniania współpracy z państwami Europy Wschodniej, szczególnie z Ukrainą, 
a w średnim lub dalekim terminie – z Białorusią. 

Interesujący jest tu przypadek Szwajcarii, którą jest niezmiennie przywią-
zana do swej neutralności. Poparcie dla członkostwa w UE nie przekracza tam 
kilkunastu procent. W lutym 2014 roku odbyło się w Szwajcarii referendum 
ogólnokrajowe dotyczące ograniczenia masowej imigracji. Pomimo że ini-
cjatorzy tego referendum nie oczekiwali sukcesu, wynik okazał się pozytyw-
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ny. W znaczący sposób skomplikowało to relacje Konfederacji Szwajcarskiej 
z Unią Europejską, podważyło bowiem jeden z podstawowych elementów re-
lacji pomiędzy obiema stronami, jakim jest swoboda przepływu osób. Posta-
wa szwajcarska wpisuje się dobrze w europejskie nurty eurosceptyczne, ale 
niesie też pewną swoistość. Szwajcaria, będąc krajem niezwykle atrakcyjnym 
ze względu na wysokie zarobki i poziom życia, w dość paradoksalny sposób 
łączy otwartość na Europę i świat z tendencjami izolacjonistycznymi, które 
są tam poniekąd już tradycyjne. W tym kontekście działa nurt populistyczny 
w polityce szwajcarskiej, reprezentowany przez Szwajcarską Partię Ludową 
i jej charyzmatycznego przywódcę Christopha Blochera. Ta partia była ini-
cjatorem referendum, które może w bardzo istotny sposób zaważyć na rela-
cjach pomiędzy Unią Europejska a Konfederacją Szwajcarską. 

Należy wreszcie zwrócić uwagę na wydarzenia na Ukrainie, które od roku 
mocno niepokoją sąsiadów tego państwa oraz Federacji Rosyjskiej. Ukraiń-
ska rewolucja godności jest zakorzeniona w pragnieniu większości Ukraiń-
ców życia w państwie, które oparte jest na europejskich wartościach i stan-
dardach w gospodarce, w polityce i w życiu społecznym, takich jak uczci-
wość, sprawiedliwość, przejrzystość działania państwa, szacunek dla praw 
obywatelskich i wolności osobistych. Paradoksalne, że Ukraińcy, tracąc ży-
cie lub żyjąc w stanie ciągłego zagrożenia, przypominają społeczeństwom 
europejskim o tych wartościach, które wydają się do tego stopnia brane za 
pewnik, że czasem aż przestaje się o nich pamiętać. 

VI. Podsumowanie 

Omawiane wydarzenie naukowe we Fryburgu zajęło się wszystkimi tymi 
kwestiami. Składały się na nie wystąpienia: prof. Jerzego Wiatra, dotyczą-
ce miejsca referendum w polskim systemie konstytucyjnym, oraz dr. Artura 
Kaszy, który zaprezentował wyniki projektu badawczego, a następnie de-
bata z udziałem: prof. Gilberta Casasusa, opiekuna naukowego projektu 
po stronie szwajcarskiej, prof. Jerzego Wiatra, jako opiekuna projektu po 
stronie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, dr. Artura Kaszy 
oraz konsula honorowego Ukrainy we Fryburgu, Andreja Nicolasa Lushnyc-
ky’ego. 
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