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The unraveling
of the Middle East state system

hile the great hopes associated
with the Arab Spring have until
now failed to bring about an overall process of democratization, something else has
been happening in the region. The horror
stories coming now out of northern Iraq, as
well as the continuing slaughter in Syria’s
civil war, point to a tectonic shift of the
very state system in the Middle East: almost one hundred years after World War I,
the regional state system established after
the dissolution of the Ottoman Empire is
unraveling.
The map of the Middle East with which
we have been acquainted was set up by the
victorious Western imperial powers Britain
and France during and after World War I,
when they conquered and divided between
them the defeated Ottoman Empire. While
the war was still going on, they signed an
agreement drafted by their diplomats François George-Picot and Sir Mark Sykes dividing their respective spheres of influence
in the Levant and delineating their borders.
Referred to as the Sykes-Picot Agreement,
its details were changed several times and
were ultimately confirmed in the 1920 San
Remo conference.

It was this set of imperial agreements
which set up – under the League of Nations mandate system - the separate entities
of Iraq, Syria, Lebanon and Palestine. The
borders – sometimes drawn as straight lines
in the sand – reflected only the interests of
the two Western powers, overlooking ethnic, religious and historical divisions. Nor
were the local populations ever asked for
their views or consent. The modern states
of Iraq, Syria and Lebanon thus arose as
separate entities: their borders were arbitrary and artificial and – moreover – they
never existed in such form as separate, independent entities in the past (the case of
Palestine was even more complicated due
to the conflicting British promises both to
Arabs and Jews).1
Eventually, Iraq, Syria and Lebanon became independent states, modeled on the
1

Professor of political science at the Hebrew University of Jerusalem and member of the Israel
Academy of Sciences and Humanities, served as
Director-General of Israel’s Ministry of Foreign
Affairs in the cabinet of Prime Minister Yitzhak
Rabin. His books on Hegel and Marx have been
translated into many languages. His latest book is:
Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish
State (Weidenfeld, 2013).
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Westphalian idea of the modern nationstate. Again with the exception of Palestine,
this state system – and its borders – was
maintained by the leaders of Iraq, Syria and
Lebanon as the best available status quo: it
was in the interests of all rulers, especially
the authoritarian ones emerging after independence – not to rock the boat.
It is this system which is now unraveling. It is clear that the Westphalian system
of nation-states, imposed on the region by
Western imperial powers, cannot be sustained when it does not reflect the wishes
of its population.
The American-led invasion of Iraq
put an end not only to Saddam’s
rule, but also to the hegemony of
the Sunni minority which has been
installed in power by the British.
Reflecting its power through elections, the Shiite majority viewed
democratic elections as a vehicle
of imposing a harsh majoritarian
Shiite hegemony. Iraq today is not
the unitary Arab nation-state it has
been in the past, and it is doubtful
whether it could be put together
again. The Kurdish Regional Government in the north, granted
nominal autonomy, is a de facto
state: it has its own army, controls
its territory to the exclusion of the
Baghdad government, controls it
own borders and up to a point its
national resources. Foreign consulates in its capital, Irbil, function as
embassies for all practical purposes, and so do its own representative offices abroad.

In Syria, what started as a peaceful set
of pro-democracy demonstrations, deteriorated very quickly into an armed insur-
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rection of the Sunni majority against the
hegemony of the Alawite sect, led by the
Assad family. It is difficult to see how Syria
can be reconstituted again as a unitary Arab
nation-state.
These developments which led to a de
facto dismemberment of central state authorities in both countries, have now given
rise to the emrgence of a totally new player
– ISIS, the Islamic State in Iraq and Syria,
which has renamed itself as the Islamic
State and announced the establishment of
a caliphate. The Islamic State is not just an
offshoot of Al-Qaeda: it’s very name and
announcing a caliphate straddling, the borders of Syria and Iraq, it is not merely imposing a harsh and murderous rule in the
areas under its control, culminating in its
near-genocidal policies regarding the Yazidi community. It claims to create a new
entity, totally disregarding the Sykes-Picot
state system and its borders. It may probably not succeed in creating a viable, crossborder entity, but it is certainly suggesting,
by its brute force and Islamicist ideology,
that the old borders, and the states delineated by them, is on its way out. ISIS recent
incursions into Lebanon may also undermine the fragile inter-communal Lebanese
balance, itself also a consequence of the
Sykes-Picot arrangements.
The unraveling of the Western-imposed
regional state system is taking place also in
other regions of the Middle East. Sudan –
a vast, multi-ethnic and multi-confessional
country, established as a political entity by
the British when they occupied it in the
1890’s, is also unraveling. The first step has
been the establishment, after a prolonged
and bloody civil war, of an independent
South Sudan, where the local population,
mainly Christian and animist, has finally
freed itself from the Arab Muslim yoke of
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Khartoum. But this is probably not yet the
end of the story: Darfur is still bleeding,
and even South Sudan is far from being
a stable polity.
Post-Ghaddafi Libya is similarly disintegrating. The two Ottoman provinces of
Tripolitania and Cyrenaica, very different
in their history and culture, were put together into an entity called “Libya” by the
Italians, who wrested the area from the
Ottoman just before World War I. After
independence, Libya was held together by
the bizarre and personalistic dictatorship of
Ghaddafi. With its disappearance, Libyans
have great difficulties in setting up a coherent state structure of any sort, and the idea
that Libya can re-emerge as a functioning
nation-state seems chimerical. Western
pious sermons about the need to create
a democratic unified government sound
utterly irrelevant and out of touch with the
complex and fragmented local reality.
And in Yemen, the unity and very existence of the state is currently seriously
threatened by a conflict which puts the
previously ruling Sunnis against the Shia
Houthis of the north, who succeeded in
capturing the capital San’a.
There is of course one exception to
this regional development: Egypt. For all
its internal tribulations, there is no doubt
that Egypt is a coherent entity, deeply anchored in history and the consciousness of
its population. With all the problems confronting the Coptic Christian community,
no one doubts that they are as Egyptian as
the Moslem majority. Egypt’s road towards
modernization as a nation-state goes back
to its early 19th-century ruler Muhammad
Ali. And its army is a symbol of national
unity and cohesion – not like the Iraq or
Syrian armies, which were always identified
as the enforcement arm of the rulings sect.

A final comment: while secularism
the West was connected with the
emergence of liberal and democratic forces inspired by the Enlightenment, in the Moslem Middle
East, secularism has always been
imposed from above by authoritarian rulers: the Shah in Iran, Atatürk
in Turkey, Saddam in Iraq, Assad in
Syria, in a more gentle way Nasser
and Mubarak in Egypt. This explains
why in the current situation in Syria,
the Christian and Druze minorities
support Assad, and in Egypt the
Copts support the military-backed
rule of Sisi: democratic’ majoritarian rule means Moslem hegemony.
All this shows how the attempt to
force on a complex region like the
Middle East a Westphalian state
system has been problematic from
the onset, as has been the idea
of viewing the region – with the
exception of Israel, so challenging to its neighbors – as a unified
Arab region, which some minorities
here and there – as misleading. It
took Europe centuries of wars, religious and national, culminating
in the horrors of World War I and
II – to achieve its current stable
state system. It will probably take
the Middle East a shorter time, with
less violence: but the idea that it
is clear and pre-determined that it
will necessarily follow the European
example of nation states may turn
out to be a Western hegemonic
illusion. Edward Said might have
even called it a version of paternalistic Orientalism.
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Język argumentacji.
Założenia wstępne

Dariusz Czajka

„O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”.
Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus, 7

N

a kanwie najbardziej znanej tezy
słynnego dzieła XX-wiecznej filozofii można by dodać: Czego nie można
opisać, należy to pokazać.
Św. Tomasz z Akwinu stwierdził, że
człowiek jest z natury jednostką społeczną,
a stąd myśli jednego człowieka powinny
być znane innym poprzez język. Co więcej,
jeśli ludzie byliby ograniczeni jedynie do
percepcji zmysłowej, która dotyczy tylko
tego, co teraźniejsze, to wystarczyłoby im
wydawanie dźwięków jak zwierzęta; jednakże człowiek jest świadomy nie tylko
tego, co teraźniejsze, ale także przyszłości
i tego, co odlegle. Aby wyrazić ten rodzaj
pojmowania, konieczne jest używanie pisma. Staramy się zrozumieć rzeczywistość,
ujmując jej elementy w określone pojęcia.
Pojęcia zaś tworzymy w procesie generalizacji werbalnej. Fakty, przedmioty, stany
rzeczy, zjawiska mentalne i społeczne są
elementarnymi składnikami zarówno świata natury, jak i kultury, obrazami naszych
wyobrażeń o świecie. Refleksjonując w so-
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bie postrzegany świat, komunikując innym
jego naturę oraz jego dynamiczne związki
– operujemy językiem zdań, w którym kluczową rolę pełnią pojęcia oraz ich odniesienia przedmiotowe (desygnaty) i relacje
logiczno-funkcjonalne między nimi.
Jak mawiał Martin Heidegger: „Dopiero w słowie, w języku rzeczy stają się
i są”. Rację miał też Ernst Cassirer, kiedy
stwierdził, że człowiek to zwierzę symboliczne. Język symbolizuje w swych pojęciach
obraz świata, stanowi medium, za którego
pośrednictwem obrazujemy i rozumiemy
otaczającą rzeczywistość. Symbolem jest
wszak to, co przedstawia jakaś ideę, emocję,
życzenie, zjawisko naturalne bądź społeczne. To znak konwencjonalny, uzgodniony
pomiędzy członkami ludzkiej społeczności,
w przeciwieństwie do znaku naturalnego,
który wskazuje na istnienie czegoś poza
nim – tak jak dym oznacza obecność ognia
czy ślad zwierzęcia świadczy o jego wcześniejszej obecności. Ludzie umawiają się co
do symboli, by móc o czymś opowiadać, coś
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zakomunikować; dlatego symboli trzeba się
nauczyć i dlatego zmieniają się one zależnie od kontekstu miejsca oraz stopnia przyswojenia (internalizacji) przez daną grupę
społeczną. Język prawniczy ma symboliczną strukturę, specyficzną z punktu widzenia
charakterystyki pojęć (znaków) i ich desygnatów (odniesień przedmiotowych).
Z kolei Paul Ricoeur stwierdził, że
potrzeba interpretacji głębokiej pojawia się
szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z symbolem. Za symboliczną uważa się
z kolei taką strukturę znaczeniową, w której sens bezpośredni, pierwotny, dosłowny
wyznacza ponadto inny sens –pośredni,
wtórny, który nie może być inaczej ujęty niż
właśnie przez ten pierwszy. Symbol ogólny
zakłada wielość sensów konkretyzujących
fenomen normy prawnej w perspektywie
nie tylko znaczenia semantycznego, odniesienia przedmiotowego, ale i systemowej
klasyfikacji oraz aksjologicznego rozumienia celu danej normy prawnej. Symbolika
języka prawnego oraz prawniczego ma
swoje właściwe sobie desygnaty i konotacje.
Niektórym elementom – terminom i słowom – nadaje się inny sens niż w języku
etnicznym. Innymi słowy, rzeczywistość
ubieramy w formę określonych pojęć ich
przedmiotów, klas i typów (B. Russell, A.N.
Whitehead) lub też faktualizujemy świat
uznając, że składa się on z określonych
faktów i zdarzeń (L. Wittgenstein); owe
procesy rozumienia klasyfikujemy w logiczno-funkcjonalnym porządku języka zdań,
którego celem jest właśnie zobrazowanie
określonych stanów rzeczy, które w naszym
przekonaniu oddają wiernie strukturę rzeczywistości. Każde zatem pojęcie obrazuje nam cząstkę świata, którego dynamika
determinuje konieczność powiązania pojęć stosowymi relacjami – przy czym istnieje możliwość błędnego odwzorowania

rzeczywistości. A zatem istnienie dychotomii prawda-fałsz warunkuje konieczność zastosowania dowodu – argumentu
prawdziwościowego dla przedstawianego
w danym języku świata stanów rzeczy. Argument prawdziwościowy w języku zdań
oznacza dotarcie do tradycji i konwencji
pojmowania danego znaku zdaniowego
(samoistnie oraz w kontekście całego zdania, a także kompleksu zdań), dotarcie do
punktu, w którym następuje – by tak rzec
– akt chrztu danego pojęcia.

Ekonomia życia wymusza syntezę. Proces generalizacji językowej ujmowania elementarnych
faktów, zdarzeń, przedmiotów
rzeczywistości w coraz bardziej
abstrakcyjne pojęcia jest koniecznością prakseologiczno-egzystencjalną. Jednak proces
generalizacji niesie z sobą niebezpieczeństwo niezrozumienia,
związane z wieloznacznością
(polisemantycznością) tych pojęć, a zatem nieuchwycenia indywidualnych przedmiotów,
jakie dane pojęcie genetycznie
ma oznaczać. Pojęcie skonstruowane przez swych twórców
zaczyna żyć własnym życiem,
podlegając modyfikacjom znaczeniowym w społecznej komunikacji. Dlatego tak ważny jest
proces interpretacji źródłowej,
właściwe (tj. adekwatne) powiązanie znaczenia wyrażonego
w danym pojęciu z jego intencjonalnie zracjonalizowanym
odniesieniem przedmiotowym.
Tego rodzaju relacjami zajmuje
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się model związków referencjalnych. Same pojęcia nie bytują
przecież samoistnie w świecie
idei platońskich. Gottlob Frege
stwierdza wyraźnie, że nasz naturalny język nacechowany jest
licznymi niedoskonałościami,
a do podstawowych jego słabości należą: zmienność, niejasność
i wieloznaczność – nierzadko
jedna i ta sama nazwa w danym
języku może odnosić się do różnych przedmiotów, a może być
i odwrotnie – jeden i ten sam
przedmiot może posiadać kilka
różnych nazw. Niedoskonałość
naszego języka tkwi także w braku niezawodnych form wnioskowania definicyjnego.
Rzeczywistość ma płynną naturę. Składa się z faktów, zdarzeń, epizodów, stałych
związków między zdarzeniami. A zatem język, który ma ambicje obrazować owe stany
rzeczy, winien mieć strukturę odzwierciedlającą tę dynamikę i relację. Wyraża się
to w związkach logiczno-funkcjonalnego
wynikania między zdaniami odzwierciedlających stałe następstwa faktów i ich przyczynowo-skutkowe relacje.
Argumenty wyrażane w zdaniach mają
zagwarantować spójność zarówno tym logiczno-funkcjonalnym, jak i referencyjnym
związkom.
Rekapitulując: argumentacja znajduje
swój wyraz w języku. Język jest systemem
zdań. Zdania mają swoją funkcję i strukturę wewnętrzną Funkcją zdania jest obrazowanie (projekcja) danej rzeczywistości
(stanu rzeczy). Struktura zdania obejmuje
elementarne składniki złożone ze znaków,
tj. pojęć, terminów, słów. Zdania wiążą się
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ze sobą określonymi relacjami, tworząc
kompozycyjną całość. Za pośrednictwem
argumentacji obiektywizujemy nasze subiektywne przekonania o trafności procesu
poznania wyrażanego w zdaniach. Proces
poznania jest relatywny, opiera się jednak
zawsze na paradygmatach kulturowych.
Andrzej Szahaj uważa, że paradygmaty
kulturowe warunkują nasz myślenie werbalne, postrzeganie czegokolwiek, zdolność
partycypowania we wspólnocie, a nawet
możliwość fizycznego przetrwania. Decydują one także o tym, że nasze interpretacje
poznawcze, choć różniące się między sobą
subiekcjami, muszą się sytuować we wspólnej przestrzeni tego, co kulturowo możliwe
do wyobrażenia. W ten sposób zapewniają
sobie względną obiektywność. Innymi słowy, proces argumentacji pełniący funkcje
obiektywizacji i uwierzytelnienia przekonań ma do czynienia z językową rzeczywistością kulturową, która dzieje się w nas
czy wokół nas, jak i tą już rozpisaną przez
innych na kartach tradycji – w czym przejawia się jej obiektywizm.
Wspomniany wyżej Frege wyróżnił
w obiektywizującej koncepcji języka
pojęcie funkcji i argumentu. Istotą
funkcji jest forma wyrażenia. Zwykle Frege ujmuje funkcję od razu
w odniesieniu do argumentu, który
co prawda nie wchodzi w skład samej funkcji, lecz tworzy z nią pewną zamkniętą całość. Funkcja sama
przez się jest czymś niekompletnym, wymagającym uzupełnienia,
nienasyconym. Funkcja ze swoim
argumentem tworzą zintegrowaną wartość funkcji. Szczególnym
przypadkiem językowym funkcji są
pojęcia. Pojęcie jest funkcją, której wartość jest wartością logicz-
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ną: prawdą lub fałszem. Pojęcie
i przedmiot jego odniesienia są
ontologicznymi odpowiednikami
funkcji i argumentu. Tymi odpowiednikami mogą być:
1) funkcje pierwszego i innych rzędów,
2) argumenty pierwszego i innych
rzędów,
3) relacje.
Zatem istotnym elementem wartości
funkcji zakodowanej immanentnie w pojęciu jest argument znaczeniowy, stanowiący
treść danego, ontologicznie rozumianego
przedmiotu poznawczego. W procesie interpretacji, czyli poszukiwania sensu znaczeniowego danego pojęcia czy zdania,
argumentami są właśnie owe znaczenia
(odniesienia przedmiotowe, intensje i ekstensje, tudzież autorytatywne źródła ich
trafności).
Na tym właśnie polega referencyjna
funkcja semantycznej wykładni i poszukiwania odniesień przedmiotowych zakodowanych w strukturze bytu, znajdowanie
wiązek własności współtworzących sens
znaczeniowy pojęć, zakodowanych w języku wzajemnie warunkujących się zdań.
Naszym zadaniem w procesie rozumienia sensu znaczeniowego pojęć i całych
zdań jest wydobycie najlepszego argumentu
formalnego (tj. źródłowego) oraz materialnego (tj. substancjalnego), które odnoszą
się do przedmiotów rzeczywistości projektowanej przez to pojęcie czy zdanie. Pomocą źródłową służą nam słowniki, definicje,
wreszcie poszukiwanie wiązek własności
co do zakodowanych w pojęciach faktów
ontologicznych.
A zatem argumentem (sensem) zdania
czy pojęcia jest jego odniesienie przedmiotowe (wiązka własności), a w przypadku

logiczno-funkcjonalnego wynikania argumentem są zdania stanowiące ogólne prawdy empiryczne czy uniwersalne lub zdania
inferencyjnie wywiedzione ze zdań ogólnych. Inaczej sensem pojęcia jest obrazowany w nim fakt (przedmiot semantyczny),
sensem całego zdania jest zaś określony, samoistny stan rzeczy.
Przedstawmy tu podstawowe tezy
na temat referencyjnego sposobu
ustalania znaczeń pojęcia według
Fregego:
1) pojęcie jest funkcją, której wartością logiczną jest prawda lub
fałsz
2) pojęcie ma charakter obiektywny
3) istnienie jest własnością pojęcia
4) pojęcie wykazuje swą niekompletność, nienasycenie
5) nie można go ściśle identyfikować
6) istnieją pojęcia pierwszego i drugiego rzędu
7) pod pojęcia pierwszego rzędu
podlegają przedmioty poznawcze (obiekty)
8) pod pojęcia drugiego rzędu
podlegają inne pojęcia
9) funkcja ze swoim argumentem
tworzą wartość funkcji
10) argumentami i wartościami funkcji są różnego rodzaju
obiekty, przedmioty lub osoby.
Jeżeli zatem chcemy poznać znaczenie
funkcji, szukamy argumentu, który jest tej
funkcji (pojęcia) odniesieniem przedmiotowym, zakotwiczonym w określonych
stanach rzeczy. Należy przy tym pamiętać,
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że winniśmy podać dwa (co najmniej) argumenty znaczące, tj. argument formalny,
odnoszący się do autorytatywnego źródła
podającego sens materialny pojęcia czy
zdania, oraz właśnie argument materialny,
który jest treścią owego sensu znaczeniowego faktu (stanu rzeczy) w aspekcie ontologizacji znaczeń.
Np. chcąc zrozumieć funkcję (pojęcie)
spółki jawnej, odwołujemy się w pierwszym
kroku do definicji legalnej, zawartej źródłowo w przepisie art. 22 k.s.h., według której
spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,
a nie jest inną spółką handlową. Definicja
ta jest podaniem znaczenia I stopnia odniesienia.
W kolejnym kroku należy poszukać
konkretyzacji (tzw. II stopnia referencji)
przedmiotowego odniesienia, podając znaczenie takich kluczowych pojęć jak spółka
osobowa, własna firma, przedsiębiorstwo.
I tak poprzez argument opisowy, który
znajdujemy w art. 8 k.s.h., rozumiemy, że
spółka osobowa może we własnym imieniu
nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jest
to definicja dynamiczna, kompetencyjna;
tak zwana wiązka własności przynależna
w zakresie kompetencyjnym spółce osobowej, w tym jawnej. Nadal jednak nie wiemy konkretnie, czym jest spółka jako taka
(per se). Jest to już konkretyzacja III stopnia
odniesienia. Źródłem konkretyzacji tego
pojęcia jest art. 3 k.s.h., który stanowi, że
przez umowę spółki handlowej wspólnicy
albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć
do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki
tak stanowi, przez współdziałanie w inny
sposób. Konstrukcja spółki osobowej oparta
jest zatem na umowie wspólników, którzy
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określają wzajemne prawa i obowiązki, cele
oraz środki realizacji (między innymi przez
wniesienie wkładów).
Jednostki określające znaczenia pojęć
różnych szczebli odniesienia przedmiotowego są, jak widać, argumentami prawdziwościowymi dla ogólnego, abstrakcyjnego
pojęcia spółki jawnej. W procesie wiązania tych samoistnych własności tworzymy
za pośrednictwem relacji inferencji wiązkę
znaczeń rożnego stopnia ogólności i konkretyzacji; powstaje w związku z tym rozgałęzione drzewo wiadomości o znaczeniach
określonego znaku słownego (pojęcia).
Widzimy zatem wyraźnie, że funkcje są
warunkowane, a zarazem uwierzytelniane
dzięki swoim argumentom źródłowym oraz
materialnym (substancjalnym), odnoszącym
się do określonych faktów o ontologicznym
– w tym normatywnym – znaczeniu.
Funkcje języka deskryptywnego
oraz argumentacyjnego.
Zagadnienia szczegółowe
Zgodnie z teorią Karla Ludwiga Bühlera możemy wyróżnić trzy funkcje języka:
1) ekspresyjną,
2) symptomatyczną (sygnalizującą, stymulującą) oraz
3) opisową.
Karl Popper dodał do tego czwartą
funkcję, argumentacyjną, którą oddzielił
od opisowej. Można by wskazać ponadto
inne jeszcze funkcje: doradczą, zakazującą,
zezwalającą czy pytajną – lecz te cztery stanowią hierarchię pokazującą, że warunkiem
niezbędnym każdej kolejnej funkcji wyższej
są wszystkie poprzedzające ją funkcje niższe, a nie vice versa.
Powtórzmy zatem: charakterystyczne
dla mowy ludzkiej jest wyrażanie nie tyl-
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ko subiektywnych emocji: strachu, gniewu,
przyjemności i innych aktów czy stanów
ducha, które można wyrazić za pomocą gestów bądź ruchów, jak robi to każde zwierzę, ale obiektywne pojmowanie,
spoglądanie z dystansu na realności tego
świata, który dzielimy z innymi ludźmi. Być
może gesty są bardziej ekspresywne, jeśli
idzie o nasze wewnętrzne odczucia, ale nie
są w stanie oddać lepiej niż słowa tego, co
dzieje się wokół nas. Podstawowe zadanie
języka nie polega zatem na ujawnieniu –
jak twierdzi Fernando Savater – mojego
ja, ale na ułatwieniu mi trudnego zadania,
jakim jest zrozumienie świata i radzenie
sobie z rzeczywistością. Dzięki językowi
człowiek nie tylko żyje w jakimś środowisku biologicznym, ale również w świecie
niezależnych rzeczywistości, znaczących
nawet wówczas, gdy nie są faktycznie tu
i teraz. Każdy język otwiera nam świat,
w tej otwartości i zmienności odzwierciedla
jego uniwersum.
Co oczywiste dla natury przedmiotu,
którym się zajmujemy, interesować nas będą
dwie wyższe funkcje języka – tj. opisowa
i argumentacyjna – oraz ich wzajemne relacje logiczno-funkcjonalne, przy czym argumentacyjna funkcja języka zakłada funkcję
opisową. Argumenty bowiem zasadniczo
odnoszą się do opisów stanów rzeczy, czyli
konstatacji istnienia faktów oraz określenia
ich znaczenia; owe opisy podlegają krytyce z punktu widzenia regulatywnych idei
prawdy, zawartości i uprawdopodobnienia
właśnie za pośrednictwem tzw. języka argumentacyjnego. Tak jak język deskryptywny
bezpośrednio nawiązuje do opisu faktów
tworzących tzw. porządek bytu, tak język
argumentacyjny jest porządkiem powinności, ustanawiając kryteria wartościujące
prawdziwość, trafność tego pierwszego porządku.

Język argumentacji
Jak słusznie zauważa Karl R. Popper, najważniejszym wynalazkiem
człowieka zwrotnie na nas oddziałującym, w szczególności na nasze
umysły, jest język ludzki z jego wyższymi funkcjami, tj. opisową i argumentacyjną. Nadto języki ludzkie
dzielą z językami zwierząt dwie niższe funkcje: autoekspresji i sygnalizacji. Zdaniem K. Poppera właśnie
rozwojowi wyższych funkcji języka zawdzięczamy nasze człowieczeństwo, kulturę i rozum. Władze
rozumowania są bowiem niczym
innym, jak władzami argumentacji. Funkcja argumentacyjna języka narzuca schemat poszukiwania
i udowadniania zdań prawdziwych
za pomocą racjonalnej krytyki. Tak
jak język deskryptywny stwierdza
istnienie stanów rzeczy, określając
jednocześnie ich znaczenie ontologiczne, normatywne, etyczne
i estetyczne, tak język argumentacyjny pozwala nam poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, dowodzenie
i sprawdzenie zrozumieć świat
oraz utwierdzić nas w przekonaniu
o jego prawdziwości.
Funkcja werdyktowa
i prawdziwościowa języka
Możemy powiedzieć, że i na poziomie
językowej rzeczywistości poszukujemy
prawdziwych, a zatem trafnych konstatacji
i wniosków (konkluzji), a nasze werdykty
znaczeniowe uwierzytelnione być muszą
kartezjańską metodą, której istotą jest krytyczna argumentacja.
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Współcześnie racjonalność kartezjańską w semantyce i pragmatyce ustalania
znaczeń reprezentują tacy myśliciele jak
Donald Davidson i Michael Dummett;
pokazują oni zdawałoby się kontradyktoryjne względem siebie koncepcje metodologiczne dochodzenia do prawdy
semantycznej; myślę jednak, że można wywieść z tej opozycyjności pewną ich funkcjonalną komplementarność (na zasadzie
coexistentia oppositorum).
Dla D. Davidsona znamy trafne znaczenie jakiegoś zdania i rozumiemy je
tylko wtedy, gdy wiemy, co to znaczy, że
jakieś zdanie jest prawdziwe i gdy znamy
jego warunki prawdziwościowe. Warunki prawdziwości są polem zastosowania
szeroko pojętej argumentacji. Davidson
uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest
oparcie się w tym względzie zarówno na
świadectwie empirycznym, jak i logicznym; fakty dotyczące zachowań lub dyspozycji, dające się opisać w taki sposób,
na którym opieramy teorię interpretacji,
będą z konieczności wektorem znaczenia
i przekonania.
Donald Davidson wysunął interesującą tezę, w myśl której teorię
semantyczną języka naturalnego
można zbudować na wzór tak
zwanej – w logice matematycznej
– definicji prawdy Alfreda Tarskiego dla języka sformalizowanego.
Davidson uważa, że można mieć
pewien zbiór reguł określających:
1) dla każdego wyrazu – warunki prawdziwego (zgodnego
z prawdą) stosowania go do
rzeczy, tj. wyrazów, dla których
pojęcie ekstensji ma sens; pozostałe wyrazy należy traktować
jako synkategorematyczne.

14

2) dla zdań dłuższych niż jednowyrazowe dana jest reguła określająca warunki prawdziwości
zdania jako funkcji jego złożenia
z krótszych elementarnych zdań
(pojedyncze wyrazy traktuje się
jako zdania jednowyrazowe –
np. śnieg to jest śnieg); wychodząc od skończonego zestawu
krótkich zdań, można sformułować warunki prawdziwości
w sposób bezpośredni.
Na przykład jedna z reguł podstawowych brzmi: jeżeli S jest
to S1 & S2 dla pewnych zdań S1
i S2, wówczas S jest prawdziwe
wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno S1, jak i S2 są prawdziwe.
3) Zdania stają przed trybunałem
doświadczenia zbiorowo, nie
pojedynczo. Jest to kapitalna
intuicja, która odzwierciedla postrzeganie przez nas świata za
pośrednictwem tego, co L. Wittgenstein określił mianem obrazów stanów rzeczy, które z kolei
można zakodować w zdaniach
zawierających pojęcia.
A zatem podstawowymi jednostkami
przekładu (ustalenia sensu znaczeniowego), którego jeszcze nie znamy, muszą być
zdania jako podstawowe funkcjonalnie jednostki semantyczne, a dopiero potem poszczególne wyrazy (pojęcia), których sens
jest pochodną znaczenia całości zdania.
Jednakże, jak już wspomnieliśmy, każdy
wyraz można rozwinąć (transformować)
w procesie ustalania przedmiotowego znaczenia w samodzielne zdanie, które jest definicją lub opisem cech charakteryzujących
tak analizowane pojęcie (zdanie elementarne).
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Michael Dummett podważał natomiast trafność koncepcji Davidsona
w sposób następujący: jeśli twierdzimy, że
rozumienie zdań polega na znajomości ich
warunków prawdziwości, to – pyta Dummett – na czym ta znajomość polega? Nie
może bowiem polegać na samym tylko
posługiwaniu się językiem naturalnym –
wobec jego ograniczeń operacyjnych i teoretycznych (ustalonych bądź ewoluujących
w czasie i sposobach użycia) – ponieważ
te ograniczenia są zbyt duże, aby zapewnić tym terminom określoną indeksową
ekstensję. Procedury weryfikacji poszukujące zakresu przedmiotowego danego
terminu dopuszczają pewną dozę twórczej swobody w ramach danego modelu
aksjomatycznego (dziedziny wiedzy), np.
słowniki jedynie ogólnie definiują znaczenie danego pojęcia, nie precyzując do
końca wszystkich kontekstów użycia i ontologicznych wskaźników kierunkowych.
Z reguły występuje tzw. cień semantyczny
– tj. pola nieoznaczoności (niedookreślenia) wedle E. Husserla – uzasadniający
pogląd W. Quine’ a o niezdeterminowaniu
przekładu.
W konsekwencji kluczowe zagadnienie przedstawia się następująco: czy jeżeli
uważamy, że rozumienie języka polega na
tym, że jego użytkownicy posiadają (zbiorowo bądź indywidualnie) ewoluującą siatkę procedur weryfikacyjnych, to czy także
posiadają zbiór warunków prawdziwości?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy
odwołać się do referencyjnych oraz inferencyjnych koncepcji funkcji i struktury
języka opisowego oraz argumentacyjnego,
obecnie uznanych i wpływowych. To właśnie bowiem reguły referencji i inferencji
wyznaczają współczesny nurt weryfikacyjny
pozwalający stwierdzić, że dotarliśmy do
punktu zwanego prawdą semantyczną.

Prawda semantyczna to adekwacja pomiędzy znakiem zdaniowym a jego odniesieniem przedmiotowym, między intensją
a ekstensją. Jest to logiczny stosunek spełniania funkcji pojęcia względem swojego
argumentu, czyli przedmiotu. W zakresie
funkcji pragmatycznej kluczowe jest natomiast określenie uniwersalnych warunków
możliwego porozumienia między uczestnikami dyskusji, dyskursu, przesłanki
skuteczności, tzn. akceptowalności aktów
komunikacji społecznej. W tej ostatniej
istnieją zatem dwie funkcje rozumienia
znaczeń; jedna odnosi się do epistemologii,
czyli teorii poznania, druga do prakseologii,
działania intencjonalnego. W działaniu intencjonalnym (celowym) z reguły kryje się
jakiś interes, który determinuje wiązkę znaczeniową pojęć; w epistemologii zaś odwołujemy się zarówno do obiektywnych reguł
weryfikacyjnych, jak również tzw. punktów
kontrolnych, uwiarygodniających przekonanie, że nasze konkluzje co do ustalanych
znaczeń pojęć i zdań są prawdziwe. Takimi
punktami kontrolnymi jest logiczno-funkcjonalna koherencja (spójność) zdań, ich
epistemologiczna oczywistość.
Poprzez proces weryfikacji formalnej
i materialnej dążymy do potwierdzenia
trafności naszych wstępnych hipotez znaczeniowych lub do ich falsyfikacji – w zależności od tego, czy uzyskaliśmy przekonanie
o koherencji zdań, czy też zauważyliśmy, że
między nimi zachodzi sprzeczność.
W tym kontekście Otto Neurath zdefiniował pojęcie prawdziwości bazowych
wypowiedzi elementarnych następująco:
wypowiedź nazywamy poprawną tylko
wtedy, gdy można ją włączyć do całości.
Precyzując tę definicję autor stwierdza,
że zdania protokolarne leżące u podstaw
zunifikowanej nauki muszą tworzyć system niesprzeczny Prawdziwość wypowie-
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dzi zawartych w zdaniach sprowadza się
zatem do ich niesprzeczności Oznacza to
przede wszystkim, że właściwie można
ustalić tylko prawdziwość całości zdań, nie
zaś prawdziwość pojedynczego odizolowanego zdania – niezależnie od systemu;
wypowiedź, której nie można porównać
z systemem, jest zupełnie pozbawiona
sensu. Prawdziwość zdania polega więc
na jego koherencji bądź zgodności (braku sprzeczności) z innymi zdaniami. Na
czym jednak polega owa zgodność czy stosunek koherencji w języku zdań? W sensie tzw. prawdziwości formalnej zdania
muszą być zgodne z arbitralnie przyjętymi
aksjomatami. Ponadto zazwyczaj wymaga się, aby z nich wynikały. W aspekcie
zaś tzw. prawdziwości materialnej – która
jest prawdziwością sądów syntetycznych,
wypowiedzi o faktach – mówiąc o zgodności lub niesprzeczności, czyli zgodności
z innymi zdaniami, można tego dokonać
(jak słusznie zauważa Moritz Schlick)
tylko przez stwierdzenie, że nie mogą
być one sprzeczne z pewnymi określonymi wypowiedziami, mianowicie takimi, które mówią o faktach bezpośredniej
obserwacji. Kryterium prawdy nie może
być zgodnością z jakimikolwiek dowolnymi zdaniami, lecz zgodnością z pewnymi
wyróżnionymi zdaniami, których wyboru
dokonuje się nie inaczej, jak tylko z zastosowaniem kryteriów empirycznej korespondencji.
Dążenie do poznania rzeczywistości
redukuje się więc do ustalenia zgodności
między zdaniami nauki (wiedzy i doświadczenia) oraz możliwie wieloma zdaniami
protokolarnymi (obserwacyjnymi). Na tym
między innymi polegają relacje inferencyjne między zdaniami.
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Weryfikacja
jako istota argumentacji
Weryfikacja to proces uwierzytelniania
naszych hipotetycznych przekonań o trafności przekładu (ustalania znaczeń). Weryfikacja jest tedy procesem argumentowania
zmierzającym do potwierdzania prawdziwości danego zdania stwierdzającego (tezy)
za pomocą zdań-argumentów odnoszących
się do określonego systemu wiedzy o języku
i świecie. Tam gdzie mamy weryfikację, tam
też istnieje falsyfikacja, czyli odrzucenie takich rezultatów analizy znaczeniowej, które
przeczą założonej funkcji semantycznej danego znaku pojęcia lub całego zdania.
Wyróżniamy więc znaczenia stosownie do świata reprezentacji słów
i świata materialnego. Weryfikacja
logiczno-semantyczna (formalna),
weryfikacja empiryczna (materialna) przebiega w komplementarny
sposób na dwóch równoległych
poziomach, o czym pisze K. Popper; idee, myśli, przekonania
weryfikujemy na dwóch komplementarnych poziomach – formalnym i materialnym, poprzez sądy,
określone twierdzenia, teorie, desygnaty terminów (pojęć) formułowanych przy użyciu stwierdzeń, słów
czy zdań, które mogą być prawdziwe, sensowne, a tę ich prawdziwość i sens można zredukować za
pomocą definicji i wnioskowań do
pojęć niezdefiniowanych – sądów
pierwotnych. W sensie logiki zdań
możemy powiedzieć, że strukturę
wynikania opieramy na relacji aksjomatu, konsekwencji i tezy jako
zdania dowodliwego. K. Popper
przestrzega przed nadmiernym
zaangażowaniem się w analizę le-
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wej strony tego schematu, a warto
jego zdaniem poświęcać uwagę
prawej stronie – wynikania i rozumienia twierdzeń. Należy unikać
pytań werbalnych lub problemów
znaczenia i nigdy nie interesować
się słowami dla nich samych. Nigdy
zatem nie należy kłócić się o słowa
i dać się wciągać w spory terminologiczne. Interesować nas powinny przede wszystkim rzeczywiste
problemy poznawcze, wyjaśnianie
zjawisk oraz ich ocena prawdziwościowa w sensie weryfikacji materialnej. Obchodzą nas sądy i to,
w jaki sposób bronią się one przed
krytyką, którą kieruje idea i dyrektywa poszukiwania prawdy.
Schemat zaproponowany przez K Poppera przypomina, że język to nie tylko
narzędzie porozumiewania się, ale także
nośnik myśli. Opanowanie roli, jaką pełni
dane zdanie w porozumiewaniu się, wymaga uchwycenia tego, co Wittgenstein nazywał użyciem. Użycie dowolnego zdania
asertorycznego ma dwa aspekty, dostarczające odpowiedzi na pytania:
1) kiedy powinienem go użyć, oraz
2) co mogę z nim począć.
Wiedzieć, kiedy powinienem go użyć,
to wiedzieć, jakie świadectwa ustalają jego
prawdziwość i z jakich przesłanek można
je wywnioskować. Wiedzieć natomiast,
co z nim począć, to wiedzieć, jaki wpływ
jego prawdziwość może wywrzeć na moje
lub cudze działania; a to już wymaga wiedzy, jakie konsekwencje wypływają z niego i innych zdań uznanych za prawdziwe.
Nie możemy wszakże całkowicie porzucić
problemu analizy semantycznej zdań i zawartych tam pojęć. W końcu argumentacja

semantyczna to jedna z kluczowych dyrektyw prowadzonego dyskursu prawnego, pozwalającego ustalić sens znaczeniowy norm
prawnych.
Podsumowując: weryfikacja formalna
i materialna jest procesem poszukiwania
konkluzywnych dowodów-argumentów,
składającym się z odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań.
1) gdzie znajdziemy autorytatywne źródło
wiedzy na temat znaczenia analizowanego pojęcia, zdania lub kompleksu
zdań?
2) czy istnieją słownikowe definicje danego
pojęcia?
3) jakie wiązki własności, tj. jakie przedmioty ontologiczne – fakty możemy
przypisać danemu pojęciu czy zdaniu?
4) jakie są funkcjonalne (intencjonalne)
wskaźniki kierunkowe determinujące
treść i zakres znaczeniowy danego pojęcia lub zdania? Czy zdanie to coś oznajmia, opisuje, ocenia, nakazuje, zakazuje
przyzwala itd.? Innymi słowy – jaka jest
moc dyspozytywna zdania?
5) jakie związki inferencyjne (tzw. systemowe wskaźniki kierunkowe) musimy zastosować, by właściwie usytuować sens
znaczeniowy danego pojęcia w ogólnym
paradygmacie określonego języka, tzn.
w kontekście ontologicznym lub dogmatycznym danej dziedziny wiedzy?
Funkcja intencjonalna
(roszczeniowa) języka
według Habermasa i Quine’a
Język nie tylko służy więc obrazowaniu
świata przedmiotowego, ale także wskazywaniu, dlaczego przedstawiany w określonych zdaniach jego obraz jest prawdziwy
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(lub przynajmniej prawdopodobny), przeto sam język opisowy konstatujący fakty
nie wystarczy; musimy również korzystać
z języka argumentacyjnego – co dostrzega
wyraźnie Jürgen Habermas.
W każdym zdaniu opisującym
istnienie określonego faktu lub
zdarzenia kryje się – jak zauważa
ten autor – implicite lub explicite roszczenie ważnościowe (ang.
validity claim) o charakterze epistemicznym do uznania jego prawdziwości, słuszności itd. W każdym
zdaniu-wypowiedzi kryje się zatem potencjalne zobowiązanie
podmiotu do zastosowania zdań-argumentów uzasadniających
przekonanie o ich prawdziwości.
Wobec nieoczywistości naszych
konstatacji o istnieniu tudzież ontologicznym lub normatywnym znaczeniu faktów, język opisowy musi
być logicznie oraz funkcjonalnie
sprzężony z językiem argumentacyjnym. Możemy formułować
zdania twierdząc, że np. „prawdą
jest, że Jan Kowalski znęca się nad
swymi dziećmi, stosując przemoc
fizyczną i psychiczną”. Jest to rodzaj
bezpośredniego zwerbalizowania
roszczenia ważnościowego – w postaci podjętej przez autora tej wypowiedzi próby narzucenia innym
słuchaczom swojej wersji prawdy.
Często jednak przy okazji formułowania myśli – oraz sądów będących
ich odzwierciedleniem – roszczenia ważnościowe są zakodowane
w wypowiedziach implicite. Czyli
budując zdania obrazujące istnienie lub znaczenie określonych
faktów czy zdarzeń nie stosuje-
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my ornamentyki, w stylu: „prawdą
jest…”, lecz ograniczamy się do
prostych konstatacji – „Jan Kowalski znęca się nad swymi dziećmi,
stosując przemoc fizyczną i psychiczną”. Gdy adresaci takich wypowiedzi zgadzają się bez zastrzeżeń
i wątpliwości z tym twierdzeniem,
zastosowanie języka argumentacyjnego nie jest konieczne. Jeśli
natomiast autor wypowiedzi zdecyduje się zawiadomić o tym fakcie prokuraturę, w zawiadomieniu
o możliwości lub fakcie popełnienia
przez Jana Kowalskiego przestępstwa znęcania się nad rodziną winien uzasadnić swój sąd twierdzący
argumentami – uwzględniającymi
zarówno konkretne zdania bazowe
(protokolarne) bezpośrednio konstatujące fakty, np. pobicia, stosowania przymusu psychicznego
w danym miejscu i czasie, jak zdania uniwersalne, odzwierciedlające
sens znaczeniowy takich pojęć jak
znęcanie się w rozumieniu normy
prawnej określonej w kodeksie karnym Można powiedzieć, że zdania
bazowe protokolarne obrazujące
w określonej przestrzeni i czasie
fakty znajdują swą prawomocność
(uwierzytelnienie) w zdaniach uniwersalnych, desygnujących warunki
(kryteria) prawdziwości zdań protokolarnych. I odwrotnie, zdania uniwersalne są uwiarygodniane przez
zdania protokolarne w aspekcie ich
empirycznej i logicznej adekwatności. Np. identyfikacja w procesie
rekonstrukcji zdarzeń określonych
faktów determinowana jest wskaźnikami kierunkowymi, jakie niesie
znajomość zdań uniwersalnych.

Język argumentacji. Założenia wstępne

Te ostatnie odzwierciedlają reguły
i normy, pełniąc funkcje regulatywną (instrumentalną) w fazie tworzenia i selekcji istotnych, tj. doniosłych
prawnie, zdań protokolarnych.
Nadto zdania uniwersalne pełnią
funkcje kwantytatywną, dając swoisty znak jakości identyfikowanym
faktom – zaświadczenie o ich istnieniu i wiarygodności – co pozwala formułować hipotezy zdarzeń
wskazujące jednocześnie, gdzie
należy szukać dowodów zdarzeń.
Zdania protokolarne (obrazujące
rzeczywistość) uaktywniają natomiast zastosowanie określonego
zdania uniwersalnego dla uwiarygodnienia jego adekwatności przy
ocenie rozpatrywanego przypadku. Język opisowy sprzężony
z językiem argumentacji stanowi
więc siatkę wzajemnie warunkujących się zdań, charakteryzowanych alternatywnie przez stosunki
logiczno-funkcjonalne oparte na
koniunkcji, komutacji, derywacji,
implikacji oraz konsekwencji prakseologicznej .Na tym polega metoda inferencji w ustalaniu sensu
znaczeniowego danej kompozycji
zdań.
Powiedzmy, że osoba chora na schizofrenię dopuściła się kradzieży sprzętu elektronicznego. Biegli psychiatrzy zaopiniowali,
że w trakcie popełniania tego czynu zabronionego sprawca miał wyłączoną zdolność
postrzegania i rozumienia jego znaczenia.
Złożyli ponadto wniosek o orzeczenie
środka zapobiegawczego w postaci bezterminowego osadzenia badanej osoby w zamkniętym zakładzie leczniczym. Obrońca
przygotowujący strategię obrony powi-

nien postawić sobie pytania problemowe,
na które odpowiedzi poszukiwać winien
w zdaniach uniwersalnych odzwierciedlających podstawową wiedzę o przebiegu
i naturze schizofrenii, szczególnie w aspekcie wzmożenia skłonności do popełniania
czynów zabronionych prawem karnym. Ten
imperatyw poznawczy jest warunkowany
treścią przesłanek określających warunki
zastosowania tego środka zapobiegawczego, a określonego w przepisie art. 94 k.k.
Powyższy przepis – ujęty w formie zdania uniwersalnego, mającego charakter reguły nakazu kompetencyjnego – stanowi,
że jeśli sprawca w stanie niepoczytalności
popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn
ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, przy czym czasu pobytu nie określa
się z góry. To zdanie poprzez wyrażone
w nim przesłanki sumujące się logicznie
i funkcjonalnie, takie jak:
a) zaistnienie faktu popełnienia przestępstwa w stanie niepoczytalności
b) znaczny stopień społecznej szkodliwości
c) wysokie prawdopodobieństwo powrotu
do tego rodzaju czynów
– stanowi wskaźniki kierunkowe dla
poszukiwania faktów, które będą sformalizowane w zdaniach uniwersalnych (fakty
naukowe) i protokolarnych (obserwacyjnych – fakty empiryczne); pierwszy rodzaj zdań dotyczyć będzie właśnie reguł
opisujących naturę jednostki chorobowej
zwanej schizofrenią i jej społeczne (a raczej aspołeczne) konsekwencje oraz metody
neutralizacji tego rodzaju objawów. Zdania
protokolarne winny odzwierciedlać fakty
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jednostkowe związane z zachowaniem
podejrzanego w czasie i miejscu po popełnieniu tego czynu – pod warunkiem, że dowody potwierdziły jego sprawstwo.
J. Habermas zauważa ponadto, że
roszczenia ważnościowe mogą być
poddane krytyce oraz bronione
przez odwołanie się do autorytetu, tradycji, oczywistych dowodów
lub kontrdowodów – czyli mogą
być podważane lub bronione za
pomocą racji. Porozumiewanie się
jest zatem nakierowane na osiągnięcie porozumienia za pomocą
racji; rozpatrywana z tego punktu
widzenia racjonalność komunikacyjna jest równoznaczna, zdaniem
Habermasa, z takim sposobem
myślenia, które uznaje, że moc
wiążącą uzyskują wszelkie stwierdzenia, wypowiedzi i normy jedynie dzięki racjom, argumentom,
uzasadnieniom, czyli dzięki zgłaszanemu przez te stwierdzenia,
wypowiedzi czy normy roszczeniu
ważnościowemu; to ostatnie jednocześnie niesie ze sobą gwarancję, że jego konkretna zawartość
(treść) może być poddana krytyce
oraz że ono samo na metapoziomie komunikacji językowej – w odpowiednim dyskursie – może być
poddane weryfikacji za pomocą
wytaczanych racji i argumentów.
Roszczenia te zbiegają się niejako
w języku we wspólnym roszczeniu
do rozumności.

Język, za pośrednictwem którego rozwija się działanie komunikacyjne, nie jest jednorodny, lecz przeciwnie – dywersyfikuje
się w zależności od celów, jakie przyświecają roszczeniom ważnościowym (funkcjo-
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nalnym), co wpływa także na różne rodzaje
struktury semantycznej używanych zdań.
Ponieważ – jak już wspomniano – podstawowy modus wypowiedzi jest determinowany przez podnoszone wraz z nimi
implicite roszczenia ważnościowe, roszczenie do prawdziwości, słuszności, adekwatności czy zrozumiałości, to ku tym samym
modi prowadzi też – zasadzająca się na
semantyce – analiza strukturalna formuł
zdaniowych. Zdania deskryptywne służące
stwierdzaniu faktów mogą być potwierdzane bądź negowane z punktu widzenia prawdziwości treści. Zdania normatywne (tzw.
powinnościowe), służące uprawomocnieniu
zachowań i działań, mogą być potwierdzane lub negowane z punktu widzenia słuszności obowiązywania, tj. z punktu widzenia
autorytetu formalnego czy sprawiedliwości,
lub sposobu działania; zdania ewaluatywne
(sądy wartościujące) służące ocenianiu czegoś mogą być potwierdzane lub negowane
z punktu widzenia adekwatności standardów wartościowania, stosowania w tym
zakresie reguł preferencji; wyjaśnianie operacji takich jak mówienie, klasyfikowanie,
rachowanie, dedukowanie czy wydawanie
osądu subsumcyjnego mogą być potwierdzane bądź negowane z punktu widzenia
zrozumiałości bądź poprawności sformułowania wyrażeń symbolicznych i reguł
logicznego wnioskowania. Ponieważ zarówno zdania deskryptywne, normatywne,
ewaluatywne lub eksplikujące, jak i zdania
artykułujące stany wewnętrzne różnią się
formalnie, to właśnie analizy semantyczne zwracają uwagę, że wraz z formą zdania
zmienia się specyficzny sens uzasadniania, czyli stosowanej argumentacji. Uzasadnianie zdań opisowych to dowodzenie
istnienia stanu rzeczy; uzasadnienie zdań
normatywnych to dowodzenie akceptowalności działań bądź norm regulujących
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działania; uzasadnienie z kolei zdań ewaluatywnych to dowodzenie preferencji co
do wartości; uzasadnienie natomiast zdań
artykułujących stany wewnętrzne to przejrzystość samoprezentacji; wreszcie uzasadnienie zdań eksplikujących to wykazanie,
że wyrażenia symboliczne wytworzone
zostały prawidłowo. Sens zaś odpowiednio zróżnicowanych roszczeń ważnościowych będzie można wytłumaczyć poprzez
wyspecyfikowanie warunków i kryteriów
prawdziwości, słuszności, adekwatności czy
zrozumiałości zawartych w nauce (wiedzy,
doświadczeniu) właściwej dla prezentowanego przedmiotu czy dziedziny.
A zatem język argumentacyjny zawiera
w sobie zarówno pojęcia określające kryteria wartościujące – takie jak prawdziwość
fałsz, słuszność, legalność, piękno itd. –
jak i prawidła, reguły lub zasady te kryteria konkretyzujące. Zawiera także reguły
weryfikacyjno-falsyfikacyjne, nakazujące
poszukiwanie sensu znaczeniowego w autorytatywnych źródłach, prezentujących
rzetelną, obiektywną wiedzę. Semantycznym odniesieniem przedmiotowym dla takich pojęć jak sprawiedliwość czy piękno są
zdania odzwierciadlające zasady sprawiedliwości, zawierające definicje piękna itd.
W tym sensie – powtórzmy – poglądy Davidsona i Dummetta krzyżują się w swoistym komplementarnym kontredansie.
Znając kryteria prawdziwości, dążymy do
adekwacji naszych przekonań z faktami za
pośrednictwem metody odwoływania się
do źródła znaczeniowego pojęć (tzw. autorytetu formalnego), a także do materialnych
(substancjalnych) wiązek własności danego zdania lub pojęcia. Najkrócej mówiąc,
każdorazowo poszukujemy autorytatywnej
wiedzy. Odnajdujemy ją w pismach filozoficznych, monografiach różnych dziedzin:
prawa, filozofii, socjologii, logiki, medycyny

itd. W tym znaczeniu wiedza o języku jest
interdyscyplinarna; nakazuje erudycyjne
podejście do zagadnień kultury, logiki i filozofii języka. Dochodzi tutaj do procesu
derywacyjnego opartego na budowaniu logicznego funkcjonalnego ciągu zdań w rozumieniu Rudolfa Carnapa. Zauważył on
mianowicie, że transformacja horyzontalna
języka opisowego w język argumentacyjny
opiera się na ciągu zdań, z których każde
jest albo jedną z przesłanek, albo zdaniem
pierwotnym, albo zdaniem definicyjnym,
albo wreszcie zdaniem bezpośrednio derywowanym (inferencyjnie wynikającym)
ze zdań, które poprzedzają je w tym ciągu.
Podkreślmy raz jeszcze: same reguły referencji nie wystarczą, by dotrzeć do sensu
zdania (zdań) jako odzwierciedlenia stanów rzeczy; musimy dodatkowo każdorazowo zastosować metody inferencyjne.
Pragmatyczne funkcje języka
według Johna L. Austina
Funkcjonalizm w postrzeganiu charakteru języka reprezentuje także brytyjski filozof analityczny John Langshaw Austin.
Przyjąwszy kryteria intencjonalności, podzielił on akty mowy na trzy rodzaje, wyróżniając czynności lokucyjne, illokucyjne
i perlokucyjne.
Intencjonalność przekłada się bezpośrednio na funkcjonalność tych czynność
werbalnych, tworzących sens i znaczenie
aktów komunikacyjnych. Czynność mówienia czegoś w normalnym sensie nazwał
Austin wykonaniem czynności lokucyjnej.
Jest to wypowiadanie zdań wyposażonych
w jakiś sens i w jakieś odniesienie.
Wykonując czynność lokucyjną wykonujemy wszakże jednocześnie czynność illokucyjną, spełniającą się w szeregu takich
czynności, jak:
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1) zapytywanie lub odpowiadanie na pytanie

Struktura języka deskryptywnego oraz argumentacyjnego

2) podawanie jakiejś informacji lub zamiaru

Skoro poznaliśmy już funkcje języka opisowego i argumentacyjnego, wolno
nam teraz przejść do analizy strukturalnej –
i opisać elementy podstawowe, molekularne języka zdań, a także relacje między nimi.

3) wydawanie wyroku
4) nazywanie, apelowanie lub ganienie
5) identyfikowanie lub opisywanie.
Illokucja zatem to wypowiadanie zdań
mających pewną konwencjonalną moc, np.
zdań informujących, rozkazujących, ostrzegających czy przyrzekających.
Czynności perlokucyjne natomiast to
wypowiadanie zdań, które wywołują skutki
odnoszące się do uczuć, myśli, przekonań
lub działań tych, co słuchają mówiącego,
bądź innych jeszcze osób. Funkcja ta ma
charakter pragmatyczny.
Mówiąc ogólnie, każda wypowiedź jest
zasadniczo udana lub nieudana, każda jest
zasadniczo prawdziwa lub fałszywa i bezwzględnie każda ma jakąś moc illokucyjną oraz znaczenie lokucyjne. W czynności
lokucyjnej o określonej mocy illokucyjnej
kryje się zatem intencja (roszczenie ważnościowe) spowodowania określonego skutku
perlokucyjnego – do tego bowiem zmierza
każda perswazja wyrażana za pośrednictwem języka deskryptywnego oraz argumentacyjnego.
Jeżeli na przykład ustawodawca używa pojęcia ‘zmiana wierzyciela w wyniku czynności prawnej’ bez konkretyzacji,
o jaką czynność chodzi z punktu widzenia
podmiotowo-przedmiotowego, to stosując argument lege non distinguente należy
odnieść jej skutek perlokucyjny do każdego rodzaju czynności, tzn. jednostronnej,
dwustronnej, bezpośredniej lub pośredniej,
w której wyniku dochodzi do zmiany wierzyciela z punktu widzenia dłużnika.
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Analiza strukturalna zawiera w sobie – jak już wspomniano – dwie
komplementarne względem siebie
metody: referencyjną i inferencyjną. Analiza referencyjna to nic
innego jak poszukiwanie wiązek
własności, jakie kryje w sobie dane
pojecie lub grupa pojęć; innymi
słowy nazywamy tę metodę systemem odniesień przedmiotowych
lub poszukiwaniem ontologicznego sensu. Analiza inferencyjna
natomiast to wiązanie zdań w logiczno-funkcjonalną kompozycyjną
całość, odzwierciedlającą złożoność i dynamikę zmian percypowanej rzeczywistości.

W tym rozumieniu aby dotrzeć do istoty rzeczy, obie metody winno się stosować
właśnie – jako się rzekło – komplementarnie.
Typy i rodzaje zdań opisowych
i argumentacyjnych
Zróżnicowane jest podejście i systematyka analizy strukturalnej
pojęć i całych zdań w poglądach
wielu filozofów – zarówno w referencyjnym, jak i inferencyjnym
splocie. Jedno jest wspólne im
wszystkim, tj. podział na zdania
o charakterze empirycznym (protokolarnym) oraz uniwersalnym.

Język argumentacji. Założenia wstępne

Pierwszy rodzaj odzwierciedla fakty
empiryczne zaistniałe w określonej
czasoprzestrzeni, drugi zaś obrazuje prawa, reguły uniwersalne,
które tłumaczą, tj. uwierzytelniają
istnienie tych pierwszych. Można
rzec, że na tyle rozumiemy zdania
obserwacyjne, na ile mamy zakodowaną o nich wiedzę w języku
zdań uniwersalnych, które stanowią swoistą mapę kartograficzną
życia na tym świecie. I odwrotnie,
poszczególne zdania uniwersalne
nabierają żywotności (aktualności)
dzięki zdaniom obserwacyjnym
potwierdzającym trafność poszczególnych sekwencji rzeczonej mapy
życia i praw światem rządzących.
Według Wittgensteina wyróżniamy
w języku zdania ogólne i elementarne.
Zdanie elementarne stwierdza istnienie
pewnego stanu rzeczy, jest splotem logicznym, związkiem nazw (pojęć). Zdania złożone zawierają w sobie zdania elementarne.
Jest oczywiste, że analizując zdania ogólne
musimy dojść do zdań elementarnych złożonych z nazw powiązanych ze sobą bezpośrednio. Podanie wszystkich prawdziwych
zdań elementarnych opisuje świat całkowicie. Świat jest opisany przez podanie
zdań elementarnych wraz ze wskazaniem,
które są prawdziwe, a które fałszywe. Kryteria prawdziwości lub fałszywości kryją się
w metajęzyku formułującym kryteria słuszności (trafności).
Zdania ogólne złożone są wszystkim,
co wynika z ogółu zdań elementarnych;
wszystkie zdania ogólne są generalizacjami
zdań elementarnych. Każde zdanie ogólne złożone jest funkcją prawdziwościową
zdań elementarnych; innymi słowy zdania
elementarne są dla zdań ogólnych (złożo-

nych) ich argumentami prawdziwościowymi. Analiza strukturalna w tym znaczeniu
przebiega wertykalnie, tj. poprzez konkretyzację znaczeń w procesie poszukiwania
odniesień przedmiotowych dla pojęć ogólnych. Dzieje sie to poprzez metodę definicji
lub znajdowania źródłowych (tzn. funkcjonalnie uzasadnionych) wiązek własności
– czyli cech tożsamościowych nadających
sens funkcjonalny danemu pojęciu.
Powiedzmy, że chcemy określić znaczenie pojęcia ‘szczególna staranność dziennikarska w zbieraniu i wykorzystaniu
materiału prasowego’ (art. 12 ustawy Prawo
prasowe). W każdym przypadku wykładni
pojęć prawnych kluczowe jest znalezienie
centralnego problemu interpretacyjnego,
jaki niesie dana norma. Kluczowym złożonym pojęciem atrybutywnym wymagającym referencyjnej wykładni art. 12 prawa
prasowego jest ‘szczególna staranność’,
a także ‘rzetelność’. To pojęcia będące funkcją potrzeby zobowiązania dziennikarzy do
stosowania racjonalnych metod poszukiwania i identyfikacji faktów oraz ich trafnej
oceny.
Funkcja zatem determinuje strukturę znaczeniową – zarówno w inferencyjnym, jak i referencyjnym
kontekście metodologicznym. Zawsze warto odwołać się do źródłowego argumentu natury formalnej,
czyli do poglądów jurysprudencji
i judykatury. W wielu orzeczeniach
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych następowała konkretyzacja
rozumienia zasady szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, określonej w rzeczonym art.
12 prawa prasowego. Dotyczy to
konieczności przedstawienia stanowiska strony przeciwnej albo
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sprawdzenia (weryfikacji) otrzymanych informacji lub podania źródła
Po dokonaniu analizy wertykalnej
właściwej dla metody referencyjnej dokonujemy z kolei analizy horyzontalnej, tj.
inferencyjnej, wiążąc zdania normatywne
w spójną systemową całość. I tak normę art.
12 ustawy Prawo prasowe wiążemy z art.
6 tejże ustawy, z którego wynika, że prasa
ma obowiązek prawdziwego przedstawiania zjawisk. Owo wiązanie art. 12 z art. 6
dzieje się wedle zasad bądź to logicznej
koniunkcji, bądź też komutacji, tzn. funkcjonalnego zestawienia przesłanek i argumentów. Związki wynikania norm to istota
wykładni systemowej o horyzontalnym wymiarze. Normy sankcjonowane opisane wyżej wiążemy z normami sankcjonującymi,
w tym wypadku z przepisem art. 24 k.c.,
z którego wynika, że gdy dziennikarz naruszy normy art. 6 i 12 prawa prasowego,
będzie zobowiązany do naprawienia szkody w konsekwencji naruszenia praw osobistych – takich jak godność cześć, wizerunek
– określonych w art. 23 k.c.
W sytuacji kolizji, czyli sprzeczności
między normami należy dokonać wyboru,
stosując reguły kolizyjne, takie jak lex specialis, lex superior itd.
Logiczno-funkcjonalne związki
między zdaniami deskryptywno-konkluzywnymi i argumentacyjnymi
Zdania-argumenty są podstawą wiarygodności zdań zarówno opisujących, jak
i oceniających rzeczywiste stany rzeczy
– to już wiemy. Pomiędzy zdaniami opisującymi lub oceniającymi istnienie i znaczenie faktów a zdaniami argumentującymi
(pieczętującymi) ich prawdziwość istnieje
związek logiczno-funkcjonalnego wynika-
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nia. Logiczność tego związku zawarta jest
w metodzie dedukcyjnego, indukcyjnego
albo redukcyjnego wnioskowania, funkcjonalność tych relacji wynikania natomiast
z empirycznie stwierdzalnego porządku
łączenia faktów w związki przyczynowo-skutkowe lub ich współwystępowania
w określonej strukturze przestrzeni i czasu
(tzw. tożsamość zjawiska empirycznego).
Cytowany już John L. Austin tak
omawiane zagadnienie pojmuje:

1. Nie ma zdań niepodważalnych,
choć dla potrzeb dyskursu winniśmy przyjąć określone zdania
jako fundamentalne (bazowe),
z których inferencyjnie wywodzimy inne zdania.
2. Nie ma zdań będących ex definitione dowodami innych zdań. Te
same zdania mogą być dowodami innych zdań, a kiedy indziej
mogą być zdaniami dowodzonymi. A zatem raz pełnią funkcje
konstatacji (tezy), a innym razem
są argumentem.
3. Miejsce zdania w zasobie naszej
wiedzy, jego położenie w sieci
czynności uzasadniania zależy od różnych okoliczności lub
potrzeb – i bynajmniej nie jest
stałe. Od nich zależy, jakie zdania dostarczają dowodu innym
zdaniom, a także to, czy w tym
sensie są niepodważalne.
4. Zdania niepodważalne w danym kontekście sytuacyjnym
uznajemy, stosując rachunek
racjonalności, którego istotą jest
reguła inferencji – mówiąca, że
jeśli czegoś naszym zdaniem
nie ma i ludzie sądzą, że tego

Język argumentacji. Założenia wstępne

czegoś nie ma, nieracjonalne jest
twierdzenie, iż to coś jest, i odwrotnie. Czy nie na tym właśnie
polega obiektywizacja naszego procesu poznania w sensie
pragmatycznym? To, co działa,
jest prawdziwe.
Zdanie-argument także musi być
prawdziwe, a zatem z reguły powinniśmy
– w braku zgody co do trafności owego argumentu – przedstawić zdania, które będą
poświadczać i jego prawdziwość. W takiej
sytuacji ten argument pełni funkcję sądu
konkluzywnego, którego wiarygodność
potwierdzana jest innymi sądami argumentacyjnymi. Owe zdania muszą uzasadnić zarówno prawdziwość argumentu
per se, jak i trafność relacji między tym
argumentem a zdaniem deskryptywnym.
Np. na pytanie, dlaczego sądzisz, że świadek zeznawał zgodnie z prawdą, należy
podać, że po pierwsze nie miał motywu,
by kłamać, nie łączy go bowiem z oskarżonym żadna relacja osobista ani koleżeńska; po drugie zaś był w optymalnej relacji
poznawczej, gdyż pozostawał w odległości
zaledwie pięciu metrów od miejsca zdarzenia, było jasno, a ponadto nie istniała
też żadna wewnętrzna dysfunkcja percepcyjna itd.
A zatem cały proces myślenia, wnioskowania, uzasadniania aktów percepcji jest
funkcją szeregu formułowanych zdań, które
pełnią zarówno rolę konkluzji, jak i argumentów. Podstawowy moduł argumentacyjny składa się co najmniej z czterech
zdań połączonych ze sobą dwoma węzłami
logiczno-funkcjonalnymi: stosunkiem wynikania (implikacji materialnej) oraz relacją
koniunkcji.
Np. Jan Kowalski urodził się w Polsce,
zatem (implikacja nr 1) jest obywatelem

Polski, zatem prawdopodobnie jest katolikiem (implikacja nr 2).
Mamy tu do czynienia z dwoma zdaniami elementarnymi, wyrażającymi dwa
konkluzywne sądy egzystencjalno-atrybutywne: że istnieje Jan Kowalski, który jest
obywatelem Polski, i że prawdopodobnie
jest on wyznania rzymskokatolickiego. Do
wypełnienia podstawowego modułu argumentacyjnego brakuje nam w tej refleksji dwóch zdań argumentacyjnych; jedno
zdanie poświadcza fakt urodzenia się Jana
Kowalskiego w Polsce, a drugie stwierdza,
jaki jest odsetek Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Gdy ten fakt zostanie
zakwestionowany, należy podać kolejny
źródłowy fakt: że owa wiedza jest zanotowana w obiektywnym źródle. Oczywiście
najlepszym argumentem potwierdzającym
prawdziwość zdań konkluzywnych będzie
wiedza pozyskana bezpośrednio u osobowego źródła, czyli u samego Jana Kowalskiego, ale nie zawsze jest to wszakże
możliwe.
Stosunek implikacji materialnej występuje w obrębie dwóch zdań konkluzywnych, koniunkcja zachodzi zaś po pierwsze
między argumentami określającymi, skąd
czerpiemy wiedzę, że Jan Kowalski urodził
się w Polsce, a po wtóre, dlaczego uważamy, że jest katolikiem. Warto zauważyć, że
w strukturze zdania molekularnego, czyli
złożonego z dwóch zdań elementarnych,
jedno może mieć charakter egzystencjalny
w sensie opisowym, a drugie atrybutywny
w sensie ocennym. Implikacja, a zatem logiczno-funkcjonalny stosunek wynikania
tych dwóch zdań jest implicite zakodowany
i w funkcji egzystencjalnej, i atrybutywnej.
Reprezentatywne dla postmodernistycznego nurtu myślenia o strukturze
języka zdań są poglądy Willarda Quine’a.
Stwierdza on, że tylko na gruncie kano-
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nicznej notacji, której struktura jest jasna,
prosta i przejrzysta, da się sensownie postawić pytanie ontologiczne: co rzeczywiście
jest? Podstawowymi elementami określającymi strukturę tej notacji są: kwantyfikator
egzystencjalny (E x), kwantyfikator ogólny
(x), zmienna indywiduów (x) i zmienna
predykatowa (F). Ich najprostszymi połączeniami są:
(Ex) – istnieje jakiś przedmiot x i x jest
F (predykat atrybutywny)
(x) Fx – dla wszystkich x jest prawdą;
x jest F.
Co istnieje? – pyta Quine. Dla niego
ontologiczne założenie związane jest z ową
kwantyfikowalną zmienną (x) określającą
jednostkowe nazwy wszystkich indywiduów, które można wstawić jako wartość
zmiennej (x) i nazwać za pomocą terminów
jednostkowych. Oba kwantyfikatory (Ex)
i (x) nie mówią bowiem nic innego, jak: że
istnieje taki przedmiot x bądź każdy przedmiot x jest taki, że. Kwantyfikatory są – jak
twierdzi Manfred Geier – niejako wciśniętymi w logiczny kaftan bezpieczeństwa
przedstawieniami tradycyjnego, ontologicznego sposobu mówienia. A prawdziwość bądź fałszywość skwantyfikowanej
wypowiedzi z reguły zależy od tego, co zaliczymy do dziedziny bytów i jakie nadamy
mu cechy (predykaty).
Zdaniem Quine’a, być to znaczy być
wartością (związanej) zmiennej [to be is to
be the value of a (bound) variable].
Notacja podstawowa zaproponowana przez Quine’ a ujmuje prostą
emanacją zasady Ockhama; odrzuca zbędne elementy, wielkości,
jako entia non grata. Nie przyjmuje za dane więcej rzeczy, niż
jest to bezwarunkowo konieczne
– a nie są konieczne elementy nie-
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dające określonej wartości, będącej
funkcją istnienia lub znaczenia, za
którymi nie stoi ponadto konkretne świadectwo (argument). Ciekawe byłoby przeanalizowanie tego
stwierdzenia w przypadkach sądów
ocennych, takich jak dobry, zły,
piękny, szpetny, znikomy, nieznaczny stopień, wysoki stopień (np.
społecznej szkodliwości). Brakuje
w tych przypadkach arytmetycznych, a zatem najbardziej wymiernych kryteriów wartości. W tym
obszarze dochodzi często do odmiennych rezultatów w procesie
ustalania znaczeń między różnymi
podmiotami poznawczymi.
Kryje się tu wytłumaczenie, dlaczego
tak często sądy różnych składów osobowych i instancji różnią się w ustaleniach
odnoszących się do oceny np. stopnia społecznej szkodliwości czynu mającej wpływ
na wymiar kary, a nawet jej znikomości czy
nieznaczności, dającej podstawę do uniewinnienia sprawcy lub umorzenia postępowania.
Relacje między zdaniami
okazjonalnymi a uniwersalnymi
według Quine’a
Jak zauważa Willard Quine, zdania
obserwacyjne (deskryptywne) stanowią
bramę wejściową do języka. Używamy ich
w pierwszej kolejności, ponieważ wymagają
jedynie skojarzenia (asocjacji) z ich aktualnymi epizodami. Nie ma tu więc żadnej
arrière-pensée, jakiejkolwiek potrzeby dedukcji czy odwoływania się do domysłu.
Dzieje się tak dlatego, że inni użytkownicy języka skojarzyli te zdania z takimi
samymi pobudzeniami w podobnych okolicznościach, tworząc w świadomości po-

Język argumentacji. Założenia wstępne

dobieństwo percepcyjne, pozwalające na
intersubiektywne porozumienie. Zdanie
obserwacyjne ma to do siebie, że można
się go nauczyć przez bezpośrednie warunkowanie. Oczywiście takie zdanie jest
formułowane z kategorii pojęć, które kryją
w sobie obraz postrzeganego świata.
Zdania okazjonalne, tj. obserwacyjne
(protokolarne, obrazujące dane stany rzeczy), mają źródło w subiektywizmie podmiotu twierdzącego. To często nie wystarcza
wszakże do osiągnięcia porozumienia co
do ich prawdziwości. Stąd, jak słusznie zauważa Quine, należy skonfrontować je ze
zdaniami stałymi (uniwersalnymi). Zdanie
stałe – zwane także uniwersalnym – zachowuje swą moc wiążącą co najmniej przez
pewien czas, a jego uniwersalność wynika
z treści praw, zasad czy reguł, które wiążąco ustalają sens znaczeniowy tych zdań.
Na czym zatem polega różnica między zasadnym stosowaniem języka w przypadku
zdań okazjonalnych (obserwacyjnych) oraz
zdań uniwersalnych? Otóż potwierdzenie
zdania okazjonalnego (tzn. egzystencjalnego wedle Poppera) musi być za każdym
razem determinowane tym, co było lub jest
w danym czasie obserwowalne, uwzględniając istnienie warunków prawdziwości takiego aktu poznania. Należy zatem posiąść
wiedzę o tym, w jakich sytuacjach należy
potwierdzić takie zdania, a w jakich im zaprzeczyć. Gdy chodzi o zdania uniwersalne,
zanika możliwość owocnego konfrontowania ich z aktualnymi epizodami pobudzeń
zmysłowych. Tkwi w nas intelektualna
dyspozycja do potwierdzania zdania, takiego np., że kto przekracza dozwoloną
prędkość, popełnia wykroczenie w ruchu
drogowym. Zdania uniwersalne są odporne
na chwilowe zmiany sytuacji. Potwierdzenie i zaprzeczenie, uznawanie i odrzucanie
nie wyczerpuje wszakże wszystkich spo-

sobów używana zdań. Zdania okazjonalne
(egzystencjalne), stwierdzające określony
stan rzeczy, bywają akceptowane z określoną motywacją (intencją) ustalania ich
związku z określoną teorią, zasadą lub prawem, jakie znajdujemy w obowiązującym
zdaniu uniwersalnym. Zdania stale, dla
których sensem jest desygnowana w nich
reguła, stanowią ogniwa pośredniczące
nie tylko w rozwijaniu nauki czy rozmaitych teorii (np. jako hasła alternatywnych
hipotez w jakiejś problematycznej argumentacji), ale są one także użyteczne do
potwierdzenia zasadności (prawdziwości)
naszych wypowiedzi o określonych faktach
zawartych w zdaniach egzystencjalnych
(okazjonalnych) lub atrybutywnych (ocennych). Zdania stałe wyrażające określoną
prawdę potwierdzają zasadność (trafność)
zdań okazjonalnych (egzystencjalnych); są
zatem ich argumentami prawdziwościowymi. I odwrotnie, zdania okazjonalne
potwierdzają na zasadzie indukcji istnienie
określonych prawd wyrażanych w zdaniach
stałych – i w tym znaczeniu poprzez egzemplifikację empiryczną uwierzytelniają
funkcjonowanie praw ujętych w zdaniach
uniwersalnych. Zdania okazjonalne (opisowe) można uznać za sensowne po poddaniu
ich testowi potwierdzenia lub zaprzeczenia,
z zastosowaniem kryteriów i zasad warunkujących prawdziwość procesu percepcji.
Mamy tu do czynienia z zespoleniem idei
reprezentacyjności z ideą normatywności,
zespoleniem języka opisowego z językiem
argumentacyjnym, zawierającym kryteria wartościujące trafność danego opisu
rzeczywistości (Crispin Wright). Krótko
mówiąc, w zdaniach prawdziwych dążymy do reprezentowania tego, jak mają się
spostrzegane rzeczy. I formowanie takich
właśnie zdań jest celem takich szczerych
i poważnych wypowiedzi (element repre-

27

Dariusz Czajka

zentacyjności). Ale owa minimalna treść
zdania opisującego nie wyczerpuje naszych
pretensji do stwierdzania prawdziwości
zdań okazjonalnych; należy dodać do tego
komponent normatywności, zasadzający się
na przekonaniu, że prawda naszych konstatacji zawartych w zdaniach asertorycznych
(opisowych) dopełnia się innymi elementami – takimi jak to, że prawda może z zasady
wykraczać poza dostępne świadectwo, że
rozbieżność opinii w zakresie zdań pretendujących do prawdziwości musi być tłumaczona brakiem informacji lub błędami
poznawczymi oraz że fakty, które zdania
prawdziwie reprezentują, odgrywają jeszcze
inną rolę poza samym czynieniem owych
zdań prawdziwymi. Dlatego, mimo że zdania opisujące są przyjmowane prima facie za
prawdziwe, należy sprawdzić ich wiarygodność – stosując kryteria, jakich dostarczają
zdania uniwersalne, określające, w jakich
warunkach nasza perspektywa poznawcza
jest optymalna albo jedynie satysfakcjonująca. Lub też odwrotnie. Zgodzić się należy
w tej mierze z cytowanym wyżej D. Davidsonem: uczymy się warunków prawdziwości zdań okazjonalnych, poznając kryteria
i zasady, przy spełnieniu których możemy
uznać, że wypowiadane zdanie opisujące rzeczywistość (stan faktyczny) można
uznać za wiarygodne stosując metajęzyk argumentacji. Warunki prawdziwości należą
do języka argumentacyjnego, dzięki któremu obiektywizujemy subiektywne procesy
poznawcze. Jak słusznie zauważył w tym
kontekście Vilfredo Pareto, zjawisko obiektywne przedstawia się naszemu umysłowi
jedynie w postaci zjawiska subiektywnego,
w następstwie czego to właśnie zjawisko
subiektywne jest bezpośrednią przyczyną
naszych decyzji poznawczych, a następnie
działań. Aby zatem nasze procesy poznawcze i działania miały stempel obiektywno-
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ści, winny mieć u podstaw zastosowanie się
do – uznawanych przez daną społeczność
– kryteriów i warunków trafności, optymalizacji, prawdziwości itd.
Referencyjno-inferencyjna metoda ustalania i weryfikacji znaczeń. Zagadnienia szczegółowe
Słowa, jakich używamy w każdym
zdaniu wypowiadanym na piśmie
lub ustnie – jak metaforycznie zauważa John Hospers – przypomina etykietę na butelce. Etykieta
mówi, co jest w butelce; a jeśli dwie
butelki mają różną zawartość, ważne jest, by nie umieszczać na nich
tej samej etykiety. Słowa to znaki
konwencjonalne stworzone przez
ludzi. W wypadku takich konwencjonalnych znaków to właśnie oni
postanawiają, których A będzie się
używać do zastępowania których B.
Każde słowo ma tu jakąś robotę do
wykonania; innymi słowy ma swoją
funkcję i cel. Kiedy możemy uznać,
że znamy znaczenie słowa czy znaku? Gdy znamy regułę jego użycia
w aspekcie syntaktycznej budowy
składni czy też semantycznego odniesienia przedmiotowego. Owa
reguła ściśle wiąże się z funkcją
danego słowa czy zdania; kiedy
bowiem myślimy o regule użycia,
skojarzenie prowadzi nas do takich
pojęć jak definicja, intensja lub ekstensja, konotacja i denotacja, bądź
też do nominalistycznego podziału
na tzw. nazwy pierwszej lub drugiej
intencji.
Powtórzmy raz jeszcze: dwa podstawowe typy tych relacji wywodzących się z lo-
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giki zdań, w szczególności zaś z obszaru
semantyki, determinują dyskurs argumentacyjny; jest to związek referencyjny i inferencyjny. Referencja oznacza odniesienie
przedmiotowe znaku zdaniowego (słowa,
pojęcia) do określonej rzeczy (lub stanu
rzeczy, zjawiska). Relację referencji bada się
przy zastosowaniu dwóch metod: definicji
lub analizy strukturalnej (atrybutywnej),
polegającej na identyfikowaniu własności
strukturalnych i funkcjonalnych pojęć tworzących indywidua i klasy (typy). Referencja to także ustalenie sensu znaczeniowego
autonomicznych jednostek gramatycznych,
jakimi są zdania. Inferencja natomiast oznacza bądź logiczne, bądź funkcjonalne wynikanie zdań. Te dwa modele poszukiwania
sensu znaczeniowego zdań obrazujących
rzeczywistość są nie tylko istotą procesu
argumentacji uzasadniającej (potwierdzającej) prawdziwość twierdzeń opisujących
lub wartościujących określone stany rzeczy,
lecz zarazem ów proces determinują.
Model referencyjny logicy i ontolodzy
języka rozumieją dwojako: bądź to jako reguły substytucyjnego podstawiania, bądź
też kwantyfikacji przedmiotowej.
Substytucja oznacza relację zastępowania jednego pojęcia drugim. Np. argument
rozumiemy jak rację, przesłankę wniosku
itd. W procesie wykładni semantycznej
transformacja substytucyjna ma charakter
równoważnościowy. Mechanizm uczenia
się i stosowania transformacji równoważnościowej wydaje się prosty; wystarczy zauważyć, że pewne konstrukcje, zwroty czy
wypowiedzi są wzajemnie wymienialne;
słowo a jest rzeczą x tak, że rezultat zastosowania operatora substytucji (a) vice (x)
do danego rezultatu jest rezultatem substytucji.
Kwestia konkretyzacji (w procesie ontologizacji znaczeń) terminów ogólnych

– takich jak np. „kto”, w przeciwieństwie
do definicji człowieka, osoby fizycznej wyposażanej w określone predykaty (cechy
mentalne) – jest w istocie niczym innym
jak właśnie procesem substytucji.
Substytucja występuje jako zamiana
terminu ogólnego na termin jednostkowy
lub mniej ogólny; i odwrotnie – w operacji
generalizowania termin jednostkowy zastępujemy terminem ogólnym, np. wykorzystując funkcje inkluzji danego elementu
(podklasy) do danego zbioru klasy generalnej. W ramach kwantyfikacji substytucyjnej
możemy wyróżnić kwantyfikację uniwersalną oraz egzystencjalną. Tę uniwersalną
uważa się za prawdziwą zawsze i tylko wtedy, gdy zdanie otwarte, które występuje po
kwantyfikatorze, jest prawdziwe dla każdego podstawienia pod zmienną. Kwantyfikację egzystencjalną uważa się natomiast za
prawdziwą zawsze i tylko wtedy, gdy zdanie otwarte występujące po kwantyfikatorze jest prawdziwe co najmniej dla jednego
podstawienia.
W myśl drugiego stanowiska – referencyjnego – zmienna kwantyfikacji rozumiana jest przedmiotowo; odnosi się bowiem
do pewnego rodzaju przedmiotów, jako
pewnych wartości, przy czym przedmioty
te mają swe nazwy lub deskrypcje; każde
x jest takie, że i pewne x jest takie, że…
Odniesienie przedmiotowe jest istotą weryfikacji materialnej służącej wykazaniu
konweniencji pomiędzy światem naszych
myśli a światem przedmiotów zewnętrznych.
Zmienna występująca w konstrukcji
‘taki, że’ jest w istocie zaimkiem względnym
i ma genetycznie substytucyjny charakter.
Wyrażenia ‘x jest rzeczą taką, że’ uczymy się
przez transformację równoważnościową,
która wyraźnie korzysta z substytucji. Np.
pies jest zwierzęciem, człowiek to rozumne
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zwierzę itd. Jednakże esencją dyskursu ontologicznego jest zmienna przedmiotowa,
a nie jedynie formalnologiczna zmienna
substytucyjna. Kiedy wypowiadamy się za
pomocą prostych zdań kategorycznych,
mówimy o przedmiotach z ograniczonego
zakresu; wszystkie (kwantyfikator) psy są
zwierzętami, niektóre jabłka są czerwone –
bez żadnych założeń co do tego, jakie inne
przedmioty oprócz jabłek i zwierząt mogą
lub nie mogą istnieć. Kwantyfikacja dostarcza pożądanej zwięzłej formuły aparatu
referencyjnego. Z chwilą, gdy sformułuje
się daną teorię w kwantyfikacyjnym stylu,
o przedmiotach odniesienia tej teorii można powiedzieć po prostu, że są nimi wartości jej skwantyfikowanych zmiennych.
Weźmy na przykład obronę konieczną.
Czym w przypadku tego zwrotu atrybutywnego jest transformacja równoważnościowa? To procedura ustalania istnienia
własności (wartości zmiennych) współoznaczających to molekularne pojęcie.
Odwołujemy się do autorytatywnego
źródła wiedzy, czyli do tekstu zawartego w przepisie art. 25 § 1 k.k., stanowiącym, że: „Nie popełnia przestępstwa, kto
w obronie koniecznej odpiera bezpośredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro
chronione prawem”.
Jest to definicja legalna instytucji prawa
materialnego – obrony koniecznej, stanowiąca tzw. pierwszy stopień referencyjnego poszukiwania adekwatnych odniesień
przedmiotowych dla danego pojęcia. Drugim stopniem odniesienia będzie znalezienie ontologicznych desygnatów takich
pojęć, jak bezpośredniość i bezprawność
zamachu. A zatem poszukiwanie faktów,
które wykazują ów bezpośredni i bezprawny zamach z punktu widzenia trafnego rozumienia instytucji obrony koniecznej.
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Na kolejnym poziomie dekodowania
znaczeń użyjemy inferencyjnych współzależności między zdaniami, subsumując
ustalane dla danego przypadku fakty empiryczne (stosownie udowodnione) pod
zinterpretowane fakty normatywne. Jest to
tzw. inferencja wertykalna – w przeciwieństwie do inferencji horyzontalnej, polegającej na relacjach wynikania zdań.
W pierwszym przypadku badamy
związek referencyjny między danym znakiem zdaniowym a wyrażanym przezeń
pojęciem. Jest bowiem oczywiste, że każdy
znak denotuje intencjonalnie zakodowaną
idee. Np. znak słowny „kto” denotuje osobę
fizyczną. Pomiędzy wyrazem „kto” (tak się
zaczyna niemal każda norma prawa karnego materialnego definiująca konkretne
przestępstwo) a wyrazami osoba fizyczna,
człowiek – zachodzi stosunek substytucyjności (równoważnej wymienialności). Ale
na tym nie kończy się problem weryfikacji
formalnej; winniśmy bowiem w razie konieczności podać definicję osoby fizycznej
użytą w danym kontekście systemu wiedzy. W drugim etapie procesu ustalania
znaczenia zdania i uobecnionego w nim
sądu egzystencjalnego lub atrybutywnego stosujemy tzw. weryfikację materialną, która jest kwantyfikacją ontologiczną,
czyli relacją odniesienia przedmiotowego
(faktualnego). Następuje tu konkretyzacja
– eksplikacja ontologiczna. Badamy więc,
czy ma miejsce korespondencja zdań opisujących rzeczywistość z realnymi faktami
(przedmiotami poznawczymi bytującymi
niezależnie i autonomicznie od naszego
umysłu); przy czym ową tajemniczą korespondencję (czy mówiąc inaczej – adekwację) potwierdzamy argumentami, które
definiują warunki (przesłanki) prawdziwości materialnej.
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Podsumowując: referencja polega
po pierwsze na związkach równoważności (substytucji, synonimiczności) pomiędzy danym wyrazem
(słowem) lub całym wyrażeniem
(zdaniem) a wiązką własności, jaką
generuje ów wyraz, słowo, wyrażenie lub zdanie; po drugie zaś – na
stosunku adekwacji pomiędzy myślą a rzeczywistym stanem rzeczy,
będącym przedmiotem naszego
poznania.
Na poziomie ustalania znaczeń, stosując
koncepcję zarówno substytucyjnego podstawiania, jak i relację odniesienia przedmiotowego – mamy z reguły do czynienia
z weryfikacją dwustopniową. W pierwszym
kroku ustalamy sens znaczeniowy danego
pojęcia – czyli jego konotację (intensję);
w drugim natomiast określamy strukturę
faktualną danego pojęcia – tzn. jego przedmiotową denotację (ekstensję).
Koncepcja ta nie była obca już przywoływanemu wcześniej J.L. Austinowi,
który podkreślał, że aby dało się mówić
językiem o świecie i jego przedmiotach
(faktach empirycznych), potrzebne są
konwencje odniesienia – ustalające, do jakiego obiektu odnosi się dane wyrażenie
w każdej sytuacji wypowiadania zdania
(twierdzącego), które owo wyrażenie zawiera. Przyjmujemy po prostu, że każdy
obiekt ma przyporządkowane sobie słowo (pojęcie), które się doń bezpośrednio
odnosi, a każde słowo ma podobnie swój
obiekt; tworzymy zatem substytucyjną
koncepcję adekwatnych odniesień, tworzącą relację symetrii pomiędzy pojęciem
(słowem) a jego przedmiotem.
Konwencje wiążą się w procedurach
językowego prawodawstwa z dwoma zagadnieniami:

1) nadawaniem i rozumieniem nazwy;
2) nadawaniem i rozumieniem sensu.
Argumentacja formalna wskazuje na
trafność lub nietrafność semantycznych
desygnatów pojęć, identyfikując ich źródła,
kryteria klasyfikacyjne, zakres i treść.
Nadawanie nazwy polega na
przyporządkowywaniu danego
wyrażenia pewnemu obiektowi
(typowi) – jako jego nazwy. Nadawanie sensu (z punktu widzenia
definicyjnej trafności) polega natomiast na przyporządkowywaniu
obiektu (typu) pewnemu wyrażeniu – właśnie jako jego sensu.
Te dwie procedury prowadzą do
tego samego wyniku; gdy użyjemy którejś z nich, to dany obiekt
(typ, klasa) zgodnie z jego naturą zostanie przypisany na mocy
konwencji pewnemu wyrażeniu
– swojej nazwie – jako sens tego
słowa (pojęcia). Tworzą się zatem
logiczno-funkcjonalne konstrukcje adekwatnego i symetrycznego
odniesienia słowa do jego przedmiotu (obiektu).

John Austin również dostrzega, że ucząc
się języka oraz zasad jego używania, przyswajamy sobie w pierwszej kolejności owe
konwencje odniesień przedmiotowych,
a także konteksty. Argumentacja semantyczna jest rodzajem formułowania zdań
twierdzących zawierających z jednej strony
określone słowa, z drugiej zaś przedmioty
(obiekty) przyporządkowane danemu pojęciu (wyrażeniu) i stanowiące ich argument
znaczeniowy. Podanie definicji lub opis typologiczny znaczenia danego pojęcia – tj.
ustalenie jego sensu przedmiotowego – stanowi wszak istotę wykładni semantycznej
przepisów (norm prawnych). Dlatego też
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w tej procedurze możemy popełnić dwa
rodzaje błędów:
1) błąd nazywania;
2) błąd odniesienia.
Jak zauważa W. Quine, istnieje ścisła
relacja funkcjonalna pomiędzy referencją
słów a świadomym zabiegiem reifikacji
(nadaniem znaczenia przedmiotowego).
Niektóre terminy odnoszą się (refer) do
obiektów tego czy innego rodzaju – ludzi, kamieni lub przedmiotów abstrakcyjnych, jak liczby czy idee. Jeśli dla celów
naszej koncepcji teoretycznej uznajemy,
że istnieją takie czy inne przedmioty,
to tym samym je reifikujemy. Zdaniem
Quine’a referencja terminów ogólnych –
rzeczowników pospolitych, przymiotników, czasowników nieprzechodnich – to
denotacja. Królik denotuje każdego królika. Natomiast referencja terminu jednostkowego lub nazwy własnej to desygnacja
wyszczególniająca tylko jeden przedmiot.
Trzecim rodzajem referencji jest nabieranie wartości (własności) przez tzw. zmienne; w tym wypadku zmienna odnosi się do
swoich wartości. Taką referencję nazwiemy atrybutywną.
Referencyjna koncepcja
dwustopniowego odniesienia
przedmiotowego. Intensja
a ekstensja według Carnapa,
Lewisa, Fregego i Putnama
Przynajmniej od czasów średniowiecza
piszący na temat teorii znaczenia twierdzą,
że odkryli dwuznaczność potocznego pojęcia znaczenia i w celu jej usunięcia wprowadzają parę terminów – takie jak ekstensja
i intensja (R. Carnap, C.I. Lewis), konotacja
i denotacja ( J.S. Mill) bądź nominat i sens
(G. Frege).
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Ekstensją wyrażenia nazwowego jest
w zwykłej mowie logików po prostu zbiór
przedmiotów, do których to wyrażenie się
odnosi. I tak, królik w potocznym sensie
tego słowa w języku polskim odnosi się do
każdego królika i do niczego innego, toteż
ekstensją wyrazu królik jest tylko i wyłącznie zbiór królików.
Intensja natomiast oznacza znaczenie
sensu stricto, tj. pojęcie rozumiane jako byt
umysłowy. Przypomnijmy tu dwuelementową relację G. Fregego – odnoszącą się do
pojęcia jako funkcji i sensu znaczeniowego jako argumentu. Tak rozumiana teoria
znaczenia została przezeń wzniesiona na
dwóch niepodważalnych założeniach:
1) znajomość znaczenia nazwy jest kwestią
znajdowania się w określonym stanie
psychicznym (w sensie obejmującym
stany pamięci i dyspozycje psychiczne);
2) znaczenie wyrazu w sensie intensji wyznacza jego ekstensje – w tym sensie,
że tożsamość intensji pociąga za sobą
(wywodzi z siebie) tożsamość ekstensji.
Jak słusznie jednak zauważył Hilary Putnam, są to założenia idealistyczne; swoisty docelowy punkt
systemu semantycznego, do którego to punktu powinniśmy dążyć,
jednak bez gwarancji, że do niego
dotrzemy. Istotnym wytłumaczeniem i uzasadnieniem tego poglądu są socjolingwistyczny rodowód
znaczeń tak trafnie określony przez
H. Putnama w następującej regule:
„W każdej społeczności językowej
występuje podział pracy językowej,
to znaczy każda społeczność posiada pewną liczbę terminów, których kryteria stosowalności znane
są wyłącznie pewnemu podzbiorowi jej uczestników (np. prawnikom,
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inżynierom, lekarzom, chemikom
itd.), a posługiwanie się tymi terminami w określonych kontekstach
sytuacyjnych opiera się na ustrukturyzowanej współpracy między
nimi a uczestnikami należącymi do
odpowiednich podzbiorów”.
Ważne jest też inne spostrzeżenie przywołanego tu autora, to
mianowicie, że każdy przeciętny
użytkownik języka przyswaja sobie termin podlegający podziałowi
pracy językowej, nie przyswaja sobie natomiast niczego, co by ustalało ekstensje tego terminu. W tym
sensie nauka w każdej dyscyplinie
wiedzy dąży do opanowania nie
tylko samych pojęć i związków pomiędzy nimi, ale przede wszystkim
do zinterpretowania ich kontekstu
oraz zakresu ekstensjonalnego
(przedmiotowego).
Uzasadnia to tezę o anachroniczności
i nieprzydatności w nauce wykładni prawa
reguły clara non sunt interpretanda. Każdy
znak i zdanie normatywne musi bowiem
podlegać interpretacji ustalającej (określającej) tzw. sens ekstensjonalny – innymi
słowy, zakres przedmiotowy danej normy
prawnej oraz jej znaczenie systemowe.
W szczególności ekstensji danego terminu w sposób oczywisty nie ustala stan psychiczny pojedynczego użytkownika języka;
ustala ją dopiero socjolingwistyczny stan
zbiorowego ciała językowego, do którego
należy tenże użytkownik.
Każde więc pojęcie normatywne, każde
zdanie będące funkcjonalną jednostką zwaną normą prawną – podlega co najmniej
dwufazowej wykładni. Pierwsza faza odnosi się do ustalenia odniesienia przedmiotowego użytego pojęcia lub zdania, a zatem

wskazania substytutu zawartego w innym
równoważnym pojęciu (mniej symbolicznym) – np. wyraz „kto” zastępujemy wyrazem „człowiek”. Druga faza należy już do
interpretacji ontologicznej i opisuje zestaw
cech (własności) koincydujących ze sobą
(składających się ekstensjonalnie na ontologiczny sens danego pojęcia). Na przykład:
człowiek, który jest w stanie zrozumieć
znaczenie swego czynu i dojrzale pokierować swoim postępowaniem; człowiek, który jest pełnoletni, człowiek mający zdolność
do czynności prawnych itd.
Dlatego też każdy użytkownik języka
potocznego, symbolicznego winien znać
podstawowe reguły paradygmatyczne owego języka zakodowane w źródłach autorytatywnej, często też skodyfikowanej wiedzy.
Powinien znać zasady metodologiczne
poznawania sensów i znaczeń używanych
wyrazów, słów – podanych np. w definicjach słownikowych lub odnoszących się
bezpośrednio do intencjonalnych wiązek
własności wyznaczanych przez funkcję
użycia danego pojęcia.
W kontekście analizy znaczeniowej
dość wpływowa jest koncepcja R. Carnapa,
który scharakteryzował związki referencyjne pomiędzy intensją a ekstensją. Jego zdaniem różnica między dwiema operacjami:
rozumieniem znaczenia danego wyrażenia
a badaniem tego, jak ma się ono do faktycznego stanu świata – uzasadnia dokonanie rozróżnienia między dwiema różnymi
własnościami semantycznymi. Jego ujęcie
kwestii intensji i ekstensji podejmuje zarazem próbę wytłumaczenia tych własności.
Metoda semantyczna Carnapa zawiera
dwa rodzaje operacji związanych z określonym wyrażeniem językowym, w szczególności zdaniem oznajmującym i jego
częściami. Pierwsza operacja to analiza
danego wyrażenia, która dąży do zrozu-
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mienia lub uchwycenia jego znaczenia. Ma
ona charakter logiczny lub semantyczny,
a w swej postaci technicznej oparta jest
na regułach semantycznych odnoszących
się do owego wyrażenia. Druga z operacji
sprowadza się zaś do badania faktycznej
sytuacji, z którą związane jest dane wyrażenie. Tej z kolei przyświeca cel ustalenia
faktycznej prawdziwości; nie ma ona przy
tym charakteru tylko czysto logicznego, ale
również empiryczny.
W danym wyrażeniu odróżnić możemy dwa aspekty (czynniki) związane z tymi operacjami. Pierwszy
aspekt to ta strona wyrażenia, którą
można wyznaczyć stosując jedynie
pierwszą z operacji, czyli rozumienie nieodwołujące się do wiedzy
o faktach. Jest on tym, co zazwyczaj nazywa się znaczeniem wyrażenia. Na gruncie metody Carnapa
eksplikuje się go przez techniczne
pojęcie intensji. Drugi aspekt wyznaczamy natomiast odwołując
się do obu operacji jednocześnie.
Znając znaczenie, poprzez badanie faktów odkrywamy, do jakich
fragmentów faktycznego świata się
to pojęcie stosuje; czynnik ów jest
wyeksplikowany przez techniczne
pojęcie ekstensji. W konsekwencji wobec każdego zrozumiałego
dla nas wyrażenia można postawić
pytania o znaczenie oraz zastosowanie wyrażenia do faktów. Wyrażenie ma więc – zdaniem Carnapa
– po pierwsze intensję, a po drugiej
ekstensję. Metoda ekstensji i intensji potrzebuje tylko jednego wyrażenia oraz mówi jedynie o dwóch
przedmiotach. Warto przy tym
pamiętać, że fundamentalne dla
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przyjętej metody jest pojęcie równoważności.
Np. ekstensję danego predykatu stanowi
klasa indywiduów, do których ten predykat
się stosuje. A jego intensję – własność, którą
wyraża. Za ekstensję samodzielnego zdania
uznajemy natomiast jego wartość logiczną
(prawdę lub fałsz), a za jego intensję sąd
wyrażany przez to zdanie. Wreszcie ekstensja wyrażenia indywiduowego to indywiduum, do którego odnosi się to wyrażenie,
a jego intensja – wyrażane przezeń pojęcie
określające owe indywidua.
Podsumowując: najistotniejszym przejawem omawianej metody jest stwierdzenie, że znaczenie wyrazu w sensie intensji
wyznacza (determinuje) jego ekstensję
– w takim rozumieniu, że tożsamość intensji pociąga za sobą tożsamość ekstensji.
Intensja jako jednoznaczna funkcja pojęcia
determinuje kontekst ekstensjonalny, czyli
ontologiczny tego pojęcia.
Także Clarence Irving Lewis posługuje się pojęciami ekstensji i intensji
w podobny sposób do tego proponowanego przez Carnapa. Nadto
wprowadził on wszakże do systemu
pojęcie komprehensji, które zakłada
dopuszczenie przedmiotów możliwych, lecz nierzeczywistych. C.I. Lewis wyjaśnia swoje główne pojęcia
jak następuje: „Wszystkie terminy
mają znaczenie w sensie czy formie
denotacji lub ekstensji; i wszystkie
mają znaczenie w formie konotacji
lub intensji”.

Denotacja terminu jest klasą wszystkich
istniejących rzeczy, do których ten termin
poprawnie się stosuje. Komprehensją terminu jest natomiast kategoria wszystkich
rzeczy dających się niesprzecznie pomyśleć,
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do których ten termin by się poprawnie
stosował; powiedzmy kwadrat obejmuje
wszystkie rzeczywiste, wyobrażalne kwadraty, lecz nie obejmuje już na przykład
figur okrągłych.
W tradycyjnym ujęciu konotacja lub
intensja jest wyznaczona przez każdą jego
definicję; denotacja (lub inaczej ekstensja)
to zaś opis wiązki własności danego pojęcia.
H. Putnam podważył jednak trafność tej
idealistycznej koncepcji – twierdząc, że nie
ma logicznej zależności pomiędzy intensją
a jej ekstensją. Zaproponował w to miejsce
inny wzór – metodę wektorowego ustalania
znaczenia pojęć.
Krótko mówiąc, postuluje on definiowanie znaczenia nie przez
określenie konkretnego przedmiotu, który zostanie utożsamiony ze
znaczeniem, lecz przez ustalenie
normalnej formy opisu znaczenia.
Wiedząc, jak wygląda owa normalna forma opisu znaczenia określonego wyrazu – będziemy zarazem
wiedzieć, czym jest znaczenie w jakimkolwiek sensie. Proponuje przy
tym, by za normalną formę opisu
znaczenia wyrazu uznać pewien
skończony ciąg lub wektor o następujących składowych:
1) odpowiednie dla danego wyrazu
charakteryzatory składniowe;
2) odpowiednie dla danego wyrazu
charakteryzatory semantyczne –
np. osoba fizyczna, osoba prawna, znikomy stopień społecznej
szkodliwości;
3) opis dodatkowych elementów
stereotypu (paradygmatu znaczeniowego), jeżeli takie są –
ewentualnie należy je ustalić;
4) opis ekstensji.

H. Putnam twierdzi, że wszystkie składowe wektora znaczenia oprócz ekstensji
reprezentują hipotezę na temat kompetencji językowej indywidualnego rozmówcy.
Podaje przy tym następujący przykład.
Normalna forma opisu znaczenia terminu ‘woda’ mogłaby przedstawiać się następująco:
Charakteryzatory. Stereotyp. Ekstensja
Skladniowe semantyczne. H2O

Rzeczownik masowy rodzaj naturalny. Bezbarwna,
Konkretny. Ciecz przezroczysta
 Bez smaku

 Gasi pragnienie
Alternatywna metoda odniesienia przedmiotowego. Koncepcja
sensu i nominatu Fregego
Alternatywną, choć w wielu miejscach komplementarną metodą
analizy semantycznej znaczeń,
jest metoda stosunku nazywania.
W stosunku do tych wcześniej
prezentowanych – czyli metody
ekstensji i intensji Carnapa oraz metody wektorowej Putnama – jest to
metoda bardziej rozpowszechniona. Sprowadza się do traktowania
wyrażeń jako nazw przedmiotów
(konkretnych lub abstrakcyjnych,
substancjalnych i idealnych), z zastosowaniem przy tym następujących zasad:
1. Każda nazwa ma dokładnie jeden nominat (tzn. przedmiot,
który nazywa);
2. Każde zdanie mówi o nominatach nazw, które w nim występują;
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3. Jeśli zastąpimy nazwę występującą w zdaniu prawdziwym inną
nazwą, która ma ten sam nominat, zdanie pozostanie prawdziwe.
Innymi słowy, metoda stosunku
nazywania opiera się na trzech zasadach:
 jednoznaczności,
 przedmiotu zdania (principle of
subject matter) oraz
 wymienialności.
Zasada jednoznaczności mówi, że każde
wyrażenie użyte nazwowo, w określonym
kontekście, jest nazwą dokładnie jednego
przedmiotu, który określamy mianem nominatu tego wyrażenia.
Zasada przedmiotu zdania mówi o tym,
że zdanie traktuje o nominatach nazw, które w nim występują – ich właśnie dotyczy,
zawiera je w swojej treści.
Zasada wymienialności (inaczej zwana
zasadą podstawialności lub zastępowalności) przybiera jedną z następujących
postaci:
a) jeśli dwa zdania nazywają ten sam przedmiot, wówczas zdanie prawdziwe pozostaje takim również wtedy, gdy zamieni
się jedno wyrażenie na drugie.
b) jeśli zdanie tożsamościowe (‘identyczne
z’, ‘będące tym samym, co’) jest prawdziwe, wówczas dwa jego argumenty są
wszędzie wymienialne.
Oczywiście zasada jednoznaczności stosuje się tylko do właściwie zbudowanych
języków, niezawierających wieloznaczności (tzn. jego pojęcia nie są polisemantyczne).
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Fregeańskie rozróżnienie sensu
i nominatu. Zagadnienia szczegółowe
Dla każdej nazwy Gottlob Frege rozróżnia jej nominat, czyli nazywany przez
nią przedmiot, oraz jej sens, czyli sposób,
w jaki przedmiot jest dany. W wywodach
Fregego widać, że jego pojęcie nominatów
spełnia wyżej przywołane kryteria stosunku
nazywania.
Wedlug Fregego nominatem zdania
rozważanego poza kontekstem jest jego
wartość logiczna. Sensem takiego zdania
jest zaś wyrażany przez nie sąd. Niemniej
jednak, gdy zdanie występuje w kontekście
obocznym (nieekstensjonalnym), wówczas
jego nominatem jest ten sam sąd, który był
wcześniej jego sensem.
Konkretyzując, rozróżnienie Fregego jest przeprowadzone w następujący
sposób: niektóre wyrażenia są nazwami
przedmiotów (rozumianych jako konkrety
i abstrakty) i mówi się o nich że nazywają się ‘przedmioty’. Od nominatów, czyli
przedmiotu nazywanego przez wyrażenie,
odróżnia się zaś sens wyrażenia. Jest nim
mianowicie sposób, w jaki nominat jest
dany przez wyrażenie. Frege ustanawia ponadto pewne kanoniczne zasady dotyczące
sensu. Pisze on, że podać sens wyrażenia to
po pierwsze określić coś, co użytkownicy
języka wychwytują w związku z nim, po
drugie zaś w pełni scharakteryzować to, na
czym polega uchwycenie przez nich tego
czegoś. Inaczej mówiąc, podać sens pewnego wyrażenia to podać pełną charakterystykę tej wiedzy, jaką użytkownicy języka
osiągają w związku z nim.
Następna zasada brzmi: jeśli wiemy
i rozumiemy, jaki jest świat, to sens określa
denotację, jego wartość semantyczną.
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Trzecia kanoniczna zasada brzmi następująco: sens wyrażenia złożonego jest
utworzony z sensów jego składników (dodajmy, że również i relacji między nimi).
Czwarta reguła mówi z kolei, że wyrażenie ma sens jedynie w kontekście zdania,
a przyjmując koncepcję holistyczną można
rzec, że zdanie ma sens w kontekście sensu
innych, funkcjonalnie warunkujących się
wzajem zdań.
Nominat a sens. Ekstensja i intensja. Kontekstualizacja ontologiczna oraz dogmatyczna
znaczeń
Wszystkie prezentowane pojęcia można
traktować jako reprezentacje dwóch składników znaczenia (w szerokim sensie). Pojęcia sensu i intensji odnoszą się przy tym
do znaczenia w ścisłym rozumieniu, czyli
tego, co wychwytujemy, gdy rozumiemy
wyrażenie, niekoniecznie znając przy tym
fakty. Pojęcie nominatów i ekstensji dotyczą natomiast tych zastosowań wyrażenia,
które zależą od faktów.
Podstawowa różnica między metodą Carnapa (ekstensja/intensja)
a metodą Fregego (nominat/sens)
polega na tym, że pierwsza z nich
nie zależy od kontekstu. Z jednej
strony wyrażenie należące do dobrze skrojonego i postulowanego
społecznie systemu językowego
zawsze ma jedną ekstensję i jedną intensję. Z drugiej jednak strony w pewnych kontekstach ma
ono swój zwykły nominat i zwykły
sens, w innych zaś oboczny sens
i oboczny nominat.
Wektorowa koncepcja ustalania
znaczenia postuluje identyfikowa-

nie trafnego opisu przedmiotu ulokowanego w pojęciu. Skuteczność
tych poszukiwań znaczeniowych
zależy od trafności argumentów
formalnych oraz materialnych (substancjalnych). Argumenty formalne
sprowadzają się do wskazania autorytatywnego źródła ustalania treści czy to intensji lub ekstensji, czy
też nominatu lub sensu. Argument
materialny uobecnia zaś treść wiedzy, która jest podstawą dla sądu
konkluzywnego, określającego
końcowy wynik procesu ustalania
znaczenia. Argument materialny – w braku precyzyjnej definicji
znaczeniowej pojęcia – polega na
znalezieniu funkcji ontologicznej
wyrazu; innymi słowy, stanowi odpowiedź na pytanie, jaki fakt ma
zobrazować dane pojęcie i gdzie
leży granica (punkt demarkacyjny)
zakresu znaczenia, tj. jakie fakty już
nie należą do znaczeniowej logiki
zbioru danego pojęcia.
Kontekstualizacja przekładu
znaczeniowego
Świat języka nie jest światem do końca umeblowanym. Jego niedookreśloność,
nieostrość czy też polisemantyczność – tudzież podatność na zabiegi twórcze interpretatorów – powoduje, że nie zachodzi
tutaj zjawisko izomorfii. Poszukiwanie
znaczenia intensji i zakresu przedmiotowego danego pojęcia (ekstensji) nie dzieje
się w formalnologicznej próżni abstrakcyjnych tworów. Język i jego pojęcia służą
życiu oraz społecznym wartościom, tj. komunikacji i działaniu. Dlatego też każdorazowo proces ustalania znaczeń nominatu
i sensu (lub jak kto woli intensji i ekstensji)
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winien uwzględniać stosowny kontekst ontologiczny i dogmatyczny.
Nelson Goodman nalega, ku naszemu
zdumieniu, abyśmy porzucili pojęcie jednego świata. Według niego konstruujemy
sobie wiele światów, których słuszność jest
zrelatywizowana wzgledem środka przekazu i komunikatu. Tworzymy w tym sensie rozmaite wersje zdarzeń, normy, które
określają, co jest słuszne, a co błędne – przy
czym tylko niektóre wersje zyskują stygmat
wiedzy intersubiektywnie akceptowanej.
Tutaj właśnie należy szukać źródeł naszej
konkluzywnej argumentacji. Jedyną rzeczywiście funkcjonującą ideą prawdy, jaką
mamy, jest prawda w sensie racjonalnej akceptowalności, w wystarczająco dogodnych
warunkach poznawczych. Czy zaś warunki
poznawcze są mniej, czy bardziej dogodne
zależy wszak zarówno od rodzaju dyskursu, jak i od samych rozmówców oraz typu
kontekstu psychologicznego i kulturowego,
w jakim się znajdujemy – można tu łatwo
zauważyć element pragmatyzmu w komunikacji społecznej. Mówienie o tym,
co słuszne, a co błędne w jakiejkolwiek
dziedzinie ma sens jedynie na tle pewnej
odziedziczonej tradycji – a przecież i same
tradycje podlegają krytyce i zmianom.
Podobnie twierdzi Thoralf Skolem, który zwraca uwagę, że żadna teoria znaczenia sama przez się nie wyznacza swojego
przedmiotu z izomorficzną dokładnością,
a zatem przekład i droga poszukiwania
znaczeń i ich uzasadniania nie jest zdeterminowana, lecz jedynie warunkowana kierunkowymi wskaźnikami funkcjonalnych
i systemowych odniesień .Nie możemy
także lekceważyć kontekstu psychologicznego, który jest nasączony ludzkimi pragnieniami, przeobrażonymi w konkretne
motywy poznawcze. Zgodnie z tym obrazem fakty mogą zależeć od naszych potrzeb
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epistemicznych, indywidualnej hierarchii
ważności rzeczy i decyzji; przy czym są
w tym liczne miękkie fakty, na poły zatopione w grzęzawisku mętnych i wzajemnie
się wyłączających znaczeń, występujących
szczególnie w obszarze naszych ocen.
Teorie semantyczne, które nie
utożsamiają wartości zdaniowej
z prawdą, również dostrzegają
relatywność wartości zdaniowej
zwanej znaczeniem – w tym sensie, że każde zdanie uznaje się za
trafne lub nietrafne, w zależności od zgodności (albo jej braku)
z określonymi punktami przestrzeni uznanej za wzorcowy punkt odniesienia. Konkretnie – odwołując
się do tzw. drzewa Kripkego –
uważa się, że stanowią one zbiory
węzłów, a poszczególne elementy
tego drzewa za stany informacji.
Według teorii semantycznej stosującej zrelatywizowane wartości
logiczne, to, że formuła przy danej
interpretacji okazuje się absolutnie
prawdziwa, będzie utożsamiane
z tym, że jest ona prawdziwa w odniesieniu do jednego lub większej
liczby znamiennych punktów przestrzeni, np. tego, który reprezentuje świat rzeczywisty lub istniejący
stan informacji. Oczywiście przy
ustalaniu prawdy semantycznej
bierzemy pod uwagę nie całą
wiedzę, lecz jedynie tzw. moduły
epistemiczne adekwatne do kontekstu tej części dyscypliny nauki
lub doświadczenia, które pasują do
analizowanego znaczeniowo zdania (tzw. jednostkowe paradygmaty wiedzy).
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Relatywizacja systemowa
interpretacji referencyjnej
Znaczenia są zaprogramowane i zakodowane w pojęciach i zdaniach, a bycie
zaprogramowanym w określony sposób
jest własnością funkcjonalną czy też – by
posłużyć się terminologią informatyczną
– software’ową. Własności funkcjonalne są
normalnie określone w pakietach; własności albo stany, dyspozycje typowego pakietu
są opisywane za pomocą pewnego wzorca.
Każda własność pozostaje w ścisłe określonych relacjach przyczynowo-skutkowych
z innymi własnościami wzorca (relacje systemowe). Zatem odniesienie systemowe
– czy innymi słowy, określenie znaczenia
danego pojęcia w związkach systemowych
– to drugi kierunek naszych starań w procesie ustalania znaczenia zdania lub pojęcia.
C.I. Lewis słusznie zauważa, że odniesienie przedmiotowe jest elementem
takiego pakietu własności; nie własności
autonomicznych jednostki znaczeniowej
jako takiej, ale własności funkcjonalnych
układu złożonego z organizmu i jego otoczenia. Oba te elementy muszą koincydować – musi istnieć między nimi harmonia.
Związki inferencyjne
w języku zdań.
Zagadnienia szczegółowe
Inferencja zdań to istota, centralny
punkt konceptualny prądu umysłowego zwanego holizmem. Prawdą jest – jak
zauważa Dummett – że to, co w praktyce przekazywane jest przez zdanie, często
zależy od innych zdań wypowiedzianych
wcześniej przez mówiącego lub jego słuchaczy. Ważne, że tym, co przekazuje
mowa, czyli jakikolwiek powiązany ciąg
wypowiedzi (np. wykład, przemówienie
sądowe czy polityczne lub po prostu wypo-

wiedzi w trakcie rozmowy) nie jest jedynie
sumą tego, co przekazują zdania składowe,
które można poprzestawiać nie zmieniając
sensu funkcjonalnego wypowiedzi. Wygłaszane zdania i wypowiedzi pozostają ze
sobą w logiczno-funkcjonalnych relacjach,
które tworzą zrozumiały sens całości wypowiedzi – względem tego, co zostało lub
zostanie wypowiedziane. Dane twierdzenie
może służyć jako argument, konsekwencja
lub ilustracja, ale też jako zarzut wymagający odpowiedzi; może też pozostawać
w rozmaitych innych relacjach.
To jednak – jak pisze Dummett –
w przypadku wyboru zdania jako podstawowej jednostki; mowa pozostaje
w zupełnie innych relacjach do swych zdań
składowych niż relacja, w jakiej zdanie pozostaje do słów, z których się składa. Słowa
same przez się nie służą mówieniu czegokolwiek, łączą się natomiast w zdania, które
coś mówią. Zdania zatem są podstawową
jednostką funkcjonalną języka.
Choć mowa jest czymś więcej niż nieuporządkowanym zbiorem zdań, zdania
ujmowane w zwykły sposób spełniają dwa
warunki – referencji i inferencji; można
więc w odniesieniu do każdego zdania nie
tylko pytać, czy wynikało ono z tego, co zostało powiedziane wcześniej lub co ono ilustrowało (inferencja), ale również o to, czy
samo w sobie jest prawdziwe (referencja).
Centralnym pojęciem holistycznej
teorii znaczenia i prawdy semantycznej jest pewna własność zbioru
zdań, zawierającego – jak się uważa – ogół tych zdań, które mówiący
w danym czasie mógłby zechcieć
uznać za prawdziwe. Z punktu widzenia tezy Duhema-Quine’ a zdania nie da się zrozumieć inaczej niż
na tle wiedzy słuchacza dotyczącej
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tego, jakie inne zdania mówiący
uznaje za prawdziwe. Owa wiedza
– jak już wspominałem – ma charakter samoistnych paradygmatów
skupiających w sobie nie tylko fakty
jednostkowe, ale również reguły czy
zasady oraz stosunki między nimi
zachodzące. A zatem w procesie
ustalania tzw. prawdy semantycznej
istotne są relacje łączące poszczególne zdania i pojęcia.
W sensie logiki zdań – stosując zarówno aparat referencyjny, jak i inferencyjny –
mamy do czynienia z trzema typami relacji:
wywodliwości, konsekwencji oraz prawdopodobieństwa.
Relacja wywodliwości między zdaniami ma charakter semantyczny, a zatem referencyjny; w tego rodzaju wnioskowaniu
łączymy w logicznej relacji intensję z ekstensją, tzn. pojęcie z jego odniesieniem
przedmiotowym – zgodnie z Carnapowskim stosunkiem derywacji. W przypadku
stosunku inferencyjnego między zdaniami
szukamy natomiast relacji implikacji/konsekwencji formalnologicznej oraz materialnej.
Derywacja według Carnapa
jako przykład wywodliwości
w związku zdań
Derywacją Carnap nazwał ciąg zdań
dowolnie, ale skończenie długi – taki, że
każde zdanie w tym ciągu jest albo jedną
z przesłanek, albo zdaniem definicyjnym,
albo też jest bezpośrednio derywowane
z jednego lub więcej zdań przedmiotowych, które poprzedzają je w tym ciągu.
Jeśli przy materialnej interpretacji zdanie
jest uniwersalnie prawdziwe logicznie,
a zatem jest konsekwencją dowolnego
zdania – nazwiemy je analitycznym lub
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tautologicznym – jest to zdanie dowodliwe. Jeżeli natomiast w świetle materialnej
interpretacji zdanie jest fałszywe, nazwiemy
je kontradyktorycznym. Zdanie fałszywe
(kontradyktoryczne) to zatem takie, które
zawiera w sobie sprzeczność falsyfikującą
regułę tożsamości.
Zdanie nazwiemy z kolei syntetycznym,
gdy nie jest ono ani analityczne, ani kontradyktoryczne. Zdania syntetyczne mogą się
znaleźć tylko wśród zdań opisowych (deskryptywnych). Z uwagi na konieczność
zachowania prakseologicznej (technicznej)
prostoty nie formułujemy zazwyczaj całego
systemu reguł inferencji, lecz tylko niektóre z nich, a zamiast tego podaje się pewne
zdania, które są dowodliwe na podstawie
sytemu owych reguł – są to tzw. zdania
pierwotne (aksjomaty). Wybór reguł i zdań
pierwotnych jest w dużej mierze arbitralny
– nawet wtedy, gdy z góry przyjmuje się
za uznaną pewną określoną interpretację
materialną.
Innymi słowy, argumentacją na
poziomie logiki zdań nazwiemy
proces wnioskowania znajdujący
swój wyraz (formę odwzorowania
sensu formalnie semantycznego,
a ekstensjonalnie – ontologicznego) w ciągu zdań pierwotnych
(aksjomatów) oraz wynikających
z nich zdań pochodnych (derywatów) połączonych związkiem
inferencji, tj. relacjami wynikania
logicznego i funkcjonalnego (instrumentalnego). Przy czym taki
proces werbalizowania myśli przebiega dwukierunkowo: od zdania
stwierdzającego dany stan rzeczy
(tzw. zdania zawierającego tezę)
do zdania będącego jego racją (aksjomatem); i odwrotnie, od zdania
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pierwotnego mającego moc aksjomatu do zdań będących jego
konsekwencją logiczno-funkcjonalną. Od szczegółu do ogółu i od
ogółu do szczegółu – tak najkrócej
można wytyczyć kierunek logiczny
formułowania argumentów w języku zdań. Jest to forma złożonej indukcji, ale zarazem Popperowskiej
metody hipotetyczno-dedukcyjnej
– dodajmy, najwartościowszej ze
współczesnego punktu widzenia
teorii poznania i w ogóle pozyskiwania wiedzy.
Oprócz reguły wywodliwości (derywacji), która znamionuje przede wszystkim
związki referencyjne między pojęciami
a ich odniesieniami przedmiotowymi –
szczególnie istotna z punktu widzenia stosowania metody argumentacji materialnej
jest relacja konsekwencji pomiędzy zdaniami.
Relacja konsekwencji oznacza materialny (ontologiczny) związek pomiędzy zdaniami obrazującymi określone fakty. Do
takich relacji zaliczymy zdania określające
fakty sprawcze, czyli przyczyny (racje) oraz
ich skutki. Relacja konsekwencji ontologicznej (tzw. inferencja funkcjonalna) jest
instrumentem łączenia zdań w tzw. weryfikacji materialnej, która zmierza do prawdy
rozumianej jako korespondencja naszych
twierdzeń z faktami. Istotą weryfikacji
materialnej jest znalezienie adekwatnych
związków konsekwencji między zdaniami,
które zawierają sądy egzystencjalne i wartościujące.
Relacja prawdopodobieństwa między
zdaniami ma natomiast nie tyle ontologiczny, co epistemiczny charakter, tzn. buduje
określony stopień przekonania o prawdziwości zdań i wyrażonych w nich sądów.

Stosunek prawdopodobieństwa określony
jest przez stopień zawartości prawdziwej
zdań do ich zawartości fałszywej. Wiarygodność semantyczna formalna jest funkcją
istnienia trafnych argumentów – świadectw
odnoszących się do zobiektywizowanych
źródeł wiedzy odnośnie do denotacji znaczeniowej analizowanych pojęć lub zdań.
Wiarygodność semantyczna materialna
(twierdzeń) odnosi się do trafnych argumentów – dowodów konstatujących istnienie określonych faktów lub nadających
określonym przedmiotom poznawczym
trafne atrybuty.
Gdy przystępujemy do analizy stanu
faktycznego danej sprawy wymagającej rozstrzygnięcia konkretnego konfliktu interesów, musimy znać przesłanki normatywne,
a więc znaczenie danej normy prawnych lub
norm, które rzuca snop światła na te fakty,
które są relewantne (tj. doniosłe prawnie).
A zatem winniśmy wybrać odpowiednie prima facie normy prawne i dokonać
wykładni znaczeniowej, by potem rozpocząć poszukiwania odpowiednich faktów
(stanów rzeczy) w perspektywie ustalonej
przedmiotowo normy prawnej.
Istotą relacji prawdopodobieństwa
jest zarówno horyzontalny, jak
i wertykalny stosunek komplementarności i koherencji pomiędzy zdaniami, które obrazują spójny obraz
rzeczywistości ponad racjonalną
wątpliwość. Test spójności, o której
pisał O. Neurath z Koła Wiedeńskiego, jest egzemplifikacją budowania związków inferencyjnych
zdań wzajemnie się warunkujących
na zasadzie prawdopodobieństwa.
Zdania te mogą być formułowane
przez jedno podmiotowe źródło
poznawcze, ale w tym kontekście
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musi zachodzić stosunek adekwatności ze zdaniami obrazującymi
przyjęte w danej społeczności
prawdy rozumowe. Argumenty
zawarte w zdaniach zawierających owe prawdy rozumowe mają
potwierdzać (konfirmować) wiarygodność zdań bezpośrednio poznawczych (obserwacyjnych).
Zdania konstatujące określony porządek ontologiczny w danej funkcji miejsca
i czasu mogą być także formułowane przez
różne źródła poznawcze. Prawdopodobieństwo epistemiczne wiarygodności tych
zdań tworzy się opierając je na stosunku
koherencji horyzontalnej (komplementarności ontologicznej), gdy np. zdania wypowiadane przez kilku świadków obrazują ten
sam stan rzeczy.
Generalnie argumentację semantyczną
rozpoczynamy od określenia źródeł wiedzy
wyjaśniającej znaczenie określonego zdania
czy pojęcia. Poszukujemy zatem wsparcia
w autorytecie formalnym. Następnie poszukujemy argumentów, które odnoszą się
bezpośrednio do treści danej wiedzy determinującej trafność naszych konkluzji
(wniosków lub konstatacji).
Wynikanie logiczne zdań zostało sformułowane przez Carnapa i Tarskiego w logicznym języku notacji.
Według Carnapa powiadamy, że zdanie X wynika logicznie z klasy zdań K
wtedy i tylko wtedy, gdy klasa złożona ze
wszystkich zdań K i z negacji zdania X jest
kontradyktoryczna. Cały ciężar powyższej
definicji spoczywa na pojęciu kontradyktoryczności (sprzeczności). Np. zdanie
„Jan Kowalski jest przestępcą, ponieważ
zabrał sąsiadowi rower, czego dowodem
jest złapanie go na gorącym uczynku przywłaszczenia tego mienia” – nie ma cech
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kontradyktoryjnych, jest wewnętrznie logicznie spójne ze zdaniem „Jan Kowalski
jest złodziejem”. Że zabrał on sąsiadowi
rower, wynika logicznie na zasadzie implikacji. Argumentem potwierdzającym
prawdziwość jest trzecie zdanie będące
świadectwem tego stanu rzeczy: „został
przyłapany na gorącym uczynku”; między
tymi daniami zachodzi związek wynikania logicznego w sensie empirycznie weryfikowalnym (materialnym). Trzy zdania
elementarne bazowe łączone są w jedno
zdanie złożone; wewnętrzne relacje między tymi jednostkami zdaniowymi traktujemy tu zgodnie z zasadą logicznego
wynikania.
Sposobu rozumienia tego założenia dostarcza nam semantyka.
Jednym z najważniejszych pojęć tej
nauki jest pojęcie spełniania funkcji zdaniowej przez poszczególne
przedmioty lub ciąg przedmiotów.
Musi być ono zrelatywizowane do
jakiegoś określonego języka prawnego – precyzyjna jego definicja
zależy przy tym od budowy języka,
do którego owo pojęcie się odnosi.
Słowem, które daje się zdefiniować
przy pomocy pojęcia spełniania,
jest pojęcie modelu. Każdy model
zakłada istnienie zdań będących
aksjomatami, zdań będących konsekwencjami oraz tych będących
zdaniami dowodliwymi – tezami.
W konsekwencji, zgodnie z konstrukcja zaproponowaną przez
A. Tarskiego zdanie x wynika logicznie ze zdań klasy K wtedy i tylko wtedy, gdy każdy model klasy
K jest zarazem modelem zdania x.

Tę koncepcję rozwija H. Putnam, który
uważa, że zdanie jest słusznie stwierdzalne
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(prawdziwe w określonym modelu) jedynie wtedy, gdy jest stwierdzeniem skończonego sformułowania w ramach teorii,
a to sformułowanie jest ścisłe dopasowane
do odpowiedniego zbioru obserwacyjnych
jednostkowych okresów warunkowych
(faktów).
Wykładnią inferencyjną zajmował się
także polski uczony Zygmunt Ziembiński
– na poziomie zarówno wynikania stricte
logicznego, jak i funkcjonalnego. Wynikanie logiczne zdań normatywnych według
tego autora zachodzi np. w następującej sytuacji: jeśli przyjmiemy, że każdy człowiek
domyślnie podlegający odpowiedzialności
z art. 415 k.c., który wyrządził drugiemu
szkodę ze swej winy, powinien ją wynagrodzić, to poszczególny, konkretny człowiek,
który z własnej winy wyrządził taką szkodę drugiemu, powinien tę szkodę wynagrodzić (dictum de omni et nullo) – z uwagi
na to, że poszczególny człowiek jest elementem klasy ludzi, a wynagradzanie jest
elementem klasy czynów polegających
na rekompensacie wyrządzonej szkody.
Związek logicznego wynikania jednej normy z drugiej – zgodnie z określoną wiedzą
logiczną lub materialną – stanowi między innymi podstawę do sformułowania
reguły inferencyjnej, na której opiera się
operacja subsumcji prawniczej; w jej toku
uznaje się za prawnie obowiązującą mniej
ogólną normę indywidualną czy generalną
ze względu na uznanie za obowiązującą
ogólniejszej normy generalnej; dochodzi
także do uznania normy konkretnej ze
względu na uznanie odpowiedniej normy
abstrakcyjnej. Inaczej mówiąc z normy N1
wynika logicznie (ze względu na przyjmowaną wiedzę) norma N2, jeśli w świetle
tej wiedzy czyny bezpośrednio nakazane
przez normę N2 są nakazane bezpośrednio przez normę N1.

Wynikanie instrumentalne.
Dyrektywa instrumentalnego
nakazu lub zakazu
Istotne w logice wykładni prawa jest
tzw. funkcjonalne wynikanie zdań normatywnych. Polega ono na tym, że z ogólnej
normy nakazu bądź zakazu wynikają konkretne normy, które na zasadzie instrumentów prakseologicznych mają owe nakazy
lub zakazy urzeczywistnić. A zatem ten
sposób wynikania norm charakteryzuje relacja z celu na środki.
Jeżeli na przykład mamy normę zakazującą funkcjonariuszom publicznym
niedopełniania obowiązków lub przekraczania uprawnień w zakresie podejmowanych decyzji urzędniczych, to z tej ogólnej
normy musimy na zasadzie inferencyjnego
wynikania wywieść normę racjonalnego
podejmowania decyzji przez urzędników
publicznych. Jest to konieczne, by móc
odpowiedzieć na pytanie, czy ogólny obowiązek podejmowania racjonalnych decyzji – co stanowi fundamentalny obowiązek
urzędnika – został w istocie zagwarantowany, podobnie jak zakaz przekraczania
uprawnień. Często owe obowiązki lub
uprawnienia mają generalny charakter,
a zatem ich konkretyzację możemy uzyskać
na zasadzie wykładni inferencyjnej wynikania zdań normatywnych.
Inferencyjne wynikanie zdań może przy
tym dotyczyć zarówno związków koniunkcji, jak i komputacji. W pierwszym zakresie
mamy do czynienia ze zdaniami, które tworzą spójny funkcjonalnie blok przesłanek
normatywnych, dających uprawnienie do
zastosowania danej instytucji (paradygmatu
prawnego).
Aby na przykład określić czyjąś odpowiedzialność prawną, należy wykazać, że
zachował się bezprawnie, w sposób zawi-
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niony, a także wyrządził innej osobie szkodę – przy czym istnieje adekwatny związek
przyczynowo-skutkowy między bezprawnością a powstałą szkodą.
W inferencji opartej bądź na koniunkcji, bądź na komputacji formułujemy zespół
zdań wzajemnie warunkujących się w sensie ontologicznym i prawnym, a ów aspekt
ontologiczny zaświadczamy za pomocą tzw.
zdań komputacyjnych – obrazujących i zestawiających symptomy danego zjawiska
piętnowanego prawnie.
W końcu – jak słusznie zauważył
Charles Sanders Peirce – jedynym
sposobem badania i kwalifikacji
problemów poznawczych jest inferencja z faktów (symptomów)zewnętrznych. Świadectw zaś trzeba
poszukać w świecie przedmiotów
zewnętrznych polegających naszej
wspólnej obserwacji (W. Quine).
Jest to kanon tworzenia tzw. stanów faktycznych uformowanych
w warunkujących się zdaniach zawierających sądy egzystencjalne
zgodnie z idea reprezentatywności. Dopiero potem dodajemy do
tego sądy atrybutywne, które są
związane z ideą normatywności,
zakładającą kryteria wartościujące
sformułowane w zdaniach zawierających tzw. przesłanki zastosowania
określonej sankcji; przesłanki te są
zaś komponowane na zasadzie już
nie luźnego zestawienia, ale relacji
koniunkcji.

Przykład
Chcemy udowodnić, że ktoś ponosi
winę za czyn zabroniony zwany stalkingiem, polegający na uporczywym nękaniu.
Za pomocą argumentów empirycznych
z okoliczności zestawionych w ogólny ob-
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raz danego stanu rzeczy musimy wykazać
takie symptomy jak nieustanne wysyłanie
smsów czy maili, dzwonienie, nachodzenie
w miejscu pracy, obserwacja danej osoby,
zbliżanie się do niej wbrew jej woli, próby
nawiązywania kontaktu za pomocą osób
trzech, podjęcie przez osobę pokrzywdzoną
leczenia u psychologa, zmiana jej zachowania, alienacja towarzyska. Te ostatnie
znamiona empiryczne oczywiście nie są
warunkiem sine qua non, ale są użyteczne
dla stwierdzenia przesłanki poczucia zagrożenia. Jest to proces komputacji – zgromadzenia pewnego zbioru faktów, które są
symptomami zaistnienia przesłanek normatywnych przestępstwa stalkingu określonego w art. 190a § 1 k.k.
Owe przesłanki musimy traktować koniunktywnie – należą do nich:
1) uporczywe nękanie innej osoby
2) wzbudzenie u tej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, lub
3) istotne naruszenie jej prywatności
4) wina sprawcy w postaci dolus
directus bądź dolus eventualis.

Warto mieć zawsze na uwadze zdanie
obrazujące ratio legis danej instytucji prawa,
w tym przypadku przestępstwa stalkingu.
Tutaj jest to ochrona wolności zarówno od
czegoś, np. od nękania, niechcianego towarzystwa, jak i wolności od strony pozytywnej, prawa do czegoś, np. zachowania
prywatności. Takie podejście pozwala na
wydawanie trafnych sądów atrybutywnych
opartych na zidentyfikowanych symptomach empirycznych.
Należy zapamiętać, że rozumienie prawa
musi być oparte w sposób komplementarny
na metodzie referencji oraz inferencyjnego
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wynikania. Nie można zasłaniać się obawą przed (pozornie) nadmierną kreatywnością, czyli tworzeniem prawa w procesie
interpretacji abstrakcyjnych norm, gdyż bez
inferencji nasze wysiłki nie będą na tyle
kompleksowe, by dotrzeć do istoty rzeczy.
Podsumowanie
1. Przyjęliśmy, że w obecnym stanie wiedzy optymalną metodą ustalania sensu przedmiotowego zdań i zawartych
w nich pojęć jest referencyjno-inferencyjny model (paradygmat) określenia
znaczeń. Sposób referencyjny to poszukiwanie koincydencji pojęć tworzących
tożsamość danego znaku znaczeniowego. Inferencja natomiast poszukuje
spójności systemowej zdań w układzie
zakładanego stanu rzeczy.
2. Referencja to inaczej poszukiwanie tzw.
semantycznych odniesień przedmiotowych zawartych w konkretnych faktach
i stanach rzeczy – poprzez znajdowanie
cech tożsamościowych danego pojęcia
i odwołanie się do definicji lub wiązek
własności (drzewo Kripkego).
3. Inferencja to wiązanie zdań w związki
logiczno-funkcjonalne tworzące kompleks odwzorowujący zakładany stan
rzeczy, gwarantujący również spójność
systemu postrzegania rzeczywistości.
4. Współczesne poglądy na cele języka podkreślają i uzasadniają podział na funkcje
deskryptywne i argumentacyjne. Opis
rzeczywistości za pośrednictwem zdań
elementarnych i molekularnych (ogólnych), konstatujących istnienie oraz
znaczenie określonych faktów, winien
być uwierzytelniony zdaniami uniwersalnymi, zawierającymi argumenty prawdziwości owych zdań egzystencjalnych.

5. Najbardziej reprezentatywnie wyraził
powyższe poglądy Gottlob Frege, pisząc:
a) pojęcie jest funkcją, której wartością
logiczną jest prawda lub fałsz;
b) pojęcie ma charakter obiektywny;
c) istnienie, podobnie jak znaczenie
(ocena), jest własnością pojęcia;
d) pojęcie wykazuje swą niekompletność, swe nienasycenie;
e) pojęcia nie można ściśle zidentyfikować;
f ) istnieją pojęcia pierwszego i drugiego
rzędu;
g) do zakresu pojęć pierwszego rzędu należą przedmioty poznawcze
(obiekty);
h) do zakresu pojęć drugiego rzędu należą inne pojęcia;
i) funkcja ze swoim argumentem tworzą
całościową wartość funkcji;
j) argumentami i wartościami funkcji są
różnego rodzaju obiekty, przedmioty
lub osoby.
Jeżeli zatem chcemy poznać znaczenie
funkcji, szukamy argumentu, który jest tej
funkcji (pojęcia) odniesieniem przedmiotowym, zakotwiczonym w określonych stanach rzeczy. Musimy przy tym pamiętać
o tym, że winniśmy podać co najmniej dwa
argumenty znaczące, tj. argument formalny
odnoszący się do autorytatywnego źródła
– podającego sens materialny (np. definicję
lub wiązkę własności, czyli cech konstytuujących tożsamość danego stanu rzeczy).
6. Argumentacja semantyczna (językowa)
to proces weryfikacji mającej formalnologiczny i materialny charakter; ów
proces to podanie warunków prawdziwości formułowanych wniosków – zdań
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ustalających sens znaczeniowy pojęć
(D. Davidson). Warunki prawdziwości
to wektorowa metoda weryfikacji znaczeń (M. Dummett).
7. Wektorowa koncepcja ustalania znaczenia postuluje poszukiwanie trafnego opisu przedmiotu ulokowanego
w pojęciu (nominacie). Skuteczność
tych poszukiwań znaczeniowych zależy od trafności zarówno argumentów
formalnych, jak i materialnych (substancjalnych). Argumenty formalne
sprowadzają się do wskazania autorytatywnego źródła ustalania treści intensji
lub ekstensji (nominatu lub sensu). Argument materialny zaś uobecnia treść
wiedzy, która jest podstawą dla sądu
konkluzywnego, określającego końcowy
wynik procesu ustalania znaczenia. Argument materialny w braku precyzyjnej
definicji znaczeniowej analizowanego
pojęcia polega na znalezieniu funkcji
ontologicznej wyrazu; innymi słowy
odpowiedzi, jaki fakt dane pojęcie ma
zobrazować i gdzie jest granica (punkt
demarkacyjny) zakresu znaczenia, tj. jakie fakty już nie należą do znaczeniowej
logiki zbioru danego pojęcia, wreszcie
– w jakim kontekście wiedzy rozpatrujemy znaczenie owego pojęcia.
8. Weryfikacja formalna i materialna jest
tedy procesem poszukiwania konkluzywnych dowodów – argumentów
złożonych z odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań.
a) gdzie znajdziemy autorytatywne źródło wiedzy na temat znaczenia analizowanego pojęcia czy też zdania
(kompleksu zdań)?
b) czy istnieją słownikowe definicje danego pojęcia?
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c) jakie wiązki własności, tj. jakie przedmioty ontologiczne – fakty możemy
przypisać danemu pojęciu lub zdaniu?
d) jakie są funkcjonalne wskaźniki kierunkowe (tzw. dyspozytywna moc)
determinujące treść i zakres znaczeniowy danego pojęcia lub zdania?
e) czy zdanie coś nam oznajmia, opisuje, ocenia nakazuje, zakazuje, przyzwala?
f ) czy pytamy, czy też odpowiadamy na
pytanie?
g) czy podajemy jakąś informację lub
zamiar?
h) czy wydajemy wyrok?
i) czy mianujemy (nazywamy), apelujemy lub ganimy?
j) czy identyfikujemy lub interpretujemy opis?
k) czy postulujemy określony normatywny porządek bytu?
9. Jakie związki inferencyjne musimy zastosować (tzw. systemowe wskaźniki kierunkowe), by właściwie usytuować sens
znaczeniowy danego pojęcia w ogólnym paradygmacie danego języka zdań,
czyli w kontekście ontologicznym lub
dogmatycznym danej dziedziny wiedzy.
Należy przy tym pamiętać, że związki
inferencyjne eksploatują reguły wywodliwości oraz konsekwencji w relacji
przyczyna-skutek (F. Bolzano).
10. Innymi słowy, argumentacją na poziomie logiki zdań nazwiemy proces
wnioskowania znajdujący swój wyraz
(formę odwzorowania znaczenia intensjonalnego i ekstensjonalnego) w ciągu
zdań pierwotnych (aksjomatów) oraz
wynikających z nich zdań pochodnych

Język argumentacji. Założenia wstępne

(derywatów) połączonych związkiem
inferencji, tj. relacjami wynikania logicznego i funkcjonalnego. Przy czym taki
proces werbalizowania myśli przebiega
dwukierunkowo – od zdania stwierdzającego dany stan rzeczy (tzw. zdania zawierającego tezę) do zdania będącego
jego racją (aksjomatem); i odwrotnie,
od zdania pierwotnego mającego moc
aksjomatu do zdań będących jego konsekwencją logiczno-funkcjonalną (pochodną). Od szczegółu do ogółu i od
ogółu do szczegółu – tak in nuce można
wytyczyć kierunek logiczny formułowania argumentów w języku zdań. Jest
to forma złożonej indukcji, ale również
Popperowskiej metody hipotetyczno-dedukcyjnej – najbardziej wartościowej ze współczesnego punktu widzenia
teorii poznania i pozyskiwania wiedzy.
11. W. Quine ujął najpełniej tę relację, gdy
pisał, że zdania obrazują nasze przekonania, te zaś powiązane są wzajemnie
niczym ogniwa ogromnej sieci, która
można nazwać siecią przekonań. Rozważając świadectwa – argumenty, które
przemawiają za lub przeciw dowolnemu
z przekonań, bierzemy pod uwagę także
pozostałe przekonania – albo zakładając ich prawdziwość, albo rozważając
jednocześnie, czy owe argumenty przemawiają również za nimi lub przeciw
nim. Sieć przekonań jest równocześnie

siecią pojęć; jeśli ktoś ma jakieś przekonanie – na przykład, że wiszący na
sznurze człowiek popełnił samobójstwo
– to także będzie miał inne przekonania, zawierające pojęcia uwikłane w to
pierwsze przekonanie, pojęcia nadające
znaczenie przekonaniom i umożliwiające zaistnienie świadectw, które przemawiają za nimi lub przeciwko nim.
W tym sensie uznajemy konieczność
myślenia systemowego w języku zdań.
Należy przy tym pamiętać, że w rzeczonej sieci przekonań istnieje jedno lub
kilka, które zajmują centralne miejsce.
Np. Richard C. Jeffrey głosi, że nawet
przed rozpatrzeniem wszelkich argumentów – świadectw skłonni jesteśmy
w większym stopniu wierzyć w niektóre hipotezy niż w inne i że to, w jakiej
mierze prawidłowość czy hipoteza jest
wynikiem naszego wyboru, zależy od
tego, w jakiej mierze skłonni jesteśmy
wierzyć w tę hipotezę przed rozpatrzeniem świadectw. Poglądy te znajdują
swoje empiryczne uzasadnienie w analizie dominujących tendencji w wykładni
norm prawnych, z których wynika, że
autorytet sądów wyższych instancji, ich
przekonanie co do sensu znaczeniowego
określonych pojęć determinuje przekonania sądów niższej instancji – nawet
mimo to, że nie mamy przecież w Polsce
systemu precedensowego (stare decisis).
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1. Uwagi ogólne
Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego innovatio, oznaczającego odnowienie.
Termin ten nie posiada jednej poprawnej
definicji i w ogólności oznacza stosowanie
lepszych rozwiązań spełniających nowe wymagania zgodnie z potrzebami rynkowymi.
Innowacje stanowią cel, który realizowany
jest poprzez bardziej efektywne produkty, procesy, usługi, technologie i pomysły
dostępne dla rynków, rządów i społeczeństwa1.
Według Stephena Ezella i Roberta D.
Atkinsona innowacje to ulepszenie istniejących lub tworzenie zupełnie nowych
produktów, procesów, usług i biznesu
lub modelu organizacyjnego2. Natomiast
The Alliance for Science & Technology
1
2
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http://en wikipedia.org/wiki/innovation.
Zob. The Good, The Bad and The Ugly (and The
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Policy, raport Information Technology and Innovation Foundation, październik 2010, http://www.
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Research in America (ASTRA) rozumie
innowację jako proces, w którym osoby fizyczne i organizacje generują nowe
pomysły i możliwości ich zastosowania
w praktyce3.
Definiowanie innowacji zależy od
podmiotu, który tego dokonuje:
naukowcy i teoretycy podkreślać
będą inne formy rozwoju, niż ekonomiści lub inżynierowie. A zatem
innowacja może być rozumiana
w ramach różnorodnych obszarów
zainteresowań, nawet bez wykorzystania narzędzi naukowych. Należy jednak podkreślić, że początki
procesu innowacyjności nierozerwalnie łączą się z pojęciem nauki,
która w pierwszej fazie rozwoju
utożsamiana była z procesem zdobywania wiedzy oraz jego rezultatem. Z czasem zaś wykształciło się
pojmowanie nauki jako poszuki3

Tak M. Granieri, A. Renda, Innovation Law and
Policy in the European Union – Towards Horizon
2020, wyd. Springer-Verlag Italia 2012, s. 3.
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wanie nowych praw i poszerzanie
horyzontów, co pozwoliło stworzyć teoretyczne fundamenty innowacyjności. Kolejnym aspektem
innowacyjności jest szeroko rozumiany proces transformacji (chodzi
o przemiany gospodarcze, technologiczne i społeczne, a także
polityczne). Dlatego nauka, technologia i innowacyjność pozostają
w sferze zainteresowania zarówno
podmiotów prywatnych, jak państwowych – i są finansowane przez
obydwa sektory.
2. Ramy prawne polityki
innowacyjności UE
Pierwsze sugestie współpracy naukowo-technicznej na forum europejskim
sięgają czasów powojennych. Motorem
tej współpracy nie była jednak nauka, lecz
obrona przed możliwością kolejnej wojny,
co prowadziło do konieczności zapewnienia pokoju na kontynencie oraz podniesienia stopy życiowej społeczeństw
z ekonomicznego punktu widzenia ciężko
doświadczonych podczas wojny. Początek
tej współpracy nastąpił podczas ogłoszenia
deklaracji Schumana, w której ten zapowiadał stopniowe powstanie Wspólnoty Europejskiej. Na tym etapie innowacje odnosiły
się jedynie do postępu naukowo-technicznego, ponieważ jednym z najważniejszych
problemów tamtego okresu było zbrojenie.
Zainicjowana przez Roberta Schumana
współpraca techniczna nie miała jednak
na celu postępu naukowo-technicznego,
lecz wynikał on jako kolejny cel z potrzeby
odbudowania gospodarki powojennej. Postanowienia i sugestie zawarte w deklaracji
weszły w życie wraz z powołaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W art. 55

ust. 1 Traktatu znajduje się postanowienie
dotyczące współpracy naukowo-technicznej w sektorach związanych odpowiednio
z węglem i stalą. Dalszy rozwój współpracy zapoczątkowany został przez kolejne traktaty podpisane w Rzymie: Traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę
Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (Euratom).
Krokiem milowym w rozwoju nauki,
technologii i innowacji w ramach
EWG było podpisanie w 1986 r.
w Luksemburgu Jednolitego aktu
europejskiego (JAE). Dokument
ten rozszerzał współpracę naukowo-techniczną wymienianą w dotychczasowych traktatach. Celem
Wspólnoty jest umacnianie naukowych i technicznych podstaw
przemysłu europejskiego, sprzyjanie przedsiębiorstwom, w tym
małym i średnim, ośrodkom badawczym i uniwersytetom w osiąganiu ich wyników badawczych
i rozwoju technologicznego wysokiej jakości, wspieranie ich wysiłków
w zakresie wzajemnej współpracy,
zmierzające w szczególności do
umożliwienia przedsiębiorcom
pełnego wykorzystania potencjału
rynku wewnętrznego, zwłaszcza
poprzez otwarcie krajowych rynków, zamówień publicznych, określenie wspólnych norm i usuwanie
przeszkód prawnych i fiskalnych tej
współpracy.

Kolejnymi etapami pogłębienia prawa
wspólnotowego były podpisanie w Maastricht w 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej oraz podpisanie w roku 2007
Traktatu z Lizbony. Poza wymienionymi

49

Tadeusz Szymanek

traktatami dopełnienie podstawy prawnej
UE stanowi Karta praw podstawowych
Unii Europejskiej (KPP UE). Problematyka wpływu postępu naukowo-technicznego na prawa podstawowe poruszana
jest w preambule. Z uwagi na wzrost zainteresowania innowacyjnością Komisja
Europejska opublikowała zieloną księgę
w sprawie innowacyjności4. W dokumencie tym innowacyjność została zdefiniowana jako „synonim udanej produkcji,
asymilacji i wykorzystania nowości w sferze gospodarczej i społecznej”. Globalnie
rozumiana innowacyjność zmienia się.
Zielona księga w sprawie innowacyjności przedstawia pewne przykłady tych
mierników, rozwój szczepionek i leków,
poprawa bezpieczeństwa transportu
(ABS, poduszki powietrzne), ułatwienie
komunikacji (telefony komórkowe, wideokonferencje), bardziej otwarty dostęp
do know-how (CD ROM, multimedia),
nowoczesne metody marketingowe (bankowość elektroniczna), ulepszane warunki
pracy, bardziej przyjazne dla środowiska
techniki, bardziej skuteczne usługi publiczne5.
W literaturze przedmiotu można spotkać twierdzenie, iż polityka innowacyjności ze względu na swoją specyfikę stanowi
odrębną politykę unijną jako swoisty parasol polityczny, łączący w sobie polityki już
istniejące na rynku UE6.

4

5
6
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Green Paper on Innovation, grudzień 1995 r. com
(95) 688, http://europa.eu/documents/green papers/pdf/com 95688 en.pdf.
Ibidem, s. 19.
Zob. Susana Borrás, The innovation Policy of the
European Union From Government to Governance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK
2003, s. 19.

3. Unia Innowacji
i strategia Europa 2020
Po umiarkowanym sukcesie strategii lizbońskiej wprowadzony został program polityczny UE na lata 2010–2020 – strategia
Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego zaangażowaniu społecznemu. Rozwój ten został
podzielony na trzy szczegółowe grupy:



rozwój inteligentny: rozwój gospodarki
opartej na wiedzy i innowacji;



rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku
i bardziej konkurencyjnej;



rozwój sprzyjający zaangażowaniu
społecznemu: wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną7.

W związku z tym, że wyznaczane przez
strategię Europa 2020 priorytety są bardzo
ogólne i mało jednoznaczne, Komisja wprowadziła proponowane wielkości mierzalne,
które mają wspomagać skutecznie trendy
rozwoju, wzrost wskaźnika zatrudnienia
osób w wieku 20–64 lat do wartości 75%
wzrostu budżetu na inwestycje w R&D
(research and development) do 3% PKB,
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do
30%, jeżeli pozwolą na to warunki, redukcja
liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% i wzrostu co najmniej
o 40% liczby osób młodego pokolenia
zdobywających wyższe wykształcenie, jak
również zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 milionów. W związku z trudnością definiowania i rozdzielenia
priorytetów Komisja przedstawiła siedem
7

Ibidem, s. 5.
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projektów przewodnich, umożliwiających
postęp w ramach każdego z wymienionych
priorytetów tematycznych. Inteligentny
rozwój powinien się więc opierać na następujących inicjatywach:



Unia innowacji (działalność R&D
w ramach zmian klimatu, efektywności
energetycznej, zdrowia oraz zmian demograficznych);



Młodzież w drodze (poprawa wyników
i podniesienie jakości oraz atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego
poprzez wspieranie mobilności studentów i stażystów oraz poprawę sytuacji
młodzieży na rynku pracy);



Europejska agenda cyfrowa (osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicznych
i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego i szybkiego internetu).
Zrównoważonemu rozwojowi przypisuje się inicjatywy:



Europa aktywnie korzystająca z zasobów (uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów
i energii, ograniczenie emisji CO2);



Polityka przemysłowa w erze globalizacji (opanowanie nowych ram prawnych
polityki przemysłowej mającej na celu
wsparcie przedsiębiorczości i konkurencyjności europejskiego przemysłu).
Z kolei inicjatywami przewidzianymi
w zakresie rozwoju sprzyjającemu społecznemu zaangażowaniu są:



Program na rzecz nowych umiejętności
i zatrudnienia (unowocześnienie rynków pracy w związku z rosnącym poziomem bezrobocia, wzmocnienia pozycji
obywateli poprzez umożliwienie im
zdobywania nowych umiejętności);



Europejski program walki z ubóstwem
(uznanie podstawowych praw osób ubogich i wykluczonych społecznie dając
im szanse godnego życia i aktywnego
uczestniczenia w życiu społecznym).
Strategia Europa 2020 jest prekursorska w sensie nowego typu myślenia, przejścia od pojedynczych,
wydzielonych zadań do celów
ogólnych opierających się na wielu
inicjatywach powiązanych ze sobą
nierozłącznie. Jednak największy
nacisk na inicjatywność przedstawiony jest w strategii inteligentnego rozwoju, rozumianej jako
zwiększenie roli wiedzy i innowacji
– sił napędowych przyszłego rozwoju. W szczególności oznacza to
konieczność poprawy jakości edukacji i wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji
i wiedzy w UE, intensywniejszego
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także
przełożenia innowacyjnych pomysłów na nowe produkty i usługi
gwarantujące wzrost gospodarczy
i tworzenie nowych miejsc pracy,
a przez to rozwiązywanie problemów społecznych. Głównym działaniem, które powinno być podjęte
w celu osiągnięcia powyższych celów w kwestii innowacyjności, jest
wzrost wydatków na działalność
R&D, a także zmiana ich struktury
poprzez zwiększenie poziomu inwestycji sektora prywatnego.

Projektem przewodnim najbardziej
odpowiedzialnym za zwiększenie innowacyjności jest „Unia Innowacji”. Celem
powyższego projektu jest rozwiązywanie
problemów dotyczących zmian klimatu,
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efektywności energetycznej, zasobów naturalnych, zdrowia oraz zmian demograficznych, przy wykorzystaniu działalności
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, co
wiąże się z wzmocnieniem każdego elementu procesu innowacji – od wstępnych
projektów badawczych aż po komercyjne
wykorzystanie ich warunków. Dodatkowo
elementy odnoszące się do poprawy innowacyjności można odnaleźć w kilku pozostałych projektach przewodnich.
4. Wybrane zagadnienia
polityki innowacyjności
Zarówno początki nowożytnych
odkryć naukowych, jak i zalążki innowacyjności związane są
z Europą, która stanowiła kolebkę
systemu uniwersyteckiego i przez
długie lata wiodła prym na forum
międzynarodowym w zakresie odkryć naukowych. Okres XX wieku,
a w szczególności drugiej wojny
światowej wpłynął pogarszająco
na rozwój gospodarczy. W konsekwencji pod koniec XX wieku Stany
Zjednoczone Ameryki objęły pozycję lidera gospodarczego, dzięki
wznowieniu systemu uniwersyteckiego i naciskowi na edukację, natomiast Japonia uzyskała pozycję
lidera w sprawach technologicznych8.
Spadek znaczenia Europy spowodowany został koniecznością odbudowy powojennej, co skutkowało mniejszym naciskiem
na finansowanie badań naukowych niż
w Japonii i USA. Dopiero wprowadzenia
8
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Zob. A. Ruberti, M. André, The European Union:
Science and Technology in Society, vol. 19 , nos.
3/4, 1997, s. 325–341.

strategii lizbońskiej, której jednym z celów
był wzrost inwestycji przeznaczonych na
badania, ma się przyczynić do przejęcia
pozycji gospodarczego lidera światowego
przez UE9.
Zdaniem Diogo Vasconcelosa jednym
z kluczowych problemów polityki innowacyjności w Europie jest jej ścisły związek
z sektorem badań i rozwojem techniki.
Podejście bazujące mniej na nauce i technologii, a bardziej na innowacyjnym spojrzeniu mogłoby zaowocować większymi
zmianami społeczno-gospodarczymi, co
w konsekwencji odblokowałoby potencjał
służący rozważeniu szerokiej gamy rzeczywistych i istotnych problemów10. Oznacza
to, że polityka innowacyjności powinna być
bardziej skierowana na podmioty i obywateli – ich właśnie stawiając w centrum
i udzielając wsparcia przy pomocy infrastruktury kompetencji i motywacji. Kolejną
wadą wytkniętą przez autorów jest zbytnie
skomplikowanie oraz powolność programów wsparcia innowacyjności, jak również
brak koordynacji pomiędzy programami
a sektorem prywatnym skłania jedynie ku
inwestycjom niskiego ryzyka.
Jednych z kluczowych problemów
jest jednakże słaba i powolna reakcja UE na zmiany społeczne. Europa obecnie szybko się starzeje

Zob. M. J. Radło, Strategia lizbońska 2005–2010:
Kluczowe wyzwania, najważniejsze priorytety [w:]
red. M.J. Radło, Polska wobec definicji strategii
lizbońskiej, zielona księga PFSL nr 1, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową 2005, Gdańsk–
Warszawa, s. 21–48.
10
Por. D. Vasconcelos, G. Corini, R. Iden, J. Lamser,
A. Stenros, Reinvent Europe Through Innovation
– From a Knowledge Society to an Innovation Society, The Business Panel on future EU innovation
policy, Bruksela październik 2009, http:// ec Europa.eu/interprise/policies/innovation/files/panel
report en PDF, s. 8.
9
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i stają się międzykulturowa; wzrasta
potrzeba budowania społeczeństwa innowacyjnego, w którym
wiedza jest wykorzystywana szeroko i intensywnie w celu społecznego rozwoju. Wymaga to przejścia
od skupiania się na pojedynczych,
partykularnych kwestiach oraz faworyzowania dotychczasowych
podmiotów do koncepcji opracowania sieci, której elastyczność
i otwartość sprzyjać będzie powstaniu nowych podmiotów i pomysłów na rynku europejskim,
krajowym i regionalnym. Budowanie takiej sieci przekłada się na
problem integracji zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. W literaturze podkreśla
się, że integracja dotyczy relacji pomiędzy elementami systemu społecznego i ich wpływu na system
jako spójną całość. Zwiększenie
poziomu integracji, czyli redukcja
poziomu fragmentaryzacji jest bardzo istotna dla sektora R&D w UE11.
5. Podmioty rynku innowacyjnego
Postęp w innowacyjności wymaga istnienia i współpracy na rynku różnych podmiotów, z których każdy ma do spełnienia
odmienną rolę. W literaturze przedmiotu
wymienia się najczęściej Narodowe systemy innowacji (National Innovation Systems), pojmowane jako zbiór podmiotów
publicznych i prywatnych zajmujących się
11

Por. T. Luukkonen, M. Nedeva, Towards understanding integration in research and research policy, Research Policy 39, 2010, s. 675 – integration
referred to the relationships between the elements
of a social system and their impact on the system
as a whole.

eksploatacją i komercyjnym zastosowaniem nowej wiedzy wywodzącej się z bazy
naukowej i technologicznej oraz interakcji między nimi12. Do powyższego zbioru
podmiotów zalicza się zarówno duże, małe
i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze, venture capitals, anioły
biznesu, jak i rządy. Jeśli chodzi o uczelnie i instytuty badawcze, najczęściej są to
podmioty odpowiedzialne za rozwój nowej
wiedzy i badań podstawowych, które stanowią bazę dla wiedzy stosowanej. Z powodu stale rozszerzanej współpracy następuje
stopniowe odejście od kojarzenia ośrodków
uniwersyteckich jedynie ze źródłem wiedzy podstawowej, a stają się one również
źródłem wiedzy stosowanej, przyczyniając
się znacznie do wzrostu innowacyjności
poprzez wzrost zainteresowania nie tylko
działaniami kreacyjnymi, lecz również zarządzaniem i transferem. Następną grupę
podmiotów na rynku innowacyjnym stanowią wspomniani venture capitals oraz
tzw. anioły biznesu. Ich wpływ przejawia
się w momencie, gdy przedsiębiorcy nie
posiadają środków niezbędnych do realizacji pomysłów w procesie wprowadzania
innowacji. Wtedy niezbędni są inwestorzy,
którzy zapewnią dodatkowy kapitał pozwalający na skuteczne wdrażanie i skomercjalizowanie innowacji. Venture capitals
to podmioty oferujące dodatkowo kapitał
obrotowy udzielany średnim przedsiębiorstwom o wysokim potencjale odporności
na działalność wysokiego ryzyka. Anioły
biznesu występują natomiast jako inwestor indywidualny, który inwestuje bezpo	  http://www.igrinn.eu/en/glossary/94-n/63national-innovation/system The set of public and
private actors involved in the exploration and commercialization of new knowledge originating from
the science and technology base and the interactions in between.

12
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średnio własne pieniądze głównie w nowo
utworzone przedsiębiorstwa, nie posiadając
żadnych relacji rodzinnych z ich założycielami. Poprzez swoją działalność anioły
biznesu i inwestorzy zapełniają lukę w łańcuchu wartości innowacji, dostarczając
prywatnego kapitału dla MSP o wysokim
potencjale – wpływają zatem stymulująco
no innowacyjność.



polityki podaży w innowacjach (wspieranie sektora prac badawczo-rozwojowych oraz sektora badań innowacji
i technologii w formie dotacji, ulg podatkowych, rozwoju infrastruktury i instytucji badawczych, informacje i pomoc
w uzyskiwaniu patentów, działania sieciowe i marketingowe, jak np. tworzenie parków naukowych we współpracy
z uczelniami, tworzenie inkubatorów
przedsiębiorczości i akceleratorów,
otwartych innowacji, wsparcie dla polityki klastrowej);



polityki popytu w innowacjach (promocja innowacji, wykorzystanie zamówień
przedkomercyjnych, wsparcie dla prywatnego popytu na produkty innowacyjne);



infrastruktury i cyfrowych programów
działania (ułatwienie rozwoju internetowych programów partnerstwa na
rzecz innowacji oraz centrów i platform
innowacji).

6. Rola rządów
państw członkowskich
w polityce innowacyjności
W przypadku nieskoordynowanej
współpracy podmiotów, o których mowa
wyżej, nie ma szans zapewnienia społecznie optymalnego poziomu innowacyjności,
gdy się bazuje jedynie na gospodarce rynkowej. Pomocnicza i kontrolna rola rządów w omawianym przypadku może się
przejawiać między innymi w sposobach
dofinansowania, pozwalając tym samym
kontrolować rynek oraz wprowadzać odpowiednie uregulowania prawne w zakresie
ochrony własności przemysłowej.

W ostatnich latach wprowadzone
zostało określenie ‘rząd drugiej generacji’ (Government 2.0); koncepcja ta postrzega obywateli nie tylko
jako podatników i konsumentów
usług publicznych, ale także jako
współtwórców i współpracowników organów regulacyjnych, dzięki
zastosowaniu nowoczesnych usług
w celu stymulowania uczestnictwa
jednostek w życiu publicznym13.
Udogodnienia te, otwierające po-

W ogólności rządy mogą działać na kilka sposobów:
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bezpośredniej interwencji (pomoc państwa, dotacje na innowacje, wprowadzenie odpowiedniej polityki przemysłowej
w celu promocji innowacji w wybranych
sektorach gospodarczych);



regulacji i rozporządzania (wpływ na
kształt aktów prawnych w celu dostosowania ich do założonego celu popierania
współpracy w dziedzinach innowacyjności – np. poprzez nadanie odpowiedniego kształtu przepisom dotyczącym
ochrony własności przemysłowej);

13

Zob. D. Hilgers, T. Piller, A Goverment 2.0: Fostering sektor rethinking by open innovation, Innovation Management, Ymer&Partners A.B., 2011,
http://www.innovationmanagement.sr/wpcontent/uploads 2011/02/A.Goverment-2.0-Fostering-Public-Sector-Rethinking-by Open Innovation.pdf.
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litykę innowacyjności na obywateli,
mogłyby polegać m.in. na dostarczaniu innowacyjnym przedsiębiorstwom, naukowcom i obywatelom
wspólnej platformy, której celem
byłaby wymiana pomysłów i rozwiązań technologicznych w celu
lepszego zdefiniowania potrzeb
społeczeństwa; wprowadzenie
takich rozwiązań wywarłoby pozytywny wpływ na politykę innowacyjności w sferze projektowania,
oceny i analizy.
7. Ogólne warunki innowacyjności
Według danych unijnego rankingu
innowacyjności (Innovation Union Scoreboard) oraz globalnego wskaźnika innowacyjności (Globe Information Index)
innowacyjność Unii Europejskiej nie
pozwala na osiągnięcie pozycji lidera na
forum międzynarodowym. Za najlepszego innowatora uważana jest Szwajcaria
ze wskaźnikiem innowacyjności 0,83514,
przy średniej UE wynoszącej 0,554, a według globalnego wskaźnika wynalazczości
64,9815 przy odpowiedniej średniej UE wynoszącej 49,55. Na zajęcie przez Szwajcarię
pierwszej pozycji w europejskim rankingu
innowacyjności ma wpływ moim zdaniem
dualny system kształcenia zawodowego,
który zakłada połączenie nauki teoretycznej w szkole z praktyczną nauką zawodu
w zakładzie pracy. Kraj ten wypada w rankingu gorzej od UE jedynie na polu małych
i średnich przedsiębiorstw współpracujących z innymi podmiotami oraz eksporcie
usług opartych na wiedzy.
Zob. Innovation Union Scoreboard 2014, European Union 2014. http://ec.europa.eu./enterprise/
policies/innovation/files/ius-2014-eu.pdf, s. 9.
15
Zob. op. cit., s. 92.
14

Wśród krajów poza granicami Europy najwyższą innowacyjność posiada
Korea Południowa ze znormalizowanym
wskaźnikiem innowacyjności na poziomie
0,740, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (odpowiednio – 0,736) oraz Japonia
(0,711). Znormalizowany wskaźnik innowacyjności UE wynosi zaś jedynie 0,630,
co oznacza około 10% przewagi wymienionych państw w rankingu innowacyjności
nad średnią unijną16.
Warto zauważyć, że następujące państwa, które starają się o pozycję lidera,
w rankingu zajmują pozycje znacznie niższe
od UE: Kanada (wskaźnik 0,497), Australia
(0,389), Chiny (0,275), Indie (0,207), Rosja
(0,191) czy Brazylia (0,178). Analiza wskazanych danych jest interesująca i pouczająca, jednak szczególnie ważną rolę należy
przypisać nie tyle samemu wskaźnikowi, co
jego wzrostowi w ostatnich latach (20062013).
Przyrost wskaźnika innowacyjności
w Korei Południowej był na poziomie 6%,
podczas gdy dla średniej UE wynosi jedynie 2,7%. Przy utrzymaniu danego tempa
wzrostu i rozwoju innowacyjności w UE
trudno będzie dorównać Korei Płd. w rankingu innowacyjności. A zatem na podmiotach innowacyjności ciąży obowiązek, aby
wskazana rozbieżność nie zwiększała się.
Kolejnym państwem, który wyprzedza UE
we wzroście wskaźnika innowacyjności, są
Chiny (z przyrostem na poziomie 5,8%).
Wzrost innowacyjności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Japonii
jest mniejszy, niż przyrost tego wskaźnika
w UE – i wynosi odpowiednio 1% i 2,2%.
W razie utrzymania wzrostu tempa innowacyjności w UE ma ona szansę na dorównanie, a nawet wyprzedzenie USA i Japonii
16

Zob. op. cit, s. 92.
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ży z wykształceniem ponadlicealnym19. Dodatkowo USA posiada
przewagę nad UE przewagę gdy
chodzi o współczynnik cytowań
oraz liczbę międzynarodowych
publikacji, jak również charakteryzuje się większymi wydatkami
sektora biznesowego na prace
badawczo-rozwojowe. W przypadku Japonii wydatki na te prace
w sektorze biznesowym przekraczają aż ponaddwukrotnie wydatki
w UE20. Ponadto liczebność patentów PTC oraz publikacji wspólnych
sektora prywatnego i publicznego
jest prawie o 60% wyższa niż dla
UE, współczynnik zaś młodzieży
z wykształceniem ponadlicealnym
przewyższa UE średnio o 63%21.
Japończycy w porównaniu z UE
wypadają jednak słabiej, jeśli idzie
o procent osób z doktoratem,
współczynnik cytowań publikacji
krajowych i międzynarodowych,
eksport usług opartych na wiedzy
oraz sprzedaż licencji i patentów22.

w dziedzinie innowacyjności. Warto podkreślić, że od 2008 r. UE była w stanie
zmniejszyć różnicę wskaźników innowacyjności pomiędzy USA i Japonią mniej
więcej o połowę17. Pozostałe wymienione
kraje, mające wskaźnik innowacyjności niższy od wskaźnika UE, cechują się również
znacznie słabszym jego wzrostem (Australia, Brazylia, Indie, Kanada czy Rosja).
Analizując poziom innowacyjności w krajach wyprzedzających UE
lub wykazujących tendencję wzrostową w tej dziedzinie, warto się
zastanowić, co w istocie decyduje
o zajęciu w tym rankingu przodującej pozycji. Bo taka na przykład
Korea Południowa ponaddwukrotnie wyprzedza UE w wydatkach na
prace naukowo-technologiczne
w sektorze publicznym, a liczba
patentów w układzie o współpracy patentowej (Patent Cooperation
Treaty) oraz współczynnik młodzieży z wykształceniem ponadlicealnym są dla Korei mniej więcej
50% wyższe niż w UE18. Ponadto wzmocnienie innowacyjności
w Korei Płd. wynika z lepszego dofinansowania prac badawczo-rozwojowych w sektorze publicznym
oraz znacznej przewagi nad UE
we wspólnych publikacjach sektora prywatnego i publicznego. Siła
innowacyjności USA wynika natomiast z niemal dwukrotnie większej liczby publikacji wspólnych
sektora prywatnego i publicznego niż w UE oraz o prawie 50%
wyższego współczynnika młodzie-

Wskaźniki innowacyjności w Chinach
przewyższają unijne wskaźniki jedynie w liczebności osób z doktoratem oraz w wydatkach na prace naukowo-technologiczne
sektora biznesowego23. Pozostałe wskaźniki
są niższe niż w UE. Wyższa natomiast jest
w Chinach aniżeli w UE liczba udzielanych
patentów, publikacji wspólnych sektora
publicznego i prywatnego oraz publikacji
międzynarodowych, a także współczynnik
młodzieży z wykształceniem ponadlicealnym; wyższe są ponadto wydatki na prace
19
20

	 Zob. op. cit. Innovation Union Scoreboard 2014,
s. 29.
18
Zob. op. cit., s. 35.
17
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21
22
23

Zob. op. cit., s. 33.
Zob. op. cit. , s. 33.
Zob. op. cit., s. 34.
Zob. op. cit., s. 34.
Zob. op. cit., s. 38.
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badawczo-rozwojowe w sektorze publicznym oraz eksport usług opartych na wiedzy.
Wymienione wskaźniki rosną tam szybciej
w porównaniu z UE. Utrzymanie przez
Chiny takiego tempa wzrostu innowacyjności poważnie zagraża UE oraz innym
liderom innowacyjności.
Podsumowując powyższe dane wypada
uznać, że UE pozostaje w tyle za międzynarodowymi liderami innowacyjności (Koreą
Południową, USA i Japonią) pod względem
liczebności patentów. W patentach dotyczących zdrowia zdecydowanie prowadzą
Stany Zjednoczone, a w tych dotyczących
technologii przyjaznych środowisku prym
wiedzie Japonia24.
8. Wydajność innowacyjna
wybranych państw
członkowskich
Statystyki unijnego rankingu innowacyjności (Innovation Union Scoreboard)
wprowadzają klasyfikację państw opartą
na innowacyjności mierzonej jako średnia
wyników z czterech grup: liderów innowacji, krajów doganiających liderów, umiarkowanych innowatorów, a wreszcie tych
słabszych.
Mianem liderów innowacji określa się
państwa, których wyniki w zakresie innowacji są zdecydowanie powyżej średniej
UE. Krajami doganiającymi liderów są
państwa o wynikach powyżej lub blisko
średniej UE. Umiarkowani innowatorzy
charakteryzują się wynikami innowacji
poniżej średniej UE, ci słabi zaś osiągają
wyniki zdecydowanie poniżej średniej UE.
Unijny ranking innowacyjności
w 2014 r. (bazujący na danych z 2013 r.)
24

Zob. M. Granieri, A. Renda, Innovation Law and
Policy in the European Union – Towards Horizon
2020, s. 58.

wskazuje cztery kraje będące liderami innowacji: Szwecję, Danię, Niemcy i Finlandię.
Doganiających liderów jest aż 10: Luksemburg, Holandia, Belgia, Wielka Brytania,
Irlandia, Austria, Francja, Słowenia i Cypr.
Najwięcej, bo aż 11 państw zostało sklasyfikowanych jako umiarkowani innowatorzy:
Włochy, Czechy, Hiszpania, Portugalia,
Grecja, Węgry, Słowacja, Malta, Chorwacja, Litwa, Polska. A trzy państwa należące
do najsłabszych w tej dziedzinie to: Rumunia, Łotwa i Bułgaria.
Na tym tle rodzi się pytanie, czy
omówiony wyżej złożony wskaźnik
innowacyjności, opierający się na
unijnym rankingu innowacyjności,
poskazuje (w przypadku państw
członkowskich) podobne dane, co
globalny wskaźnik innowacyjności.
Pozycję lidera innowacji mierzonej wskaźnikiem globalnym osiąga
Wielka Brytania, która w rankingu
europejskim zaliczana była jedynie do krajów doganiających liderów. Stosunkowo duży spadek
odnotowują Niemcy, podczas gdy
kraje skandynawskie wciąż należą
do ścisłej czołówki innowatorów.
Obniżenie rangi z krajów doganiających liderów do umiarkowanych
innowatorów można zauważyć według globalnego wskaźnika innowacyjności w przypadku Słowenii
i Cypru, a z kolei wzrost – Czech
i Malty. W globalnym rankingu
wskaźnika innowacyjności następuje również zmiana miejsc umiarkowanych i słabych innowatorów
w stosunku do rankingu złożonego
wskaźnika innowacyjności. Do grona słabych innowatorów wchodzi
Polska i Grecja, Łotwa i Bułgaria za-
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liczane są zaś do umiarkowanych
innowatorów. Zgodnie natomiast
z klasyfikacją globalnego wskaźnika innowacyjności – to Rumunia,
a nie Bułgaria jest uważana za najsłabszego innowatora. Zarówno
w przypadku złożonego wskaźnika innowacyjności, jak i tego globalnego średnia arytmetyczna UE
dzieli grupę państw członkowskich
na dwie części: liderów, wraz z krajami ich doganiającymi, oraz umiarkowanych i słabych inwestorów.
Kolejne informacje dotyczące innowacyjności państw członkowskich uzyskać
można ze statystyki RIS, obrazującej wyniki innowacyjności poszczególnych 190
regionów państw członkowskich, Norwegii
i Szwajcarii25.
Dane te, uzyskane na podstawie złożonego wskaźnika innowacyjności, pozwalają na dokładną analizę innowacyjności
państw członkowskich – z wyodrębnieniem ich obszarów, które odbiegają w innowacyjności od klasyfikacji rankingu
europejskiego, na których zatem innowacyjny rozwój winna być ukierunkowana
polityka państw członkowskich. Ranking
RIS wskazuje zróżnicowanie regionów należących do omawianych wyżej czterech
grup innowatorów. Według tego rankingu
34 regiony należą do liderów innowacji, 57
regionów to doganiający liderów, 68 regionów to innowacyjnie umiarkowani, a 31
regionów to słabi. Najbardziej innowacyjne regiony znajdują się w krajach będących
liderami innowacji. Jak łatwo przewidzieć,
większość słabych innowacyjnie regionów
znajduje się z kolei w krajach będących
słabymi innowatorami. W ogólności 14
krajów ma regiony należące do dwóch
25
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Zob. Regional Innovation Scoreboard 2014.

grup innowacyjności, w skład zaś czterech krajów (Francji, Portugalii, Hiszpanii i Słowacji) wchodzą regiony należące
do trzech grup innowacyjności. Do krajów jednolitych innowacyjnie (tzn. bez
zróżnicowania regionalnego) należą Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja
i Szwajcaria. Wszyscy regionalni liderzy
innowacyjności państw UE (27 regionów)
umiejscowieni są w ośmiu krajach UE:
Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Stan ten odpowiada silnej konkurencji
na niewielu obszarach największego innowacyjnego zaawansowania. Podobnej
koncentracji podlegają regiony słabe innowacyjnie, które występują w państwach
bloku wschodniego oraz tych pozostających w stanie kryzysu.
9. Innowacyjność kilku wybranych
państw członkowskich liderów
innowacji
Szwecja. Innowacyjność Szwecji wzrastała do 2012 r., lecz wykazała mały spadek
spowodowany zmniejszeniem inwestycji
venture capital w roku 2013. Pomimo wysokiej pozycji lidera tej dziedziny w UE innowacyjność Szwecji maleje – od wynoszącej
148% w UE w 2006 r. do 135% w 2013 r.
Szwecja cechuje się ogólnie wyższymi niż
średnia UE wskaźnikami innowacyjności,
w szczególności w publikacjach, finansowaniu biznesowego sektora badawczo-rozwojowego oraz liczby patentów. Słabe
wyniki osiąga natomiast to państwo w zakresie eksportu usług opartych na wiedzy
i sprzedaży innowacji.
Przykładem kraju doganiającego liderów jest Francja, umiejscawiana w rankingu tuż obok średniej UE. Wzrost
innowacyjny Francji był bardzo silny do
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2010 r., po czym uległ spowolnieniu – aż
do dużego spadku w 2013 r. Głównym powodem spowolnienia był mniejszy udział
szybko rozwijających się przedsiębiorstw.
Wydajność innowacyjna Francji w porównaniu z UE spadła ze 107% odnotowanych
w 2011 r. do 103% w roku 2013. Wyniki
innowacyjności Francji w przypadku większości wskaźników są zbliżone do średnich
wyników UE. Mocnymi stronami Francji
w zwiększaniu innowacyjności są publikacje wspólne sektora prywatnego i publicznego oraz kwestie związane z edukacją;
liczba doktorantów spoza UE oraz odsetek
ludzi z wyższym wykształceniem. Słabymi zaś stronami innowacyjności Francji są
wydatki na innowacje należące do sektora,
prace badawczo-rozwojowe, unijne znaki towarowe oraz eksport usług opartych
na wiedzy. Pomimo nieustającego rozwoju i wzmocnienia postępu innowacyjnego
związanego z większością wskaźników,
wydatki na innowacje należące do sektora prace badawcze i rozwojowe we Francji
ulegają ciągłemu spadkowi.
Kolejnym reprezentantem grupy umiarkowanych innowatorów
jest Polska. Innowacyjność Polski jest zmienna w stosunkowo
wąskim zakresie i na podstawie
statystyk unijnego rankingu wynalazczości jedynie nieznacznie się
poprawiła od roku 2006. W porównaniu z gwałtownym rozwojem średniej innowacyjności UE
względna wydajność innowacyjna
Polski w porównaniu z innowacyjnością UE uległa spadkowi od 54%
w 2007 r. do mniej więcej 50%
w roku 2013. Spadek ten doprowadził do umieszczenia Polski
w grupie słabych innowatorów

w 2012 r. W porównaniu ze średnią innowacyjnością UE niemal
wszystkie wskaźniki innowacyjności
dla Polski są niższe niż w UE. Największym problemem w rozwoju
innowacyjności Polski jest liczba
doktorantów spoza UE, zgłoszenia
patentowe dla wyzwań społecznych oraz przychody ze sprzedaży
patentów i licencji. W porównaniu
z wynikami UE mocnymi stronami innowacyjności w Polsce są
zaś kwestie wykształcenia ludności oraz wydatki na innowacje
w sektorze i prace badawczo-rozwojowe. Mimo ogólnego wyniku
słabszego od średniej w UE dla
niektórych wskaźników (unijnych
wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz wydatków
na prace badawczo-rozwojowe
w sektorze biznesowym) odnotowany jest znaczny wzrost wydajności, co pozwala przewidywać, że
w przyszłości wskaźniki te staną się
atutami Polski w dziedzinie innowacyjności. Jednak jest też grupa
wskaźników, których wydajność
jest niższa od średniej wydajności innowacyjnej UE i nadal ulega
spadkowi. Zalicza się do niej innowacyjne MSP współpracujące
z innymi podmiotami oraz odsetek
nowych doktorantów, MSP prowadzące wewnętrzne innowacje oraz
sprzedaż nowych innowacji. Wskazanie na słabe wskaźniki stanowić
powinno sugestię, wokół jakich
działań skupiać się powinna polska
polityka innowacyjności, aby zniwelować powiększające się różnice
względem UE.
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Jednym z krajów należących do grupy
słabych innowatorów jest Bułgaria. Innowacyjność Bułgarii wzrastała do 2010 r.,
lecz potem zaczęła spadać i uległa zmniejszeniu od 44% średniej innowacyjności UE
w 2011 r. do 35% w roku 2013. Bułgaria
odnotowuje słabsze od średniej UE wyniki dla niemal wszystkich wskaźników
z wyjątkiem liczebności młodzieży z wykształceniem ponadlicealnym. Mniejszą
wydajność innowacyjną Bułgarii zauważa się w inwestycjach venture capital oraz
w liczbie doktorantów spoza UE. Pomimo
ogólnie słabych wyników, w ciągu ostatnich
lat nastąpił gwałtowny wzrost niektórych
wskaźników, jak np. unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
wzrost wydatków na prace badawczo-rozwojowe w sektorze biznesowym, eksport
usług opartych na wiedzy oraz liczby nowych doktorów. Jest też szereg wskaźników,
które nie tylko mają niższe wyniki niż średnia UE, ale wciąż odnotowują spadek wydajności, jak np. inwestycje venture capital
oraz wydatki na innowacje nienależące do
sektora prac badawczo-rozwojowych.

funduszy publicznych do roli komplementarnych w stosunku do kwestii sektora
prywatnego. Druga warstwa jest odpowiedzialna za dziedziny finansowania i inicjatywy społeczne. Trzecia warstwa ma być
odpowiedzialna za ukierunkowanie pierwszej i drugiej oraz istniejącej innowacji dla
określenia długoterminowych celów polityki innowacyjnych UE. Podstawowym
jednak jej narzędziem jest stymulacja popytu na innowacyjne usługi i produkty –
poprzez innowacje społeczne i zamówienia
przedkomercyjne czy przetargi publiczne.
Susana Borrás proponuje zaś pogrupowanie innowacyjności także na trzy, ale klastry – z których
każdy posiadać będzie własne narzędzia służące wzmocnieniu innowacyjności27. Autorka wykazała
trzy cele tej polityki, określając je
jako budowanie kompetencji, regulacja wzajemnych oddziaływań
oraz samodzielność. Pierwszy cel
odnosi się do powiększenia zaplecza badań naukowych oraz wiedzy
w zakresie produkcji, wprowadzenie programów wspierających
edukację, zwiększenie rozbudowy
infrastruktury (w tym też struktury telekomunikacyjnej), specjalnie
formy zachęty rozwoju sektora
małych i średnich przedsiębiorców, dynamiczną politykę regionalną oraz instytucje pomostowe
(transfery technologii) w UE. Dlatego środki budżetowe powinny się
koncentrować wokół programów
ramowych oraz ustanowionych na
innowacyjność inicjatyw finanso-

10. Przyszłe strategie rozwoju
innowacyjności
Autorzy M. Granieri i A. Renda26 proponują wprowadzenie modelu warstwowego polityki innowacyjności opartego
na trzech elementach, które następują po
sobie, a w odpowiedniej kolejności spowodować powinny przejście od badań
podstawowych do osiągania celów zdefiniowanych dla polityki innowacyjności.
Głównym założeniem pierwszej warstwy
modelu proponowanego przez wyżej wymienionych autorów jest sprowadzenie
26
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Zob. Innovation Law and Policy In the European
Union Towards Horizon 2020, s. 187–195.

27

Zob. The Innovation Policy of the European
Union From Government to Governance, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham UK 2003, s. 19.
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wanych na szczeblu regionalnym.
Kolejnym celem jest regulacja
i kontrola polityki innowacyjności
odbywająca się na szczeblu unijnym. Przykładami takich działań
jest dążenie do powstania społeczeństwa informacyjnego, wprowadzenie wspólnych standardów
i ochrony własności intelektualnej,
rozwój polityki współzawodnictwa
(uczciwej konkurencji), które mają
wpływ na proces innowacyjności
przez wyznaczenie ścieżek rozwoju technologicznego i komercyjnego wykorzystania. Do obszarów
tychże regulacji zaliczyć można
również zagadnienia związane
z bioetyką, bezpieczeństwem żywności, ochrony środowiska, ochrony konsumenta, które ustanawiają
społeczne granice wykorzystywania technologii; poza wymienionymi instrumentami polityka unijna
winna również być wzbogacona
o aspekty samoświadomości lub
refleksji, które odnaleźć można
w prowadzonych na żywo debatach dotyczących wartości społecznych bądź etycznych nad nowo
rozwijaną wiedzą i jej zastosowaniami. Realizacja wskazanych wy-

żej założeń polityki innowacyjności
gwarantuje UE rolę lidera i głównego inwestora.
Główna zasada polityki XXI wieku powinna być prosta, prowadzi ona bowiem do
wzmacniania jej, a także jej instrumentów,
jak też do zmniejszenia kosztów administracyjnych. Przykładem prostego modelu
polityki innowacyjności jest strategia amerykańskiej innowacyjności, ukierunkowana na zrównoważony wzrost gospodarczy
i zatrudnienie28. Podstawą nowoczesnego
modelu amerykańskiego są inwestycje we
wszelkie sektory powiązane z innowacyjnością. Te szeroko rozumiane inwestycje mogą
umożliwić USA przejęcie przywództwa
w badaniach podstawowych, edukacji nowego pokolenia ukierunkowania na wiedzę
i umiejętności XXI wieku, budowę wiodącej infrastruktury oraz opracowanie zaawansowanych technologii informacyjnych.
Drugim filarem rozwoju amerykańskiej
innowacyjności jest promocja konkurencyjnych rynków na szczeblu krajowym,
promocja amerykańskiego eksportu.
28

Por. A Strategy for America Innovation. Securing our economics growth and prosperity policy,
The White House, luty 2011 Washington D.C.
http//:WWW.whitehouse.gov/sites/default/files/
uploads/innovationstrategy.pdf.
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Jednomandatowe okręgi
wyborcze – wnioski z analizy
porównawczej

Jedną z konsekwencji wyborów
prezydenckich 2015 roku jest ożywienie dyskusji nad możliwością
zmiany ordynacji wyborczej do
Sejmu przez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Postulat ten stanowił
centralny punkt w kampanii wyborczej Pawła Kukiza. Po uzyskaniu przez niego dobrego wyniku
w pierwszej turze wyborów prezydent Komorowski zapowiedział
przeprowadzenie referendum
między innymi dotyczącego wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach
do Sejmu, a po uzyskaniu zgody
Senatu wyznaczył termin tego referendum na 6 września 2015 roku.
Zwolennicy wprowadzenia w Polsce
jednomandatowych okręgów wyborczych
są przekonani, że taka zmiana usunęłaby
podstawową wadę obecnie obowiązującej
ordynacji proporcjonalnej: brak wyraźnego
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związku między wyborem dokonywanym
przez wyborcę a uzyskaniem mandatu
przez kandydata. W wielomandatowych
okręgach osoba kandydująca z listy partii
mającej znaczne poparcie uzyskać może
mandat mimo otrzymania niewielkiej liczby głosów, co – zdaniem krytyków – podważa reprezentatywność Sejmu. Zaletą
okręgów jednomandatowych miałoby być
także to, że wybrani w nich posłowie byliby
bardzo silnie związani ze swoim okręgiem
wyborczym, a wyborcy mieliby wyraźnie
wskazanego swojego posła. Wreszcie sądzi
się, że tą drogą można osłabić wpływ partii
na to, kto zostanie posłem i że w Sejmie
pojawi się znaczna grupa posłów niezależnych. Krytyka tych poglądów nie musi być
zarazem obroną ordynacji proporcjonalnej
w jej obecnie stosowanej w Polsce postaci.
Zapewne wymaga ona wnikliwej i krytycznej analizy, co jednak nie należy do omawianego obecnie tematu.
W dyskusji na temat ewentualnej zmiany ordynacji wyborczej pojawiło się wiele
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nieporozumień świadczących o tym, że nawet niektórzy politycy nie dysponują dostateczną wiedzą na temat konsekwencji,
jakie zmiana taka miałaby za sobą pociągać.
Często formułowany jest pogląd, że wprowadzenie takiej zmiany wymagałoby rewizji
Konstytucji, która (art. 96 ust. 2) stwierdza,
że „wybory do Sejmu są powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne...”. Zwolennicy
postulowanej zmiany zdają się sądzić, że
jednomandatowe okręgi wyborcze są nie do
pogodzenia z ordynacją proporcjonalną, co
– jak pokażę dalej – jest nieporozumieniem.
Są też przekonani, że postulowana przez
nich zmiana doprowadzi do pojawienia się
w Sejmie wielu posłów niezależnych, przez
co osłabiona zostanie dominacja partii politycznych, które nie cieszą się ich sympatią.
Również to przekonanie nie wytrzymuje
konfrontacji z doświadczeniem państw,
gdzie stosowana jest taka ordynacja. Zresztą
nawet uważne przyjrzenie się wynikom wyborów do polskiego Senatu, w których obowiązuje ordynacja większościowa, od 2011
powiązana z jednomandatowymi okręgami
wyborczymi, pozwoliłoby pozbyć się tego
typu nadziei. W kolejnych wyborach do
Senatu RP (z wyjątkiem wyborów 1991
roku) powtarzała się ta sama tendencja:
partia lub partie mające przewagę w Sejmie uzyskiwały jeszcze większą przewagę
w Senacie, aż po całkowite wyeliminowanie
mniejszych partii i uzyskanie bezwzględnej
większości mandatów przez jedną partię, co
jak dotąd nigdy nie miało miejsca w Sejmie. Przypomnę, że czterokrotnie zwycięskie ugrupowanie uzyskało bezwzględną
większość w Senacie (w 1997 roku AWS
– 51, w 2001 roku SLD/UP – 75, w 2007
roku PO – 60 i w 2011 roku PO – 63).
Żadne z tych ugrupowań nie miało bezwzględnej większości w Sejmie. Również
w Senacie pierwszej kadencji (1989-91),

w wyborach którego zastosowano ordynację większościową z wymogiem bezwzględnej większości w pierwszej turze, zwycięska
„Solidarność” zapewniła sobie niemal pełny
monopol (99 mandatów).
Podstawowym źródłem nieporozumień jest traktowanie jednomandatowych okręgów wyborczych
tak, jakby ich wprowadzenie oznaczało przyjęcie jednej ordynacji wyborczej, takiej samej dla wszystkich
państw, gdzie takie okręgi istnieją.
W rzeczywistości natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze występują w parze z kilkoma różnymi
sposobami wybierania reprezentantów. Polscy autorzy Kazimierz
Rzążewski, Wojciech Słomczyński
i Karol Życzkowski wymieniają trzy
warianty ordynacji większościowej
z jednomandatowymi okręgami
wyborczymi. Są to: system większości względnej (Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone, większość byłych dominiów i kolonii brytyjskich,
a także polska ordynacja wyborcza do Senatu), system większości bezwzględnej z dogrywką
w drugiej turze (Francja), system
głosu alternatywnego (Australia)1.
Okręgi jednoosobowe występują
także w ordynacjach mieszanych
(np. Węgry), gdzie część parlamentarzystów wybiera się w systemie proporcjonalnym, a część
w systemie większościowym, oraz
w ordynacji proporcjonalnej, czego
szczególnie interesującym przykła-

1

Kazimierz Rzążewski, Wojciech Słomczyński,
Karol Życzkowski, Każdy głos się liczy! Wędrówka
przez krainę wyborów, Warszawa: Wydawnictwo
Sejmowe 2014, ss. 153–173.
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dem jest system wyborczy Republiki Federalnej Niemiec, o czym piszę
szerzej w dalszej części.
W dalszej części tych rozważań skupiam uwagę na trzech podstawowych
wariantach ordynacji wyborczych z jednomandatowymi okręgami wyborczymi:
anglosaskim wariancie większości względnej, francuskim wariancie większości bezwzględnej w pierwszej turze, a względnej
w drugiej turze, oraz niemieckim wariancie
ordynacji proporcjonalnej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Celem mojej
analizy jest rozważenie politycznych konsekwencji zastosowania określonej ordynacji
wyborczej, a nie tylko przedstawienie regulacji prawnych. Zostawiam na boku bardzo ciekawe doświadczenie Australii, gdzie
już w XIX wieku wprowadzono – co było
wówczas innowacją – tajne głosowanie,
gdzie udział w wyborach jest obowiązkowy i gdzie wyborca szereguje kandydatów
w kolejności odzwierciedlającej udzielane im poparcie2. Świadomie pomijam
doświadczenie tych państw powstałych
z rozpadu Związku Radzieckiego, które
wychodząc z niedemokratycznego systemu wprowadziły jednomandatowe okręgi
wyborcze. Eugeniusz Zieliński trafnie zauważył, że parlamenty Rosji i Ukrainy nie
potwierdzają szczególnych zalet stosowania
okręgów jednomandatowych w państwach,
którym brakuje dłuższej tradycji demokracji i gdzie silne są wpływy oligarchów3.
Tak zwani niezależni deputowani do tych
2

3
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Howard R. Penniman, red., Australia at the Pools:
the national elections of 1975, Washington: American Enterprise Institute for Public Policy research
1977, ss. 27-37.
Eugeniusz Zieliński, Parlament Federacji Rosyjskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2002;
Eugeniusz Zieliński, Rada Najwyższa – Parlament
Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2003.

parlamentów często byli w istocie zależni
– tyle że nie od partii, lecz od wpływowego oligarchy, który utorował mi drogę do
parlamentu. Znaczna ich część wstępowała
zresztą do partii politycznych już po uzyskaniu mandatu.
Anglosaski system względnej
większości
Najbardziej rozpowszechniona w świecie wersja ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi
występuje w państwach anglosaskich,
w tym w dwóch największych z nich –
w Zjednoczonym Królestwie i w Stanach
Zjednoczonych. Stosowana tam zasada jest
bardzo prosta: mandat zdobywa kandydat,
który uzyskał w okręgu najwięcej głosów.
Podstawową zaletą – choć także i wadą
– tego systemu jest to, że sprzyja on wyłonieniu silnej większości, jednak za cenę
radykalnego zmniejszenia reprezentatywności ciała przedstawicielskiego. Ta ostatnia cecha występuje jednak znacznie silniej
w systemie amerykańskim niż w systemie
brytyjskim, co wynika nie z odmienności
ordynacji wyborczych (w zasadzie takich
samych), lecz z innej struktury narodowościowej obu państw. Ilustrują to wyniki
ostatnich wyborów: do Izby Reprezentantów w 2014 roku i do Izby Gmin w roku
2015.
Przeprowadzone 2 listopada 2014 roku
wybory do amerykańskiej Izby Reprezentantów dały mandaty tylko dwóm partiom:
Republikanom (435) i Demokratom (191).
Do niższej izby Kongresu nie dostał się ani
jeden kandydat niezależny lub kandydat
mniejszej partii. Nie był to wynik wyjątkowy, gdyż tak w zasadzie wyglądają wyniki wyborów do obu izb Kongresu USA,
co skutkuje trwałą dominacją dwóch partii
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politycznych. Amerykański znawca tego
zagadnienia Jerry Hough podkreśla, że na
przestrzeni stu pięćdziesięciu lat, które minęły od wojny secesyjnej, zmieniały się koalicje reprezentowane przez te dwie partie
i zmieniały się ich programy, ale sam fakt
zmonopolizowania sceny politycznej przez
Republikanów i Demokratów pozostaje
niezmienny4.

Inny jest obraz brytyjskiej Izby Gmin,
gdzie mniejsze partie wchodzą do Parlamentu, choć ich reprezentacja niemal we
wszystkich wypadkach jest nieproporcjonalnie szczupła w porównaniu z liczbą
uzyskanych głosów. Ilustrują to wyniki
ostatnich wyborów przeprowadzonych 7
maja 2015 roku.

Tabela 1. Wyniki wyborów do Izby Gmin 7 maja 2015 r.5
Partia

Partia Konserwatywna

Partia Pracy

Szkocka Partia Narodowa

Liberalni Demokraci

Demokratyczna Partia
Unionistyczna
Sinn Féin

Liczba uzyskanych głosów
11 334 920

331

9 347 326

232

2 415 888

8

1 454 436
184 260

56
8

176 232

4

99 809

3

144 935

2

Partia Niepodległości UK

3 881 129

1

Pozostali kandydaci

349 968

1

Plaid Cymru

Socjaldemokratyczna
Partia Pracy
Ulsterska Partia
Unionistyczna

Partia Zielonych
Łącznie

181 694

1 157 613
30 698 210

Wyniki te obrazują dwie ważne cechy większościowej ordynacji stosowanej
w Zjednoczonym Królestwie. Pierwszą
jest całkowity brak reprezentatywności
Izby Gmin w stosunku do wyrażonych
w wyborach preferencji politycznych wyborców, drugą zaś znaczna rola narodowościowych partii w Szkocji i Północnej
Irlandii, co wynika ze szczególnego cha4

Liczba mandatów

Jerry F. Hough, Changing Party Coalitions: The Mystery of the Red State – Blue State Alignment, New
York: Agathon Press 2006.

3
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rakteru Zjednoczonego Królestwa – państwa złożonego z czterech wyodrębnionych
części składowych (Anglii, Walii, Szkocji
i Północnej Irlandii), nie będącego jednak
federacją. Konserwatyści, na których oddano niewiele ponad jedną trzecią głosów,
zdobyli bezwzględną większość mandatów.
Liberałowie, na których głosowało ponad
trzy miliony wyborców, zdobyli zaledwie
5

Wszystkie przytaczane tu dane na temat wyników
wyborów podaję za internetową Wikipedią.
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8 mandatów – tyle co Demokratyczna
Partia Unionistyczna, która zdobyła mniej
niż 200 000 głosów. Natomiast wielki sukces Szkockiej Partii Narodowej dał jej 56
mandatów przy niespełna półtora miliona
głosów. Brytyjski politolog Samuel E. Finer
(1915–1993) wykazał, że jest to trwała cecha brytyjskiego systemu wyborczego46. To,
co się zmieniło od jego czasów, to zwiększona rola narodowościowych partii w Szkocji
i w Irlandii Północnej. To one – bardziej
niż „trzecie partie” w Anglii – powodują,
że Parlament Zjednoczonego Królestwa
jest bardziej zróżnicowany politycznie
niż amerykański Kongres. Wynika to nie
z ordynacji wyborczej, lecz z odmiennego
charakteru państwa. Gdyby Szkocja i Północna Irlandia wystąpiły ze Zjednoczonego
Królestwa, Izba Gmin byłaby niemal tak
samo zdominowana przez dwie partie, jak
amerykański Kongres.
Gdyby system anglosaski przeniesiony został do Polski, skład
polskiego Sejmu zapewne przypominałby bardziej skład amerykańskiego Kongresu, niż brytyjskiej
Izby Gmin. W Sejmie co najwyżej
znaleźliby się pojedynczy przedstawiciele mniejszości niemieckiej
i białoruskiej, gdyż tylko te dwie
mniejszości zamieszkują na tyle
zwarte tereny, by mogły zdobyć
choćby po jednym mandacie. Co
stałoby się z pozostałymi mandatami? Najprawdopodobniej zastosowanie anglosaskiego systemu
wyborczego w Polsce przyniosłoby w rezultacie ukształtowanie się
dwupartyjnego systemu politycz-

6
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nego i eliminację mniejszych partii
z Sejmu ( jak to ma miejsce w Senacie). Nie sądzę, by było to dobre
dla polskiej demokracji.
Francuski system większości
bezwzględnej i drugiej tury
Ustanowienie we Francji w 1958 roku
Piątej Republiki przyniosło między innymi porzucenie proporcjonalnej ordynacji
wyborczej do Zgromadzenia Narodowego
i zastąpienie jej jednomandatowymi okręgami wyborczymi z wymogiem uzyskania
bezwzględnej większości w pierwszej turze, a względnej w drugiej turze, którą organizuje się tam, gdzie żaden kandydat nie
został wybrany w turze pierwszej. Na podobnych zasadach wybierany jest prezydent
Republiki Francuskiej, co następnie zostało skopiowane przez liczne inne państwa
(w tym Polskę), gdzie prezydenta wybiera
się w powszechnych wyborach.
Zmiana ordynacji wyborczej wynikała ze stanowiska twórcy Piątej Republiki,
generała Charles’a de Gaulle’a, który nie
taił swej negatywnej opinii o roli partii politycznych, a w ordynacji proporcjonalnej
widział źródło rozdrobnienia politycznego. Kilka lat wcześniej francuski socjolog
polityki Maurice Duverger (1917–2014)
przedstawił argumenty na rzecz twierdzenia, że proporcjonalny system wyborczy sprzyja rozdrobnieniu partyjnemu,
a większościowy – wytwarzaniu się syste5
7
mu dwupartyjnego
. Doświadczenia funkcjonowania systemu proporcjonalnego
w niektórych państwach nie potwierdzają
twierdzenia Duvergera, gdyż bywają systemy polityczne oparte na proporcjonalnej
ordynacji wyborczej, a zarazem cechujące
7

Maurice Duverger, Les parties politiques, Paris: Armand Colin 1951.
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się niewielkim rozdrobnieniem partyjnym.
Prawdą jest natomiast, że system większościowy sprzyja uformowaniu się modelu
dwupartyjnego lub zbliżonego.
We Francji nie wprowadzono jednak
systemu anglosaskiego, w miejsce którego pojawił się wysoce oryginalny system
wyborów większościowych z dwiema turami głosowania, co de facto było ukłonem
w stronę proporcjonalności. Mniejsze
partie otrzymały bowiem szansę wejścia
do parlamentu, pod warunkiem że zawrą
koalicję z którąś z głównych partii. System partyjny Piątej Republiki przybrał
więc postać systemu dwublokowego, a nie

dwupartyjnego. Konsekwencje przyjęcia
tej wersji ordynacji większościowej są
więc inne niż konsekwencje systemu anglosaskiego. Ponieważ tylko w niewielkiej
części okręgów rozstrzygnięcie następuje już w pierwszej turze, do drugiej tury
przystępują koalicje partii o zbliżonych
orientacjach. Powoduje to uformowanie
się dwublokowego systemu partyjnego
(umiarkowana prawica – umiarkowana
lewica) i marginalizację partii skrajnych.
Ilustrują to wyniki ostatnich wyborów
parlamentarnych we Francji, przeprowadzonych 10 i 17 czerwca 2012 roku.

Tabela 2. Wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego 10 i 17 czerwca 2012 r.
Partia

Mandaty

Partia Socjalistyczna

280

Lewicowa Partia Radykalna

12

Inne partie lewicowe

Europe-Ékologie – Zieloni

22

17

Głosy i procent
w I turze

7 618 326 (29.35%)
881 555 (3.40%)

428 898 (1.65%)

1 418 264 (5.46%)

Głosy i procent
w II turze

9 420 889 (40.91%)
709 395 (3.08%)
538 331 (2.34%

829 036 (3.60%

Większość prezydencka

331

10 346 535 (39.86%)

11 497 075 (49.93%)

Unia na Rzecz Ruchu
Ludowego

194

7 037 268 (27.12%)

8 740 658 (37.95%)

Inne partie prawicowe

15

910 034 (3.51%)

417 935 (1.82%)

Sojusz centrowy

2

156 026 (0,60%)

123 132 (0,54%)

Nowe Centrum

Partia Radykalna

Prawica parlamentarna

Front Narodowy
Skrajna prawica
Front Lewicy

Radykalna Lewica

Ruch Demokratyczny
Partie regionalne

Zieloni – inne ugrupowania

Inne ugrupowania

12
6

229

569 897 (2.20%)

321 124 (1.24%)

10 161 611 (44.13%)

49 499 (0,19%)

29 738 (0,13%)

3 528 663 (13.60%)

10

1 793 192 (6.91%)

0

2

2

0

0

311 199 (1.35%)

8 994 833 (34.67%)

2
1

568 319 (2.47%)

253 386 (0.98%)

458 098 (1.77%)

145 809 (1.77%)

249 205 (0.96%)

133 752 (0.52%)

842 695(3.66%)

249 468 (1.08%)
–
113 196 (0,49%)

135 297 (0.59%)
–
–
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Jaki byłby prawdopodobny efekt
wprowadzenia francuskiego systemu wyborczego w Polsce? Zapewne wymusiłoby to skupienie
się sił politycznych wokół dwóch
najsilniejszych partii, co jeszcze
bardziej pogłębiłoby już i tak silną
polaryzację polityczną. Mniejsze
partie, by dostać się do Sejmu,
musiałyby przyjmować status satelitów jednej z dwóch najsilniejszych partii. Zmniejszałoby to
pluralizm polityczny i pogłębiało
polityczne podziały. Jest też oczywiste, że wymagałoby to zmiany
konstytucji.
Proporcjonalny system niemiecki
z jednomandatowymi okręgami
wyborczymi
Oryginalnym wariantem wyborów
proporcjonalnych z jednomandatowymi
okręgami wyborczymi jest ordynacja wyborcza stosowana w Republice Federalnej Niemiec dla wyłonienia Bundestagu68.
W systemie tym wyborca otrzymuje kartę
wyborczą z dwiema listami. Na pierwszej
liście umieszczeni są kandydaci ubiegający się o mandat w jednym z 299 jednomandatowych okręgów wyborczych.
O zdobyciu mandatu w tym trybie decyduje uzyskanie względnej większości. Na
drugiej liście umieszczone są partie ubie8

68

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski,
dz.cyt., ss. 176–178.

gające się o mandaty w całym kraju. Glosy oddane na poszczególne partie zostają
zliczone w skali całego państwa. Na tej
podstawie partie, które przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy lub zdobyły
mandaty w co najmniej trzech okręgach,
uczestniczą w proporcjonalnym podziale
598 mandatów w ramach szesnastu krajów
związkowych. Po ustaleniu liczby mandatów przysługujących danej partii od liczby
tej odejmuje się liczbę mandatów zdobytych w okręgach jednomandatowych.
Na miejsca zdobyte dzięki zastosowaniu podziału proporcjonalnego wchodzą
kandydaci z okręgów, którzy nie zdobyli
mandatu. Jedną z konsekwencji niemieckiej ordynacji jest możliwość pojawiania
się tak zwanych mandatów nadmiarowych,
co ma miejsce wtedy, gdy któraś z partii
w jednomandatowych okręgach uzyskuje
więcej mandatów niż wynikałoby to z podziału proporcjonalnego. W takiej sytuacji
zwiększa się liczebność członków Bundestagu. Konstytucja RFN nie określa, z ilu
posłów składa się Bundestag, co pozwala
na tego typu manewr. W kadencji 2009–
2013 w skład Bundestagu wchodziło 622
posłów, a w kadencji rozpoczętej w 2013
roku – 630 posłów.
Ordynacja niemiecka prowadzi do niemal doskonale proporcjonalnego podziału
mandatów między partie, które spełniły
warunek progowy (5% głosów w skali państwa lub trzy mandaty zdobyte w okręgach).
Ilustrują to wyniki ostatnich wyborów (22
września 2013 r.).
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Tabela 3. Wyniki wyborów do Bundestagu 22.09.2013
Partia

Uzyskane
głosy

Procent
głosów

Partie reprezentowane w Bundestagu:

CDU/CSU (razem)

Zdobyte
mandaty

Procent
mandatów

18 157 256

41,5

311

49.4

14 913 921

34,1

255

40,5

SPD

11 247 283

25.7

192

Związek 90/Zieloni

3 690 314

8,4

63

FDP

2 082 305

4.8

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
Lewica (Die Linke)

Pozostałe partie:

Alternatywa
dla Niemiec

Niemiecka Partia
Piratów

3 752 577

2 052 372

8.6

2.2

Narodowodemokratyczna Partia Niemiec

560 660

1.3

Partia Ochrony
Zwierząt

422 857

1.0

140 251

0.3

Republikanie

91 660

0.2

Die Partei

78 357

0.2

7 451

0.0

Niemiecki Ruch
Rodzin
		

W wyborach 2013 roku na partie, które nie przekroczyły progu wyborczego,
oddano 13,4% głosów, w tym na dwie największe padło łącznie 9,5% głosów. Przy
stosowaniu klasycznej ordynacji proporcjonalnej odsetek tzw. głosów zmarnowanych
bywa większy (np. w polskich wyborach
1993 roku, gdy po raz pierwszy zastosowano przekroczenia progu, aż 34% głosów
oddano na partie, które tego progu nie osiągnęły).
Ordynacja niemiecka łączy zalety
podziału proporcjonalnego z zale-

30.5

10.2

10.2

4.7

958 507

Wolny Wyborca

64

tami jednomandatowych okręgów.
Te ostatnie postrzegane są przede
wszystkim jako sposób bliskiego
związania parlamentarzysty z wyborcami i unikania sytuacji, gdy
mandat otrzymuje ktoś ze znikomym poparciem wyborców, ale
umieszczony na liście zdobywającej wiele głosów. Ponieważ jest to
ordynacja proporcjonalna nie pojawia się w wyniku jej stosowania
zjawisko bardzo silnej nadreprezentacji ugrupowania najsilniej-
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szego. Eliminowanie z podziału
mandatów partii niezdolnych do
przekroczenia progu jest rozwiązaniem powszechnym wszędzie tam,
gdzie próg 9jest stosowany.
W czasie prac nad projektem ordynacji wyborczej prowadzonych
w podkomisji Komisji Konstytucyjnej Sejmu X kadencji rozważana
była nawet – choć nie uzyskała
poparcia – propozycja, by przyjąć
w Polsce ordynację wzorowaną na
niemieckiej . Gdyby chciano w Polsce wprowadzić okręgi jednomandatowe, należałoby wrócić do tej
koncepcji. Nie wymaga ona zmiany
Konstytucji, gdyż zachowana byłaby zasada wyłaniania Sejmu w wyborach proporcjonalnych.
Pozostawałaby jednak sprawa mandatów nadmiarowych. Konstytucja RP (art.
96 ust. 1) stwierdza, że „Sejm składa się
z 460 posłów”. Widzę jednak możliwość
wprowadzenia zmodyfikowanego rozwiązania niemieckiego bez zmiany tego postanowienia Konstytucji.
Dla zachowania niezmienionej liczby posłów należałoby liczbę mandatów
nadmiarowych odjąć od ogólnej liczby
mandatów dzielonych proporcjonalnie.
Wówczas liczbę mandatów przypadają9

70

Dziękuję za tę informację mojemu synowi dr. Sławomirowi Wiatrowi, który był członkiem tej podkomisji.

cych danej partii obliczałoby się jako procent od liczby pozostałej po odjęciu liczby
mandatów nadmiarowych według wzoru:
460 - n, gdzie n oznacza liczbę mandatów
nadmiarowych. Nie powodowałoby to zbyt
znacznego odchylenia od proporcjonalności – a już z pewnością mniejszego niż to,
które wynika z przyznawania mandatów
metodą d’Hondta.
Wnioski końcowe
Przedstawione tu warianty ordynacji
wyborczych opartych na jednomandatowych okręgach wyborczych pokazują,
jak dalece różne są konsekwencje wprowadzenia takich okręgów. Ustawodawca
powinien mieć pogłębioną wiedzę o tych
następstwach, by uniknąć sytuacji, w której jego intencje rozeszłyby się z realnymi
konsekwencjami przyjętych rozwiązań.
Wymaga to poważnej dyskusji, a nie propagandowych fajerwerków. Błędem, jak sądzę,
jest poddanie tej sprawy pod referendum,
zanim wyjaśni się, o jakie rozwiązanie idzie
w postulacie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Niezależnie
od tego, jaki będzie wynik referendum,
ustawodawca będzie musiał gruntownie
zanalizować konsekwencje proponowanych
rozwiązań – i przyjmując któryś z możliwych wariantów (w tym także zachowanie
obecnie obowiązującej ordynacji) powinien
oprzeć się na wiedzy fachowców, nie zaś
na propagandowych hasłach z kampanii
wyborczej.

Jerzy Kuciński

Najnowsze pozaparlamentarne
propozycje konstytucyjne –
kilka uwag o projekcie „NOWEJ
Konstytucji" Janusza Palikota

W

ternetowej Janusza Palikota2 – partyjny think tank pod kierownictwem
Krzysztofa Iszkowskiego. Prezentując ów projekt Janusz Palikot posługiwał się chwytliwym hasłem
„Polska potrzebuje nowej Konstytucji na miarę naszych dzisiejszych
wyzwań”. Warto więc przyjrzeć się
– na ile jest to rzeczywiście projekt
konstytucji nowej, odpowiadającej
owym obecnym wyzwaniom. Projekt składa się z 223 artykułów (ma
ich więc o 20 mniej niż Konstytucja RP z 1997 r.), zgromadzonych
w trzynastu rozdziałach (to tyle
samo rozdziałów, co w obowiązującej ustawie zasadniczej), ale bez
Wstępu, który został pominięty. Jedenaście spośród tych rozdziałów
zostało zatytułowanych identycznie, jak w Konstytucji RP. Rozdział IV
nosi tytuł „Sejm”, ponieważ autorzy

dniu 3 maja 2015 r., w rocznicę daty
symbolicznej dla Polski i Polaków,
ogłoszone zostały – niezależnie do siebie
– dwa kolejne w XXI wieku pozaparlamentarne projekty konstytucji RP. Jeden z nich
firmowany był przez ówczesnego kandydata na prezydenta Janusza Palikota, nazwany „NOWA Konstytucja”1 i określany jako
tekst jednolity uwzględniający propozycje
zgłoszone przez partię Twój Ruch (dalej
będzie nazywany także jako „Proj. Pal.”).
Spróbujemy poddać ten projekt analizie
i ocenie, koncentrując się zwłaszcza na zawartych w nim propozycjach zmian i przekształceń ustrojowych, rozważanych na tle
obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r.
Ogólna charakterystyka projektu
Projekt rozważanej ustawy zasadniczej dla Rzeczypospolitej Polskiej
przygotował – jak się dowiadujemy
z informacji zawartej na stronie in1

twójruch.eu/wp-content/uploads/Ustawy/konstytucja.pdf

2

natemat.pl/141367janusz_palikot_ma_
nowy_projekt_konstytucji_chce_by_leniwi_
wyborcy_tracili_swoich_posłów.
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w porównaniu z Konstytucją RP;
w kilku z nich zaproponowano
usunięcie pewnych przepisów
obowiązującej ustawy zasadniczej (niektórych o istotnym znaczeniu ustrojowym), w kilku zaś
innych postuluje się uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych
unormowań obowiązującej Konstytucji (czasami także znaczących);

projektu opowiedzieli się za likwidacją Senatu (a tym samym i Zgromadzenia Narodowego), w tytule
zaś rozdziału V pominięto słowo
„Polskiej”.
Jeżeli już jesteśmy przy zagadnieniach
systematyki „NOWEJ Konstytucji”, to
odnotujmy dające o sobie znać już w spisie rozdziałów Proj. Pal. zadziwiające bałaganiarstwo legislacyjne autorów tego
projektu. Otóż na stronie tytułowej oznaczono i wykazano dwanaście rozdziałów,
bez rozdziału o stanach nadzwyczajnych.
Natomiast w tekście projektu znalazło
się trzynaście rozdziałów, w tym rozdział
dotyczący właśnie stanów nadzwyczajnych. Tego typu bałaganiarstwo legislacyjne ujawniło się w wielu innych jeszcze
fragmentach Proj. Pal. (wskażemy na nie
w dalszej części opracowania), świadcząc
o tym, że twórcy projektu nie podołali poważnemu zadaniu, jakim jest normatywne
projektowanie ustroju konstytucyjnego RP
lub proponowanie poważnych jego zmian.
Proj. Pal. trudno byłoby uznać za projekt nowej konstytucji RP. To raczej zbiór
propozycji dokonania kilkunastu zmian
w obowiązującej ustawie zasadniczej
z 1997 r. – o większej lub mniejszej randze
ustrojowej. Statystycznie rzecz ujmując,
z 220 merytorycznych artykułów „NOWEJ Konstytucji”, zawartych w dwunastu jej rozdziałach (I–XII), nie biorąc pod
uwagę trzech artykułów z rozdziału XIII –
„Przepisy przejściowe i końcowe”, to w relacji do pomieszczonych w odpowiednich
dwunastu rozdziałach 234 artykułów obowiązującej ustawy zasadniczej w projekcie
znajdujemy sytuację następującą:
1) liczba artykułów w tych rozważanych rozdziałach Proj. Pal. została zmniejszona o czternaście
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2) spośród analizowanych 220 artykułów Proj. Pal. aż 172 stanowi
powtórzenie dosłowne (in extenso) odpowiednich artykułów
Konstytucji RP (ponad 78%);
3) w 48 artykułach Proj. Pal. znalazły się propozycje zmian unormowań obowiązującej ustawy
zasadniczej (ok. 22%), przy czym
nie więcej niż 15 spośród tych
propozycji ma bardziej istotne
znaczenie ustrojowe.
Naczelne zasady ustrojowe
w projekcie
W Proj. Pal. zaproponowano zmiany
dotyczące naczelnych zasad ustroju politycznego państwa. Chodzi zwłaszcza o pięć
takich propozycji:



po pierwsze, o istotną zmianę dotychczasowej treści art. 2 Konstytucji RP
dotyczącego demokratycznego państwa prawnego. W projekcie uznano za
zasadne, aby zamiast nakazu urzeczywistniania przez takie państwo „zasad
sprawiedliwości społecznej”, było ono
zobowiązane do urzeczywistniania „idei
wolności, równości i postępu”. Propozycja ta wydaje się racjonalna (mimo

Najnowsze pozaparlamentarne propozycje konstytucyjne...

cie za propozycję istotnej zmiany dotyczącej preferowanych
postaci i form sprawowania
władzy przez zbiorowego suwerena, pod warunkiem jednak,
że w projekcie przewidziano by
adekwatne do tego nowe formy
bezpośredniego sprawowania
władzy przez ów „ogół obywateli”. Takie propozycje rozwiązań
nie znalazły się jednak w Proj.
Pal. (pomimo wielu formułowanych w tym zakresie w nauce,
w polityce i w publicystyce),
co pozwala na stwierdzenie, iż
w projekcie mamy do czynienia jedynie z interesującą figurą
retoryczną, której realizacja nie
zmieniłaby wszakże niczego
w dotychczasowych priorytetach
sprawowania władzy w RP przez
zbiorowego suwerena;

niedookreśloności pojęcia „postęp”),
ponieważ zasady sprawiedliwości społecznej (też dyskusyjne w swej treści)
niekoniecznie muszą pozostawać w ścisłym związku z zasadą demokratycznego państwa prawnego, a raczej bardziej
z zasadą społecznej (prospołecznej) gospodarki rynkowej;



po drugie, o zastąpienie w art. 4 ust. 1
obowiązującej konstytucji słów władza
zwierzchnia w RP „należy do Narodu” słowami władza zwierzchnia w RP
„należy do ogółu obywateli”. Użyty
w Konstytucji RP termin „Naród” interpretowany jest w doktrynie – zgodnie ze wskazaniem Wstępu do ustawy
zasadniczej – jako „wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej”. Propozycja Proj. Pal.
niczego więc właściwie merytorycznie
nie zmienia, chociaż może oznaczać
ewentualność osłabiania roli narodu
w procesie sprawowania zwierzchniej
władzy w państwie kosztem wspólnoty obywatelskiej, co w dobie współczesnych „migracji ludów” niekoniecznie
musi być pozytywne;



po trzecie, o znaczącą w swym
konstytucyjnym sformułowaniu
propozycję zmiany priorytetów
we wskazaniach postaci sprawowania władzy w RP przez
„obywateli”. Dotyczące narodu, a zawarte w obowiązującej
Konstytucji RP, sformułowanie
„przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, miałoby
zostać zastąpione określeniem
dotyczącym ogółu obywateli – „bezpośrednio lub poprzez
przedstawicieli” (art. 4 ust. 2).
Można by uznać to nowe uję-



po czwarte, w Proj. Pal., wzorem większości pozaparlamentarnych projektów
konstytucji RP z lat 2004-2013, proponuje się oddanie władzy ustawodawczej
w gestię wyłącznie Sejmu (art. 10 ust. 2
i art. 92 ust. 1), co oznaczałoby likwidację istniejących obecnie Senatu oraz
Zgromadzenia Narodowego, a w swych
skutkach dalsze istotne wzmocnienie
pozycji prawnoustrojowej Sejmu – jako
jedynego przedstawicielstwa narodowego (ogółu obywateli). Propozycja
więc sama w sobie zasługiwałaby na
poważne rozważenie, gdyby nie bałaganiarskie w swej niefrasobliwości, wręcz
kompromitujące autorów unormowania
niektórych przepisów projektu, właściwie dezawuujące całą tę inicjatywę.
W projekcie 11 razy występuje bowiem
instytucja (nieistniejącego formalnie)
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Senatu. Mowa jest w nim więc: o Senacie jako izbie parlamentu (art. 115 ust. 3
i art. 124 ust. 1a); o ordynacji wyborczej
do Senatu (art. 213 ust. 6); o wyborach
do Senatu (art. 115 ust. 1 i 213 ust. 7);
o regulaminie Senatu (art. 115 ust. 2);
o marszałku Senatu (art. 180 ust. 1 i art.
181); o kancelarii Senatu (art. 98 ust.
1). W Proj. Pal. dwukrotnie mowa jest
także o (nieistniejącym) Zgromadzeniu
Narodowym (art. 121, art. 122 ust. 2
lit. d);
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po piąte, autorzy Proj. Pal.
proponują usunięcie z ustawy
zasadniczej czterech dotychczasowych przepisów art. 25
Konstytucji RP (ust. 1, 3, 4 i 5),
w których stanowi się: o równouprawnieniu kościołów i innych
związków wyznaniowych; o zasadach kształtowania stosunków
między państwem a kościołami
i innymi związkami wyznaniowymi; o prawnych podstawach stosunków między RP a Kościołem
katolickim (konkordat i ustawy);
o prawnych podstawach stosunków między RP a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi
(ustawy). Propozycje odrzucenia
w Proj. Pal. konkordatu uznaje
sam Palikot za istotne osiągnięcie tego projektu. Trzeba uznać
jednak, że realizacja wskazanych
propozycji oznaczałyby istotne
zubożenie konstytucyjnych podstaw pluralizmu wyznaniowego,
stanowiącego nieodłączny element społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym
państwie.

Wolności i prawa jednostki
w projekcie
Rozważając treść rozdziału II Proj.
Pal., zatytułowanego „Wolności, prawa
i obowiązki człowieka i obywatela”, warto
zwrócić uwagę zwłaszcza na dwie zawarte
w nim propozycje ustrojowe:



na rozwiązanie wynikające z art. 31
projektu, które w swych głównych propozycjach treści, analizowanych na tle
dotychczasowej treści art. 32 i 33 obowiązującej Konstytucji, oznaczałoby
zubożenie zasady równości wszystkich
wobec prawa oraz reguły równego statusu prawnego kobiet i mężczyzn. W Proj.
Pal. proponuje się bowiem zastąpienie
ogólnego sformułowania art. 32 ust. 2
Konstytucji z 1997 r.: „Nikt nie może
być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny” – przepisem bardziej szczegółowym art. 31 ust.
1: „Dyskryminacja ze względu na płeć
lub orientację seksualną jest zakazana”.
Przepis ten (pomijając już nieostrość
sformułowania „orientacja seksualna”)
nie zakazuje bowiem dyskryminacji
kogokolwiek ze względu na inne przesłanki, a więc oznacza ogromne zubożenie zakresu konstytucyjnej ochrony
przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją. W Proj. Pal. uznano też za zbędny
generalny przepis obowiązującej ustawy zasadniczej – „Kobieta i mężczyzna
w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe
prawa w życiu rodzinnym, polityczny,
społecznym i gospodarczym”. Zaproponowano pozostawienie jedynie przepisu – dość rozbudowanego treściowo, a
w ogóle to raczej obecnego zbędnego –
w którym wymienia się enumeratywnie
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obszary życia społecznego, w których
kobieta i mężczyzna mają równe prawa;



na zawarty w Proj. Pal. art. 50, który
w swej treści jest zdecydowanie zubożony w porównaniu z brzmieniem
dotychczasowego art. 53 obowiązującej Konstytucji. W projekcie w art. 50
pominięto cztery przepisy art. 53 – ust.
2, 3, 4 i 5, przy czym zaproponowano
zwłaszcza usunięcie przepisów określających treść pojęcia „wolność religii”
oraz przepisu o „wolności uzewnętrzniania religii, co może budzić wątpliwości i zastrzeżenia. W projekcie – co
rodzi pewne zdziwienie – jego twórcy,
w sposób widoczny niechętni przecież
religii, nie podjęli próby konstytucyjnego określenia treści pojęcia „wolność
sumienia”, a zapewne byłoby to bardzo
pożyteczne.
Organy władzy publicznej
i inne podmioty
Najbardziej kontrowersyjną, wręcz
dziwaczną propozycją zawartą
w Proj. Pal. jest zapewne ta wyrażona w art. 93 ust. 2: „Liczba posłów wybieranych w danej kadencji
odzwierciedla frekwencję wyborczą
i ustalana jest w sposób następujący: „za każde 0,25 procenta uprawnionych do głosowania, którzy nie
wzięli w nim udziału, odejmuje się
jeden mandat od liczby 460”. Realizacja tak sformułowanego przepisu
rodziłaby kilka istotnych ustrojowo
skutków: 1) Sejm nie miałby stałej
liczebności, którą można by uznać
za ustawową liczbę posłów, 2)
w Sejmie mogłoby zasiadać 460
posłów jedynie wówczas, gdyby

frekwencja w wyborach była stuprocentowa, co realnie nigdy by
się nie zdarzyło, 3) przy przeciętnej frekwencji wyborczej w wyborach sejmowych (około 40–45
procent) Sejm liczyłby od 220 do
240 posłów, 4) przy frekwencji około 40-procentowej bezprzedmiotowe stałyby się te sformułowania
projektu, w których użyto określenia „co najmniej połowa ustawowej
liczby posłów” (art. 143 ust. 2, 143
ust. 3, 144 ust. 1, 216), „większość
ustawowej liczby posłów” (art. 145
ust. 2, 147 ust. 1, 148 ust. 2). Byłyby to bowiem wówczas sformułowania bez jakiejkolwiek treści, i to
z dwu powodów: a) ponieważ projekt nie wskazuje wprost ustawowej
liczby posłów (ewidentnie wynika
z kilku jego przepisów, że nie jest to
„liczba posłów wybranych w danej
kadencji”), b) nawet gdyby uznać,
że ustawowa liczba posłów wynosi 460, to przy rozważanej niskiej
frekwencji (około 40% lub mniej)
nigdy nie można byłoby osiągnąć
„co najmniej połowy”, a tym bardziej „większości” ustawowej liczby
posłów. W takiej sytuacji nie można byłoby w ogóle powołać Rady
Ministrów w żadnej konstytucyjnej
procedurze (ani w wariancie podstawowym, ani w którymkolwiek
z rezerwowych), podjąć uchwały
o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu, wyrazić wotum
nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi. Cytowany wyżej przepis
art. 93 ust. 2 Proj. Pal. zawiera więc
propozycję wysoce nierozważną,
wskazującą na brak wyobraźni
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ustrojowej u jego twórców i zwolenników.
Inne wielce kontrowersyjne dwie propozycje zawarte w Proj. Pal. dotyczą charakteru prawnego mandatu posła oraz zakresu
immunitetu poselskiego. W projekcie proponuje się usunięcie z ustawy zasadniczej
dotychczasowego przepisu art. 104 ust. 1
zd. 1 obowiązującej Konstytucji, w którym
stanowi się: „Posłowie są przedstawicielami
Narodu”, pozostawienie zaś jedynie przepisu wskazującego na to, że posłów nie wiążą
instrukcje wyborców (art. 99 ust. 1 projektu). Tym samym zostałyby jeszcze bardziej
obiednione przepisy konstytucyjne określające charakter prawny mandatu posła,
które również w obowiązującej Konstytucji
z 1997 r. nie zawierają klasycznych niejako
dla mandatu wolnego postanowień wskazujących na nieodwołalność posła w trakcie
kadencji.
Gdy idzie o immunitet poselski, to od
1997 r. i politycy, i przedstawiciele nauki
postulowali niejednokrotnie ograniczenie
jego zakresu, zwłaszcza zaś immunitetu
formalnego i zakazu zatrzymywania. Natomiast w Proj. Pal., wbrew tym postulatom,
uznano za celowe nie tylko utrzymanie
w niezmienionej formie dotychczasowego
immunitetu formalnego i zakazu zatrzymywania, ale nawet rozszerzenie zakresu
immunitetu materialnego posłów – drogą
eliminacji istniejącej w art. 105 ust. 1 zd. 2
Konstytucji RP możliwości odpowiadania
przez posła, za zgodą Sejmu, za taką jego
działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego, która narusza
prawa osób trzecich. Tego typu propozycja Proj. Pal. nie zasługuje więc raczej na
aprobatę.
W Proj. Pal. znalazły się propozycje zarówno wzmacniające, jak też
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nieco osłabiające pozycję prawnoustrojową prezydenta. Prezydent
miałby więc prawo samodzielnie
zarządzać referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla państwa (art. 116 ust.
1 i 2). Bez wątpienia uprawnienie
to w istotny sposób wzmacniałoby
rolę prawnoustrojową prezydenta,
i to nie tylko w strukturze władzy
wykonawczej, ale w całym systemie konstytucyjnym RP. Przyznanie w projekcie prezydentowi tego
uprawnienia mogłoby w istotny
sposób zmienić jego pozycję w procesie rządzenia państwem, w procesie oddanym przecież w Proj. Pal.
w gestię Rady Ministrów (art. 136
ust. 1). Prezydent mógłby bowiem
według swojego uznania (byłaby
to bowiem jego prerogatywa: art.
134 ust. 3 pkt c projektu) podejmować próby rozstrzygania – niejako ponad głowami i Sejmu, i Rady
Ministrów – spraw istotnych dla
państwa w głosowaniu powszechnym, stawiając zarówno Sejm, jak
i Radę Ministrów wobec konieczności realizacji wiążących rozstrzygnięć referendalnych. Oznaczałoby
to możliwość naruszania w jakimś
sensie przez prezydenta, drogą
procedur referendalnych, konstytucyjnego podziału kompetencji
w ramach przyjętego w projekcie
parlamentarnego systemu rządów.
Pewne osłabienie pozycji prawnoustrojowej prezydenta wynikałoby natomiast
z proponowanego w Proj. Pal. wykazu
prezydenckich prerogatyw (art. 134 ust.
3). Nie chodzi w tym przypadku o mniejszą liczbę tych prerogatyw (formalnie
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26, merytorycznie zaś, na tle Konstytucji
z 1997 r. – 28), bo to wynika z braku niektórych instytucji istniejących obecnie – Rady
Gabinetowej oraz Rady Polityki Pieniężnej, ale głównie o przyznanie prezydentowi prerogatywy do powoływania członków
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art.
134 ust. 3 lit. w). W projekcie proponuje się
bowiem usunięcie z konstytucji przepisów
dotyczących KRRiT, chociaż – i to następny przykład legislacyjnego bałaganiarstwa
w projekcie – o tym nieistniejącym organie
mowa jest w dwu przepisach Proj. Pal. (art.
98 ust. 1 i 134 ust. 3 lit. w).
W projekcie proponuje się usunięcie
z konstytucji dotychczasowego przepisu art. 152, dotyczącego wojewodów jako
przedstawicieli Rady Ministrów w województwie. W tej sytuacji nieco mylący
jest tytuł rozdziału VI Proj. Pal, w którym
mowa jest o „Radzie Ministrów i administracji rządowej”. W rozdziale tym stanowi
się bowiem – poza przepisami o Radzie
Ministrów i członkach rządu – w art. 142
jedynie o korpusie służby cywilnej działającym w urzędach administracji rządowej, ale
korpus ów to grono osób służących pomocą
w działalności administracji rządowej, nie
zaś administracja rządowa w ścisłym tego
słowa znaczeniu.
Istotne ustrojowo zmiany proponuje
się w Proj. Pal. w zakresie struktury jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi
się więc: „Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy i województwa” (art. 153
ust. 1), przy czym z konstytucji usunięty
zostałby dotychczasowy przepis art. 164
ust. 1, w którym określa się gminę mianem „podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego”. Pozytywnie ocenić należy to, iż w projekcie uznano za niezbędne
jednoznaczne określenie w ustawie zasadniczej terytorialnej struktury samorzą-

du. Natomiast, być może nie bezzasadne,
proponowane spłaszczenie tej struktury,
ograniczenie jej do dwu szczebli samorządu terytorialnego – gmina i województwo – oznaczałoby konieczność dokonania
istotnych, rozległych zmian w zasadniczym
podziale terytorialnym państwa i w zadaniach gmin oraz województw jako jednostek samorządowych: 1) likwidację
powiatów, które mają w Polsce wieloletnią
tradycję, a i w Trzeciej RP działają już siedemnasty rok spełniając zadania ponadgminne, które to zadania musiałyby zostać
ustawowo przerzucone na inne szczeble
samorządu, 2) wydatne zmniejszenie liczby gmin, 3) zwiększenie (zapewne) liczby
województw. Realizacja samorządowych
postulatów Proj. Pal. byłaby więc kolejną
wielką reformą ustroju terytorialnego RP,
której wdrażanie wymagałoby czasu, pieniędzy i wielu wysiłków.
Nie rozważając szerzej postulowanych w projekcie zmian w trybie
powoływania prezesa Najwyższej
Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw
Obywatelskich, które wynikałyby
z likwidacji Senatu, należy wspomnieć jeszcze o innych propozycjach zmian ustrojowych zawartych
w Proj. Pal., a dotyczących Narodowego Banku Polskiego oraz organów tego banku, które to zmiany
sam Palikot bardzo eksponował.
W projekcie (art. 212 ust. 1 i 2) stanowi się: 1) „Centralnym bankiem
państwa jest Narodowy Bank Polski,
który należy do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)”,
2) „Narodowy Bank Polski prowadzi
swoją działalność zgodnie z polityką ESBC dbając o stabilność euro
[…]” (przepis ten stanowiłby konsty-
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tucyjną podstawę do wprowadzenia w RP waluty euro), 3) „W swojej
działalności Narodowy Bank Polski
jest niezależny od innych organów państwowych” (zauważmy, że
w ten sposób NBP został pośrednio
uznany za jeden z organów państwowych). W projekcie proponuje
się likwidację istniejącej obecnie
Rady Polityki Pieniężnej, która
w Konstytucji z 1997 r. (art. 227 ust.
2) uznawana jest za organ NBP
i wymieniona na drugim miejscu
wśród organów NBP – po Prezesie
NBP, a przed Zarządem NBP.
Warto zwrócić przy tym uwagę na pewną istotną niekonsekwencję propozycji Proj.
Pal. dotyczących NBP. W jednym z cytowanych wyżej przepisów akcentuje się niezależność NBP od organów państwowych,
aby w innym (art. 212 ust. 5 lit. b) stwierdzić, iż ustawa określi „sposób sprawowania kontroli nad Narodowym Bankiem
Polskim”. To wyraźna niekonsekwencja
ustrojowa, gdyż: 1) niezależność podmiotu
podlegającego kontroli innego podmiotu
jest dalece niepełna, 2) nie wiadomo, jaki
podmiot miałby tę kontrolę sprawować (raczej nie jakiś organ państwowy) i w jakiej
procedurze prawnej. Zdecydowanie osłabia
to więc rangę postulatów Proj. Pal. dotyczących Narodowego Banku Polskiego.
Konkluzje
Na zakończenie analizy Proj. Pal. najpierw jeszcze dodatkowo o bałaganiarstwie
legislacyjnym jego twórców. Otóż w pro-
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jekcie w jego czternastu przepisach (art. 76
ust. 2, 87 ust. 3, 116 ust. 3, 120 ust. 3, 134
ust. 3 lit. y, 135 ust. 3, 139 ust. 2, 144, 177
ust. 2, 180 ust. 1 lit. b, 180 ust. 1 lit. f, 181,
187 ust. 2, 209 ust. 1) znajdują się błędnie
oznaczone odesłania do innych przepisów
projektu. Zamiast bowiem odwołać się do
zmienionej numeracji artykułów Proj. Pal.,
mechanicznie przepisano oznaczenie odesłań zawarte w artykułach obowiązującej
Konstytucji RP. Nawet więc w tych czysto formalnoprawnych sprawach autorzy
projektu nie dołożyli należytej staranności
wymaganej przy redagowaniu aktu normatywnego rangi konstytucyjnej.
W konkluzji można stwierdzić, że
oceniany generalnie projekt Janusza Palikota, zatytułowany „NOWA
Konstytucja” nie zasługuje na to
określenie również z tego powodu,
że nie podjęto w nim nawet próby
szerszego niż w Konstytucji z 1997 r.
uregulowania spraw udziału Polski
w strukturach międzynarodowych,
zwłaszcza w Unii Europejskiej. Projekt jest raczej zbiorem szeroko
wykorzystujących dotychczasowe
unormowania konstytucyjne kilkunastu pomysłów, których autorzy
silili się na oryginalność; pomysłów
niestanowiących jednak w większości poważnych propozycji zmian
konstytucyjnych – takich, które mogłyby czy powinny być brane pod
uwagę w ewentualnej dyskusji nad
zmianami obowiązującej Konstytucji z 1997 r.

Z wokandy europejskiej

Waldemar Gontarski

Luksemburg:

C-604/11 i C-26/13



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja
2013 r., C-604/11; hiszpańskie derywaty – bank ponosi konsekwencje
kontraktowe niezrealizowania względem klienta obowiązku informacyjnego dotyczącego ryzyka ekonomicznego obciążającego klienta, który to obowiązek polega nie tylko na poinformowaniu o ryzyku, ale także
na sprawdzeniu (dokonaniu oceny), czy klient zrozumiał dostarczone
przez bank informacje (obowiązek dokonania oceny adekwatności),
czyli chodzi o informowanie aktywne.



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia
2014 r., C-26/13; węgierskie kredyty hipoteczne wyrażone w walucie
obcej – bank ponosi ryzyko walutowe, jeśli kredytobiorca w momencie
zawierania umowy kredytu w oparciu o informacje dostarczone przez
bank nie jest w stanie oszacować przyszłego ryzyka wahań kursu walutowego, bez względu na to, czy takiego szacunku był w stanie dokonać
bank i bez względu na to, czy klient banku wiedział o istnieniu ryzyka
walutowego

Kto ponosi ryzyko wahań kursu walutowego
Kto powinien ponosić ryzyko zmiany kursu walutowego i w jakim zakresie? – pytanie to w Polsce w ostatnich latach było i jest zadawane w związku z problemem toksycznych derywatów (toksycznych opcji walutowych
– sprzedawanych jako odrębny produkt inwestycyjny, a nie jako hedging)
oraz kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.
Chodzi o to, czy konsekwencjami ryzyka walutowego powinien zostać obciążony bank oferujący derywaty bądź kredyty hipoteczne, czy klient banku. Odpowiedź znajdujemy we wskazanych powyżej orzeczeniach.
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Trybunał odpowiada warunkowo, tzn. ryzyko walutowe ponosi bank
jako profesjonalista będący instytucją finansową, jeśli odpowiednio:
1) bank nie zrealizował względem przedsiębiorstwa przedkontraktowego
obowiązku informacyjnego – to w odniesieniu do instrumentów pochodnych;
2) jeśli kredytobiorca-konsument w momencie zawierania umowy kredytu
w oparciu o informacje dostarczone przez bank nie jest w stanie skalkulować przyszłego ryzyka ekonomicznego (przede wszystkim kursowego); w takiej sytuacji odpadałaby propozycja polskiego regulatora,
zakładająca możliwość przewalutowania kredytu i podzielenia się
stratą wynikłą ze wzrostu kursu franka po połowie przez bank i kredytobiorcę1.



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2013 r., C-604/11, sentencja, pkt 3:
„Do wewnętrznego porządku prawnego każdego z państw członkowskich należy uregulowanie skutków umownych braku dochowania przez
przedsiębiorstwo inwestycyjne oferujące usługę inwestycyjną wymogów
związanych z oceną, przewidzianych w art. 19 ust. 4 i 5 dyrektywy 2004/39
[MiFID], z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności”.



1
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13,
sentencja, pkt 2 i 3:
„Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 [w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich] należy interpretować w ten sposób, że
w przypadku warunku umownego takiego jak ten rozpatrywany w postępowaniu głównym wymóg, zgodnie z którym warunek umowny musi być
wyrażony prostym i zrozumiałym językiem, powinien być rozumiany jako
nakazujący nie tylko, by dany warunek był zrozumiały dla konsumenta
z gramatycznego punktu widzenia, ale także, by umowa przedstawiała
w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu wymiany waluty
obcej, do którego odnosi się ów warunek, a także związek między tym
mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach dotyczących uruchomienia kredytu, tak by rzeczony konsument był w stanie
oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające
dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne.

Propozycja Przewodniczącego KNF dotycząca restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF,
przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 3 lutego 2015 roku,
(http://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_propozycja_przewalutowania_tcm75-40406.pdf ).
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Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że
w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której
umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem nie może dalej
obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwego warunku, przepis ten
nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które pozwala sądowi krajowemu zaradzić skutkom nieważności tego warunku poprzez zastąpienie
go przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym" [Trybunał przez przepis dyspozytywny rozumie stosowanie klauzuli rebus sic
stantibus, gdyż zaaprobował rozstrzygnięcie sądu krajowego (węgierskiego), rozpoznającego sprawę w drugiej instancji, który stwierdziwszy nieuczciwy charakter warunku umownego (dotyczącego ustalania
kwoty poszczególnych rat) z powodu różnicy pomiędzy kursem kupna
waluty obcej a jej kursem sprzedaży, zmienił umowę kredytu w ten sposób, że ustanowił obowiązek obliczania wysokości comiesięcznych rat
w oparciu o kurs kupna waluty stosowany przez bank].
Istota rozstrzygnięcia luksemburskiego w sprawie derywatów polega na
tym, że art. 19 ust. 4 (dotyczy akcji) i 5 (dotyczy derywatów, w szczególności
opcji) dyrektywy 2004/39 nakłada na bank przedkontraktowy obowiązek
aktywnego poinformowania o ryzyku (sentencja pkt 1 i 2), ale dyrektywa
nie przewiduje sankcji z tytułu niewykonania tego obowiązku; orzeczenie
to aprobowane jest w piśmiennictwie anglojęzycznym i polskim. Również
w prawie krajowym państw członkowskich UE sankcje te – sankcje przedkontraktowe – co do zasady są wątpliwe. Miałoby to sugerować, iż art. 19
ust. 4 i 5 ma charakter lex imperfecta. Jednak Trybunał kierując się zasadą
pełnej skuteczności prawa UE rozstrzygnął, że wówczas należy stosować
per analogiam przepisy krajowe dotyczące równoważnych roszczeń kontraktowych, chociaż obowiązek informacyjny był przedkontraktowy (sentencja, pkt 3)2. I na tym polega novum prawnicze tego wyroku.
Z kolei novum prawnicze rozstrzygnięcia dotyczącego kredytów hipotecznych (wyrażonych we frankach szwajcarskich) zasadza się na tym, że
jeśli kredytobiorca nie jest w stanie oszacować ryzyka walutowego dającego o sobie znać w momencie spłaty kolejnej raty kredytu, wówczas
w oparciu o art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/133 – przepisy te
regulują kwestię klauzul abuzywnych (niedozwolonych warunków umownych) – następuje transfer ryzyka walutowego na bank, bez względu
na to, czy bank był w stanie dokonać prognozy (szacunku) owego ryzyka4. W omawianej sprawie ryzyko walutowe faktycznie zostało przerzucone
2
3
4

Tak ibidem.
Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L.1993.95.29 – ze zm.).
Tak W. Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, LEX/el. 2015, Nr
249969.
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na klienta banku, który zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego
w walucie szwajcarskiej, ale wypłaconego w walucie krajowej. Wyrok ten
nie dotyczy ponoszonego przez klienta ryzyka zmiany szwajcarskiej stopy
procentowej. W praktyce stopa ta jest mniej obciążająca niż w stopa krajowa – i ta niższa stawka szwajcarskiego oprocentowania ma być premią
za ryzyko walutowe – chociaż na Węgrzech, inaczej niż w Polce, kredyty
wyrażane w CHF udzielane były głównie według stałej stopy procentowej,
ustalanej jednostronnie przez banki.
Abstrahując od stanu faktycznego, na podstawie którego zostało wydane omawiane orzeczenie, należy podkreślić, że co do zasady klienci banku-konsumenci praktycznie nie byli w stanie oszacować ryzyka walutowego, o czym dowiadujemy się chociażby z lektury unijnego organu
promulgacyjnego:
„Wyliczenie dokładnej skali ryzyka walutowego (i ryzyka stopy procentowej) związanego z kredytami walutowymi jest trudne. Tradycyjne metody
obliczania ryzyka nie uwzględniają tego, że bankowe kredyty walutowe
dla kredytobiorców niezabezpieczonych [chodzi o tych kredytobiorców,
którzy nie uzyskują dochodów w tej walucie, w której wzięli kredyt –
przyp. mój, W.G.] łączą w sobie ryzyko rynkowe i kredytowe w sposób wysoce nieliniowy (kwestii tej poświęcone jest badanie przeprowadzone pod
kierunkiem banku centralnego Austrii przez grupę roboczą badawczego
zespołu zadaniowego Komitetu Bazylejskiego. Zob. Breuer, T., Jandacka,
M., Rheinberger, K. i Summer, M., ‘Does adding up of economic capital for
market- and credit risk amount to conservative risk assessment?’, Journal
of Banking and Finance, Vol. 34(4), 2010, s. 703-712)”5.
Problem polega na tym, że w bankowości istnieje tradycja dzielenia
ryzyka na rynkowe (ryzyko zmiany wartości pozycji finansowej ze względu na zmianę fundamentalnych czynników tego ryzyka, typu prawdopodobieństwa zmiany kursu wymiany) i kredytowe (prawdopodobieństwo
niespłacenia kredytu), co powoduje niedoszacowanie zarówno jednego,
jak i drugiego ryzyka. Temu może przeciwdziałać dopiero, zaakcentowany przez autorów powyższego opracowania, „zintegrowany model ryzyka
rynkowego i kredytowego”6. Okazuje się, że ani banki, ani regulatorzy nie
uwzględniają w dostatecznym stopniu zasady naczyń połączonych, tzn.
nie uwzględniają należycie logicznej konsekwencji zasadzającej się na następującej prawidłowości: podwyżka kursu wymiany (komponent ryzyka
rynkowego) rzutuje na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązaZalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczące
kredytów w walutach obcych (ERRS/2011/1); Dz.U.UE.C.2011.342.1.
6
T. Breuer, M. Jandacka, K. Rheinberger, M. Summer, “Does adding up of economic capital for
market- and credit risk amount to conservative risk assessment?”, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 34(4), 2010, s. 705 (tł. W. Gontarski).
5
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nia przez kredytobiorcę7. Mówiąc w skrócie: „W przypadku analizy ryzyka
kredytowego prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania może zależeć od cen rynkowych”8. Jednak trudność z niedoszacowaniem ryzyka
walutowego kredytu wyrażonego w walucie obcej nie sprowadzają się do
lekceważenia zasad logicznego myślenia (nakazujących uwzględnić oddziaływanie wzajemne ryzyka rynkowego i kredytowego) przez profesjonalistów (banki i nadzór bankowy). Nie chodzi jedynie o to, że komponenty
ryzyka rynkowego rzutują na ryzyko kredytowe. Bardziej skomplikowanym
zagadnieniem jest uchwycenie dynamiki rynku. „Dla portfela pożyczek walutowych oznacza to, że model ryzyka kredytowego uwzględniać musi ruch
kursu wymiany walut”9. Jeszcze bardziej skomplikowana kwestia zawiera
się w odpowiedzi na pytanie też dotyczące dynamiki rynku: „Jeśli kontrahenci hedgingowi zwlekać będą z wykonaniem zobowiązania, to ile wynosi
dodatkowe ryzyko rynkowe, na które narażony jest bank?”10.
To ostatnie zagadnienie dobrze oddaje skomplikowanie materii związanej z ryzykiem walutowym. Konsumenci korzystający z kredytu hipotecznego indeksowanego w CHF, w zamian za finansowanie przez bank w walucie krajowej nabycia nieruchomości, przyjmują „pozycję krótką” (short
position) we frankach szwajcarskich (ale jednocześnie „długą” w walucie
krajowej), tzn. zobowiązują się dostarczać bankowi w przyszłości CHF
w ściśle określonych datach, według nikomu nieznanego przyszłego kursu
CHF/waluta krajowa, kursu ustalanego przez rynek, jeśli w danym państwie
obowiązuje elastyczny (płynny) kurs walutowy, tak jak w szczególności na
Węgrzech i w Polce. Zwykle ma to miejsce przy długoterminowej ekspozycji na ryzyko (umowy kredytu hipotecznego zawierane są na wiele lat);
z istoty instrumentów finansowych wynika, że posiadacz pozycji krótkiej
zyskuje, jeśli spada cena instrumentu finansowego, w którym zajął pozycję
krótką (i vice versa). W momencie wysypu węgierskich kredytów hipotecznych – analogicznie jak w przypadku polskich opcji walutowych i polskich
kredytów hipotecznych, co miało miejsce przed bankructwem banku Lehman Brothers – pewnie nikt, także banki, nie przewidywał skali deprecjacji waluty krajowej11 (przez ryzyko jako takie w ekonomicznej teorii ryzyka
rozumie się niepewność mierzalną prawdopodobieństwem). Skoro tak,
to tym bardziej nie byli w stanie tego przewidzieć nieprofesjonaliści, czyli
Ibidem, s. 716.
Ibidem, s. 705.
9
Ibidem, s. 716.
10
Ibidem, s. 716.
11
Na niemożność przewidzenia umocnienia się waluty szwajcarskiej przez banki polskie udzielające kredytów hipotecznych w CHF zwracają uwagę polscy bankowcy – vide np. P. Sobolewski,
„Banki nie chcą przewalutowania”, „Rzeczpospolita“ z dnia 3 marca 2015 r.; P. Sobolewski, „Problem kredytów hipotecznych we frankach”, „Rzeczpospolita” z dnia 9 marca 2015 r.: ”Nie zarobiliśmy na franku i nie przewidzieliśmy umocnienia waluty – zgodnie przekonują bankowcy”.
7
8
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klienci banku. Jednak profesjonalista-bank był przygotowany profesjonalnie na ryzyko wynikające ze zmiany kursu walutowego. Mianowicie, banki
swoje ryzyko minimalizują, mówiąc najogólniej, zawierając umowy hedgingowe z instytucjami wyspecjalizowanymi, których przedmiotem są np.
derywaty. W ten sposób banki zabezpieczały się metodą finansową przed
ryzykiem walutowym (i ryzykiem stóp procentowych) związanym z tym,
że udzielały kredytów hipotecznych za sprawą rozwijanego w rozmaitych
formach finansowania zagranicznego, co pozwalało kreować podaż kredytów. Inaczej mówiąc, banki też otwierały pozycję krótką w walucie obcej,
czyli również stawały się podatne na ryzyko walutowe i narażały się na ryzyko zmiany zagranicznych stóp procentowych. Dlatego teoretycznie rozkład dwóch ryzyk – między bankami a osobami korzystającymi z kredytów
hipotecznych indeksowanych w walucie obcej – był symetryczny i w tym
sensie sprawiedliwy.
Asymetria i związana z nią niesprawiedliwość dotyczyła dwóch kwestii:
1) tego, że klienci banków jako nieprofesjonaliści nie mają analogicznej
jak banki informacji pozwalającej oszacować ryzyko (asymetria informacji), tzn. biorąc pod uwagę nierówną pod względem informacyjnym
sytuację konsumenta w stosunku do banku, konsument może mieć problem z właściwą oceną konsekwencji niektórych warunków umownych,
nawet jeżeli z punktu widzenia językowego zostały one sformułowane
jasno;
2) nawet gdyby konsumenci w momencie zawierania umowy kredytu potrafili oszacować przyszłe ryzyko walutowe (dające o sobie znać w przyszłości, w okresie spłaty kredytu), to nie są w stanie zabezpieczyć swoich pozycji, nie są bowiem profesjonalistami w zakresie identyfikowania
i zarządzania ryzykiem walutowym, tzn. nie są instytucjami finansowymi, czyli nie mają koniecznej wiedzy, kadry, środków finansowych itd.
(chyba że uzyskują dochody w walucie obcej, czyli dysponują zabezpieczeniem naturalnym – inna rzecz, że historia kredytów wyrażonych we
frankach szwajcarskich rozpoczęła się w momencie, gdy takie kredyty
austriackie banki zaczęły oferować Austriakom mieszkającym przy granicy ze Szwajcarią i pracującym w Szwajcarii).
W konsekwencji kredytobiorcy, jeśli nie mają wpływów we frankach
szwajcarskich, stanowią grupę kredytobiorców niezabezpieczonych przed
ryzykiem walutowym. Przeto za Arystotelesem powiemy: „równych równo,
nierównych nierówno” (sprawiedliwość rozdzielająca). Wspieramy więc
słabszych, aby wyrównać ową niesprawiedliwość. Temu służy kompensacyjna funkcja prawa – np. aby nadrobić ową rzeczywistą nierównowagę
między stronami umowy opcyjnej bądź kredytu hipotecznego. Jak czytamy odnośnie do art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w wyroku TS, C-26/13, pkt 82:
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„[…] zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepis ten zmierza do zastąpienia ustanowionej w umowie równowagi formalnej między prawami
i obowiązkami stron równowagą rzeczywistą, pozwalającą na przywrócenie równości tych stron bez konieczności unieważnienia wszystkich umów
zawierających nieuczciwe warunki (zob. podobnie w szczególności wyroki: Pereničová i Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, pkt 31; a także Banco
Español de Crédito, EU:C:2012:349, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo)”.
Słowem, wspomniany transfer ryzyka na banki odbywający się poprzez
system prawny, co jest pomijane w polskim piśmiennictwie ekonomicznym.12
Przeciwną pozycję zajmują władze Polski. O tym, jak bardzo polski rząd
odchodzi od rozstrzygnięć zawartych w omawianym wyroku luksemburskim, świadczy zestawienie pkt 83–85 tego wyroku13, ze stanowiskiem wyrażonym przez rząd polski w sprawie węgierskiej zawisłej przez Trybunałem w Luksemburgu C-213/14 (jeszcze nierozstrzygniętej):
„Rzeczpospolita Polska sygnalizuje, że stwierdzenie nieważności postanowień walutowych zawartych w umowach kredytów denominowanych,
a w konsekwencji orzeczenie obowiązku przewalutowania takich kredytów, mogłoby spowodować daleko idące negatywne konsekwencje dla
rynku finansowego. Przykładowo, w przypadku Polski, przewalutowanie
kredytów walutowych według kursu z dnia ich udzielenia mogłoby się
wiązać z obniżeniem wyceny większości takich kredytów o ok. 30-40%
Dyrektywa 93/13/EWG (w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich)
została pominięta w pracy M. Kabzy, Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2014 – chociaż wykorzystano w niej szereg aktów unijnych (por. zestawienie, ibidem, s. 187 i 188).
13
Wyrok TS w sprawie C-26/13: „83 Natomiast gdyby w sytuacji takiej jak omawiana w postępowaniu głównym zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem o charakterze dyspozytywnym nie było
dopuszczalne, co zobowiązywałoby sąd do unieważnienia danej umowy w całości, konsument mógłby zostać narażony na szczególnie niekorzystne konsekwencje, skutkiem czego osiągnięcie skutku
odstraszającego wynikającego z unieważnienia umowy byłoby zagrożone.
84 Takie unieważnienie bowiem wywiera co do zasady takie same następstwa jak postawienie pozostałej do spłaty kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, co może przekraczać możliwości
finansowe konsumenta i z tego względu penalizuje raczej tego ostatniego niż kredytodawcę, który nie
zostanie przez to zniechęcony do wprowadzania takich warunków w proponowanych przez siebie
umowach.
85 Zważywszy na powyższe rozważania, odpowiedź na pytanie trzecie winna brzmieć: art. 6 ust. 1
dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem nie może dalej
obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwego warunku, przepis ten nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które pozwala sądowi krajowemu zaradzić skutkom nieważności tego warunku
poprzez zastąpienie go przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym”.
12
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i mogłaby wygenerować po stronie banków straty w wysokości nawet kilkudziesięciu miliardów złotych”14.
Słowem, Trybunał rozstrzygnął już, że rozwiązaniem ostatecznym byłoby unieważnienie umów o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej,
ale Trybunał znajduje na gruncie prawa unijnego rozstrzygnięcia bardziej
korzystne dla kredytobiorców (C-26/13). Tymczasem rząd polski odrzuca
nawet możliwość unieważnienia tych umów (C-213/14).
Reasumując: Jak wynika z omawianej wokandy luksemburskiej,
sprzeczne z prawem unijnym, a w szczególności z powołanymi przepisami dyrektyw interpretowanymi przez Trybunał Sprawiedliwości z uwzględnieniem zasady pełnej skuteczności prawa UE, okazuje się obciążanie
ryzykiem ekonomicznym kontrahentów banku, jeśli ci nie potrafią
oszacować konsekwencji ryzyka ekonomicznego, w szczególności walutowego. W takiej sytuacji odpada także propozycja polskiego regulatora,
zakładająca możliwość przewalutowania kredytu hipotecznego i podzielenia się stratą wynikłą ze wzrostu kursu franka po połowie przez bank i kredytobiorcę. Tymczasem polscy bankowcy propozycje udzielenia pomocy
osobom spłacającym kredyty wyrażone w walucie obcej zbywają argumentem: „Nie przewidzieliśmy umocnienia waluty”. Jeśli nie przewidzieli
tego bankowcy, to tym bardziej kontrahenci banku, jako nieprofesjonaliści, nie byli w stanie mogli tego przewidzieć. Przy takim stanie faktycznym regulacje unijne nakazują obciążyć bank całym ryzykiem walutowym
bank. Dotyczy to zarówno konsumentów zawierających umowy kredytu
hipotecznego denominowanego w walucie obcej, jak i przedsiębiorstw
będących stronami kontraktów na instrumenty pochodne (jedynie w przypadku derywatów transfer ryzyka na bank nie następuje, jeśli przedsiębiorstwo nie chce poddać się dokonywanej przez bank ocenie adekwatności
klienta i usługi lub produktu albo gdy mimo negatywnej oceny banku,
przedsiębiorstwo decyduje się na derywaty – art. 19 ust. 5 akapit drugi
i trzeci dyrektywy 2004/39). W sumie bowiem przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe stanowią sektor niefinansowy i dlatego względem banku są
stroną słabszą. Chociaż w obu tych sytuacjach Trybunał stosował rozmaite – wyżej wymienione – akty prawne (dyrektywy), to akty te oparte są na
tej samej, arystotelesowskiej aksjologii, nastawionej na wspieranie strony
słabszej. Trybunał zadbał, aby odnośnie do tych aktów zagwarantowana
została zasada pełnej skuteczności prawa UE. Z tym jest wszakże problem
w systemie polskim. Dyrektywa 2004/39 (dotycząca derywatów) została
implementowana w ten sposób, że nie przewidziano sankcji z tytułu niewykonania przez bank przedkontraktowego obowiązku informacyjnego,
14
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Uwagi na piśmie Rzeczypospolitej Polskiej, C-312/14 Banif Plus Bank (Wegry), Warszawa,
dnia 14 października 2014 r.

Luksemburg: C-604/1 i C-26/13

w zakresie zaś klauzul abuzywnych (dotyczy kredytów hipotecznych w walucie obcej) brakuje przepisu krajowego pozwalającego sądowi zastąpić je
innymi klauzulami, zgodnymi z prawem. Zdaniem Trybunału, odnośnie do
kredytów hipotecznych takiej wadliwej implementacji należy zaradzić dokonując wykładni prounijnej prawa krajowego i stosować klauzulę rebus
sic stantibus (bądź jej modyfikację). Bez wykładni prounijnej w polskiej
praktyce orzeczniczej są problemy nawet z ustaleniem nieważności
umów kredytowych – oczywistej na gruncie unijnym, ale odrzucanej
przez polski rząd. Nieważność ta łączyłaby się ze wzajemnym zwrotem
otrzymanych dotychczas świadczeń w tej walucie, w której rzeczywiście
został wypłacony kredyt na rachunek bankowy (art. 405 w zw. z art. 410
k.c. – zwrot świadczenia nienależnego), ale już bez:



bankowego tytułu egzekucyjnego (inna rzecz, że zakwestionowanego
niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 14 kwietnia
2015 r., P 45/12);



bądź bez egzekucji w trybie wywołującym skutki podobne do BTE, np.
w procedurze art. 777 k.c.

W praktyce w Polsce ryzyko walutowe w całości obciąża więc klientów banku. Przeciwnie wygląda to w orzecznictwie niemieckim – dokonującym wykładni prounijnej regulacji krajowych (bez oglądania się na wydanie wyroku przez Trybunał w Luksemburgu) – troszczącym się, aby stabilność sektora bankowego nie była gwarantowana kosztem konsumenta.
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Sprawozdanie z konferencji
na temat jednomandatowych
okręgów wyborczych

O

statnio, 16 czerwca 2015 r., odbyła się w stołecznym Pałacu Staszica
konferencja na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, zorganizowana przez katedry prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz
nauk społecznych EWSPiA we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych
PAN oraz OW Zrzeszenia Prawników Polskich. Konferencja zgromadziła kilkadziesiąt osób, wśród których byli parlamentarzyści oraz działacze ruchu
na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.
Konferencję otworzył rektor EWSPiA profesor Dariusz Czajka, a przewodniczył kierownik katedry prawa konstytucyjnego i praw człowieka,
profesor dr hab. Roman Wieruszewski. Podstawą dyskusji były cztery referaty: profesora dr. hab. Jerzego Wiatra (o doświadczeniach francuskich
i niemieckich), dr. Artura Kaszy (o doświadczeniu brytyjskim), profesor dr
hab. Anny Sobaczewskiej z INP PAN o polskim doświadczeniu okręgów
jednomandatowych i dr. Michała Kowalskiego o konstytucyjnych implikacjach ewentualnego wprowadzenia takich okręgów w wyborach sejmowych. Komentował wszystkie referaty profesor dr hab. Jacek Raciborski,
kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Ożywiona dyskusja, która wywiązała się po przedstawieniu referatów,
potwierdziła celowość podjęcia tej tematyki w pracach Uczelni.
							

(jjw)
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Jerzy Jaskiernia
(red. nauk.)

Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje –
efektywność1

Wydawnictwo Adam Marszałek2,
Toruń 2015, tomy 1–4 (stron: 646,
669, 678, 648)

R

ecenzowane dzieło – stanowiące dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem – składa się z czterech
tomów, w których opracowania umieściło szerokie grono twórców wywodzących się ze środowiska akademickiego, sędziowskiego, adwokackiego,
radcowskiego oraz spośród pracowników administracji publicznej – autorów, dodajmy, pochodzących również z zagranicy – co zaowocowało oryginalnym i wieloaspektowym spojrzeniem na wielopłaszczyznową problematykę będącą tematem konferencji stanowiącej asumpt do wydania
omawianego dzieła.
Pierwszy tom dzieła zatytułowany „Uniwersalny system ochrony praw
człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność” liczy 646 stron i podzielony został na trzy zasadnicze części, poprzedzone wstępem do całej publikacji. Tom stanowi swoiste wprowadzenie do problematyki praw człowieka, dotykając tematów najbardziej uniwersalnych i mających w zasadniczej części znaczenie dla wszystkich systemów prawa. Pierwsza część
I tomu zatytułowana „Aksjologia uniwersalnego systemu ochrony praw
człowieka” stanowi zbiór wielowątkowych opracowań, których wspólnych
mianownikiem jest natura praw człowieka i potrzeba ich ochrony w zderzeniu z globalizującym się światem oraz wypiętrzającymi się zjawiskami
1
2

Konferencja odbyła się w dniach 10 i 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie w siedzibie Sejmu.
Współwydawcą książki jest Fundacja NOWE TERAZ.
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we współczesnej rzeczywistości. W części tej znajdują się rozważania poświęcone: relacji pomiędzy prawem (w tym jego jakością), edukacją i poziomem wykształcenia, rolą państwa i potrzebą zapewnienia jego bezpieczeństwa a poziomem ochrony praw człowieka, kwestii wolności jednostki
we współczesnym świecie, zasadzie równości i zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu, znaczeniu zasady pomocniczości dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, problematyce bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony danych osobowych w stanach nadzwyczajnych, jak również tak szczegółowym i jakże aktualnym tematom, jak aspekty moralne
uporczywej terapii czy zagrożenia terroryzmem, w tym cyberterroryzmem.
W drugiej części I tomu zatytułowanej „Instytucje uniwersalnego systemu
ochrony praw człowieka” scharakteryzowano działalność Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża, Amnesty International i Unii Międzyparlamentarnej;
przybliżony został także ONZ-owski model ochrony praw człowieka w świecie postindustrialnej gospodarki, a także zreferowana została współpraca
Unii Europejskiej z międzynarodowymi sądami karnymi. Omówiono ponadto postępowanie dowodowe przed Międzynarodowym Trybunałem
Karnym w kontekście standardów ochrony osób w nim uczestniczących
oraz orzecznictwo Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie odnoszące się do standardów Europejskiej konwencji praw człowieka.
Trzecia część tomu I o tytule „Praktyka wdrażania standardów uniwersalnych ochrony praw człowieka” pomieściła opracowania z różnych systemów prawa i o odmiennej tematyce, umieszczono w niej bowiem ciekawe
zagadnienia dotyczące: reformy adwokatury w Republice Uzbekistanu oraz
wpływu międzynarodowych standardów i przejrzystej legislacji na politykę
antykorupcyjną w tym kraju; działalności Ligi Państw Arabskich; prawnych
aspektów zwalczania wymuszonych zaginięć w Republice Filipin oraz polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście wpływu na
internacjonalizację standardów w dziedzinie praw człowieka.
Tom II recenzowanego dzieła zatytułowany „Amerykański system
ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność” liczy 669
stron i podzielony został na dwie części. Pierwsza o nazwie „Międzyamerykański system ochrony praw człowieka” zawiera opracowania o ogólnej
tematyce, dotykające narodzin i ewolucji międzyamerykańskiego systemu
ochrony praw człowieka, charakterystyki Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym modelu jego jurysdykcji, czy bardziej szczegółowych zagadnień, jak to dotyczące prawa petycji w międzyamerykańskim
systemie ochrony praw człowieka, czy sprawy Abella przeciwko Argentynie, będącej przykładem na interakcję między prawem międzynarodowym
praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym w decyzjach
Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka. Obszerniejsza część II tomu
II poświęcona została problemom ochrony praw człowieka w państwach
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Ameryki Północnej, zarówno w aspekcie ogólnym, np. dotyczącym zagrożeń praw człowieka w USA, sądowym środkom ochrony praw człowieka, czy
też zestawiającym problematykę federalizmu z systemem ochrony praw
człowieka w Stanach Zjednoczonych, jak i w zakresie zagadnień szczegółowych, np. dotyczących relacji pomiędzy prawem do życia i wolności
jednostki a walką z terroryzmem, prawa do odszkodowania za niesłuszny
areszt, prawa do prywatności, wolności wypowiedzi, prawa antydyskryminacyjnego, prawa do nauki, praw małoletnich oraz np. praw migrantów;
relacji pomiędzy systemem amerykańskim a europejskim (stanowiących
prawnoporównawczą analizę zagadnień dotyczących np. prawnonaturalnych fundamentów tych dwóch systemów ochrony praw człowieka, relacji
pomiędzy kościołem a państwem i wpływu na wolność religijną, inwigilacji obywateli, praw dzieci czy np. praw do świadczeń medycznych); ale też
ochrony praw człowieka w Kanadzie i na Antarktydzie.
Tom III zatytułowany „Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność” liczący 678 stron, podzielony został na
cztery części. Pierwsza poświęcona systemowi Rady Europy przynosi opracowania dotyczące tendencji w zakresie ochrony praw człowieka w świetle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kierunku polityki
młodzieżowej w Radzie Europy w zakresie ochrony praw człowieka, praw
człowieka we współczesnym świecie na podstawie działalności Komisarza
Praw Człowieka Rady Europy, problemach systemowych i strukturalnych
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie
orzeczenia w sprawie Kurić i inni przeciwko Słowenii, czy relacji pomiędzy
art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
a ochroną własności intelektualnej. Druga część tomu III poświęcona została systemowi ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, w szczególności
w kontekście: genezy praw podstawowych w UE, relacji pomiędzy prawami człowieka a zasadą subsydiarności; zasady solidarności w prawie azylowym Unii Europejskiej, a także dotyczących: ochrony danych osobowych;
ochrony prywatności w epoce cyfrowej w perspektywie regulacyjnej Unii
Europejskiej; praw społeczno-ekonomicznych w świetle Karty praw podstawowych UE na tle porównawczym z innymi dokumentami międzynarodowymi; prawem do dobrej administracji; ochrony środowiska, kwestii
instytucjonalnych (działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organu sprawującego kontrolę sądową nad przestrzeganiem praw człowieka wymienionych
w Karcie praw podstawowych), czy np. równości kobiet i mężczyzn w prawie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji w stosunkach
pracy. Trzecia część III tomu traktuje o systemie ochrony praw człowieka
w OBWE (ze szczególnym naciskiem na działalność Wysokiego Komisarza
OBWE do spraw Mniejszości Narodowych), a czwarta część III tomu zawie-
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ra opracowania dotyczące polskiego systemu ochrony prawa człowieka,
stanowiąc kolaż tej tematyki począwszy od historycznego ujęcia praw
człowieka w dobie zaborów i wojen od drugiej połowy XIX wieku do 1921
roku, przez tematy poświęcone poszczególnym prawom np. prawu pracy,
prawu własności, prawu do eksploracji, prawu do prywatności, prawu administracyjnemu – w kontekście ochrony praw człowieka, aż po tematykę
dotyczącą np. skargi konstytucyjnej, czy działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w wąskim aspekcie, tj. – jak ujęła to autorka tego opracowania
– jako podmiotu polityki społecznej w dziedzinie prawa pracy.
Tom IV recenzowanego dzieła, liczący 648 stron, nosi tytuł „Problemy
realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce
ustrojowej państw” – i jak sugeruje sam tytuł, stanowi w zasadniczej części
syntezę opracowań poświęconych urzeczywistnieniu standardów europejskich w zakresie ochrony praw człowieka na poziomie krajowym w Polsce,
Rosji, Mołdawii, na Litwie, na Słowacji i na Ukrainie, ale też ujmuje problematykę ochrony praw człowieka w Europie z poziomu ogólniejszego,
przykuwając uwagę czytelnika tematami poświęconymi walce z dyskryminacją w Europie, prawom kobiet muzułmańskich w Europie, ochronie
macierzyństwa, wymiarowi społecznemu rynku wewnętrznego w UE czy
problematyce eutanazji.
Z uwagi na ramy niniejszej recenzji nie sposób w sposób szczegółowy
odnieść się do wszystkich opracowań pomieszczonych w recenzowanym
dziele, czy nawet pobieżnie je zreferować. W tym stanie rzeczy autorka recenzji wyselekcjonowała do bliższej charakterystyki kilka opracowań, które zaciekawiły ją w sposób szczególny.
Do grupy tej należy opracowanie pt. „Pozorne stereotypy – kobieta
terrorystka w ujęciu teoretycznym i praktycznym” (autorstwa dr A. Kos,
tom I, s. 295–308). Autorka swój wywód zaczyna od charakterystyki pojęcia stereotypu, trafnie wskazując, że jednym z najbardziej brzemiennym
w skutki jest stereotyp płciowy. Stereotypowe podejście do roli kobiety
w społeczeństwie i rodzinie, charakteryzujące kobiety jako kury domowe,
przypisujące im rolę matki i żony, dalece ograniczające ich role zawodowe, określające kobiety jako delikatne, emocjonalne czy słabe fizycznie
– stanowi punkt wyjścia autorki do rozważań na temat zasadniczej problematyki opracowania, a dotyczącej roli kobiety w organizacjach terrorystycznych. Autorka przedstawia bardzo ciekawe badania i płynące z nich
tezy, w tym taką , że udział kobiet w organizacjach terrorystycznych jest
zaprzeczeniem ww. stereotypów, ma długą i zmienną historię, a ponadto
– że różne powody popychają kobiety do udziału w takich organizacjach.
Co ciekawe, jak wskazuje Autorka, czynniki zachęcające kobiety do udziału
w takich organizacjach są odmienne od tych, którymi kierują się mężczyźni, albowiem w przypadku tych drugich aktywatorem działań terrorystycz-
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nych są zazwyczaj polityka, ideologia i religia, podczas gdy w przypadku
kobiet najczęściej jest to chęć pomszczenia bliskich. Wówczas stają się
one niezwykle agresywne – bardziej od mężczyzn; łatwiej im osiągnąć cel,
chociażby przez to, że stereotypowo nie pasują do tego typu ról, są odporniejsze na stres i bardziej wytrwałe w szkoleniu swych umiejętności. Ale są
jeszcze inne powody udziału kobiet w strukturach terrorystycznych, w zasadzie zupełnie nie zależące od ich woli. A mianowicie, jak wskazuje Autorka opracowania, mogą to być uwarunkowania kulturowe (przykładem
może być przeświadczenie, że zgwałcone tamilskie kobiety mogą odzyskać
godność poprzez udział w organizacjach terrorystycznych), dramatyczna
sytuacja rodzinna (śmierć męża – jedynego żywiciela rodziny; wtedy udział
w takich organizacjach oznacza jakiekolwiek źródło utrzymania) czy brak
wykształcenia kobiet, przez co stają się łatwym celem dla tego typu organizacji. Problematyka przedstawiona przez Autorkę jest niezwykle ciekawa
i złożona, warto zatem zagłębić się w nią intensywniej.
Interesująca problematyka podjęta została w kolejnym opracowaniu
„Aspekty moralne uporczywej terapii” (autorstwa prof. B. Węgrzyna, tom
I, s. 245–251). Jak słusznie wskazuje Autor, problematyka ta dotyka niezwykle subtelnych kwestii związanych z ustaleniem chwili śmierci człowieka. Współcześnie jedni określają ją jako „śmierć kory mózgowej”, inni jako
„śmierć całego mózgu”. Jak podkreśla Autor „faktem medycznie stwierdzonym jest to, że po całkowitym ustaniu pracy mózgu wyższego (a więc
po obumarciu kory mózgowej) mózg pierwotny (wraz z rdzeniem) może
dalej funkcjonować” i możliwe w dalszym ciągu jest np. oddychanie. Autor podkreśla, że poziom dzisiejszej medycyny pozwala nie tylko uratować
człowieka od śmierci (przede wszystkim przez zabiegi reanimacyjne), ale
– co istotne – może na długo odroczyć proces śmierci. Autor stawia zatem pytanie, czy takie sztuczne przedłużanie życia ma w ogóle sens i czy
można wyznaczyć rozsądne i moralnie godziwe kryteria działań zarówno
reanimacyjnych, jak i podtrzymujących życie. W opracowaniu scharakteryzowane jest tzw. moralne prawo do umierania z godnością – Autor w tym
kontekście stwierdza, że pojęcie to nie ma nic wspólnego z eutanazją – jak
również definiuje kryteria rozsądnego przedłużania życia. Przedstawia on
też pogłębione analizy tych kryteriów, konstatując, że należy do nich: 1)
rzeczowa ocena proporcji pomiędzy oczekiwanym przedłużeniem życia,
rozmiarem bólu i rozczarowania, które to sztuczne przedłużanie życia przynosi pacjentowi i jego rodzinie (jak wskazuje Autor, w kontekście dzisiejszych tendencji eutanastycznych lepiej tę zasadę sformułować pozytywnie
i dopóki istnieje uzasadniona, choćby słaba nadzieja na godne życie pacjenta, to należy próbować życie przedłużyć i stosować dostępne, godziwe
terapie); 2) możliwość urzeczywistnienia się ludzkiej wolności (jak podkreśla Autor „życie ludzkie jest wstępnym warunkiem urzeczywistniania się
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ludzkiej wolności, powinno więc być przedłużane, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że będzie służyć temu celowi”); trzecim kryterium jest decyzja samego pacjenta (nie chodzi przy tym o życzenie sobie eutanazji, lecz
o wyrażenie własnej woli co do zaniechania stosowania sztucznych terapii
w przypadkach, w których nie ma żadnej nadziei na przywrócenie zdrowia). Autor wspomina również o tzw. testamentach życia i odwołuje się do
doktryny Kościoła katolickiego.
Moją uwagę zwrócił także artykuł „Eutanazja w Europie – opinie i regulacje prawne” (autorstwa mgr M. Kraśkiewicz, tom IV, s. 246–255). Autorka
przedstawia w nim zarówno regulacje prawa międzynarodowego (ONZ,
Rady Europy), jak i krajowego (wybranych porządków prawnych) odnoszące się do problematyki eutanazji. Szczególnie interesujące są fragmenty
opracowania, w których odwołuje się ona do głosów środowiska lekarskiego, wyrażanych na międzynarodowych sympozjach (przytoczona została m. in tzw. Deklaracja wenecka czy postanowienia Międzynarodowego
Kodeksu Etyki Lekarskiej). Autorka szczegółowo odnosi się do rozwiązań
przyjętych przez Holandię, która jako pierwsza na świecie zalegalizowała
eutanazję, wskazując na nierozłączne elementy, jakie muszą zaistnieć, by
została wydana zgoda na eutanazję. Nie brak w opracowaniu aspektów socjologicznych związanych z obraną problematyką. W tym aspekcie Autorka
opisuje liczne ruchy społeczne na rzecz legalizacji eutanazji, w tym znany „Pro euthanasia”. Szczególnie interesujące są konkretne sprawy karne
przytaczane przez Autorkę, w których sądzeni byli obywatele za dokonanie
eutanazji, zwłaszcza w kontekście wyroków uniewinniających, które były
jawnym sygnałem poszczególnych społeczeństw co do aprobowania tego
typu czynów (uznawano, że osoby te działały w stanie wyższej konieczności). Autorka wskazuje również na liczne zagrożenia związane z legalizacją eutanazji (w tym czynniki ekonomicznego nacisku ze strony wielkich
koncernów farmakologicznych) i konkluduje, że analizując przepisy można dojść do wniosku, że modelem wypełniającym zarówno wolę chorego,
czyli prawo do godnej śmierci, jak i gwarancję braku wyczerpania znamion
przestępstwa zabójstwa – jest tzw. model szwajcarski, gdzie regulacje warunkują świadome, dobrowolne i samodzielne zażycie środków farmakologicznych prowadzących do ustania procesów życiowych. W moim przekonaniu model ten nie spełni się jednak w sytuacji, gdy pacjent, np. z powodu paraliżu ciała, nie jest w stanie samodzielnie zażyć takich środków;
uznać więc należy, że model taki wyklucza niektóre kategorie pacjentów,
jednocześnie obejmując prawem do eutanazji innych, co rodzi nierówność
wobec prawa. Jak słusznie jednak zauważa Autorka, wielość poglądów
(w tym religijnych, ale nie tylko), jak również złożoność tej problematyki
przekłada się na brak możliwości uzyskania konsensusu w wymiarze ogólnym.
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Interesującym z perspektywy unijnego systemu ochrony praw człowieka
(praw podstawowych) jest opracowanie „Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w badaniach opinii publicznej – wiedza o instytucji i jej społeczna
ocena” (autorstwa dr hab. M. Stefaniuk, tom III, s. 107–119). Autorka wskazuje na podstawy działania RPO UE, jego kompetencje, a także osoby kolejno
pełniące tę funkcję. Powołując się na stanowiska prezentowane w literaturze
Autorka słusznie wskazuje, że instytucja europejskiego ombudsmana jest
dopełnieniem sądowego systemu ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej. W opracowaniu przytoczone są badania Eurobarometru (Autorka zaznacza przy tym, że są pewne luki w przedmiotowych badaniach), z których
wynika, iż wiedza na temat tej instytucji wśród obywateli UE jest stosunkowo niewielka, a co ciekawe największą wiedzę na temat tej instytucji (40%
badanych) odnotowano w 2006 r. – i to w tzw. nowych państwach członkowskich (po dużym rozszerzeniu UE w 2004 r.). Autorka wskazuje, że jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji RPO UE, to w 2004 r. było ono największe (taką
wiedzą dysponowało 35% badanych, podobnie jak w 2006 r.), a najmniejszy
stopień zaufania odnotowano w 1999 r., gdyż wtedy ufało RPO UE tylko 24%
badanych, co, jak słusznie wskazuje Autorka, można tłumaczyć krótkim jeszcze wówczas okresem działania tej instytucji. Autorka co prawda podkreśla,
że z prezentowanych danych wynika, iż wraz z kolejnymi latami funkcjonowania instytucji RPO UE wzrastała zarówno wiedza o tej instytucji, jak też
przekonanie o ważnej roli, jaką odgrywa w UE, oraz stopień zaufania, jakim
obdarzali OE obywatele UE (jak podaje Autorka średnio na temat RPO UE
deklarowało wiedzę 37,1% badanych; ważną rolę przypisywało mu 35,5%
badanych, zaufaniem obdarzyło go zaś 29,8% badanych), jednak wydaje
się, że prezentowane dane nie napawają optymizmem. Również z moich doświadczeń zawodowych wynika, że nawet jeśli obywatele np. w Polsce mają
świadomość istnienia RPO UE, to bardzo często, niezasadnie, utożsamiają
jego kompetencje z rzecznikiem krajowym. Na zakończenie opracowania
Autorka stawia pytanie, na ile RPO UE jest instytucją skuteczną, rozumiejąc skuteczność jako osiąganie założonego celu. Zaznaczyła ona, że takich
pytań nie zadawano w badaniach Eurobarometru, stąd, by odpowiedzieć
na zadane pytanie, posłużyła się innymi wskaźnikami, przede wszystkim
oceną dokonaną przez samego PRO UE, który w swoich raportach rocznych
(od 2003 r.) podaje dane dotyczące spraw, które zostały załatwione poprzez
udzielenie pomocy skarżącym w postaci: otwarcia dochodzenia, przekazania sprawy właściwemu organowi lub udzielenia porady, do jakiego organu
należy się zwrócić. Biorąc pod uwagę te dane Autorka wskazuje, że średnia
skuteczność ombudsmana europejskiego wynosi 72,5%. Najlepszymi pod
tym względem były lata 2008 i 2009, gdy ta skuteczność wynosiła 80%, a najmniejszą odnotowano w 2011 r. (65%). Co równie istotne, Autorka podkreśliła, że miarą skuteczności działania RPO UE mogą być statystyki ukazujące,
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w jakim stopniu instytucje unijne stosują się do zaleceń RPO UE – i w tym
przypadku okazało się, że w czterech na pięć spraw (82%) instytucje Unii
Europejskiej respektują te zalecenia. Jak zatem konkluduje Autorka, wyniki
przedstawionych badań prowadzą do wniosku, że instytucja Rzecznika Praw
Obywatelskich UE nie jest jeszcze powszechnie znana wśród Europejczyków,
a nadto wydaje się, że w ostatnich latach nieco zmniejszyła się intensywność,
z jaką pogłębia się świadomość prawna obywateli UE w odniesieniu do tak
ważnej instytucji z punktu widzenia realizacji praw obywateli UE, co smuci,
jeśli zważyć skuteczność tej instytucji w ochronie praw podstawowych w UE.
Kończąc swe rozważania Autorka słusznie wskazuje na potrzebę istnienia tej
instytucji, albowiem RPO UE po pierwsze koryguje nieprawidłowe działania
administracji unijnej – postrzeganej (jak określiła to Autorka) jako wyjątkowo zbiurokratyzowana – chroniąc przed przypadkami niewłaściwego zarządzania, co z kolei urzeczywistnia prawa obywateli UE, a po drugie wpływa na
samych urzędników, którzy powinni zdawać sobie sprawę, że ich działania są
poddane kontroli RPO UE, który może zastosować przysługujące mu środki.
Konkludując wypada stwierdzić, że – oprócz tych wyżej wskazanych –
interesujących opracowań w recenzowanym dziele jest znacznie więcej,
stanowi ono bowiem wielobarwne i wielopłaszczyznowe spojrzenie na
prawa człowieka, zarówno w wymiarze uniwersalnym, jak i regionalnym,
stając się tym samym cennym źródłem wiedzy dla czytelnika.
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aktorzy i kulisy

Warszawa: Biblioteka Polityki 2015,
stron 252

W

zasłużonej Bibliotece Polityki ukazała się książka, która powinna
stać się obowiązkową lekturą dla prawników, a zarazem cenną pozycją dla obywateli, którym nie jest obcy stan polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autor jest jednym z najbardziej znanych i cenionych publicystów
tygodnika „Polityka”, specjalizującym się w problematyce międzynarodowej. W recenzowanej tu pozycji wrócił jednak do swoich dawnych zainteresowań prawniczych, uwieńczonych aplikacją sędziowską. Połączenie
gruntownej wiedzy prawniczej ze znakomitym opanowaniem warsztatu
publicysty dało wspaniały rezultat – książkę, którą czyta się jak dobry kryminał i która daje do myślenia.
Marek Ostrowski patrzy krytycznie na polski wymiar sprawiedliwości,
któremu zarzuca przede wszystkim rażącą powolność i rutynę. Porównuje polski wymiar sprawiedliwości z zagranicznymi, zwłaszcza brytyjskim
i amerykańskim. Nie jest jednak wobec wzorów i doświadczeń obcych bezkrytyczny. Chce, byśmy się zastanowili nad tym, jak Temida działa gdzie
indziej, ale nie proponuje zwykłego naśladownictwa wzorów obcych.
Pierwszym wielkim problemem omawianym w książce jest kara śmierci. Ostrowski jest jej przeciwnikiem i w swej krytyce kary śmierci odwołuje
się do stanowiska tych teologów, którzy – jak między innymi biskupi francuscy – wskazują na to, że „skazać człowieka na śmierć oznacza odmówić
mu możliwości poprawy” (s. 47). Zwolennicy kary śmierci odpowiedzą na
to argumentem, że są zbrodniarze niepoprawni, przed którymi społeczeństwo ma prawo się bronić. Ponad pół wieku temu poznałem (i opisałem na
łamach tygodnika „Nowa Kultura”) casus Caryla Chessmana, Amerykanina skazanego w 1948 roku na śmierć za porwania i gwałty – i straconego
w maju 1960 roku. Sprawa ta budziła wtedy wielkie emocje nie dlatego, że
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kwestionowano winę Chessmana, lecz dlatego, że przeszedł on w więzieniu wielką metamorfozę, pisał mądre książki, pokazując, że stał się innym
człowiekiem. Omawiając jego sprawę wypowiedziałem się więc przeciw
podstawowemu argumentowi zwolenników kary śmierci: przekonaniu, że
niepoprawni przestępcy na nią po prostu zasługują1. Było to wówczas stanowisko nielicznych. Po wielu latach z zadowoleniem odnotowuję podobną argumentację w omawianej tu książce. Myślę jednak, że choć dopuszczamy możliwość poprawy nawet największych zbrodniarzy, powinniśmy
realistycznie patrzeć na tych, którzy oznak takiej poprawy nie wykazują.
Zwolennicy kary śmierci powiadają, że społeczeństwo ma prawo takich
notorycznych zbrodniarzy eliminować w imię obrony ich potencjalnych
ofiar. Jest jednak inna droga: dożywotne pozbawienie wolności bez prawa
do wcześniejszego zwolnienia. Taka kara istnieje między innymi w Stanach
Zjednoczonych. Dlaczego nie miałaby istnieć u nas? Wielką niefrasobliwością popisali się posłowie znosząc w 1990 roku karę śmierci bez wcześniejszego wprowadzenia kary tzw. dożywocia – co spowodowało, że w 2014
roku na wolność mieli wychodzić wielokrotni mordercy, którzy nie rokowali poprawy. Rozpaczliwe (i wprowadzane na granicy prawa) rozwiązanie
ustawowe ma na celu właśnie obronę potencjalnych ofiar. Obrońcy praw
człowieka ostro protestowali, gdy to rozwiązanie było wprowadzane. Rozumiem ich stanowisko, ale zauważę, że trzeba było protestować ćwierć
wieku temu, gdy posłom i senatorom zabrało wiedzy i wyobraźni.
Czy więzienie resocjalizuje? Jeśli kara nie ma być zemstą, to jej oficjalnym uzasadnieniem jest to, że pozbawienie wolności pozwala przestępcy
pozbyć się złych skłonności, zrozumieć swoją winę, zdecydować się na poprawę. Ostrowski nie ma w tej sprawie zbytnich iluzji. Wie, jak wielu przestępców opuszcza mury więzienne jako jeszcze gorsi niż byli, gdy w te mury
wkraczali. Na to zapewne nie ma radykalnej rady. Nawet najlepszy system
penitencjarny nie uchroni nas przed tym, że nie każdego uda się skutecznie
resocjalizować. Jednak przepełnienie polskich więzień i kadrowa słabość
służby więziennej powodują, że resocjalizacja w dużej mierze pozostaje
hasłem szlachetnym, ale rozmijającym się z rzeczywistością.
Czy tak być musi? Ostrowski przytacza uderzającą statystykę. Na
100 000 mieszkańców w Finlandii jest 60 więźniów, w Szwecji – 67, w Niemczech – 80, we Francji 101, w Polsce – 223, w Rosji – 486, a w USA aż 716
(s. 51). Widać, że większa skłonność do osadzania w więzieniu nie jest cechą państw niedemokratycznych, skoro rekord w tym zestawieniu należy
do Stanów Zjednoczonych – najstarszej nowożytnej demokracji. Autor pokazuje, że jest to w sporej części konsekwencją wprowadzenia wysokich
kar minimalnych, zwłaszcza w stosunku do recydywistów. Warto jednak
1
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dodać, że amerykańskie zamiłowanie do więzienia ma bardzo wyraźny kolor rasowy. Afroamerykanie padają ofiarą tego systemu nieproporcjonalnie
częściej niż inni obywatele USA – i to nie tylko dlatego, że popełniają więcej
przestępstw, ale dlatego, że policja, prokuratury i sądy bardzo często kierują się rasistowskimi uprzedzeniami, a także dlatego, że w swej masie są
biedniejsi, więc nie stać ich na dobrych (a więc kosztownych) adwokatów.
Co można zrobić, by rozładować polskie więzienia? Podzielam zdanie
autora, który postuluje (s. 58–60) szersze stosowanie kar alternatywnych
i przytacza opinię wybitnego kryminologa, profesora Jerzego Sarneckiego, że należy interweniować wcześnie, stosować kary krótsze, ale konsekwentnie wymierzane (s. 61–67). Dodałbym od siebie, że demoralizujące
jest to, że polskie sądy nagminnie stosują wielokrotne kary pozbawienia
wolności w zawieszeniu. Przestępca dochodzi – nie bez racji – do wniosku, że kara (jak się potocznie mawia) w zawiasach jest fikcją, skoro po
ponownym (czasem wielokrotnym) popełnieniu przestępstwa kara ta nie
zostaje odwieszona, a za kolejne przestępstwo otrzymuje się kolejną karę
w zawieszeniu.
Marek Ostrowski wiele uwagi poświęca organizacji sądów i statusowi sędziego. Zła organizacja, szczupłość kadr pomocniczych, rosnące
przeciążenie biurokratycznymi obowiązkami – wszystko to powoduje, że
polskie sądy marnie pracują. Co więcej, w grę wchodzi przyjęta za oczywistość zasada legalizmu, nakazująca sędziemu zbadanie wszystkich okoliczności rozpatrywanej sprawy. Dam tu własny przykład. Kilka lat temu
była posłanka stanęła przed sądem pod zarzutem sfałszowania podpisów
poparcia, niezbędnych, by mogła kandydować. Sąd pracowicie przesłuchiwał wszystkich, których podpisy znalazły pod kandydaturą niefortunnej
posłanki, a były ich trzy tysiące. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego
sędzia nie poprzestał na ustaleniu, że sfałszowano jakąś część podpisów,
co wystarczałoby do wydania wyroku.
Ostrowski rozważa anglosaski mechanizm „plea bargaining”, czyli – jak
tłumaczy ten amerykański termin – „targi o winę”. Ten mechanizm radykalnie usprawnia wymiar sprawiedliwości, ale jakim kosztem? Autor trafnie
zauważa, że „plea bargaining” stawia w gorszym położeniu oskarżonych
biedniejszych, pomniejsza rolę sędziego i prowadzi do niesprawiedliwych
wyroków (s. 151–155). Z rezerwą odnosi się też do wprowadzonego w Polsce ( w 1997 roku) artykułu 335 k.p.k. pozwalającego na zakończenie sprawy karnej bez procesu, w drodze dobrowolnego poddania się karze. Dotyczy to wprawdzie tylko drobniejszych przestępstw, niemniej autor postuluje poważne badania nad tym, jak mechanizm ten działa.
Suchej nitki nie zostawia Ostrowski na amerykańskim systemie ławy
przysięgłych. Przytacza najbardziej rażące przykłady: skazanie na karę
śmierci Sacco i Vanzettiego, którzy byli niewinnymi ofiarami uprzedzeń
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skierowanych przeciw włoskim imigrantom, a po latach uniewinnienie
bogatego i sławnego czarnoskórego O.J. Simpsona, którego wina była aż
nazbyt oczywista (i potwierdzona wyrokiem w sprawie o odszkodowanie
wydanym przez sąd cywilny). Słusznie przestrzega autor przed naśladowaniem w tej kwestii Amerykanów, ale zarazem pokazuje, że w polskim systemie prawnym rola ławników jest w znacznej mierze fikcyjna.
Marek Ostrowski podkreśla potrzebę zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale nie jest entuzjastą zmian, które wprowadza polska reforma procedury karnej mająca upodobnić ją do procedury amerykańskiej
(choć bez ławy przysięgłych). Przytacza opinię profesor Ewy Łętowskiej
twierdzącej, że w wyniku przyjęcia tej procedury polskie prawo stanie
się jeszcze bardziej klasowe, gdyż pieniądze będą decydowały o jakości
obrony (s. 161). Zwraca uwagę na to, że strony w procesie karnym nie są
i nie będą równe, gdyż prokurator ma uprawnienia, których brak obrońcy
(s. 214). Wielokrotnie wraca też do sprawy przewlekłości postępowania.
Procesy trwające latami kompromitują polski wymiar sprawiedliwości
i wymagają znalezienia szybkiego i skutecznego remedium. W znacznym
stopniu dałoby się to osiągnąć upraszczając procedurę, lepiej wyposażając
sądy, a także zmieniając te przepisy, które w ręku zręcznych oskarżonych
prowadzą do wielokrotnego spadania sprawy z wokandy (np. wskutek nieobecności obrońcy).
Autor przypomina kompromitującą dla USA sprawę wiezienia w Guantanamo (s. 100 i 101). Jak wiadomo, jest ona pokłosiem „wojny z terroryzmem” proklamowanej przez prezydenta G.W. Busha po zamachach 11
września 2001 roku. Prezydent Barack Obama przed wyborami obiecywał
zamknięcie więzienia, ale nie wywiązał się z tej obietnicy, częściowo wskutek oporu Kongresu. W sprawie tej najważniejszy jest konflikt dwóch wartości: sprawiedliwości i bezpieczeństwa narodowego. Stany Zjednoczone są słusznie krytykowane za to, że potępiając innych za łamanie praw
człowieka, same się tego dopuszczają. Jak jednak rozwiązać ten problem
w warunkach, gdy zagrożenie terroryzmem jest realne, a normy prawne
(zwłaszcza zasada habeas corpus) trudne do zastosowania w wysoce nietypowych warunkach? Myślę, że należało postawić przed sądem winnych
łamania praw człowieka i dać im możność obrony przez powołanie się na
działanie w stanie wyższej konieczności.
Przez omawianą książkę przewija się problem niezależności sądów
i prokuratury od władz politycznych. Jesteśmy słusznie wyczuleni na te
sprawy, gdyż jedną z wielkich win systemu PRL było upolitycznienie, podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości decyzjom partyjnym. Odbudowując demokrację obiecaliśmy, że to się zmieni. Po ponad dwudziestu
pięciu latach możemy z zadowoleniem powiedzieć, że Trzecia Rzeczpospolita ma pod tym względem konto nieporównanie lepsze nie tylko w po-
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równaniu z PRL, ale także z Drugą Rzeczpospolitą. Nie znaczy to jednak,
byśmy mogli zaniechać czujności. Marek Ostrowski przypomina sprawę
niewyjaśnionej śmierci Barbary Blidy, bezpodstawne zarzuty stawiane
publicznie przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę znanemu kardiologowi, dr. Mirosławowi Garlickiemu, czy bezpodstawne a politycznie
motywowane zarzuty pod adresem adwokata i profesora Jana Widackiego (s. 139 i 140). Są to sprawy z lat 2005–2007, gdy pod hasłem Czwartej
Rzeczypospolitej politycy próbowali narzucić wymiarowi sprawiedliwości
polityczny dyktat. Obecnie sprawą szczególnie ważną jest, by nie doszło
do recydywy takich praktyk. Prawo powinno służyć do patrzenia władzy na
ręce, a dobrze poinformowana opinia publiczna do tego, by prawo było nie
tylko lex ale także ius. Formowaniu takiej opinii publicznej książka Marka
Ostrowskiego służy znakomicie.
							

Jerzy J. Wiatr
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