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W obecnym numerze naszego kwartalnika ze
szczególnym uznaniem odnotowujemy blok referatów przedstawionych na odbytej w czerwcu
br. konferencji Studenckiego Koła Naukowego
Prawa Międzynarodowego EWSPA na temat
„Bezpieczeństwo w Europie w świetle prawa
międzynarodowego”, w której uczestniczyli także pracownicy Akademii Obrony Narodowej.
Teraz zamieszczamy trzy artykuły podejmujące
problematykę terroryzmu, pozostałe zaś teksty
powstałe w związku z tą konferencją znajdą się
w następnym numerze.
Do grona zagranicznych autorów dołączyła profesor Lidija Čehulić Vukadinović z Uniwersytetu
w Zagrzebiu. Jej artykuł stanowi rozszerzoną
wersję referatu przedstawionego na konferencji
Central European Political Science Association,
która odbyła się w Wilnie (25 i 26 września br.).
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NATO beyond 2014: why open-door policy still matters?
Western Balkans between Euro-Atlantic integration and Russia

Due to the Ukrainian crisis, some
new internal development in Croatia and migrant crisis, which has recently started to affect majority of
the Western Balkans countries, as
well as NATO and European Union,
the enlargement of NATO to the
rest of the Western Balkans countries is not any more a main foreign policy goal, neither in Croatia
nor in the rest of the international
community. As a member of both,
NATO and European Union, Croatia is a part of so-called Western
democratic, developed world. But
all instabilities and threats from the
area of the Western Balkans countries, where the unstable stability
still prevails, very easy and quickly
can be spread to the West. Of all
other foreign actors who are present today in the Western Balkans
(Russia, Turkey, China, Saudi Arabia, Qatar...), only enlargement of
NATO could enhance the democ-

racy in that region. In the time of
reseting overall Russia-West relations, the policy of NATO’s hesitation towards the Western Balkans
can create a new space for the
stronger Russia’s influence in that
still turbulent part of Europe.
Key words: Enlargement of NATO,
Western Balkans, Russia, Croatia, Euro-Atlantism
Introduction1
The geostrategic reasons were the dominant ones in the first two rounds of the
NATO’s post-Cold War enlargement.
Membership of the first ten post-socialist
European countries (1999 – the Czech Republic, Hungary, Poland; 2004 – Bulgaria,
Estonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slo1
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vakia, Slovenia) has filled in the geostrategic and geopolitical vacuum in Europe and
has thus disabled a stronger penetration
of Russia’s influence on creation of security, political and economic environment
in the post-Cold War Europe (S.R. Sloan,
2010:93-128). By the third wave of enlargement (2009 – Albania, Croatia) NATO has
strongly penetrated the Western Balkans
region2. Since then the enlargement policy has been dropping down on the list of
priorities within internal NATO policies.
In adapting itself to international situation
and global security challenges (D.S. Yost,
1998; R.R. Moore, 2007; W.J. Thies, 2009)
NATO is nowadays increasingly insisting
on various forms of partnership (instead of
full membership). The remaining countries
in the region of Western Balkans (except
Croatia and Albania), in spite of existing
institutional ties with NATO (L. Čehulić
Vukadinović, 2014) have not received an
invitation for full membership in this most
powerful military-political organization so
far.
However, the latest crisis in and around
Ukraine has drawn NATO’s interest back
to its traditional area of engagement – Europe – and has strengthened Euro-Atlantic
relations, including the stronger engagement of American forces in European territories ( J. Dempsey, 2014). Within such
new circumstances Croatia, which has entered NATO not only as a post-socialist,
but also as the first post-conflict country
and after fulfilling a range of specific additional criteria connected exactly with armed
conflicts and instabilities in the Western
2
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The term „Western Balkans“ is a political term adopted during the EU Summit in Zagreb in 2000.
Countries to which this term refers to today are
the following: Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania.

Balkans area should strongly advocates for
integration of the Western Balkans countries into NATO. Today the Western Balkans needs NATO much more than is the
case other way around. Having in mind
the fact that an initiative for membership
status must come from a candidate country, the Western Balkans countries should
use this momentum when NATO’s focus
is again shifting back to Europe to point
to some new geostrategic factors, on top
of geopolitical ones (democratization and
political stabilization of the region), such as
Russia’s presence in the region (D. Petrović,
2010:223-240) determination of new energy transport corridors (G. Stang, 2015),
growth of Islamic fundamentalism, Serbia’s
desire for neutrality, piracy and trafficking
in the Mediterranean, rise in illegal migrations, and challenges and instabilities
arising in a wider Mediterranean region)
which might and should be taken into consideration in advocating for a next round of
enlargement of the Alliance. Besides this,
in the Western Balkans there are countries
today that are not only voicing concrete interest for membership, but are also institutionally closest to becoming a full-fledged
member (Montenegro, Macedonia)
Why does Western Balkans need
NATO?
Bloody disintegration of former
Yugoslavia (J. Simić, 2010) has
slowed down the much needed
post-socialistic transition of countries emerging after the fall apart
of the former Yugoslavia. All of
them put the integration to NATO
as their main foreign policy goal.
But the wars in territories of Croatia and Bosnia and Herzegovina
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(1991–1995) and NATO’s bombing
SR Yugoslavia (1999) have slowed
and determined their paths to integration into NATO. Presence of international forces in the territory of
Macedonia was preventing bloody
ethnic conflicts in that country
(M. Fetai, 2007). The only exception was Slovenia which became
a NATO member in April 20043. Today, in spite of the still present and
used term Western Balkans, each of
these countries has different level
of institutional links with NATO.
Croatia become a full-fledged member
of NATO in 2009. Bosnia and Herzegovina, the country that suffered the longest
and bloodiest war after the break-up of former Yugoslavia, was accepted to NATO’s
Partnership for Peace program in 2006,
and conditionally offered participation in
the Action Plan for NATO membership
in 2010. However, the underlying issue of
military property remains unsolved. But
with the protectorate status upon Bosnia
and Herzegovina and a political system
that very few of the citizens of this country supports – the Dayton Agreement and
emergence of a “state within the state” –
the Republic of Srpska (R. Nešković, 2013),
faster further integration of this country
into NATO is more of a symbolic character
than realistic possibilities (R. Maxwell, J.A.
Olsen, 2013)
Serbia desires to separate the Euro-Atlantic process and to stay outside of NATO
– i.e. to remain military neutral – while
3

Slovenia was the most advanced federal state within the former Yugoslavia; it was spared large scale
war destruction, and being a small but well organized country it managed to implement the needed reforms quickly and successfully (M. Prokopijević, 2005, pp. 373-382).

still aspiring for EU membership (A. Savić
2010). Serbia is still viewing NATO as an
enemy that has attacked Serbian sovereignty in 1999 (action in Kosovo followed by
NATO air strikes on strategically significant targets in Belgrade and Novi Sad).
Despite of this, Serbia has been a member of NATO’s Partnership for Peace
programme since December 2006. Democratic, institutional, and defence reforms
are a key focus of cooperation. While not
an aspirant for membership of the Alliance,
the country is deepening cooperation with
NATO through an Individual Partnership
Action Plan agreed in January 2015. But it
is clear that without the democratization
of the whole Serbian society and forming
of a stable pro-Western government there
will be no further integration of Serbia into
NATO.
Montenegro has gained its independence in 2006, and has immediately made
a solid start in implementing reforms needed for accession to NATO (M. Tahirović,
2010:222-276). NATO recognized this
and admitted Montenegro into Partnership
for Peace immediately after the independence (2006). This was a clear advantage
for Montenegrin armed forces, as well as
for the whole society. Later Montenegro
feld as collateral victim of NATO politics
when due to conflicts in Georgia it was
not admitted to Membership Action Plan.
Montenegro had to wait until 2009 to enter
this program. Again, as a collateral victim
of NATO’s internal crisis it was not admitted to NATO membership during the
Chicago summit, and because of the crisis
in Ukraine, again, not admitted during the
summit in Wales, Montenegro now must
wait for the fourth wave of NATO enlargement, if and when, NATO is going to open
its door to new membership.
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Kosovo as an independent state is the
project of the United States of America (R.
Vukadinović, 2008). In both organizations,
NATO and EU, potential membership of
Kosovo is not being officially mentioned
for the time being, for it is waiting for all
members of this organizations to recognize
the newly independent state. Still, there are
ways in which NATO members are cooperating with Kosovo, not to mention the
fact that EU, NATO and UN forces are
physically present in Kosovo. Based on this
it might be said that Kosovo is in a rather
specific situation, because it is simultaneously a subject, and an object of contemporary international relations. Last year the
EU has offered to Kosovo the Stabilisation
and Association Agreement. It was the first
time that European Union has established
the institutional tie with one Western Balkans country before NATO accepted it in
its programe Partnership for peace. But till
now there is no sign that NATO is going
to offer Kosovo Partnership for peace programe in the near future.
Albania joined the NATO in 2009. It
was certainly a reward, but also an obligation for Albanian government to start
addressing Albanian internal problems
(mostly connected to soft security challenges such as drug trafficking, crime, corruption, unemployment) with more firmness
and commitment (Y. Zyla; 2011).
Macedonia was very disappointed when
NATO has not invited it to join the Alliance together with Albania nad Croatia in
2009. Concerning post-socialistic reforms
it has done a lot but NATO’s and EU’s policy of constantly postponing integration of
this country into this two western organizations definitely has damaged Macedonian
internal development. Religious and territorial problems gradually followed ethnic
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ones. More and more Albanian population
is showing its dissatisfaction with its status in the new state (M. Mitrevska, 2013).
The Ohrid Agreement has legally regulated
status of unsatisfied national minorities but
its implementation was facing numerous
problems of objective and subjective nature.
Internal instabilities that can easily spread
over Macedonian borders in combination
with Greek–Macedonian dispute over the
name of the new state (among other) resulted in a strong orientation of Skopje
towards the West, inclusive of NATO and
its strongest member, the USA. In spite
of Macedonian active cooperation with
NATO within the Partnership for Peace
and Membership Action Plan, disappointment after the NATO Bucharest summit
has resulted in slow down of implementation of necessary reforms in Macedonia.
At the same time its accession to European
Union is also in a stall-mate (T. Xhaferi,
2015). In the long run this status quo that
NATO is maintaining towards this country
can’t be good, neither for Macedonia, nor
for Western Balkans. It will be very difficult
for Macedonia to resist internal pressures
without external assistance.
Despite all problems the Western
Balkans states have faced in their
internal development what they
want to achieve is the faster progress toward modern developed
Western world and a rapid increase
in living standards. But all of them
are underdeveloped in comparison with Western standards. Their
development is slow and difficult,
it involves major social, political
and economic changes The recent
global economic crisis additionaly
has slown down their reforms. The
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relations between economically advanced and the developing
parts, the rich and the poor, the
haves and have-nots have became
one of the main problems of the
people’s everyday life in the area of
Western Balkans. So the europaization of the region (enlargement of
NATO and EU) is seen not only as
a guarantee for the peace and stability but as a framework for further
development and democratization
of the whole region.
In the past the area of Western Balkans was very important for overall NATO’s post-bipolar transition.
Until the Ukrainian crisis (spring
2014) Western Balkans was the only
part of Europe where NATO still
had its forces present as guarantors of peace and stability (Bosnia
and Herzegovina, Kosovo). In the
area of Western Balkans (Goražde,
Kosovo) NATO took its first outof-area operations in post-bipolar
world (S.R. Sloan, 2005:89-127). In
the framework of their regional approach the each member of NATO
have developed and implemented
many programmes especially for
the Western Balkans. Today NATO
has its external border (Croatia,
Albania) in that area and, due to
the new threats coming from and
through the Western Balkans, can
strenghten overall security in the
transatlantic area.
The policy of enlargement was one of the
most successful internal post-bipolar policy of NATO and the South East Europe.
Wester Balkans was part of it (Slovenia,
Croatia, Albania). Due to the Ukrainian

crisis it is more likely that the countries of
that part of Europe, not from the European
East (Georgia, Ukraina, Belarus, Moldova)
can join the NATO. The open door policy
or enlargement remains as official policy
of NATO, but there will be no new admissions to NATO for quite some time.
The last NATO summit in Wales was not,
and probably the future one in Warsaw, is
not going to be the so-called enlargement
summit. In the region where unstable stability still prevails (R. Vukadinović, 2002) and
even some new challenges to security are
present (border disputes, ethnic rivalities,
voice of radical Islam, lack of energy supply, illegal migrations, corruption, high unemployment rate of young, well-educated
populations, general economic stagnation)
the integration of the Western Balkans in
the whole, free and democratic Europe is
very much needed.
NATO, Russia and other foreign
actors in the Western Balkans
In contemporary European and international order Western Balkans is again an
important region, not only due to its own
problems and unsolved issues, but because
of the todays new strategic, geopolitical and
geoeconomic reasons. In early 1990s of the
last century when post-bipolar structures
of the international community started to
emerge Western Balkans was primarily
turned to the West (NATO, EU, USA).
Today, after twenty five years of transition,
conditions for easier penetration of other
players into this area were created. Russia
and Turkey, together with some other Asian
and Arab states (China, Saudi Arabia, Azerbaijan, Qatar) are increasingly important
partners on which countries of the Western
Balkans may count, along with the West.
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Since NATO has established institutional relations with Russia, membership
in that organization does not have to mean
automatic break-up of connections and relations of the Western Balkans countries
with Russia. But in the times of frozen relations between the West and Russia NATO
can and could, to use its open-door policy
and offer to some Western Balkans countries (Montenegro, Macedonia) something
that Russia cannot: a membership. In the
time of a new Cold War in Europe the West
can use that tool for further strenghtening
the euroatlantism in that still turbulent
part of Europe. And in comparison with
Russia, NATO can be seen as a still important, viable and desirable organization
in the part of Europe which Russia is more
and more approaching. Highlightening its
ethno-cultural ties of Slavic brotherhood
and Christian Orthodoxy and formaly declaring the region of Western Balkan as of
great strategic importance to its foreign
policy ( J. Bugajski, 2004:169-202). Putin’s
Russia nowadays is strongly approaching
that region. Serbia, Republic of Srpska in
Bosnia and Herzegovina and Montenegro
are seen in Moscow as a main potential for
Russia’s influence (V. Đorđević, 2015) not
only in that part of Europe, but to the wider Mediterranean region. With the hesitation of the West and such Russia’s ofensive
policy toward Western Balkans, especially
in energy sector (S. Đukić 2009:139-201)
Russia will, for a long time, have a secure
playground for implementing its foreign
policy goals and chance to slow down the
process of European and Euro-Atlantic integration in Europe.
Within efforts on seeking possibilities for profiling new Turkish
foreign policy Western Balkans
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represents an extremely interesting and useful region (A. Muharemi, 2012:215-229), Turkish policy
in the Balkans may be viewed as
a grand come back and as a desire to, as described by Turkish
foreign minister Davatoglu, reconnect Turkey with its historical environment. In concrete moves to
that effect Turkey has considerably
improved its relations with Bosnia
and Herzegovina, and Serbia. After the break up of former Yugoslavia and during the bloody wars
in Bosnia and Herzegovina Turkey
was aware that the West would not
allow creation of a Muslim states
in the centre of the Western Balkans. So Turkey was a biggest donor and supplier of humanitarian
aid, money and arms equipments
to Muslim populations in Bosnia
and Herzegovina. As soon as the
independence of Macedonia was
declared, Turkey offered it security
guarrantee. It had signed the military cooperation agreement with
Albania. Turkey also participated
with its forces in the UN mission
in Bosnia and Herzegovina. Today
Turkey is strongly economically present in all Balkan countries,
and in foreign relations it acts as
an actor that knows the region and
wishes to remain present in it. The
clash between secular and fundamentalistic version of Islam is one
of many conflicts existing in Islamic
countries, which can be detected in
Turkey as well. Those radical forces
have been gaining strength which
claim that Turkey does not need
Europe and that the Turkish eco-

Przesłanki skuteczności argumentacji

nomic growth clearly proves their
point. The same conflict between
the two conceptions, secular and
religious, has been transferred to
the area of Western Balkans mostly populated with Muslims (Bosnia nad Hercegovina, Sandžak,
Kosovo, par tly Macedonia)
(D. Simeunović, A. Dolnik, 2013).
Some other Islamic countries are
sending the aid and funds over
there. The mujahideen were fighting together with the Bosnian
Muslims during the war after the
break-up of Yugoslavia. Now together with the support of local
Muslim populations in Bosnia they
organize the camps for recruiting people from the Wester Balkans to fight in Syria, Iraq... Some
Western analysts were suggesting
many years ago a prompt inclusion of Turkey to the EU in order
to prevent strenghtening the radical forces of Islam (F.S. Larrabee,
1994:17-18) but it did not happen.
Some years ago the prospect of NATO
membership used to be the spur for reforms
in the Western Balkans. Today people are
tired of slow europaization of that region
and Western Balkans rocky path to democracy ( J. Dempsey:2015). The stabilization
and integration of the Western Balkans region will continue gradually, with insistence
on stronger engagement of local players.
But a number of links to the countries, who
are members of NATO, have been lost and
are currently being replaced by new players, especially on economic fields. Besides
investments in different fields coming from
Russia and Turkey, China has confirmed
its investments in infrastructure of 2.5 bil-

lion euros (rail link Belgrade and Budapest,
roads in Serbia, Bosnia and Herzegovina,
Montenegro – M. Bieri, 2015, p. 3) in order to have a better approach from Asia
(through the Western Balkans) to the central European markets.
The widespread economic difficulties in
the Western Balkans have also aggravated
frustration over the poor performance of
the local political elites. For many hopes of
change for better way of life in the Western Balkans have waned. In 2014 there
were a huge demonstrations against local
political elites and poor socio-economic
conditions in Bosnia and Herzegovina.
The mass exodus of about 40.000 Kosovars from Kosovo to Europe in January this
year was the visible expression of people’s
resignation. Generaly, the overall security, political and economic help that the
NATO members can offer to the Western
Balkans countries is still greater than that
of Russia, Turkey or China. But there is an
open question: are they, and the NATO as
a whole, willing to do so?
Concerning faster Montenegro’s membership to NATO, NATO General Secretary Stoltenberg has said that for the new
membership NATO needs the consensus
of all 28 countries. The Anglo-German initiative for Bosnia and Herzegovina with
the aim of trying to put that country back
on the path to European integration was
not followed by a strong message from
Brusseles that the Western Balkans matter
and that the countries of the region do have
a place inside the West. With such policy
of its hesitation the West should be worried
by Russia’s and Turkey’s meddling in its
backyard. The majority of the EU members
consider Turkey not to be a part of Europe,
but Turkey is a member of NATO.
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The role of Croatia, migrant
crisis and prospects for further
enlargement of NATO
to the Western Balkans
As a member of NATO Croatia should
define as its foreign policy goal the further
enlargement of NATO to the Western
Balkans states and try to find a countries
within this organization who are sharing
the same ideas. Of all new post-socialistic
member states within the NATO Croatia is
also the first post-conflict country accepted
to the membership. With its negotiating
experience Croatia could and should unselfishly assist the countries in the region
(L. Čehulić Vukadinović, 2010:166-168).
At the same time it should make sure that
NATO recognize their efforts and with the
further enlargement policy to the region of
Western Balkans could spread the euroatlantism in that part of Europe.
But due to some new internal development in Croatia and migrant crisis which
has recently started to affect majority of
the Western Balkans countries, as well as
NATO and European Union, the enlargement of NATO to the rest of the Western
Balkans countries is not any more a main
foreign policy goal, neither in Croatia nor
in the rest of the international community.
Nowadays Croatian Government
headed by Prime Minister Zoran
Milanović still has the regional
policy, based on strenghtening the
relations with its neighbours and
another countries in the Western
Balkans region, as one of Croatia’s
main foreign policy goal. That includes an enlargement of both organizations, NATO and European
Union, to the rest of the Western
Balkans.
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But the new elected Madam President of Croatia, Kolinda Grabar
Kitarović, is strongly pushing for the
new Croatian initiative in foreign
policy: the Baltic-Adriatic Initiative (originally Uspravnica BaltikJadran). Very soon Croatia is going
to have a new parliamentary elections and probably the right-wing
party Croatian Democratic Union
(who strongly supported Madame
President during her campaigne
because she was a member of that
party from its begining) will win.
That means that probably we will
have a radical shift in Croatian approach toward the Western Balkans
region. Minorizing the Western Balkans neighborhood is not a good
choice for Croatia. As a member of
both, NATO and European Union,
and very intensive relations with
the United States of America, Croatia is a part of so called Western
democratic world. But at the same
time Croatia has so many unresolved questions and problems
inherited from the dissolution of
former Yugoslavia and recent wars
(still missing people, return of refugees and issue of private properties, border disputes, prosecution
of war crimes...). And all new challenges to security and stability,
which are today present in the area
of the Western Balkans, very soon
are going to affect the Croatian society as well. In the future Croatia
should not be the leader or tutor
of the Western Balkans region but
the promotor of integration of this
countries to NATO and European
Union which is in Croatian national
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interests. Because of all foreign actors who are present in that region
today, only NATO and European
Union could take care of the further
democratization of the societies
of the Western Balkans countries.
With the policy of enlargement
NATO is enhancing the democracy
in overall societies of the Western
Balkans countries. Without further
NATO/EU enlargement majority of
these societies will be faced very
soon with the so called Macedonian syndrom.
Another factor that is minorizing the
further enlargement policy of NATO to
the Western Balkans countries is the current migrant crisis which Croatia and some
other countries in the South Eastern Europe (Greece, Macedonia, Serbia, Hungary)
are facing with on daily basis. The migrant
crisis is not only the humanitarian issue,
but also it is becoming more and more
a political, economic and security problem
in that still turbulent region of Europe.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg said that migrant crisis is a big human
tragedy, and it requires a very comprehensive response from the whole international
community, including NATO4. Today all
NATO Allies contribute to the solving of
the migrant crisis. They do it in different
ways. Most of them are members of the
European Union too, and they are part of
the efforts of the European Union to address this crisis. Some NATO Allies also
contribute through the efforts of the United
4

Joint press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of
the Czech Republic, Bohuslav Sobotka, July 9,
2015.http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_122475.htm?selectedLocale=en, approached
October 2nd 2015.

Nations, by supporting the UN High Commissioner for Refugees, and in other ways.
Concerning the recent migrant crisis, one
can see that again there is some kind of division of responsibilities between the European Union and NATO in addressing this
human tragedy. As NATO Secretary General Jens Stoltenberg pointed out, European
Union is responsible for so called immediate
measures, borders control, migrants routes,
hotspots for migrants, the discussion about
quotas... (S. Galbert, 2015). That, and all
other civilian issues connected with the migrant crisis have to be addressed by the European Union. In addition to that, NATO is
now mostly focused on so called long-term
efforts: to address the root causes of the migrant crisis in the countries of origin of the
refugees. NATO is working with countries
in that turbulent regions (Afghanistan, Jordan, Tunisia, Iraq...) to try to help them to
increase their capacity and their capability
to stabilize their own countries. NATO is
trying to project stability without always
deploying large numbers of combat troops
but by training, advising, helping with reforms, helping with capacity-building...
And all NATO Allies, together with other
partners, are participating in the coalition
fighting ISIL.
NATO Secretary General Stoltenberg
adds that, within the migrants crisis, the
human trafficking is the main problem. So
NATO was welcoming European Union
decision to triple funding for the maritime
search-and-rescue operation in the Mediterranean, to increase its presence at sea,
even considering possible military action
(EUNAVFOR Med) against people smugglers5. France’s Interior Minister Bernard
5

http://www.businessinsider.com/afp-nato-callsfor-comprehensive-response-to-migrant-crisis-2015-4, approached October 2, 2015.
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zation in the Middle East and North
Africa, but that would require the
acceptance and acknowledgement
of some very hard truths, conclude
some Russian analysts7.

Cazeneuve, stated that till October 2015,
177 human smuggling networks, involving
around 3 300 individuals, has been dismantled in France only, a 25 percent increase
over 2014 (S. Galbert, 2015).
But the migrant crisis creates mixed
feelings in the public opinions, as
well as in the countries of the Western Balkans. Political forces playing
on anti-migrant and far-right sentiment will seek increasingly to benefit from the situation. Thus, during
an extraordinary session of the
Austrian parliament on migration
policy in Vienna, September 1 2015,
the leader of Austria’s far-right
Freedom Party, Heinz-Christian
Strache, has blamed the NATO alliance for triggering the refugee crisis that has overwhelmed Europe6.
Many Russian’s opinion makers are
seeing the United States of America
and NATO policies as a main catalyst of the recent influx of migrants
from North Africa, the Middle East
and Afghanistan to Europe. They
pointed out that NATO for years
has pursued a policy of offensive
destabilization in the very regions
which people are fleeting from (Libya, Iraq, Syria, Afghanistan) in their
hundreds of thousands. An easier
solution, for NATO would be to put
an end to its campaign of destabili-

6
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“The USA and NATO have destroyed Iraq and
Libya with their military intervention, bombs
and missiles; provided financial, logistical and
military support to the opposition against President Assad in Syria, and thus made possible the
destruction, chaos, suffering and radical Islamism
(IS) in the region,” Heinz-Christian Strache said.
http://www.reuters.com/article/2015/09/05/
us-europe-migrants-austria-strache-idUSKCN0R50HP20150905 approached October 1st, 2015.

The large majority of EU member states
(most of them are the NATO members)
agreed to relocate additional 120.000 refugees (in addition to the 40.000 already
agreed) but the EU/NATO members;
Czech Republic, Slovakia, Hungary and
Romania opposed the obligatory plan. Another EU/NATO members Poland, Latvia
showed significant skepticism about the idea
of mandatory relocation. Hungary ended
the construction of a fence at its border with
Serbia, the illegal crossing of which shall
now be punished with a three years jail penalty under Hungarian law. Serbia’s Minister
of foreign affairs complained about the closure of the Hungarian-Serbian border stated
that it is nowadays unacceptable and unsustainable decision. And due to this Hungarian act, a ten of thousands of migrants from
Serbia immediately have entered the Croatia
which was not well prepared.
The migrant crisis has again damaged
the relations in the fragile Western Balkans,
especially between Croatia and Serbia. After the recent bloody wars the relations
have improved over the past fifteen years.
The process of reconciliation has started,
economic and trade relations were very
fast growing, bilateral ministerial visits be7

„The debate around migration into the EU is
happening nearly entirely without reference to
the causes of the recent influx of migrants from
North Africa and the Middle East. The elephant in the room is NATO and nobody really
wants to talk about it.“ http://russia-insider.com/
en/media-coverage-europes-migrant-crisis-ignores-root-cause-nato/ri8228, approached September 3, 2015.
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came almost routine, Croatia promised to
help Serbia in its own application for EU
membership. Now again there is a serious
escalation of nationalistic rhetoric on both
sides, as a reaction on Hungarian building
a wire fence along its borders with Serbia
nd Croatia. Croatia was demanding Serbia
to stop directing tens of thousands of refugees exclusively over their join border, because it can not keep pace with such influx.
Zagreb is trying to persuade the Belgrade
to direct the migrants also to Hungary and
Romania. For a short period of time Croatia and Serbia have even closed their border
crossing. The migrant crisis is not going to
be solved over the night so one could expect
more turbulences in relations between this
two countries. The same goes to Macedo-

nian-Greek relations. Beside that, the recent migrant crisis has spoiled the bileteral
relations between the three NATO and
EU members too: Slovenia, Hungary and
Croatia.
Having all that in mind, the NATO
integration of the potential applicants from the Western Balkans remains very far from certain, even
without strong Russian’s opposition to it. Besides the European
fatigue, now we have the NATO
fatigue concerning the further enlargement policy. It remains questionable what will happened in the
area of Western Balkans in the near
future?
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Skuteczność to poziom realizacji założonych celów. Dać świadectwo prawdzie – oto sens funkcjonalny wszelkiej
argumentacji. Powtórzmy raz jeszcze:
jej cele mają dychotomiczny charakter;
po pierwsze argumentacja służy udowodnieniu prawdziwości twierdzeń
(funkcja prawdziwościowa), po drugie
w subiektywnym znaczeniu zmierza
do uformowania przekonania słuchaczy o trafności naszych wypowiedzi
(funkcja perswazyjna). W konsekwencji
miarą sukcesu procesu argumentacyjnego (perswazyjnego) jest wykazanie
prawdziwości, czyli zgodności sądów
konkluzywnych z naturą rzeczy, faktami (kryterium obiektywności) oraz
przekonanie o tym audytorium słuchaczy (kryterium subiektywne). Na
tym polega koincydencja pomiędzy
wiedzą obiektywną a przekonaniem.
Wartość wiedzy – jak słusznie zauważa Timothy Williamson – powinna być
także wartością prawdziwego przekonania. Prawda jest konieczną konsekwencją wiedzy, która winna znaleźć
odzwierciedlenie w stanie umysłu

18

Przesłanki skuteczności
argumentacji
zwanym przekonaniem – adekwatnym do prawdziwego stanu rzeczy.
Stałość wiedzy nadaje jej rolę wyjaśniania przyczyn, co scala przekonaniowy (perswazyjny) aspekt wiedzy
z jej aspektem prawdziwościowym.
Do niej dążymy w procesie poznania rzeczywistości, stosując dwa testy:
wiedzotwórczy oraz prawdotwórczy.
Jak słusznie zauważył Arystoteles,
jasne jest, że zadaniem argumentacji jest nie tylko przekonywanie, lecz
także dostrzeganie tego, co odnośnie do każdego przedmiotu może
być przekonywające. Aby uzyskać tę
subtelną konweniencję, a zarazem
koincydencję pewności obiektywnej
z intersubiektywnym przekonaniem,
obiektywności z subiektywnością – należy wpierw poznać warunki pozwalające uzyskać tak rozumiany efekt
epistemiczny. Wedle niektórych filozofów i logików istnieje wiele warunków
prawdziwościowych, z których jedne
mają charakter substancjalny, inne
zaś proceduralny. Do substancjalnych
warunków prawdziwościowych swo-
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istych punktów docelowych zaliczymy:
koherencję, pewność (oczywistość),
konwergencję, wreszcie – docelowo –
korespondencję. K.R. Popper uważa,
że warunki te są przesłankami implikującymi nasze przekonanie o trafności
wypowiedzi. O tych pojęciach pisałem
we wcześniejszych rozdziałach.
Przypomnijmy np., że konwergencja
spełnia funkcję perswazyjną argumentacji
w taki sposób, że jeśli klasa zdań składa się
ze zdań zdolnych do bycia prawdziwymi,
to wówczas będzie istniała tendencja, aby
– w odpowiednich okolicznościach poznawczych – kompetentne podmioty zgadzały się co do prawdziwości elementów tej
klasy. Inaczej, elementy pewnej klasy zdań
kandydują do prawdziwości tylko wtedy,
gdy każdy z nich będzie w odpowiednich
okolicznościach wywoływał konwergencję
opinii (sądów) co do jego prawdy lub fałszu.
Odpowiednimi okolicznościami, w myśl tej
zasady, są okoliczności, w których podmioty
mają dostęp do dostatecznych ilości informacji właściwego rodzaju oraz są w stanie,
wewnętrznie i zewnętrznie, kategoryzować
je i reagować na nie w odpowiedni sposób.
Gdy istnieje rozbieżność, czyli dywergencja, proces perswazyjny zmierza do
wyjaśnienia usterek poznawczych wedle
następującej reguły: jest czymś a priori to,
że kiedy różnice poglądów nie są przypisywane mętności, dadzą się ostatecznie wyjaśnić w kategoriach usterek poznawczych,
a zwłaszcza materialnej ignorancji, błędu
materialnego lub niewłaściwej oceny.
Inaczej, jak twierdzi Crispin Wright:
autentyczne rozbieżności opinii muszą dać
się wyjaśnić przynajmniej w zasadzie w kategoriach jakiegoś zakłócenia optymalnej
funkcji kognitywnej. Albo informacje,
którymi rozporządza jedna ze stron sporu,

muszą być obciążone materialną ignorancją lub błędem, albo jedna ze stron sporu
winna jest złej oceny informacji, którą rozporządza – popełnia błąd inferencyjny lub
błąd przecenienia (amplifikacji) czy niedocenienia (deprecjacji) danych lub stosuje
wadliwe informacje towarzyszące.
Wartością docelową – jak wiemy – jest
dotarcie do punktu, w którym nasze przekonanie o istnieniu lub znaczeniu określonych
faktów (zdarzeń) jest zgodne z rzeczywistą
naturą stanów rzeczy. Głównym celem argumentacji w każdym dyskursie, który nie
jest frywolny, powinno być poszukiwanie
prawdy, a później uzasadnienie jej oczywistości. Cała gra toczy się na płaszczyźnie języka, gdzie dążymy do tego, by zdania były
prawdziwe, co – jak wykazał Alfred Tarski
– dzieje się, gdy korespondują z faktami.
Te wartościujące punkty docelowe muszą być własnością procesu rozumowania
metodologicznie wprzęgniętego w dialektyczną procedurę określonego dyskursu,
operującego schematami argumentacyjnymi na zasadzie teza–racja/racje formalne
i materialne; inaczej eksplikandum i warunkujące jego prawdziwość eksplikansy.
Do proceduralnych warunków prawdziwości zaliczymy weryfikacyjno-falsyfikacyjną metodę dowodzenia twierdzeń,
autorytatywność źródeł, odwołanie się do
korpusu wiedzy pewnej opartej na materii naukowej lub akceptowanym intersubiektywnie doświadczeniu, adekwatnym
w danych warunkach do świadectw empirycznych właściwych dla danego przypadku. Istnieją także wstępne, aprioryczne
przesłanki normatywne, które powinny
tworzyć optymalny klimat rzeczowej dyskusji, takie jak: niezależność, niezawisłość,
zasada wolności i swobodnej oceny dowodów, dyskrecjonalności, kontradyktoryjności opartej na regule równości podmiotów
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uczestniczących w danym dyskursie, transparentności polegającej na jawności dyskursu oraz motywów i argumentacji leżącej
u podstaw rozstrzygnięć poznawczych i ich
orzekanych konsekwencji.
Dla wszystkich tych uwarunkowań spoiwem nadrzędnym jest racjonalność.
Racjonalność kojarzona jest z wiedzą sprawdzoną i wykrystalizowaną
dzięki procedurom weryfikacyjno-falsyfikacyjnym, za pośrednictwem
rzetelnych i autentycznych świadectw odwołujących się korpusu
uznanych przez daną społeczność
prawd empirycznych i rozumowych oraz stwierdzalności faktów
w warunkach optymalnych relacji
poznawczych. Racjonalność ma
dwa znaczenia: substancjalne oraz
proceduralne; są one współzależne. Substancjalność to znajomość
racji jako jednostek wiedzy obiektywnej uwarunkowanych mocą
swej ważności epistemicznej oraz
siłą adekwatności i trafności konkluzji. Racjonalność proceduralna
oznacza spektrum reguł, których
zastosowanie prowadzić ma do
prawdy materialnej.
W argumentacji kojarzymy prawdy
rozumowe z empirycznymi, wykorzystując do tego pojawiające
się świadectwa empiryczne, które
obrazują istnienie stanów rzeczy
w określonej funkcji miejsca i czasu.
Nawiązujemy tutaj do dwóch tzw.
pni poznania: zmysłowego i konceptualnego.
Akty percepcji obrazujące fakty
oraz wnioskowanie, które opisuje rzeczywistość, rekonstruując
i wartościując stany rzeczy oraz
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wykorzystując reguły logicznego
myślenia – zyskują swoje umocowanie w prawdzie dzięki wiedzy
zakodowanej w rezerwuarze zbiorowej mądrości będącej funkcją
prawd rozumowych i empirycznych. Z tego źródła czerpiemy moc
przekonania o trafności naszych
sądów.
Przesłanki skuteczności argumentacji
są zależne od wielu elementów i obszarów
procesu poznania i uzasadniania jego wyników. Jak pamiętamy, struktura argumentacji
została podzielona na trzy poziomy znaczeniowe; pojmujemy przeto argumentację
w aspektach: procesualnym, proceduralnym oraz jako produkt (jednostkę) wiedzy.
W każdym z tych obszarów znaczeniowych
możemy wyróżnić autonomiczne i konsekutywne przesłanki skuteczności realizacji
celu zasadniczego opisanego wyżej.
Na poziomie procesualnym mamy do
czynienia z przesłankami o psychologiczno-intelektualnym charakterze; tutaj
sukcesem jest uformowanie spójnej, jasnej i logicznej myśli wiążącej i tworzącej logiczno-funkcjonalną sieć przekonań
warunkujących się wzajemnie bądź na
zasadzie koniunkcji, bądź kondukcyjnego
gromadzenia autonomicznych zdań-argumentów; wszak w procesie argumentacji
rozumowania zbieżne (inaczej kondukcyjne, kaskadowe) są wykorzystywane obok
rozumowań stricte logicznych, opartych na
koniunkcji i implikacji formalnej i materialnej. Są bowiem argumentacje – zauważa
Alec Fischer – w których przesłanki rozpatrywane oddzielnie nie stanowią żadnego
uzasadnienia na rzecz bronionej tezy. Ale
są argumentacje – kto wie, czy nie dużo
częstsze – w których przesłanka ma swoją
własną wagę, wiążąc się z inną na zasadzie
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koincydencji symptomów, co daje pełniejszy obraz danego stanu rzeczy [A. Fischer,
The logic of real arguments].
W przeciwieństwie do tego argumentacja oparta na koniunkcji przesłanek polega na logicznym wiązaniu przesłanek
w porządku wertykalnym, np. przesłanki
odpowiedzialności prawnej zakładają konieczność udowodnienia występujących
łącznie czterech rodzajów faktów, świadczących o:
a) bezprawności;
b) winie;
c) szkodzie (jej zaistnieniu i rozmiarze);
d) związku przyczynowo-skutkowym.
Jeżeli w układzie koniunkcji jeden
z tych elementów wypada, nie można wywieść logicznego wniosku przesądzającego
o odpowiedzialności danej osoby.
W obszarze proceduralnym mamy
do czynienia z przesłankami normatywnymi o dialektycznym charakterze, gdzie konfrontowane są
tezy przemawiające za określonymi poglądami na naturę rzeczy
lub przeciw nim; w elementarnym
zaś rozumieniu argumentu (tj. jako
produktu czy jednostki wiedzy)
należy brać pod uwagę przesłanki
epistemiczne i ich moc sprawczą,
tj. gruntujące się w świadomości
rozmówców przekonanie o wiarygodności prezentowanej wiedzy,
stanowiącej podstawę końcowego
przekonania o trafności twierdzeń.
Argument rozumiany jako autonomiczna jednostka wiedzy (moduł,
paradygmat) winien mieć – w świadomości naszej i słuchaczy – stygmat konkluzywności dla danego
sądu ontologicznego. Argument

rozumiany substancjalnie stanowi
przesłankę implikującą trafność
konkluzji. Stan ten może zaistnieć,
gdy argument stanowi emanację wiedzy przyjętej powszechnie
w danej społeczności, a także
gdy istnieje relacja adekwatności
pomiędzy tak rozumianym argumentem a konkluzją. Adekwatność
ma charakter nie tylko logiczny,
określany stosunkiem przesłanka/
przesłanki–wniosek, ale (co istotniejsze) ontologiczny, oparty na
relacjach przyczynowo-skutkowych
wzajemnego behawioralnego warunkowania bodziec-reakcja lub
tworzącego tożsamość analizowanego zjawiska.
Na poziomie epistemologicznym wystarczy, gdy argument naszym zdaniem
spełnia funkcję racji dostatecznej w rozumieniu Leibnizowskim.
Skuteczność argumentacji jest stopniowalna. Można bowiem oceniać określony
poziom realizacji celu. Jeżeli celem argumentacji z obiektywnego punktu widzenia
jest wykazanie prawdziwości sądów konkluzywnych, a w subiektywnym aspekcie
uformowanie u słuchaczy określonej treści
przekonania, to jeżeli przyjmujemy epistemologiczny punkt widzenia na naturę
prawdy, wówczas można określić stopień
naszego zbliżenia do prawdy materialnej
w naszej argumentacji – tzw. stopień koroboracji (potwierdzenia) – jak również
osiągnąć za tym pośrednictwem subiektywny stopień przekonania oparty bądź na
prawdopodobieństwie, pewności lub oczywistości, bądź na ich negatywnych odpowiednikach.
K.R. Popper stwierdza, że można
utożsamić intuicyjne pojęcie zbliżenia do
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prawdy z pojęciem wysokiej zawartości
prawdziwej i niskiej zawartości fałszywej
naszego wywodu, zawartego w języku zdań.
Jego zdaniem istnieje nieskończona ilość
zdań prawdziwych, ale mają one różną wartość. Jednym ze sposobów ich oceny jest
sposób logiczny: oceniamy wielkość lub
miarę ich zawartości, która w przypadku
zdań prawdziwych (lecz nie zdań fałszywych) jest współmierna z ich zawartością
prawdziwą. Zdanie przenoszące więcej
informacji konkretnej, adekwatnej do naszych potrzeb poznawczych, posiada większą zawartość informacyjną lub logiczną,
jest zatem zdaniem lepszym. Im większa
jest zawartość prawdziwości w zdaniu, tym
jest ono lepsze jako środek zbliżania się do
naszego celu – to znaczy do prawdy. Mówimy wówczas, że takie zdanie jest nie tylko
symptomatyczne dla faktu, który stwierdza,
ale ma ono wysoki poziom eksplanacyjności całej hipotezy.
Ponieważ skuteczność jest stopniowalna, zatem dotarcie do stanu prawdy obiektywnej jest idealnym porządkiem bytu;
niekiedy jednak udaje się nam dotrzeć tylko do tzw. prawdy formalnej, która wynika
z dostępnych, choć niepełnych w zakresie
swej konkluzywności świadectw.
Szczególnie w języku prawnym funkcjonuje pojęcie prawdy formalnej, którą
rozumiemy jako funkcję zgromadzonych
dowodów, tj. jako rezultat rozumowania
oparty na swobodnej ocenie wniesionych
przez strony i dopuszczonych przez sąd
dowodów, które nie zawsze mają charakter
konkluzywny, a przy tym w sposób niepełny (tj. niekompleksowo) wyjaśniają naturę
stanu faktycznego. Przypomnijmy: czego
nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
(quod non est in actis, non est in mundo). Tak
obrazowo ująć można istotę tego zagadnienia.
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Warunki skuteczności dyskursów
w zależności od ich rodzajów
Jak słusznie zauważył Stagiryta, środki
argumentacyjne (retoryczne) należy dobierać adekwatnie do potencjału i dyspozycji mówców, słuchaczy oraz przedmiotu
sporu, a także tematu i kryterium zawodowego.
Potencjały wiedzy oraz dyspozycje mentalne uczestników dyskursu muszą być dostosowane (a zatem adekwatne) do materii,
przyjętej metodologii i formy prowadzenia
dyskusji, właściwej dla rodzaju audytorium,
jak również celów poznawczych i deontologicznych. W tym kontekście możemy
wyróżnić przykładowo dyskurs polityczny,
naukowy, prawniczy, estetyczny (tj. związany z określoną kategorią sztuki), moralny
czy religijny.
W ramach tych obszarów merytorycznej dyskusji każdy z mówców-słuchaczy
winien legitymować się pewnym korpusem wiedzy i doświadczenia, obejmującym
znajomość metody prowadzenia dyskursu,
a także posiadanie informacji związanych
z przedstawianymi faktami, regułami, zasadami i kryteriami wartościującymi – powinien zatem dysponować wiedzą właściwą
dla danej dyscypliny.
Powtórzmy za Stephenem Toulminem,
który odpowiada na zadane sobie pytanie,
co stanowi o sile argumentów prezentowanych w określonych rodzajowo i tak zróżnicowanych dyskursach?
Status i siłę tych argumentów – jako
argumentów np. natury prawnej
– można w pełni zrozumieć tylko
wtedy, jeśli umieścimy je na powrót w ich specyficznym kontekście
praktycznym i rozpoznamy funkcje
i cele, jakie mają one w rzeczywistym obszarze stosowania prawa.
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Podobnie argumenty podnoszone
w dyskusjach naukowych muszą być
przedstawiane w sposób uporządkowany i znaczący, jeśli wyjściowe
roszczenie ma być krytykowane
w sposób racjonalny, dostępny
dla wszystkich zainteresowanych.
To, co przydaje ostatecznie powagi i siły tym argumentom, jest
czymś więcej aniżeli ich strukturą
i porządkiem. Ich status i siłę zrozumiemy w pełni tylko przez zamieszczenie ich na powrót w ich
pierwotnym oraz adekwatnym rodzajowo kontekście semantycznym
i metodologicznym, a następnie
rozpoznanie, w jaki sposób wnoszą
one wkład do takich dziedzin, jak
nauka, prawo, moralność, religia,
sztuka, polityka i medycyna. Co do
ostatniej z wymienionych – fundamentalną siłę argumentów medycznych rozumiemy tylko o tyle,
o ile rozumiemy, czym jest dziedzina medyczna jako taka. Podobnie
z biznesem, polityką i wszystkimi
innymi rodzajami We wszystkich
tych sferach ludzkiej aktywności
komunikacyjnej mamy do czynienia z rozumowaniem i wymianą
argumentów, które są centralnymi elementami w obrębie szerzej
zakrojonej ludzkiej działalności.
W każdej z tych dziedzin społecznej komunikacji istnieje zarówno
uniwersalny, jak i partykularny kod;
innymi słowy, paradygmat racjonalnego myślenia i działania. Gdy
uczestnik chce osiągnąć zamierzone cele, winien go dobrze poznać.
Już bowiem samo zastosowanie
owego paradygmatu w dyskursach
o poznawczym charakterze daje

z reguły efekt pozytywny, tj. strony
dochodzą zwykle do porozumienia
co do prawdziwości wymienianych
poglądów; gdy w dyskursie chodzi
o coś więcej, tj. także o efekt funkcjonalny (np. wyleczenie pacjenta
z choroby czy też zrealizowanie innego celu praktycznego), wówczas
ostatecznym weryfikatorem lub falsyfikatorem skuteczności wcześniej
przedstawianych argumentów jest
zmaterializowany pozytywny lub
negatywny efekt. W rozwiązywaniu
każdego problemu mamy do czynienia z fazą diagnostyczną oraz
implementacyjną, która następuje
po podjęciu decyzji. Nasze decyzje poznawcze i deontyczne oceniane są przez pryzmat osiągania
założonych celów. Celem decyzji
poznawczej jest identyfikacja właściwego stanu rzeczy, trafna jego
ocena, celem zaś decyzji deontycznej będzie wykonanie określonego
zadania. Diagnostyka poznawcza towarzysząca pierwszej fazie
winna spełniać istotny warunek
epistemiczny, tj. zagwarantować
zgodność z paradygmatami wiedzy przyjętymi w danej społeczności.
Argumentacja uzasadniająca trafność
konkluzji (decyzji poznawczych) musi być
zakorzeniona w konkretnych modułowych
(dyscyplinarnych) paradygmatach wiedzy.
Paradygmat według Thomasa Kuhna ma kilka odniesień przedmiotowych.
Z jednej strony odnosi się do konstelacji
przekonań, spójnego systemu wartości,
technik i metodologii wspólnych członkom danej grupy społecznej. Z drugiej zaś
oznacza jeden rodzaj elementów w obrębie

23

Dariusz Czajka

tej konstelacji, a mianowicie konkretne rozwiązanie problemów epistemicznych, badawczych, które stosowane jako modele lub
przykłady paradygmatyczne mogą stanowić
podstawę rozwiązania innych problemów.
Myśląc o funkcjonowaniu paradygmatów
wiążemy je z odniesieniem społecznym,
przyporządkowując je do określonej grupy,
np. uczonych, prawników, polityków, znawców sztuki, twórców, lekarzy czy przedstawicieli innych zawodów. Taka podmiotowa
kontekstualizacja wiąże się z daną grupą
społeczną, uprawiającą jakąś dyscyplinę
naukową lub typowo praktyczną. Członkowie owych grup rodzajowych zdobywali w podobny sposób wykształcenie,
byli wdrażani do zawodu, zdobywali doświadczenie w podobnych obszarach, przy
wykorzystaniu analogicznej metody. Tym
samym zawodowa komunikacja wewnątrzgrupowa jest znacznie ułatwiona – właśnie
dzięki dzieleniu wiedzy i doświadczenia,
wyrażanych za pośrednictwem właściwego
dla wszystkich członków grupy języka.
Chcąc zrozumieć się wzajemnie, członkowie różnych grup zawodowego (czy
szerzej – społecznego) odniesienia muszą
spotkać się na płaszczyźnie wspólnego uniwersum znaczeniowego; inaczej dojdzie do
anomalii i silnych zakłóceń komunikacyjnych, polegających na ogólnym niezrozumieniu.
Thomas Kuhn uznając w pierwszym znaczeniu paradygmat jako
konstelację grupowych przekonań,
synonimicznie określił to zjawisko
jako matrycę dyscyplinarną, która zawiera kilka konstytutywnych
i klasyfikacyjnie wyróżnionych elementów; chodzi tu o symboliczne uogólnienia, podzielane przez
daną społeczność przekonania
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dotyczące podobnego rozumienia zjawisk empirycznych czy metafizycznych. Siła przeświadczeń
grupowych ma bowiem wpływ na
sposób i siłę argumentacji w procesie wnioskowania. Rola, jaką
odgrywa dostrzeganie związków
podobieństwa (analogii), ujawnia
się w stosowaniu argumentacji
wszelakiego rodzaju. Uczeni rozwiązują problemy modelując je na
wzór poprzednich rozwiązań, często tylko w minimalnym stopniu
uciekając się do pomocy symbolicznych uogólnień. Podobnie jest
w argumentacji prawniczej. Prowokuje to zastosowanie podobnych
wzorów reguł, zasad i procedur.
Jeśli coś działało w jednej sytuacji,
może działać i w innej, podobnej
do tej pierwszej. Politycy często
powielają wzory zachowań, które
przywiodły ich wcześniej do zwycięstwa wyborczego. Podobieństwa
percepcyjne, podobne schematy
wnioskowania, stereotypy w myśleniu o innych i o świecie – to istota i emanacja konformizmu życia
dnia codziennego. Istnieje milczące
założenie, potocznie dość oczywiste, że jednostki należące do tej
samej grupy mają w miarę wspólne wychowanie, język, doświadczenie i kulturę – są więc powody,
by sądzić, że ich wrażenia są takie
same. Jak w przeciwnym razie –
pyta Kuhn – można by zrozumieć
tę pełnię komunikacji i wspólnotę
ich behawioralnych odpowiedzi
na otoczenie. Trzecim elementem
matrycy dyscyplinarnej są wartości. Zwykle są one wspólne różnym
społecznościom, a także bardziej
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rozpowszechnione niż symboliczne uogólnienia czy modele – i dlatego to one w znacznym stopniu
są źródłem poczucia wspólnoty,
więzi integrującej nie tylko wokół
przekonań, lecz również w sferze
przeżyć mentalnych.
Te rozważania mają funkcjonalny wpływ
na rozumienie skuteczności argumentacji,
która powinna czerpać życiodajne treści
z paradygmatycznej wiedzy odnoszącej się
do symboliki werbalno-znaczeniowej, wykrystalizowanej w języku zdań właściwej
dla danej dyscypliny z racjonalnych metod
i postaw oraz z wartości kultywowanych
w danej grupie społecznej.
Myślenie paradygmatyczne jest skuteczne także z psychofizjologicznego punktu widzenia; wszak mechanizmy pamięci
działają w ten sposób, że człowiek efektywniej przyswaja zbiory informacji opakowane w logiczno-funkcjonalny węzeł. Weźmy
np. pod uwagę podstawowe paradygmaty
prawnicze, takie jak paradygmat odpowiedzialności prawnej, paradygmat kaskadowej
teorii decyzji w procesie refleksji prawniczej czy paradygmat uzasadniania naszych
sądów.
Paradygmat odpowiedzialności prawnej:
1) bezprawność;
2) wina (typy);
3) szkoda (rodzaj, wielkość);
4) związek przyczynowo-skutkowy.
Paradygmat kaskadowej teoria decyzji:
1) fakty;
2) dowody;
3) podstawa prawna;
4) subsumcja;
5) konsekwencje prawne.

Paradygmat praw podmiotowych:
1) rodzaj prawa podmiotowego;
2) nabycie (forma, zakres);
3) posiadanie (władanie);
4) rozporządzanie (zbycie, obciążenie, cesja
prawa);
5) wygaśnięcie prawa podmiotowego.
Paradygmat architektury argumentacyjnej
– faza analizy przedprocesowej:
1) określenie problemu epistemicznego;
2) co wiem?
3) co powinienem wiedzieć?
4) jakie są źródła mojej wiedzy?
5) jakie świadectwa warunkują jej trafność?
6) jakie kontrświadectwa podważają jej
wiarygodność?
7) co mogę czynić, by poprawić sytuację
epistemiczną?
Myślenie paradygmatyczne pomaga
nam skupić uwagę na rzeczach ważnych,
nie rozpraszając świadomości, zasilając ją
informacjami tworzącymi tzw. centrum
grawitacji dla danego problemu poznawczego.
Oprócz cech związanych z paradygmatycznym sposobem argumentowania
właściwym rodzajowo dla danej społeczności komunikacyjnej, istotnym elementem
procesu argumentacyjnego jest rodzaj celu
perswazyjnego, tj. czy ma on charakter samoistnie poznawczy, czy też ma dalej idące
intencje, to jest dąży do podjęcia określonych decyzji w sferze kształtowania określonych stanów rzeczy; innymi słowy, czy
cel ten ma jedynie charakter epistemiczny,
czy też deontologiczny. Cele poznawcze
kierują argumentację w stronę prawdy materialnej, tj. rozumianej autotelicznie, jako
korespondencja naszych myśli z faktyczną
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naturą stanów rzeczy. Cele deontologiczne
determinują argumentację ukierunkowując
ją na skutki funkcjonalne i pragmatyczne
traktowanie prawdy – jako to, co działa.
Wszak argumentacja służy uwierzytelnieniu zdań opisujących fakty i ich
znaczenie, ale w dłuższym łańcuchu
procesu intencjonalnej aktywności
człowieka ma wpływ na jego działania kreujące. A zatem jakość procesu poznawczego człowieka wpływa
na jakość jego działania w otaczającym świecie. Jest to deontologiczny
cel transcendentny argumentacji;
celem zaś immanentnym jest w tym
znaczeniu skuteczny proces poznawczy skierowany na określony
przedmiot (fakty). Gdy więc uda się
nam przekonać kogoś do podejmowanych przez nas działań, wówczas
cel argumentacji motywacyjnej został spełniony. Wobec tego można
powiedzieć, że argumentacja służy
zarówno celom stricte poznawczym,
jak i deontologicznym – i z reguły
oba cele w komunikacji społecznej
funkcjonalnie się łączą. W tym sposobie rozumienia teleologicznego
argumentacja stricte naukowa dotyczy samoistnych celów epistemicznych: poznania faktów naukowych
oraz wiązania ich w pewne regularności zwane prawami. Argumentacja zatem wiąże się z wykazaniem
trafności procesu identyfikacji tych
faktów, wiarygodności, tj. symptomatyczności świadectw owe fakty obrazujących, oraz wyjaśnienia
tych zdobyczy empirycznych za
pośrednictwem praw. Argumentacja w dyskursie naukowym wiąże
się z podawaniem racji hipotetycz-
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nych lub konkluzywnych; wyjaśniających, a zarazem uzasadniających
trafność hipotez za pośrednictwem
– uzyskiwanych metodą sprawdzania, tłumaczenia i dowodzenia,
eksperymentowania, poszukiwania i interpretowania – świadectw
w kontekście obrazowanych przez
nie faktów i wyjaśniania w świetle
teorii.
Dyskurs naukowy jest w swym założeniu teleologicznym najbardziej racjonalny,
nie toleruje w swym metodologicznym porządku powinności żadnych erystycznych
sądów, a nawet ich retorycznych odgałęzień. Obowiązuje w tego rodzaju dyskusji
rzeczowa, demonstracyjna metoda myślenia i wnioskowania (w rozumieniu Arystotelesowskim) – algorytm dowodzenia,
sprawdzania, weryfikacji, a także falsyfikacji.
Dyskurs prawniczy plasuje się zaraz po
naukowym na poziomie autorytatywnych
źródłowo oraz rzetelnych substancjalnie
i proceduralnie paradygmatów prowadzenia sporu. Ma on prawie zawsze charakter
kontradyktoryjny, gdzie zasada audiatur
et altera pars jest dominantą charakteryzującą prawniczy spór prowadzony przed
autorytatywnym sądem lub – w wersji
koncyliacyjno-negocjacyjnej – przez (bądź
z pomocą) mediatora. W przeciwieństwie
do dyskursu naukowego, który ma także autoteliczne cele poznawcze, dyskurs
prawniczy zmierza do podjęcia nie tylko
decyzji epistemicznych, tj. poznawczych,
ale i do decyzji kreujących fakty w postaci
określenia konsekwencji prawnych. Błędy
poznawcze w tego rodzaju dyskursie mają
logiczny wpływ na decyzje sądu, który
orzec może sankcje wobec osoby np. niewinnej.
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Uniwersum czy też paradygmat rozumiany jako sieć wspólnych przekonań
w sieci dialogu prawniczego odwołuje się
do znajomości korpusu wiedzy normatywnej, technik interpretacji znaczeń na
poziomach: semantycznym, systemowym
i aksjologiczno-celowościowym, wiedzy
o człowieku w jego psychologicznych,
socjologicznych, medycznych, a nawet
metafizycznych rozgałęzieniach. Obejmuje logiczne procedury myślenia; z siecią wiedzy stricte naukowej w różnych jej
dziedzinach wiąże się za pośrednictwem
specjalnych dowodów, zwanych communis
opinium doctorum.
Wykorzystanie myślenia paradygmatycznego rozumianego alternatywnie, jako
wspólne analogiczne przykłady najbardziej
reprezentatywne i symptomatyczne dla
pojmowanej teoretycznie rzeczywistości
w argumentacji prawnej, wiąże się z wykazaniem, że istnieje związek podobieństwa
pomiędzy bieżąco analizowaną sytuacją
problemową a tą, która wcześniej została
rozwiązana przy użyciu określonego paradygmatycznego wzoru.
Jedna z podstawowych technik, za pomocą których członkowie danej społeczności
prawników uczą się widzieć te same rzeczy,
gdy są wystawiani na działanie tych samych
bodźców poznawczych, polega na tym, że
pokazuje się im paradygmatyczne przypadki
sytuacji, które ich pośrednicy w grupie nauczycieli nauczyli się widzieć jako podobne
do siebie, a zarazem jako różne od innych sytuacji. Następnie proponowane są już sprawdzone metody, reguły identyfikacji, oceny,
wartościowania i ustalania konsekwencji
– innymi słowy, całościowego rozwiązania
danego problemu epistemicznego czy deontologicznego. Stąd tak dużą uwagę poświęca się w edukacji prawniczej rozwiązywaniu
kazusów wziętych prosto z sal sądowych.

W procesie argumentacji tego rodzaju wiedza jest na samym wstępie niezbędna dla skuteczności
całego przedsięwzięcia komunikacji perswazyjnej. Musimy przy
tym dysponować świadectwem
najwyższej próby wiarygodności
i eksplanacyjności, by móc zakwestionować żywiony stereotyp,
panujące poglądy i przekonania
dotyczące natury rzeczy.
Dyskurs polityczny z reguły charakteryzuje się nieskomplikowaną materią argumentacyjną, odwołującą
się do emocji danego audytorium
i wykorzystującą środki retoryczne
oraz erystyczne.
Dyskurs estetyczny dotyczący sztuki jest natomiast najbardziej płynny znaczeniowo i argumentacyjne.
Ezra Pound poszukiwał istoty
sztuki twierdząc, że stanowi ona
stwierdzenie faktu. Przedstawia,
a nie komentuje. Sztuka, literatura, poezja – to wszystko dziedziny
nauki, tak jak chemia. Zła sztuka to
sztuka nieścisła, dająca nieprawdziwe relacje. To, co liczy się w sztuce,
jest rodzajem energii, siłą, która
przekazuje, spaja i jednoczy kompleks intelektualny i emocjonalny w jednej chwili, momentalnie.
Ostatecznie możemy, nie mając
innych bardziej rzeczowych argumentów retorycznych, zakończyć
rozmowę znanym stwierdzeniem,
że de gustibus (et coloribus) non est
disputandum.
Argumentacja na temat danego dzieła
sztuki czerpie swoje treści z paradygmatów, reprezentowanych przez różniące się
szkoły, ale myślę, że kluczowym jest argu-
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ment odwołujący się do epifanii osobistej,
indywidualnego objawienia piękna. Dyskurs dotyczący sztuki jest – jak ujął to autor
Pana Cogito – kwestią prawdy wewnętrznej,
a nie obiektywnej.
Hans Georg Gadamer trafnie zauważa,
że bezpośrednie doświadczenie sztuki ma
wyższą funkcjonalną wartość, niż naukowa
argumentacja związana z krytyką sztuki.
To, że w jakimś dziele sztuki doświadcza
się prawdy nieosiągalnej dla nas na żadnej
innej drodze, stanowi o filozoficznym znaczeniu sztuki opierającej się wszelkiemu
raisonnement. Tak więc obok doświadczenia filozofii – pisze autor – doświadczenie
sztuki to dobitna przestroga dla świadomości racjonalnej argumentacji, by uznawała
własne granice możliwości.
Dyskurs moralny ma natomiast charakter aksjologiczny, dotyczy wartości, norm
etycznych, ich prawomocnych źródeł,
a zatem przedmiotów idealnych w sensie
platońskim lub religijnym. Wobec relatywizmu źródeł moralności we współczesnym
świecie nasz punkt widzenia ma w tym
względzie korzenie religijne bądź filozoficzne. Prawo naturalne genetycznie wadzi
się z prawem opartym na paradygmacie
umowy społecznej w zakresie prawomocności źródeł współczesnej moralności.
Dyskurs moralny i argumenty w nim
używane odwołują się do sfery wolitywnej
i emocjonalnej, w mniejszym zaś stopniu
do intelektualnej. Dyskursy tego typu są
skażone wysokim ładunkiem negatywnych
emocji żywionych do adwersarzy.
Dyskurs religijny także w swej argumentacyjnej sferze odwołuje się do serca, a nie
rozumu, choć bywały przecież próby logicznego oraz ontologicznego uzasadniania
i wskazywania dowodów na istnienie Boga.
Dyskurs i argumentacja religijna dotyczy nie tyle samego poznania jako takiego,
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ile wpływania poprzez dogmat wiary na
zachowania wiernych, zwłaszcza w sferze
praktykowania kultu.
Ponieważ natura teorii sądzenia obejmuje przede wszystkim zagadnienia sądów
wydawanych w obszarze dyskursu prawnego – charakteryzującego się swoistą ontologią, logiką materialną oraz epistemologią
– dlatego też dalsze szczegółowe rozważania dotyczące warunków skuteczności
argumentacji będą dotyczyć tego rodzaju
prowadzonych sporów.
Warunki prawomocności twierdzeń – zagadnienia szczegółowe
Wykazanie warunków prawdziwości
zdania (konkluzji) to esencja procesu argumentacji; tym mierzy się jej skuteczność.
Skuteczność z kolei jest warunkowana racjonalnością.
Racjonalność, pojmowana substancjalnie lub proceduralnie, jest wiedzą
sprawdzoną i wykrystalizowaną dzięki procedurom weryfikacyjno-falsyfikacyjnym, za
pośrednictwem rzetelnych i autentycznych
świadectw.
Do warunków wewnętrznych zaliczymy
przede wszystkim przyjęcie odpowiedniej
postawy kognitywnej (umysłowej), gwarantującej uzyskanie ładu emocjonalnego,
wolitywnego oraz intelektualnego zarówno
przez podmiot argumentujący, jak i podmioty oceniające. Potencjały te winny
pozostawać w relacji wzajemnie się warunkującej koincydencji, tworząc tym samym
synergiczny ład.
Do warunków zewnętrznych zaliczymy
natomiast honorowanie przez uczestników
dyskursu reguł postępowania – wynikających z etycznych i normatywnych źródeł
– w procesie wymiany argumentów. Podejmowano przez dłuższy czas próby zde-
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finiowania swoistego kodeksu moralnego
dyskursów, sporów o różnym charakterze,
które mają także wpływ na końcową skuteczność. Zajmiemy się tym w dalszej części wywodu.
Optymalne przesłanki mentalne
gwarantujące racjonalność dyskursu. Zagadnienia szczegółowe
Powiedzieliśmy już na wstępie, że
skuteczność argumentacji to miara
osiągniętego celu – epistemicznego lub deontologicznego. Każda
aktywność umysłowa i fizyczna
człowieka o intencjonalnym wymiarze nosi w sobie tak immanentne, jak i transcendentne warunki
efektywności. Aby zatem osiągnąć
cele transcendentne, tj. dotrzeć do
prawdziwych przekonań i ugruntować je w świadomości słuchaczy,
winniśmy posiadać odpowiedni
potencjał emocjonalny, intelektualny oraz wolitywny. Jego składowymi są tzw. właściwe postawy
mentalne (dyspozycje umysłu pozwalające na właściwą percepcję,
rozumowanie, kategoryzowanie
– innymi słowy, logiczne wnioskowanie); ponadto jednak muszą zaistnieć określone uwarunkowania
zewnętrzne, związane z istnieniem
tzw. społecznego (obiektywnego)
pola, tzn. intersubiektywnej przestrzeni dla akceptacji racjonalnych
argumentów przez audytorium
oceniające.

Optymalny stan mentalny.
Koincydencja i harmonia ładu
emocjonalnego, wolicjonalnego
i intelektualnego
Platon zwykł mawiać, że tam, gdzie
rządzi rozum, w duszy panuje zupełnie
inny rodzaj porządku. Dobre dusze cieszą
się ładem (gr. kosmos), zgodnością (symphonia) i harmonią (harmonia), podczas gdy
złe miotane są przez pragnienia i pozostają w nieustannym konflikcie. Racjonalna
osoba jest skupiona, podczas gdy emocjonalna – rozproszona. Panowanie nad sobą
za pośrednictwem rozumu owocuje zatem
trojako. Przynosi zgodę ze sobą, spokój oraz
stan skupionego opanowania.
Do pierwszej kategorii wewnętrznych
przesłanek skuteczności dotyczących stanu mentalnego podmiotów prowadzących
dyskurs zaliczymy stan ładu emocjonalnego.
1. Ład emocjonalny
Mądrość, dojrzałość, inteligencja emocjonalna to pewna dyspozycja umysłu człowieka pozwalająca mu kierować emocjami
na optymalnym poziomie, tj. takim, który
umożliwia efektywne skupienie się na procesach poznania i działaniu. Wiemy skądinąd, że ważne jest nie tylko to, co mówimy,
ale również to, jak mówimy. Oburzenie
może być skuteczne jedynie w wyjątkowych
okolicznościach, z reguły bowiem nadmierne emocje utrudniają dojrzewanie prawdziwych przekonań.
Teoria Platona, jak zauważa Alfred
Edward Taylor, dała podstawy do kształtowania właściwej racjonalnej postawy wobec
otaczającego nas świata. Przez całe stulecia dla wielu było oczywiste, że myśl albo
rozum prowadzą nas ku dobru poznania
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prawdy i istoty sprawiedliwości, jeśli tylko
namiętności nie staną im na drodze. Wizja
ta jest oparta na niezmiennym w gruncie
rzeczy przekonaniu, wedle którego rozważyć coś racjonalnie – to przyjąć wobec tego
czegoś postawę wolną od emocji. Chodzi
więc o to, żeby jasno widzieć, co należy
uczynić, lecz także pozostać na tyle spokojnym i skupionym, by być w stanie to zrobić.
Rozum jest zarówno władzą pozwalającą
postrzegać rzeczy, jak i stanem panowania
nad sobą. Być racjonalnym to tyle, co być
panem samego siebie.
Emocje, uczucia są niezbędne dla zachowania odpowiedniej dynamiki owych
procesów, jednakże ich nadmierność, nabrzmiałość niweczy możliwość efektywnego dotarcia do prawdy lub zrealizowania
celów zamierzonych działań. Dlatego też
przed prowadzeniem dyskursów, dyskusji
oraz w ich trakcie, podczas indywidualnego recypowania faktów oraz prezentacji
tychże na forach społecznej komunikacji
– emocje nie powinny stanowić dominanty, szczególnie w fazie identyfikacji faktów.
W fazie natomiast mierzenia wagi czynu
w aspektach moralnych, prawnych – prezentując okoliczności łagodzące lub obciążające – można zwiększyć dawkę emocji
podmiotowej.
Mówiąc o emocjach, należy szczególnie unikać tzw. psychologicznych przeskoków kwantowych,
prowadzących do erupcji złych
emocji; stan ten nigdy nie jest dobrze widziany i akceptowany przez
sądzące audytorium. Fizyk Arthur
Compton zakładał, że w życiu
psychicznym może zachodzić zjawisko nagłego skoku kwantowego
wyjaśniającego tak model ludzkich nieoczekiwanych decyzji, jak
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i zmiany emocjonalnego stanu.
Model składa się ze wzmacniacza,
który potęguje efekt pojedynczej
zmiany nastroju emocjonalnego
w ten sposób, że może on wywołać eksplozję i zniszczyć złącza ją
wyzwalające. Decyzje i wybuchy
są natychmiastowe, powzięte bez
namysłu; zmieniają naszą pozycję w dyskursie, deprecjonując ją
i sprawiając, że tracimy przewagę
wynikłą z dotychczasowej spokojnej postawy. Często przeciwnicy
z premedytacją starają się nas sprowokować, formułując argumenty
ad hominem i ad personam, próbując wprowadzić nas w stan podenerwowania i licząc, że może to
prowadzić do wybuchu. Nerwy są
zaś złym doradcą – niweczą koncentrację i skupienie na racjonalnych argumentach, wprowadzają
mętlik, psują ocenę naszej postawy
przez audytorium sądu orzekającego; należy zatem wystrzegać się
takich afektów, mają one bowiem
dysfunkcjonalny skutek.
Jak słusznie zauważa Arystoteles, afekty są to doznania, pod których wpływem
podejmujemy inne niż zwykle decyzje; towarzyszy im przy tym przykrość lub przyjemność. Należą do nich: gniew, litość,
trwoga, lęk oraz inne rodzaje i stany, jak
też ich przeciwieństwa Najczęściej gniewamy się, gdy spotyka nas coś przeciwnego
niż oczekiwaliśmy, kiedy ktoś atakuje nas
stosując argumenty personalne; gniewamy
się również, gdy cierpimy, gdy ktoś z nas
szydzi, poniża nas albo narusza dobra osobiste.
Niezależnie od tego, jak słuszny jest
ten gniew, nie powinniśmy w trakcie jego
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wybuchu podejmować decyzji, z reguły
bowiem są one wtedy nieefektywne. Należy każdorazowo pamiętać, że przeciwnik
w określonym dyskursie słownym nierzadko dąży do wyprowadzenia nas z równowagi, by obniżyć poziom akceptacji naszej
osobowości w oczach sądu; może to zarazem bezpośrednio obniżyć skuteczność
naszej argumentacji w słusznej skądinąd
sprawie. Gniew często jest emanacją mocniej ugruntowanych w naszej psychice, toksycznych abominacji żywionych w stosunku
do danego człowieka lub ludzi. W takim
stanie powinniśmy się wystrzegać pokazania, jak bardzo nienawidzimy przeciwnika,
gdyż nigdy ten, kto będzie sądził nasz spór,
a któremu obce jest to uczucie, nas nie zrozumie.
Istotnym nastrojem obniżającym naszą
zdolność do prowadzenia rzetelnej i zrównoważonej dyskusji jest też lęk, który może
sparaliżować umysł i jego funkcje intelektualne (tzw. władze poznawcze). Istotnym
czynnikiem, który obniża lęk przed niepowodzeniem czy nawet kompromitacją,
będzie wcześniejsze przygotowanie się do
sprowadzenia sporu i uświadomienie sobie, że jesteśmy profesjonalnie gotowi do
stawienia czoła przeciwnikowi i jego argumentom. Im więcej przyswoimy sobie
wiedzy istotnej dla natury jawiących się
zagadnień i problemów, tym lęk będzie
mniejszy – i nie powinien już paraliżować naszych umysłów. Kolejnym istotnym
czynnikiem neutralizującym lęk jest antycypacja różnych wariantów i scenariuszy,
jakie mogą się zrodzić w konsekwencji prowadzonych przez nas sporów. W tym przygotowanie planu B w sytuacji pojawienia
się niepomyślnych rozwiązań. Zaakceptowanie od samego początku hipotetycznych
negatywnych rozwiązań, niezgodnych z naszymi oczekiwaniami i interesami, pozwa-

la nam na neutralizację ewentualnych strat
lub dokonanie strategicznego zwrotu, przy
czym tego rodzaju prewencyjna racjonalizacja obniża poziom obaw.
Myślę, że najodpowiedniejszym stanem,
dyspozycją emocjonalną, która winna towarzyszyć naszej intelektualnej mocy prezentowania skutecznych argumentów jest
życzliwość (gr. charis) czy też empatia – co
należy oczywiście dostosować do kultury
prezentowanej przez przeciwnika. Choć
jeśli nawet nasz antagonista z impetem
rusza na nas, nie przebierając w środkach,
często możemy go pokonać i uspokoić śląc
życzliwe słowo i uświadamiając mu, że staramy się zrozumieć także jego stanowisko
i interes. Nawet gdy mimo to przeciwnik
nie zmieni swej zaczepnej postawy, z reguły
zyskujemy przynajmniej neutralną życzliwość sądu.
Ujemny wpływ uczucia na myśl wyraża
się często w dyspozycji intelektualnej, którą
można nazwać konserwatyzmem, a nawet
zacofaniem, graniczącym nierzadko z fanatyzmem.
Żywimy obawę zetknięcia się z nowymi faktami, świadectwami, ideami, które
mogłyby zburzyć nasz spokój intelektualny, bierność i gnuśność naszych pogrążonej
w letargu myśli. Mamy w sobie zakorzenione stereotypy, przekonania ukryte w tle,
wierzenia i przyzwyczajenia, których nie
chcemy się pozbyć nawet za cenę nieuznawania faktów, za którymi stoją mocne świadectwa. Takie rozumowanie jest wszakże
nieefektywne, prowadzi bowiem z reguły
do przegrania sprawy.
Rozumna postawa wobec własnego
światopoglądu i działania – pisze Zbigniew Łubieński – polega na tym, by umieć
odnieść się krytycznie tak do tradycji naukowej, jak i nabywanego doświadczenia,
odrzucając wszystko, co nie ma wystarcza-
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jących argumentów potwierdzających lub
ma świadectwa falsyfikacyjne.
Pamiętajmy, że poprzez właściwy
wewnętrzny i zewnętrzny ład emocjonalny, jaki towarzyszyć winien
każdej dyskusji i dyskursowi prawnemu, politycznemu, naukowemu
itd., łatwiej uzyskać wiarygodność
argumentom merytorycznym;
wszak wiarygodność – jak słusznie
zauważył Stagiryta – zależy w dużej
mierze od tego, jakie jest nastawienie słuchaczy. Sami mówcy budzą
do siebie zaufanie, a nawet szacunek z trzech powodów – tyle jest
bowiem pobudek, które pozwalają
wierzyć ich wypowiedziom. Są to:
ich rozsądek, szlachetność oraz
życzliwość. Jak dalej pisze z właściwą sobie trafnością Arystoteles,
środki przekonywania za pośrednictwem mowy dzielą się na trzy
rodzaje: jedne z nich zależą od
charakteru mówcy, inne od nastawienia, w jakie wprawiają słuchacza,
inne jeszcze – od samej mowy ze
względu na rzeczywiste lub pozorne dowodzenie. Przekonanie
dzięki charakterowi mówcy rodzi
się wówczas (a priori), gdy mowa
wypowiadana jest w sposób, który
czyni mówcę wiarygodnym; jesteśmy bowiem na ogół skłonni łatwiej
i szybciej uwierzyć we wszystkim ludziom uczciwym i mającym opinię
profesjonalistów, aczkolwiek każdorazowo to aprioryczne nastawienie
winno podlegać weryfikacji lub falsyfikacji z uwagi na treść i rzetelność
argumentacji. Wiemy z doświadczenia, że wstępne przekonanie
o wiarygodności charakterologicz-
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nej czy rzetelności intelektualnej
mówcy wpływa na wiarygodność
jego argumentów. Również bardziej jesteśmy skłonni przyjąć stanowisko naszego adwersarza lub
partnera w dyskusji, jeśli wiemy, że
gruntownie bada problem epistemiczny w danej sprawie, analizując
świadectwa przemawiające zarówno za formułowanymi hipotezami,
jak i przeciw nim. Przydatne w tym
zakresie jest dostrzeganie także dobrych stron przeciwnika procesowego, podkreślanie, gdzie się z nim
zgadzamy – i dlaczego w pewnym
zakresie się nie zgadzamy. Totalny
atak na przeciwnika nie jest sposobem dobrze odbieranym przez
obserwatorów czy sędziów sporu,
zwłaszcza w kulturze anglosaskiej.
Wiarygodność uzależnioną od nastawienia słuchaczy osiąga się natomiast wówczas, gdy mowa powoduje ich rozumową
i emocjonalną akceptację (wzruszenie,
przychylność, życzliwość).
Przekonanie oparte na czynniku rozumowym uzyskujemy, gdy albo udowodnimy
prawdę środkami logiczno-empirycznymi,
albo z zastosowaniem refutacji udowodnimy jej pozór – na podstawie wiarygodnych
dla każdej z tych konkluzji przesłanek.
2. Swoboda wolitywna
Zarówno w procesach poznawczych,
jak i działaniach tworzących fakty w świecie zewnętrznym człowiek winien mieć
wolność decyzyjną; w pierwszym wypadku w zakresie selekcji, identyfikacji faktów
i określenia ich znaczenia, w drugim w zakresie podejmowania decyzji określających
cele, środki oraz metody działań. Gdy ktoś
z zewnątrz determinuje i ogranicza tę
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swobodę aktów wolicjonalnych, narzuca
swój punkt widzenia lub metody działania
czy argumentowania, wówczas dyskusja
bądź działanie stają się dysfunkcjonalne.
Czasami niebezpieczna bywa także tzw.
autodeterminacja, skażona przekonaniami formowanymi na podstawie nie tyle
obiektywnej percepcji, ile poczucia własnego interesu; zachodzi wtedy zjawisko
tzw. kolonizacji naszego umysłu przez
rozmaite złe antycypacje, poczucie interesu, domieszki wierzeń itd.
Wolności woli przeciwstawiamy zatem wszelki przymus okoliczności
zewnętrznych czy wewnętrznych.
Przypomnieć należy, że w akcie sądzenia bierze udział również wola,
dokonująca wyboru między różnymi pojawiającymi się wersjami stanów rzeczy. Wolność woli to także
zrezygnowanie z postawy dogmatycznej jako dyspozycji własnego
umysłu. Każdy z nas ocenia rzeczywistość tu i teraz na podstawie zdobytego wcześniej doświadczenia
i wiedzy uformowanej w naszych
przekonaniach. Jeżeli siła tych
przekonań jest bardziej związana
z poczuciem naszego interesu czy
lenistwem umysłowym, obniżającym poziom krytycyzmu i otwartości na nowo pojawiające się fakty
i poglądy, wówczas dyskurs staje
się nieracjonalny. Wolności woli
przeciwstawiamy zatem zwykle
deterministyczną dyspozycję umysłu, która w warunkach procesów
poznawczych zakłóca obiektywizm
percepcji i rozumowania. Wszelkich
wyborów dokonuje się w pewnej
przestrzeni alternatywnych koncepcji poznawczych i wariantów

działań, ograniczonej przez koszty
i ryzyko, którymi są obciążone te
rozmaite możliwości – i tylko w takich sytuacjach wyjątkowo owa
przestrzeń zostaje ograniczona.
Ile wolności w procesach poznawczych
powinna mieć nasza wola? – pyta już w tytule w swej głośnej publikacji Bernard Williams. Myślę, że tyle, by można było oprzeć
decyzje naszych aktów poznawczych na
zobiektywizowanych informacjach, zgodnych z intersubiektywnie akceptowalnymi
wiadomościami wynikającymi z dostępnej
tradycji wiedzy i doświadczenia. Postawę poznawczą powinna cechować niezależność i niezawisłość. Niezależność od
innych narzucanych nam autorytatywnie
sądów i niezawisłość od instytucjonalnych
koryfeuszy prawdy; zatem akty wolicjonalne w procesie poznania w jak najmniejszym
stopniu winny być skażone źródłami nieautorytatywnymi, wiedzą niesprawdzoną,
tj. niepopartą świadectwami empirycznymi
czy racjonalistycznymi, wynikającą li tylko
z narzucenia na pola poznawcze siatki naszych pragnień i interesów. Wolność woli
w procesach poznawczych powinna neutralizować domieszki i fragmenty narzucanych nam przez media poglądów i opinii,
formułowanych z cynicznym założeniem,
że im bardziej jakieś przekonanie jest niezgodne z faktami, tym gorzej dla faktów.
3. Dostateczny potencjał wiedzy
oraz intelektualnej dyspozycji.
Ład rozumowy – równowaga
między sensibilia a intelligibilia
Wszelka racjonalność, do jakiej zmierzamy w procesie argumentacji, związana
jest z wiedzą. Jeśli chcemy przystąpić do
dyskursu sądowego lub pozasądowego,
winniśmy wcześniej przyswoić i uporząd-
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kować sobie w sposób dostateczny wiedzę
konieczną do zastosowania w argumentach
legitymizujących prawdziwość konkluzji.
Jak już wspomniałem, trzeba w tym celu
przyswoić kwantum wiedzy niezbędnej dla
udowodnienia i uwiarygodnienia stanowiska prezentowanego w sprawie. Wiedza
powinna być adekwatna do problemów
dialektycznych, jakie zostaną zdefiniowane i wypowiedziane w dyskursie, a także
mieć konkluzywny charakter. Winna też
być na podorędziu – w naszej świadomości
i w pisemnych źródłach, do których wgląd
będziemy mieli o każdym czasie w trakcie
prowadzenia werbalnego sporu.
Jak słusznie zauważa Alfred
Schütz, nasza wiedza o świecie –
tak potoczna, jak i naukowa – zawiera tzw. konstrukty, czyli zbiory
abstrakcji, generalizacji, formalizacji oraz idealizacji specyficznych dla
poszczególnych poziomów organizacji myślenia. Ściśle mówiąc, nie
istnieją nagie fakty, jako że wszystkie one są już faktami wyidealizowanymi, wyselekcjonowanymi
z kontekstu wszechświata przez aktywność naszego umysłu; fakty są
więc zatem zawsze zinterpretowanymi faktami – albo ujmowanymi
abstrakcyjnie, albo w określonym
kontekście innych okoliczności nawzajem się warunkujących. W obu
wypadkach mają one swój zarówno
wewnętrzny, jak i zewnętrzny horyzont interpretacyjny. Znaczy to, że
ujmujemy jedynie pewne aspekty
świata: te mianowicie, które są dla
nas ważne. Czyli np. relewantne dla
rozwiązania konkretnego problemu (pytania, zagadnienia).
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Przypomnijmy pytania, jakie postawiłem na samym wstępie tej monografii jako
paradygmatyczny przykład poszukiwania
optymalnych pól epistemicznych, przygotowujących nas do skutecznej argumentacji.
Pytania te dotyczą tego:
1) co wiem?
2) czy to, co wiem, jest adekwatne do określonego problemu epistemicznego?
3) jakie są źródła danej wiedzy?
4) do jakiego stopnia jestem przekonany
o prawdziwości (trafności) owej wiedzy?
5) w jaki sposób mogę poszerzyć swoją wiedzę i jej świadectwa?
Tutaj dochodzimy do przesłanek
określonych przeze mnie jako empiryczno-racjonalistyczne. Nasza
wiedza jest bowiem postrzegalna
nie tylko substancjalnie i proceduralnie, lecz również kontekstowo. W tym ostatnim rozumieniu
można za Maurice’em Merleau-Pontym powtórzyć, że człowiek
znajduje się w każdym momencie
swego codziennego życia i problemów, jakie ono niesie w zdefiniowanym przez siebie psychofizycznym
i społeczno-kulturowym środowisku. W nim ma swoje miejsce nie
tylko to, co jest określone przez
fizyczną przestrzeń i zewnętrzny
czas albo status i rolę w społeczno-zawodowym systemie, ale także zajmuje on w tym środowisku
pewne moralne i ideologiczne stanowisko. Powiedzieć, że definicja
sytuacji jest biograficznie zdeterminowana, to przyznać, że ma ona
swoją historię, która stanowi nawarstwienie wszystkich uprzednich
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doświadczeń zorganizowanych
w stale posiadany przez człowieka
zasób wiedzy podręcznej – zasób
unikatowy, dany jemu i tylko jemu.
Ale na szczęście istnieje tzw. zjawisko przekładalności (perspektyw,
osobistych doświadczeń), które
w aktach komunikacji doświadczają intersubiektywnej akceptacji.
W życiu codziennym, w mym potocznym myśleniu w sposób naturalny uznaję przecież za oczywiste,
że istnieją rozumni bliźni; wynika
z tego, że myślą, czują, pragną
podobnie, że obiekty w świecie
są z zasady dostępne ich wiedzy
– to znaczy albo są im znane bezpośrednio, albo przez opis. Choć
z drugiej strony dobrze również
wiem, że ten sam obiekt może być
rozumiany i znaczyć co innego dla
mnie i dla bliźniego.
Biograficznie zdeterminowane sytuacje
– moja i mego bliźniego – mogą pomagać
lub przeszkadzać w znalezieniu konsensusu w dialogu czy dyskursie prowadzonym
w celu rozwiązania danego problemu epistemicznego lub deontologicznego. Z pewnością łatwiej zrozumie sytuację samotnej
matki sędzia rozstrzygająca np. spór sądowy
co do alimentów itd., gdy sama miała lub
ma podobne problemy.
Przygotowując proces argumentacji, poszukując racji uzasadniających nasze stanowisko w sprawie, staramy się zrozumieć
kontekst osobowościowy, emocjonalny
oraz intelektualny adresata, czyniąc w tym
względzie niezbędne założenia. Należy
bowiem – zgodnie z tym, co sugerował
A. Schütz – doprowadzić do sytuacji,
w której za pośrednictwem argumentacji
dojdzie do stanu przekładalności perspek-

tyw w oparciu o wyobrażeniową idealizację
wymienialności punktów widzenia, perspektywy emocjonalnej czy moralnej wrażliwości, w atmosferze dyspozycji mentalnej
zwanej empatią i życzliwością.
Gromadząc wiedzę niezbędną do przeprowadzenia skutecznego wywodu perswazyjnego, nie możemy zapominać o dwóch
zagadnieniach – odnoszących się do znajomości społecznych źródeł wiedzy oraz
społecznej dystrybucji wiedzy. Pozwoli nam
to na określenie właściwych autorytetów
źródłowych, od których czerpiemy treści
naszych argumentów, a także na poddanie
ich skutecznej weryfikacji.
Należy pamiętać, że jedynie niewielka
część naszej wiedzy o świecie ma swe źródła w osobistym doświadczeniu; większa
jej cześć ma pochodzenie społeczne – została nam przekazana przez przyjaciół, rodzinę, nauczycieli, lektury. Nauczono nas
nie tylko, jak definiować środowisko, lecz
także jak tworzyć konstrukty typologiczne,
by były zgodne z systemem istotności akceptowanym przez anonimowy punkt widzenia własnej grupy odniesienia. Dotyczy
to stylów życia, metod poznania otoczenia,
skutecznych recept użycia optymalnych
środków albo użycia typowych środków
potrzebnych do osiągnięcia typowych celów w typowych sytuacjach.
Wiedza jest w społeczeństwie rozdzielona. Ogólna teza przekładalności perspektyw przezwycięża trudności wynikające
z tego, że moja rzeczywista wiedza jest
tylko potencjalnie wiedzą mego bliźniego
i vice versa, ale zasób rzeczywistej wiedzy
jest inny dla każdej jednostki – i należy
brać ten fakt pod uwagę Nie tylko to, co
wie jednostka, różni się od tego, co wiedzą inni; także to, jak znają te same fakty.
Wiedza ma wiele stopni jasności, sposobów
wyrażenia swej kompleksowości i precyzji.
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William James rozróżnił w tym kontekście wiedzę, której źródłem jest osobiste
zaznajomienie się z czymś (knowledge
by acquaintance) i wiedzę „o” (knowledge
about). Wzajemna wymiana wiedzy jest
więc wpisana w procesy komunikacji społecznej, argumentacja jest zaś rękojmią trafności tej wymiany. W procesach sądowych
wykorzystanie opinii biegłych – ekspertów
z danej dyscypliny wiedzy dobrze egzemplifikuje te relacje. Należy więc każdorazowo zdać sobie sprawę, w jakiej sytuacji
wystarczy nam w procesie argumentacji
zgromadzona (autonomicznie i na zasadzie osobistego doświadczenia) wiedza,
a w jakiej należy jednak podeprzeć się opiniami ekspertów czy też danymi źródłowymi zawartymi w rozmaitych publikacjach
– dysertacjach, monografiach itd. Musimy
stworzyć do każdej sprawy tzw. optymalny
potencjał wiedzy racjonalnej, a także wiedzy empirycznej. Oczywiście zróżnicowane
są źródła pozyskiwania tej wiedzy: w przypadku pierwszego źródła będą to opinie
ekspertów, monografie, artykuły naukowe,
teksty normatywne, komentarze; w drugim
zaś, empirycznym kontekście będą to świadectwa takie jak zeznania stron, świadków
oraz dowody z dokumentów rzeczowych.
Warunki proceduralne skuteczności procesu argumentacji
Nowożytna koncepcja metod poznania
i wiążącej się z nią prawdy pozwala stwierdzić, że powoli odeszliśmy od uzasadnień
substancjalnych na rzecz proceduralnych.
Nie może to jednak być zdefiniowane przez
jakiś wynik, lecz raczej przez sposób dojścia
do niego.
Jak zauważa wyżej wspomniany Schütz,
coraz częściej racjonalność odnosi się do reguł procedury i wnioskowania, którymi po-
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sługuje się jednostka oceniając poprawność
wnioskowań, spostrzeżeń i opisów – swoich
i innych. Reguły te definiują różne sposoby
określania jakiejś rzeczy jako znanej, rozróżniają np. fakt, domniemanie, dowód, ilustrację czy przypuszczenie. Autor wyróżnia
dwa ważne dla naszych celów klasy reguł
dotyczących poprawnych decyzji poznawczych i deontycznych: reguły kartezjańskie
i reguły plemienne.
Jak zauważa Ksenofanes z Kolofonu,
nigdy do końca nie możemy być pewni, czy
dotarliśmy do prawdy obiektywnej (materialnej); dlatego też zwracamy coraz większą uwagę na środki prowadzące do celu,
niż na sam cel. Tymi środkami są warunki
stworzone w celu zagwarantowania rzetelnej dyskusji, wolnej od naporu cudzych
ingerencji.
Reguły kartezjańskie głoszą, że decyzja
poznawcza jest poprawna wtedy, gdy osoba
postępuje w sposób autonomiczny i niezależny, stosując się do reguły niezwracania
uwagi na opinie i zdanie innych ludzi. Każdy, kto podejmuje decyzję, powinien postępować tak, jak postąpiłby, gdyby wszelkie
społeczne powiązania były traktowane jako
zupełnie nieistotne.
Reguły plemienne natomiast stanowią,
że trafność decyzji poznawczych lub deontycznych zależy od tego, czy podejmując ją
wzięto pod uwagę określone zobowiązania
społeczne. Myślę, że możemy wyobrazić
sobie sytuację, gdy paradygmaty wiedzy
plemiennej nie są nieracjonalne w danej
grupie społecznej i koincydują z regułami
kartezjańskimi.
Warunki prowadzenia sporu
wedle reguł kartezjańskich

Jürgen Habermas wymienił czte-

ry najważniejsze warunki wstępne
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(przesłanki proceduralne), warunkujące skuteczność siły perswazyjnej argumentacji:
1) nikt, kto może wnieść istotny
wkład, nie może być wykluczony z uczestnictwa w dyskursie;
2) wszystkim dana jest równa szansa zabrania głosu;
3) uczestnicy muszą faktycznie
mieć na myśli to, co mówią;
4) komunikacja musi być wolna od
przymusu wewnętrznego i zewnętrznego; stanowiska na tak
lub na nie będą umotywowane
jedynie siłą przekonywania lepszego argumentu;
Podobne kryteria racjonalnego,
a zarazem skutecznego dyskursu
definiuje Teresa Hołówka, określając cztery ich znamiona i zarazem przesłanki (zasady):
1) swobodnej wypowiedzi;
2) odpowiedzialności za głoszone
twierdzenia i poglądy;
3) uczciwości (rzetelności) wobec
przeciwnika; dodajmy jeszcze
do tego profesjonalną życzliwość;
4) koncentracji wokół meritum
sprawy.
Robert Alexy określając swą proceduralną teorię dyskursu, wzbogaca ją o elementy właściwe dla koncepcji liberalnej
– promującej zasady autonomii i uniwersalności – proponując jednocześnie moralną ich treść, co także daje się ująć w kilka
zasad:
1) każdy, kto potrafi artykułować swoje
myśli w werbalnej formie, może brać
udział w dyskursie;

2) każdemu wolno problematyzować różne
zagadnienia, a zatem może wprowadzić
do dyskursu jakiekolwiek twierdzenie;
3) każdy może wyrazić swój stosunek, nastawienie, życzenie, potrzeby, emocje;
4) żadnemu mówcy nie można przeszkadzać poprzez wewnętrzny czy zewnętrzny przymus, nawet w obronie własnych
i ustalonych praw.
Swoboda wypowiedzi to kanon współczesnej dysputy, istotą której jest maksyma: audiatur et altera pars; znaczy to, że
należy zawsze wysłuchiwać wszystkich
stron konfliktu, zapewniając im podobne
warunki wypowiedzi; jedną z gwarancji
w tym zakresie jest zasada kontradyktoryjności, której złamanie powoduje nieważność postępowania i zasadność środków
odwoławczych. Zasada ta jest sprzęgnięta
z regułą odpowiedzialności za prezentowane poglądy, istotą której jest konieczność
bronienia swoich racji w sytuacji ich zakwestionowania przez przeciwnika. Uczciwość
(a także szacunek dla przeciwnika) zakazuje wypaczania sensu znaczeniowego tego,
co formułuje adwersarz; nie można więc
jego wypowiedzi upraszczać, przedstawiać
w sposób karykaturalny, redukować, np.
przez wyrwanie z kontekstu itp. Dotyczy
to również zakazu prób zmieniania samego
kontekstu, jeśli ten nadaje inny sens wypowiedzi przeciwnika.
Kolejna bardzo ważna zasada, obok
swobody wypowiedzi i ponoszenia odpowiedzialności za głoszone poglądy, to
reguła relewantności, tj. trzymania się meritum warunkującego skuteczność procesu perswazyjnego – co oznacza podążanie
bezpośrednio za istotnymi faktami i przedstawianie liczących się, ważnych z punktu
widzenia danego problemu faktów i dowodów.

37

Dariusz Czajka

Rzetelność proceduralna określona
w wyżej założonych dyspozycjach i regułach musi spotkać się na komplementarnej
płaszczyźnie z zasadą uczciwości, której
istotą jest nakaz szacunku i życzliwości wobec przeciwnika, co implikuje zakaz stosowania nieczystych chwytów i argumentów
erystycznych (o tym później). Istotna jest
również zasada transparentności procesu
perswazyjnego i motywacyjnego podejmowanych decyzji poznawczych oraz określających ich konsekwencje.
Szczególnie w świecie dyskursu prawniczego ustawodawca zadbał o gwarancje normatywne, które mają warunkować
obiektywną kompetencję komunikacyjną
tak uczestników sporu, jak arbitrów śledzących jego przebieg i następnie rozstrzygających, kto ma lepsze racje na
uzasadnienie swych roszczeń. Kryteria
racjonalności – dostrzega Bartosz Wojciechowski – zawarte są w ogólnych zasadach prawnych i sprzęgniętych z nimi
na zasadzie ratio iuris społecznych wartościach, na których podstawie zostało wydane dane rozstrzygnięcie. Normy prawa
obwiązującego służą zatem jako podstawa
formułowania koncepcji racjonalności decyzji sądowej.
Rekonstrukcja tej zasady bazowej
może być wywnioskowana z treści
prawa obwiązującego, np. z art.
326 § 3, art. 328 § 1 i 2 oraz art.
329 kpc, a także art. 418 § 3, art.
422 § 1 oraz art. 424 § 1 i 2 kpk.
Dzięki takiemu ujęciu uczestnicy
procesu poznają motywy i intencje
sędziego rozstrzygającego spór;
takie działanie jest kontrolowane
i konfrontowane wedle kryteriów
racjonalności. Zaliczamy do nich
także normy gwarantujące bez-
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stronność, takie jak art. 48 i 49 kpc,
w których zawarto przesłanki (obligatoryjne i fakultatywne) wyłączenia sędziego z prowadzenia danej
sprawy. Przyczyny wyłączenia sędziego opierają się na związkach
sędziego z przedmiotem lub podmiotami postępowania, jeśli owe
powiązania są takiego rodzaju, że –
niezależnie nawet od odczuć osób
występujących w konkretnej sprawie i od rzeczywistej sytuacji – dobro wymiaru sprawiedliwości oraz
wzgląd na obiektywizm wymagają
bezwzględnego wyłączenia osoby pełniącej tę funkcję. Sędzia jest
zatem wyłączony z mocy ustawy
w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron
w takim stosunku prawnym, że
wynik sprawy oddziaływa na jego
prawa i obowiązki, a także w sprawach swego małżonka, krewnych,
powinowatych itd. Ze względów
przedmiotowych sędzia zostaje
wyłączony, gdy brał udział w wydawaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydania aktu, o którego
ważność toczy się postępowanie.
Niezależnie od przyczyn wyżej wymienionych sąd wyłącza sędziego
na jego żądanie lub wniosek strony,
jeżeli między nim a jedną ze stron
lub jej przedstawicielem zachodzi
stosunek osobisty tego rodzaju, że
mógłby wywołać wątpliwości co
do jego bezstronności. Stosunek
osobisty jest z zasady stosunkiem
emocjonalnym (pozytywnym lub
negatywnym) albo gospodarczym
(np. poprzez powiązania kredytowe).
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Ratio legis tych przepisów jest logiczna.
Ustawodawca uznaje, że sędzia powiązany
delikatnymi nićmi powiązań uczuciowych
czy ekonomicznych nie będzie w stanie
zneutralizować swych emocji bądź poczucia
interesu i nie będzie bezstronny w rozstrzyganiu danej sprawy i dotarciu do prawdy,
gdyż przeszkadzają mu w tym rozmaite
wewnętrzne atrybucje.
Racjonalność dyskursu komunikacyjnego, którego celem jest dążenie do prawdy
i słuszności, jest funkcją nie tylko rzetelności, bezstronności, ale i do rozumności –
oznaczającej odpowiedni potencjał wiedzy
i doświadczenia. Nawiązuje do tego norma
art. 233 kpc, która stanowi, że sąd ocenia
wiarygodność i moc dowodów według
własnego uznania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
Granice swobodnej oceny dowodów wyznaczają trzy czynniki: logiczny, ustawowy
oraz empiryczny.
Kryterium logiczne oznacza, że sąd ma
obowiązek wyprowadzania z zebranego
w sprawie materiału dowodowego logicznie
prawidłowych wniosków. Rozumowanie
sędziego z reguły ma charakter rozumowania dedukcyjnego, ale również i redukcyjnego – szczególnie przy stawianiu hipotez.
Powinien on zatem kierować się określonymi schematami, przewidzianymi w logice
formalnej oraz materialnej. W konsekwencji między wnioskami sądu, które wyprowadza on przy ocenie dowodów, nie może
być sprzeczności. Proces rozumowania zaczynający się od przesłanek, a kończący na
konkluzjach winien mieć przeto charakter
spójnej całości. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 10 czerwca 1999 r. stwierdzono
np., że normy swobodnej oceny dowodów
wyznaczane są także kryteriami normatywnymi, tj. przepisami prawa procesowego, oraz empirycznymi, tj. doświadczenia

życiowego oraz wiedzy, według których sąd
w sposób racjonalny, bezstronny i wszechstronny ocenia materiał dowodowy jako
całość; dokonuje on wyboru określonych
środków dowodowych i – ważąc ich moc
oraz wiarygodność – odnosi je do pozostałego materiału dowodowego. Owa swobodna ocena nie oznacza więc dowolności,
lecz ujęta jest także w ramy proceduralne,
tzn. musi odpowiadać pewnym warunkom
i być zgodna z zasadami określonymi przez
prawo procesowe; oznacza to, że sąd może
oprzeć swe przekonanie jedynie na dowodach prawidłowo przeprowadzonych, z zachowaniem wymagań dotyczących źródeł
dowodzenia oraz zasad: bezpośredniości,
kontradyktoryjności, dyspozycyjności oraz
jawności. Ponadto owa ocena dowodów
musi być dokonana na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sąd winien
ocenić wszystkie przeprowadzone dowody oraz uwzględnić wszelkie towarzyszące
im okoliczności, np. zachowanie świadka,
autentyczność dokumentu, źródło informacji. Wreszcie sąd przeprowadza selekcję
dowodów, dokonując wyboru tych, którym
dał wiarę, a także uzasadniając swą ocenę
i wskazując, dlaczego odrzucił inne dowody. Przez moc dowodową rozumie się tutaj
siłę przekonania opartą na racjach dotyczących nie tylko formalnej mocy dowodów,
ale i faktów przez nie obrazowanych, przy
czym brak jest podstaw do przyjęcia jakiejś
formalnej hierarchii środków dowodowych z punktu widzenia ich wiarygodności
i mocy, w oderwaniu od konkretnego stanu
faktycznego. Uważa się również, że granice
swobodnej oceny warunkuje czynnik empiryczny, tj. poziom doświadczenia, wiedzy
oraz inteligencji sędziego.
Tzw. potencjał konceptualny sędziego
obejmuje jego zdolność kojarzenia, wnio-
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skowania, ale i opanowanie emocjonalnych
negatywnych atrybucji; oznacza zasób wiedzy i doświadczenia w kwestiach zjawisk
życia społecznego, zachowania człowieka
jego motywów, a także szczególnych zdobyczy wiedzy określającej symptomaty
i relacje przyczynowo-skutkowe występujących zjawisk itd. Wyjaśnianie oraz uzasadnianie stanowiska jest wszak wyjaśnianiem
przez reguły i prawa ustanawiane a priori,
wynikające z zakodowanej wiedzy i doświadczenia osobistego, które można uznać
za centralne dobro poznawcze, pomagające
w uzyskaniu określonej oczywistości przekonania lub ewentualnie wysokiego stopnia
prawdopodobieństwa – ze swymi uznanymi prawami, które łączą fakty w logiczno-funkcjonalny związek.
Podsumowując: sędzia musi umieć
patrzeć samodzielnie i krytycznie
oraz wysnuwać z ledwie nieraz
dostrzegalnych śladów ostrożne,
nieomylne wnioski; mobilizując
umiejętnie aparat posiadanych
wiadomości, uaktywniając właśnie
te, które są w stanie najlepiej oświetlić badaną sytuację. Obserwacje
przekształcają się korzystnie pod
wpływem naszej wiedzy; stają się
jasne, wyraźne i z kolei powodują postęp wiedzy i doświadczenia,
o ile tylko zostały wykazane należycie, krytycznie i bezstronnie.
Przesłanki tworzące optymalny
potencjał percepcji rzeczywistości
nie odnoszą się tylko do sędziego,
ale także do innych uczestników
dyskursu prawniczego, tj. do stron.

Reguły plemienne
Należy jednak być uważnym w formułowaniu końcowych konstatacji w oparciu
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o miarę naszej subiektywnej wiedzy; zbyt
często świadectwa stają się wiarygodne
mocą naszych przekonań (przesądów),
roszcząc sobie pretensję do całościowego
dowiedzenia prawdy o danym zdarzeniu,
mimo że obrazują wiarygodnie jeden tylko
fakt, a nie wszystkie tworzące tożsamość
zdarzenia. Należy wystrzegać się przywoływanego już schematu myślenia, że jeżeli
dostrzegane fakty nie odpowiadają naszym
przekonaniom, tym gorzej dla faktów.
Cechą współczesnej metody dowodzenia prawdy jest niekonsekwencja, połowiczność i selektywność naszych sądów,
zadowalanie się fragmentami dowodów,
które mają tendencję do przeskoku kwantowego, zbyt szybko utwierdzając nas
w przekonaniu sformułowanym a priori.
Wszelkie uproszczenia myślenia, które nie
są weryfikowane – szczególnie gdy mamy
przeciwstawne świadectwa – to częste
przyczyny naszych błędów.
Psychologowie udowodnili zachodzenie dwóch rodzajów uproszczeń: schematyczności oraz
heurystyki wydawania sądów. Pomiędzy tymi typami poznawczego
przetwarzania istnieje ścisły związek. Schematy poznawcze są zorganizowanymi fragmentami wiedzy
o ludziach i ich zachowaniu w określonych kontekstach sytuacyjnych.
O tym, które schematy są przywoływane w danym momencie, decyduje heurystyka formułowania
sądów. Im schemat jest bardziej
subiektywnie zakotwiczony w doświadczeniu, im bardziej oceniana
osoba czy sytuacja jest reprezentatywna, adekwatna dla określonego schematu wartościowania,
tym bardziej prawdopodobne, że
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posłużymy się tym schematem.
Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych oznacza dokonywanie uogólnień, uproszczeń na
podstawie selektywnych informacji,
o których obiektywnie wiadomo, że
są tendencyjnie, fragmentaryczne, tendencyjne. Wnioskowanie
uproszczone opiera się na negatywnych przeskokach kwantowych
w naszym umyśle, magicznej sile
toposu sensus communis, wydobytego w sposób nieświadomy
lub intencjonalny; to jasne, że ów
opierający się na rozsądku zmysł
wspólny, który nie opiera się na
władzy intelektu, nie może nieść
prawd ani ich w sobie zawierać.
Jak pisze José Ortega y Gasset,
sędzia nie jest wolny wobec tak
ukształtowanego przeświadczenia i nie nawiązuje z nim relacji
wolności. Jego postawę wyznacza
bowiem niemożność zrobienia niczego innego niż uwierzenia w nie,
co często wynika z lęku przeciwstawienia się społecznej mądrości.
Przeświadczenie wdziera się w nas
i opanowuje naszą subiektywność,
zanim jeszcze zdążymy zrozumieć
jego treść. A zatem nie dlatego
wierzymy w nie, że jest dla nas
oczywiste, jasne i logiczne, a przez
to zrozumiałe, lecz wprost przeciwnie: wydaje się nam oczywiste,
a jego sens absolutny – dlatego,
że jesteśmy przed wejściem na
salę sądową jego więźniami. Jak
pisze Elliot Aronson, każdy sędzia musi stawiać czoło pułapce
nadmiernej ufności. Wielu sądzi, że
ich rozumowanie jest bez zarzutu
i nie wymaga poprawiania i spraw-

dzania już na samym wstępie
formułowania hipotez, które bez
owego etapu sprawdzania – wydają wyrok. Należy zatem zawsze
zweryfikować co najmniej dwie
przyjęte, przeciwstawne hipotezy,
dopuszczając w drugim etapie procedurę dowodową potwierdzającą
lub falsyfikującą przyjęte hipotezy.
Rada Epikteta wydaje się tutaj jak
najbardziej aktualna: nie wybiegaj
za żywością swego wyobrażenia,
powiedz wyobrażeniu „poczekaj na
mnie trochę, pozwól mi zobaczyć,
czym jesteś i co reprezentujesz”.
Być dobrym sędzią danej sprawy
to mieć poczucie względnej symptomatyczności sytuacji problemowej lub widzieć różne jej rysy; to
wiedzieć, co odrzucić jako niemające znaczenia, co zaś zatrzymać;
jak zbliżyć się do istoty sprawy, co
uwydatnić jako klucz do jej rozwiązania. Długi namysł nad warunkami
zdarzenia, ścisły kontakt z dowodami połączony z żywym zainteresowaniem, oparcie konkluzji na
zasadach wiedzy i doświadczenia
– to wszystko prowadzi nas do wiarygodnych konstatacji.
Etyczny i funkcjonalny wymiar
dyskursu słownego
Jak już wspomniałem, z punktu widzenia uczestników sporu słownego liczy się
rzetelność i uczciwość.
Rzetelność to kompleksowość i adekwatność wiedzy gromadzonej dla uzasadnienia konkluzji i wniosków; uczciwość
zaś to szacunek i życzliwość dla wszystkich
uczestników sporu, nieprzeinaczanie tego,
co mówią, otwartość na zestawiane przez
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nich kontrargumenty, nieodchodzenie od
meritum sprawy, unikanie erystycznych
i sofistycznych metod dyskusji, mających
na celu wyprowadzenie przeciwnika w pole
bezsensu, absurdu i błędnego koła (circulus
vitiosus) itd.
Zdaniem przywoływanej już Teresy
Hołówki, popełniamy etyczny błąd, gdy
pozwalamy, by do dyskusji zakradły się posunięcia należące do porządku retorycznego, ponieważ utrudniamy sobie wówczas
rzetelną wymianę myśli i idei; wymiana taka traci na wartości, gdy stanowiska
przedstawiane są w sposób nieadekwatny
bądź mętny. Innymi słowy, aby racjonalna
dyskusja – czyli wymiana idei i argumentów – miała szanse na owocność, biorące
w niej udział strony muszą przestrzegać
następujących reguł:
a) unikania odchodzenia od meritum sprawy (zasada relewantności);
b) unikania tendencyjnego przedstawiania
cudzych poglądów;
c) unikania tendencyjnej wieloznaczności wypowiedzi, które mogą podlegać
różnym interpretacjom po to, by jedna
z nich okazała się potencjalnie preferowaną przez audytorium;
d) unikania tendencyjnego wyprowadzania konsekwencji lub nieadekwatnych
przyczyn;
e) zadowalania się ogólnikami bez konkretyzacji i egzemplifikacji w faktach empirycznych.
Z tezami tymi korespondują reguły
wyznaczone przez Fransa H. Van
Eemerena i Roba Grootendorsta
(Argumentation. Communication
and Fallacies, Lawrence Erlbaum
publication Hillsdale 1992). Wyodrębnili oni sześć naczelnych re-
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guł, gwarantujących ich zdaniem
moralność każdego dyskursu, co
(również ich zdaniem) implikuje
prakseologiczną skuteczność. Są
to zasady wynikające ze wspólnego paradygmatu uczciwości i rzetelności.
1. Pierwsza z nich dotyczy znajomości
przedmiotu sporu (zasada relewantności
epistemiczno-ontologicznej);
Żadnego sporu nie da się bowiem rozstrzygnąć, jeśli nie jest jasne, o co w nim
tak naprawdę chodzi. Przystępując do sporu werbalnego każdy z jego uczestników
winien poczynić wstępne założenia: co stanowi istotę sporu? Gdzie znajduje się tzw.
centrum grawitacji, z którego wynika brak
zgody? Co do czego istnieje już konsens,
a jakie fakty są dyskusyjne (mają dialektyczny, dyskursywny charakter)?
Gdy będziemy już dysponować taką
wiedzą, łatwo nam będzie neutralizować
w fazie krzyżowej dyskusji wszelkie erystyczne intencje, zamiary i poczynania
przeciwnika, który będzie się starał, mając
słabsze argumenty i dowody, dokonać tzw.
dryfu bocznego – przekształcając dyskurs
w pustosłowną wymianę ciosów lub wręcz
zbaczając z głównego tematu, stosując na
przykład dywersyjną strategię tzw. fałszywego tropu (ang. red herring).
2. Kolejna autonomiczna – choć komplementarna z pierwszą – zasada to zakaz
wprowadzania świadomej interferencji
do dyskusji. Dotyczy tego, że obie strony
nie mogą sobie przeszkadzać w prezentowaniu stanowisk ani w ich kwestionowaniu. Odpowiednim, niezbędnym
warunkiem eksternalizacji swojego stanowiska musi być odpowiednia atmosfera, w której ludzie mogą swobodnie
przedstawiać takie poglądy, jakie chcą,
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a także swe zastrzeżenia; inaczej nie ma
autentycznych sporów – bez wolności
słowa, braku ograniczeń w sferze podmiotowej (kto i co ma prawo powiedzieć, biorąc za to odpowiedzialność).
Warto przy tym pamiętać, że równie
ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale
i to, jak mówimy.
Nie można też zatem stosować erystycznego argumentum ad baculum (dosłownie: do kija), który ma na celu li tylko
przestraszenie przeciwnika, a w konsekwencji – jego uciszenie. Dzieje się tak
np. w sytuacji grożenia konsekwencjami
w czasie ataku personalnego, z sugestią, że
adwersarz nie powinien w ogóle zabierać
głosu z osobistych lub obiektywnych powodów; wiąże się to często z szantażem.
Stosowany jest niekiedy także argumentum ad misericordiam, nawiązujący do
niechybnych zdaniem mówiącego negatywnych konsekwencji czyjejś postawy,
które na zasadzie domina będą rozwijać się
w związku przyczynowo-skutkowym. Jeśli
np. będziecie występować przeciw budowie
zapory, wzrośnie bezrobocie; ludziom bez
pracy odbierze się tym samym nadzieje na
sensowne życie, zaczną więc nadużywać alkoholu, bić żony, dzieci itp.
Spotykamy się również z brudnymi
chwytami typu argumentów ad hominem.
Na przykład: „trudno, byśmy wdawali się
w polemikę z tą panią, która ma na swoim
koncie kilka skrobanek”. Albo: „jak można traktować tego pana poważnie, skoro
zmienia żony jak rękawiczki”. Podważenie
z jakiegoś powodu wiarygodności już na
samym wstępie wpływa negatywnie na odbiór tak zdyskredytowanej osoby. (Ten typ
argumentacji omawiam też dalej).
Cel tego rodzaju argumentów jest jasny
– zduszenie dyskusji już w zarodku.

3. Kolejna zasada to odpowiedzialność za głoszone poglądy: należy
zapewnić stronom gotowość do
przedstawienia argumentów. Strona, która zajęła jakieś stanowisko,
jest uprawniona i zobowiązana,
by go bronić. Regułę tę łamiemy,
unikając przyjęcia na siebie onus
probandi bądź przerzucając ów
ciężar na przeciwnika. Nie powinniśmy wypowiadać żadnej konkluzji o istnieniu lub znaczeniu faktów
bez dysponowania dla tej konkluzji
argumentami prawdziwościowymi, tj. bez podania racji formalnej
lub substancjalnej, zakodowanej
w określonych materialnych źródłach – zwanych dowodami. Onus
probandi spoczywa na każdym, kto
coś głosi inaczej; a spór nie wchodzi
w stadium konfrontacji. Popełniamy błąd, jeśli zapytani o uzasadnienie naszego poglądu żądamy
od adwersarza, by wykazał, że to,
co twierdzimy, jest fałszem. Przerzucenie w ten sposób ciężaru
dowodowego jest częstym zjawiskiem spotykanym w dyskursach
wiedzionych na salach sądowych.
Inny wybieg to osobiste gwarancje prawdy, odwołanie się do osobistego autorytetu. Na przykład:
mogę tylko zapewnić państwa, że
ten system rekrutacji nie sprawdzi
się w praktyce. Inny przykład: jest
to oczywista oczywistość, że partia
X zdradza interes Polski i serwilistycznie kształtuje stosunki z Rosją
i Niemcami. Pamiętajmy, że w pewnych środowiskach nietaktownie
jest podważyć czyjąś znajomość
rzeczy, obiektywizm itd. Skutecznym środkiem zastopowania sporu
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jest też sformułowanie stanowiska
w postaci niesfalsyfikowanego, hermetycznego, odpornego na kontrprzykłady frazesu, typu: Francuz to
z natury smakosz i hedonista – jeśli
więc jada w McDonald’s, zachowuje się niezgodnie ze swą naturą.
Wedle klasycznej koncepcji ciężaru
dowodu uzasadniać powinien ten,
kto podważa powszechnie uznaną
prawdę, dominującą tradycję, kwestionuje istniejący stan rzeczy; chociaż z drugiej strony różnice opinii
powstają wówczas, gdy prawda
przestaje być powszechnie uznawana, tradycja dominująca, a stan
rzeczy uchwytny. Za stereotypem,
za uznawaną prawdą empiryczną
lub rozumową stoi domniemanie
faktyczne odnośnie do ważności,
trafności. W świecie prawa natomiast ten, kto wywodzi skutki
prawne ze swoich twierdzeń, zobowiązany jest je udowodnić, chyba że w danej sytuacji procesowej
występują domniemania; wówczas
ciężar dowodu przechodzi na druga stronę – broniącą się.
4. Kolejna zasada – adekwatności intersubiektywnej – wiąże się z dyspozycją
mówiącą, że wszelkie kontrargumenty powinny odnosić się do stanowiska
rzeczywiście zajętego przez stronę
przeciwną; regułę tę naruszamy polemizując z tzw. słomianą kukłą, tj. ze
stanowiskiem wyimaginowanym, zdeformowanym. Łamiemy tutaj zasadę
uczciwości i wynikające z niej zasady
rzetelności i życzliwości. Szczególnym
przypadkiem deformacji jest przesada
w odmalowaniu stopnia stanowczości,
w jakim oponent głosi swój pogląd.
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Najczęściej ten błąd jest znamieniem
rozmaitych sądów atrybutywnych –
ocen konkretnych osób lub reguł moralnych.
5. Kolejną zasadę możemy nazywać adekwatnością dyscyplinarną (paradygmatyczną, obiektywną). Każda strona
powinna bronić swego stanowiska za
pomocą tylko takich argumentów, które
rzeczywiście się do niego odnoszą (relewantność i adekwacja); mają one stworzyć klimat wewnętrzny, aby odnosiła
się do naszych twierdzeń pozytywnie
lub przynajmniej mniej krytycznie.
Łamiemy tę regułę, stosując przywoływaną już strategię red herring (czy popełniając błąd ignoratio elenchi). Naruszenie tej
reguły polega na użyciu różnorakich surogatów argumentacji zamiast (a nie obok)
właściwych argumentów; gdy nie chcemy,
nie możemy lub nie potrafimy przekonać
kogoś w sposób racjonalny, staramy się
grać emocjami, pozaintelektualnymi środkami perswazji; wykorzystujemy wtedy
uczucia, uprzedzenia, lęki i potrzeby, a nawet uciekamy się do pochlebstwa (argumentum ad vanitatem). Dyskurs możemy
oprzeć na przeżyciach elementarnych lub
molekularnych. Współgrają owe przeżycia
z pluralistycznym przekonaniem Nelsona Goodmana, napędzają je emocjonalną
energią, która często staje się dysfunkcjonalna w dziele dotarcia do prawdy danego
stanu rzeczy. Wtedy możemy sformułować
konkluzję, że twierdzenia naszego adwersarza mają się nijak do istoty rozważanego
problemu poznawczego.
Specyficznym substytutem racjonalnej
i rzeczowej argumentacji są epitety; na
przykład: „przyszła pora, by zrezygnować
z kary śmierci – dosyć tych reliktów barbarzyństwa”.
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To także granie toposami, powiedzeniami w stylu: „nie rzuca się pereł przed
wieprze”.
Naruszamy tę regułę, gdy podajemy
argumenty irrelewantne bądź racje przemawiające nie za danym stanowiskiem,
lecz jedynie do niego podobnym, zbliżonym, choć łatwiejszym do obrony; stosując
przeskoki kwantowe podkopujemy fasadę
analogii, uznając, że podane racje są podobne do analizowanego przypadku – to
komparatystyczny błąd porównania. Na
przykład: „członkowie tej partii czy stowarzyszenia wysuwają postulaty nie do spełnienia, a w Ameryce biją Murzynów” itd.
Argumentacja winna opierać się wszakże
na adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym oraz na koincydencji elementów (symptomów) charakterystycznych dla
tożsamości danego zjawiska
6. Kolejna zasada należąca do
kanonu elementarnej uczciwości
odnosi się do dyspozycji, że żadna ze stron nie powinna wypierać
się zasugerowanych przesłanek ani
bezpodstawnie przedstawiać czegoś jako przesłanki zasugerowanej
przez stronę przeciwną; należy
przy tym stosować regułę brzytwy
Ockhama, a zatem nie mnożyć bytów ponad konieczność.
Obowiązywanie w każdym dyskursie zasady komunikowania się
wymusza oszczędność; nie mówimy rzeczy zbędnych, powszechnie
wiadomych, trywialnych, tautologicznych, bezcelowych w danym
kontekście – toteż gdy usiłujemy
uzasadnić swój ogląd, nie podajemy wszystkich przesłanek, bo
zakładamy, iż oponent potrafi je
zidentyfikować. Entymemat Ary-

stotelesowski jest pożytecznym
narzędziem syntetycznej argumentacji, ale niekiedy jednak
świadome skrywamy w nim racje
najsłabsze lub wątpliwe – i to właśnie należy zdemaskować, sprawdzić, co się kryje pod tą schowaną
przesłanką większą.
Musimy każdorazowo założyć, że
odpowiadamy nie tylko za sądy,
które wygłaszamy, lecz także za
sądy, które konwersacyjnie są implikowane w przyjętej sieci powiązań
występującej między przekonaniami. Jest to reguła inferencyjnej zależności przekonań.
Na przykład:



„Praktyka zamykania w więzieniach jest
kompletnie nieużyteczna. Przecież nie
nawróciła jeszcze żadnego przestępcy
ani go nie zresocjalizowała”.



„ A zatem w końcu więzień nie wymyślono po to, by nawracać przestępców,
lecz by ich izolować”.



„Czy ja coś takiego powiedziałem?”

Teresa Hołówka zauważa, że często istnieje tendencja do zaprzeczania; pojawia
się zwłaszcza tam, gdzie niewygłoszona
explicite przesłanka jest wątpliwa, niedopuszczalna na gruncie tzw. poprawności
politycznej, moralnej itd.
Podobnie jak zniekształcamy czasem
stanowisko oponenta, możemy też zabsolutyzować, uprościć, wyolbrzymić czy w inny
sposób zdeformować założoną przezeń
przesłankę. Taka aberracja następuje, gdy
stosujemy metodę argumentacji zwaną kondukcyjną – zestawiając dość luźne
wywody i starając się je zamknąć w jedną
spójną całość.
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Odpowiedzialność za to, co sugerujemy,
należy rozszerzyć na niewygłaszane w sensie kategorycznym konkluzje, np. formie
pytań: czy jest, czy też nie jest dobrym ojcem?
Aby jakikolwiek spór dał się rozstrzygnąć, musi istnieć wyjściowy konsens; może
on dotyczyć faktów lub ocen. Bez tego
wstępnego, choćby minimalnego konsensu,
bez wspólnych paradygmatów kulturowych
lub pochodzących z danej dziedziny wiedzy
– nikt nikogo nie przekona.
Interlokutorzy zdają sobie sprawę, co
ich łączy, a co dzieli. Popełniają błąd, gdy
bezwiednie lub rozmyślnie zapominają o płaszczyźnie sporu, o dyskursywnym
centrum grawitacji.
Kolejna reguła elementarnej uczciwości
dyskusji to zakaz imputowania; mówi nam,
że żadna ze stron nie powinna w sposób
nierzetelny przedstawiać swej przesłanki
jako zaakceptowanego punktu wyjścia ani
zaprzeczać wspólnie przyjętemu założeniu.
Łamiemy ją, gdy unikamy ciężaru dowodu
w konfrontacyjnym stadium dyskusji i narzucamy oponentowi ocenę, która stanowi
kwestię sporną, a zatem wchodzimy w sytuację circulus vitiosus (błędnego koła). Regułę tę naruszamy ponadto odwołując się do
autorytetu nieuznawanego przez oponenta.
Albo gdy implicite i niejako a priori uznajemy, że przeciwnik zgadza się do faktów,
które wydają się nam oczywiste, ale jednak
takimi nie są; albo gdy wypowiadamy sądy
atrybutywne dotyczące określonych faktów,
jeśli nie zostały jeszcze udowodnione sądy
egzystencjalne dotyczące tego, co istnieje.
Np. zaczynamy zadawać pytania, dlaczego
coś się stało, zanim zostało dowiedzione, że
to się naprawdę stało.
Każda ze stron powinna zastosować
odpowiedni schemat argumentacji i go nie
nadużywać.
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Jaki powinien być odpowiedni tryb
schemat argumentacji co do formy, treści
i zakresu przedmiotowego? Zastanowimy
się w tym kontekście, co oznacza optymalny w danych warunkach moduł formalno-stylistyczny.
Moduł formalno-stylistyczny
Jasność, prostota, zwięzłość wypowiedzi, syntetyczność, umiejętność postawienia we właściwym miejscu kropki – oto
cechy znamionujące skuteczny model argumentacji.
Należy pamiętać, że umysł ludzki
ma ograniczone dyspozycje intelektualnej koncentracji; maleją one
w miarę upływu czasu wytężonej
uwagi, intensywnego myślenia.
Nadto umysł człowieka zapamiętuje najbardziej reprezentatywne
racje konkluzywnych treści komunikatu nadawanego przez innych.
Jest to psychologicznie uzasadniona reguła, którą możemy sprowadzić do praktycznego (i już tu
przywoływanego) zalecenia, znanego jako brzytwa Ockhama: nie
mnóżmy bytów ponad rozsądną konieczność. Aby skorzystać
z pamięci, musimy właściwe zakodować, sklasyfikować zdobywaną wiedzę; czasem umiejętnie
ją zapakować, by w odpowiednim momencie z niej skorzystać
– w każdym, nawet nieprzewidzianym kontekście, etapie, stanie
dyskusji, nawet w podwyższonym
stanie emocjonalnym. Uwagi te
determinują każdorazowo strategię przygotowania się i prowadzenia sporów. A także decyzję, czy
taki spór wszczynać lub też go po-
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dejmować w przypadku, gdy ów
dyskurs wszczął nasz przeciwnik.
Otóż ekonomia myślenia i działania
wymaga, żeby – nim podejmiemy decyzję
zmierzającą do przygotowania optymalnej
koncepcji wszczęcia i prowadzenia sporu –
wpierw rozważyć różne możliwości jej realizacji przy jak najmniejszym nakładzie sił
i środków (zasada oszczędzania wysiłku).
W przypadku przygotowywania np.
mowy obrończej, oskarżycielskiej, uzasadnienia wcześniej wydanego wyroku
– a zatem argumentacji popierającej przyjęte przez nas tezy, konkluzje – mamy do
wyboru dwie metodologiczne drogi: albo
mechanicznie, przez wielokrotne powtarzanie przyswajać sobie tekst wystąpienia,
albo też zastosować tzw. pamięć rozumową (punktową, problemową), polegająca na
tym, że staramy się wniknąć w sens najistotniejszych problemów i ich rozwiązania
na podstawie konkluzywnych argumentów.
Przy zapamiętywaniu mechanicznym
zapomniawszy jednego słówka, zapominamy dalszego ciągu i zacinamy się w całości
swej wypowiedzi; zatem wypadnięcie pojedynczej cegiełki z tej rujnuje cały pracowicie wzniesiony gmach – dlatego tylko, że
nie był on dobrze scementowany.
Pamięć rozumowa jest trwalsza niż mechaniczna. Pamięć modułowa (punktowa),
kodująca wiedzę dotyczącą kilku funkcjonalnie związanych sobą elementów jest
czymś znacznie poręczniejszym do odtworzenia w każdej sytuacji retorycznej wymagającej jej użycia. Działać ekonomicznie to
nie znaczy więc oszczędzać sobie wysiłku
przy każdej sposobności, lecz wysilać się
stosownie do zamierzonego rezultatu, czyli osiągania wartościowych i długotrwałych
celów.

Idąc dalej w naszych rozważaniach należy pamiętać, aby unikać niejasnych i wieloznacznych pojęć i zdań. Być jak najbardziej
precyzyjnym, konkretyzować każdą ogólną
zasadę czy regułę, wywodząc z nich te bardziej konkretne, o empirycznym już charakterze. A także porównywać je z faktami.
Każde zdanie ma przy tym kluczowe centrum grawitacji; może to być jakiś
podmiot czy przedmiot, który winniśmy
bardziej szczegółowo wyjaśnić, podkreślić,
np. zaznaczając to stosowną intonacją lub
modulacją głosu.
Współczesna sztuka argumentacji ceni
umiar i prostotę. Oznacza to celowość
każdego etapu procesu argumentacyjnego,
niezaburzanie jedności kompozycji zbytecznymi ornamentami; należy stosować
umiar w dobieraniu argumentów i umiejętnie wykluczać wszystko, co zbyteczne
dla osiągnięcia celów argumentacyjnych,
a zatem choćby elementów perswazyjnych,
które nie są do tego konieczne.
Wyjaśnianie za pomocą rzeczy nic
niemówiących, pustosłowia bez pokrycia
w dowodach to jeden z największych błędów popełnianych w trakcie prowadzenia
dyskusji.
Sztuka wymowy. Stylistyczna
jasność i stosowność
Nie wystarczy wiedzieć, co należy mówić, ale trzeba też umieć to
w należyty sposób wyrazić, ponieważ i od tej umiejętności w dużym
stopniu zależy wartość i siła przekonywania mówcy. Zachowując
naturalny porządek rzeczy (metodologię argumentacyjną), przygotowując się do (z natury rzeczy
bipolarnego) dyskursu prawnego,
wpierw winniśmy przeanalizować
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siłę i wymowę samych faktów i ich
znaczenie; dalej przygotowujemy
adekwatne środki językowe, by
owe fakty wyrazić, a w kolejnym
etapie bierzemy pod uwagę samą
strukturę procesu argumentacyjnego. Należy pamiętać, że skuteczność wymaga, aby mówcy walczyli
ze sobą wyłącznie za pomocą
faktów i dowodów, które tutaj się
jedynie liczą. Wszystko inne jest tylko zbędnym dodatkiem. Zaletą zaś
dobrego stylu jest jasność; mowa
nie spełnia swojej komunikacyjnej
funkcji, jeśli nie przedstawia jasno
myśli i refleksji. Styl mowy nie może
być ani zbyt przyziemny, nadmiernie kolokwialny, ani też nazbyt
wzniosły, koturnowy; winien być
stosowny do jej przedmiotu. Tę
jasność stylu zapewniają rzeczowniki i czasowniki pospolite. Wyrazy
obce, neologizmy, złożone, niejasne, polisemantyczne należy stosować ostrożnie, wyjaśniając ich
zakres ekstensjonalny. Unikajmy
też generalnych kwantyfikatorów,
nie wyolbrzymiajmy ani nie posługujmy się zdrobnieniami.
Poprawność językowa
Istnieje tutaj, zgodnie z poglądem Stagiryty, pięć warunków:
a) prawidłowe używanie spójników;
b) używanie właściwych konkretnych nazw
poszczególnych rzeczy, a nie ogólników;
c) unikanie wyrazów wieloznacznych;
d) przestrzeganie rodzajów imion i nazw;
e) poprawne wyrażanie mnogości, szczupłości i jedności.
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Stosowność stylistyczna
Właściwy styl nadaje wiarygodność twej
sprawie. Spokój i rzeczowość bez podnoszenia głosu, bez krzyku – bo zewnętrzne symptomy świadczą o charakterze, ale
i wiarygodności mówcy.
Metoda kwestionowania wiarygodności
przeciwnika to działania punktowe, uderzenie w najsłabsze punkty argumentacji
przeciwnika: w jego twierdzenia, przesłanki, świadectwa, przekonania, relacje między
świadectwem a przekonaniem, jego wiarygodność związaną z jego biografią (np. fakt
karalności), użyte kwantyfikatory, przyjęte błędnie założenia, kontekst sytuacyjny
(uwarunkowania, które decydują o adekwatności procesu rozumowania, tj. zgodności wiedzy teoretycznej ze świadectwami
empirycznymi). Przy odpieraniu argumentów przeciwnika możemy wykorzystać
nadmierną skrótowość jego wypowiedzi.
Trudno bowiem objąć równocześnie wiele
rzeczy. Drugi sposób dający przewagę to
szybkość – jeśli przeciwnik nie nadąża, gorzej przewiduje, jego szanse maleją. Trzecim czynnikiem osłabiającym antagonistę
jest gniew, kłótliwość – bo mówcy podnieceni mniej się pilnują. Najłatwiejszym sposobem rozgniewania przeciwnika są brudne
chwyty, w tym demonstracyjne okazywanie
braku szacunku i sprawianie wrażenia, że
chce się mu wyrządzić krzywdę. Należy
unikać chaotyczności wypowiedzi (ratunkiem może być tu logiczna i funkcjonalna
struktura wypowiedzi); trzeba także kontrolować, by teza miała swoje uwierzytelnienie w co najmniej dwóch argumentach
ze źródła, oraz pilnować rzetelności fenomenologicznej co do istoty zjawiska.
Intonacja, artykulacja, gestykulacja ma
znaczenie pomocnicze (teatralne zawieszenie głosu, eksklamacje, pauzy, stawianie
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pytań, często retorycznych). Powinniśmy
stosować te elementy formalne artykulacji
pamiętając, że między ważnymi zdaniami
trzeba czynić przerwy, by mógł wybrzmieć
ich sens. Czasami pauza w wypowiedzi
czyni cuda – jak mawiał słynny komentator i publicysta sportowy Bohdan Tomaszewski.
Mowa składa się generalnie z dwóch
części: w pierwszej używamy języka deskryptywnego, w drugiej argumentacyjnego.
Istnieje bowiem konieczność przedstawienia stanu rzeczy i jego udowodnienia. Nie
można – jak słusznie zauważa Arystoteles
– przedstawić sprawy i jej nie udowodnić
ani udowodnić bez uprzedniego przedstawienia.
Udowadniając czynimy to, by przeprowadzić dowód. Pierwszą z tych części
nazywamy przedstawieniem sprawy, drugą
uwierzytelnieniem, podobnie jak z jednej
strony wyróżniamy problem, a z drugiej –
dowód. W bardziej rozbudowanej formie
mowa składa się ze wstępu, przedstawienia
stanu rzeczy, uwierzytelnienia i epilogu.
Epilog jest rekapitulacją procesu formułowania we wstępie roszczeń etapu
narracyjnego, opisującego stan faktyczny
i argumentacyjnego, obejmującego zarówno dowody na ich poparcie, jak i odrzucenie kontrargumentów – z wytłumaczeniem,
dlaczego nie zasługują na wiarę.
Etapy sądowego sporu
argumentacyjnego
Pierwszy etap to sformułowanie petitum: czego żądamy, o co
wnosimy. Tutaj sygnalizujemy jedynie zasadność owych żądań bez
rozwijania tematu; argumentacja
winna zatem jedynie wskazywać
generalnie na zasadność roszczeń.

Drugi etap to prezentacja wniosków dowodowych z argumentacją
uzasadniającą doniosłość prawną
określonego dowodu, a co za tym
idzie – jego wpływu na końcowe
rozstrzygnięcie i ustalenie właściwego stanu faktycznego oraz
uzasadnienie braku przesłanek
negatywnych dla dopuszczenia
dowodów, takich jak notorium powszechne, sądowe, fakt udowodniony.
Trzeci etap argumentacyjny to postępowanie dowodowe, zestaw
pytań i odpowiedzi zmierzających
do rekonstrukcji istotnych faktów
za pośrednictwem wiarygodnych
źródeł dowodowych.
Pytania są ważnym elementem procesu argumentacyjnego. Ich logika winna
przebiegać wedle przedstawianej wcześniej
metodologii. A zatem najpierw zadajemy
pytania o istnienie faktów, relacje między
nimi, następnie o ich znaczenie, by potem
przejść do pytań o źródła tej wiedzy i jej
rzetelność opartą na stosunku koherencji wertykalnej i horyzontalnej. Należy,
co oczywiste, unikać pytań retorycznych,
a także nie dokonywać konwersji porządku
logicznego pytań, zaczynając np. od pytań
„dlaczego?”, gdy jeszcze nie otrzymaliśmy
odpowiedzi na pytanie „czy?”.
Kolejny etap to narracja, opowiadanie.
Epilog to ogniwo końcowe, podsumowujące, subsumujące wiedzę o faktach pod
wiedzę prawną. Wykorzystujemy tutaj
argumenty empiryczne, uwierzytelniające
istnienie i znaczenie faktów na podstawie
określonych dowodów; objaśniamy, dlaczego stanowisko przeciwnika jest niewiarygodne, przedstawiamy wynik wykładni
podstawy prawnej oraz dokonujemy sub-
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sumcji uzasadniającej jednocześnie zgłaszane roszczenia co do wysokości.
Narracja jest królestwem sądów ontologicznych oraz epistemologicznych. Zdania
opisujące rzeczywistość warunkowane są
zdaniami-argumentami formalnymi i materialnymi.
Należy koncentrować się na zasadniczych, tj. kluczowych momentach narracji,
prezentującej najpierw problemy poznawcze, jakie wystąpiły u zarania danego dyskursu prawnego, a następnie drogę, jaką ów
dyskurs przeszedł, uwzględniając zwłaszcza udowodnione istotne fakty, dowody,
podstawę prawną, subsumcję oraz żądanie
lub uzasadnienie już ustalonych konsekwencji prawnych. W sytuacji refutacji, tj.
podważania trafności argumentacji strony
przeciwnej, należy skupić się na punktach
krytycznych w wypowiedziach adwersarza
– uzasadniając, dlaczego sądzimy, że w rozumowaniu przeciwnika tkwi błąd, i jakiej
jest on natury (logicznej, ontologicznej czy
normatywnej).
Unikanie pułapek i błędów myśli
sofistycznej (erystycznej)
Podstawowe błędy w retoryce i argumentacji to:
a) petitio principii (niedostateczne uzasadnienie);
b) circulus vitiosus (błędne koło);
c) ignoratio elenchi (niezrozumienie stanowiska przeciwnika, błąd odparcia);
d) fallacia accidentis (błąd nieistotności);
e) błąd określenia problemu dialektycznego;
f ) błąd pozornego obalenia tezy;
g) fallacia consequentis (błąd zależny od następstwa);
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h) qui nimium probat, nihil probat (kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie dowodzi);
i) błąd fałszywego założenia;
j) błąd fałszywego lub niekonkluzywnego
dowodu;
k) argumentum (reductio) ad absurdum
(sprowadzenie do niedorzeczności);
l) argumentum ad hominem (ad personam) –
przytyk osobisty, bez związku ze sprawą.
Błędy argumentacyjne – zagadnienia szczegółowe
Dyskusja uczciwie i racjonalnie poprowadzona należy do szlachetniejszych form walki. Tu zwycięża
nie pięść, lecz argument logiczny
i epistemiczny, związany z wiedzą
i doświadczeniem. Argumenty zatem czerpią pełnymi garściami zarówno z wiedzy we wszystkich jej
dziedzinach, jak z doświadczenia
jednostek. Przekonanie formowane na podstawie dyskursu oparte
jest z reguły na dowodach (świadectwach empirycznych oraz racjonalistycznych).
Dowód jest rękojmią poznania.
Chcąc działać rozumnie, musimy
żądać dowodu, ale chcąc działać
i poznawać prawdę – z reguły zatrzymujemy się na dowodach, które
dotychczas nie zawiodły w naszym
doświadczeniu.
Nie zawsze jednak w ferworze walki
werbalnej unikniemy błędów argumentacyjnych (epistemicznych). Arystoteles napisał, że co się tyczy samej argumentacji,
to może być poddana ocenie krytycznej na
pięć sposobów:
a) gdy z przesłanek, w których zawiera się
wniosek, nie wynika ani proponowany
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wniosek, ani w ogóle żaden, ponieważ
wszystkie są fałszywe lub niewiarygodne;
b) gdy wniosek uzyskany z tego rodzaju
przesłanek nie zwraca się przeciwko
tezie (w przypadku refutatio w fazie falsyfikacyjnej);
c) gdy po dodaniu pewnych zdań mógłby
powstać wniosek, lecz dodatki te byłyby
słabsze niż przesłanki i mniej wiarygodne niż wiosek;
d) jeśli wniosek może dojść do skutku, gdy
sie coś odrzuci; bo niekiedy przyjmuje
się więcej niż to jest konieczne. Ważne jednak jest, by to, co odrzucamy,
nie miało silnego świadectwa istnienia
(obecności w świecie zjawisk);
e) gdy się wnioskuje z przesłanek niewiarygodnych i mniej pewnych niż wniosek
albo z takich, które mimo ich prawdziwości są trudniejsze do udowodnienia,
niż sam problem;
Do najbardziej reprezentatywnych, najczęściej występujących błędów w argumentacji zaliczymy:
1) błąd pozornego obalenia tezy
Natura tego błędu ma dychotomiczny charakter; po pierwsze może wynikać z ignoratio elenchi – niezrozumienia
tematu, przedmiotu i przeciwnika; po
drugie może wynikać z nieadekwatności przesłanek, z których wyprowadza
się końcowy wniosek (tezę, konkluzję);
owa nieadekwatność może dotyczyć słabej mocy dowodowej, siły wiarygodnościowej lub słabej transmisji trafności
z przesłanek na wniosek. Często dotyczy
to dowodów, które zdaniem dowodzącego są konkluzywne, a obiektywnie mają
jedynie relatywną czy wręcz poszlakową
wartość. Nadto tego rodzaju błąd może

dotyczyć faktów, które błędnie traktujemy
jako przesłanki bezpośrednio implikujące wniosek, choć z obiektywnego punktu
widzenia tak nie jest. Np. uważamy za
przyczynę wywołania katastrofy budowlanej błędy w projekcie wykonanym przez
architektów, gdy w rzeczywistości przyczyną były błędy wykonawcze i ubytki
materiałowe. Por. też pkt 4 i 12.
2) błąd niewłaściwego określenia problemu dialektycznego
(poznawczego)
Określenie właściwego problemu,
tzw. centrum grawitacyjnego, kluczowego punktu koncentracji dyskusji czy sporu to pierwszy, choć
nie ostatni warunek sine qua non
powodzenia dyskusji i uniknięcia jej
dysfunkcjonalności, prowadzącej
na manowce fałszu.
Problem dialektyczny to problem
epistemiczny, czyli poznawczy.
Musimy zrozumieć, co należy
udowodnić, a następnie podać
dostatecznie mocne argumenty
uzasadniające nasze sądy konkluzywne w miejscu spięcia, czyli
tam, gdzie brakuje porozumienia
i akceptacji lub co najmniej istnieje niewiara, sceptycyzm ze strony
przeciwnika w dyskusji. Gdy niewłaściwie zdefiniujemy problem, tym
samym skierujemy nasze wysiłki
w pole bezużyteczne – gdzie nie
istnieje żaden problem. Przeciwnik
pokona nas wtedy bardzo łatwo,
bo nie będzie nas tam, gdzie powinniśmy być. Zniewolenie naszej
uwagi i koncentracja na rzeczach
bezprzedmiotowych i bezużytecznych rozprasza naszą uwagę
i energię, którą powinniśmy prze-
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kazać w wiązce argumentacyjnej
skierowanej na istotę problemu.
Tak więc każdorazowo, gdy tylko
przeciwnik chce nas sprowadzić
na takie manowce, należy zaoponować i zwrócić uwagę sądowi na
jego dysfunkcjonalne intencje oraz
zabiegi.
3) argumentum ad hominem
Jest to, jak już zauważyliśmy wcześniej,
argument nie rzeczowy, dotyczący istoty
sprawy, lecz emocjonalny, dotyczący człowieka i jego negatywnej oceny, często niewybredny.
Adwersarze intencjonalnie krytykują
często osobę, nie zaś przedstawiane przez
nią stanowisko (przedmiot dyskusji), żywiąc nadzieję na osiągnięcie dwóch celów.
Pierwszy to rozzłoszczenie przeciwnika, by
ten wytrącony z równowagi rozproszył moc
swojej argumentacji; drugi to spowodowanie utraty życzliwości ze strony audytorium
oceniającego – nikt bowiem nie ocenia
dobrze człowieka, który traci równowagę
i wpada w złość czy demonstruje agresję. Tą
podstępną bronią walczą wszyscy demagodzy – odwołujący się do ślepych instynktów
tłumu, zamiast przemawiać logicznymi,
obiektywnymi dowodami adekwatnie do
intelektu słuchaczy. Trzeba także uważać
na styl polemizowania z sądem, czyli władzą orzekającą w danej sprawie. Należy
wówczas na początku stosować argumenty
ad vanitatem, przyjąć postawę życzliwego
sumitowania się. Potem dopiero należy
przedstawić swój rzeczowy argument ekskulpujący – oczywiście pod warunkiem, że
go mamy. Niestety dość często słyszymy
takie „rzeczowe” argumenty w dyskusji
i zamiast zbijać argumenty przeciwnika,
w irytacji staramy się go dotknąć, by przynajmniej tą drogą uzyskać pozorną przewa-
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gę – na drodze jednak zupełnie fałszywej.
Pamiętajmy, że zanim skrytykujemy osobę
nadając jej przymioty negatywnych atrybucji, należy wpierw udowodnić czynności
i zachowania, które uprawniają do wydania
owych sądów atrybutywnych; winny one
być poprzedzone sądami egzystencjalnymi
(czasownikowymi) określającymi i udowadniającymi zachowanie człowieka.
4) ignoratio elenchi
To inaczej błąd nieznajomości, odparcia.
Wszystkie rodzaje błędów sofistycznych
można sprowadzić do błędów odparcia
ignorationis elenchi. To kolejny błąd argumentacyjny, a polega on na niezrozumieniu tezy i argumentów przeciwnika, wobec
czego wysunięta kontrargumentacja trafia
w próżnię niezrozumienia. Jest to więc
błędny stan świadomości polegający na nieznajomości istoty zarzutu i sposobu jego
odparcia, innymi słowy – niezrozumienie
przeciwnika. Por. także dalej – pkt 12.
Polaryzując istotę tego zagadnienia,
można przytoczyć fragment zaczerpnięty
z literatury. Jan Huszcza w satyrze Z dziejów Zapadników opowiada, że kogoś pobito pięciokilogramowym odważnikiem.
Ten wniósł sprawę do sądu, Ale ponieważ
dowiedziono, że odważniki były we właściwym terminie i w przepisowy sposób
zgłoszone do ostemplowania w Urzędzie
Miar i Wag, sprawę umorzono, nie znajdując formalnych podstaw do nadania jej
dalszego biegu.
Oto istota ignoratio elenchi; niezrozumienie, o co chodzi człowiekowi, który
czegoś pragnie dowieść, i kontrargumentacja trafiająca w próżnię, niepodważająca
argumentów i niewycelowana w jego tezę.
To też problem uogólnienia w sądach atrybutywnych w incydentalnych przypadkach
lub przyjęcia ad hoc sądu apriorycznego,
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bez weryfikowania konkretnego przypadku. Np. orzeczenia dotyczące przyjmowania za niewiarygodne a priori zeznań
narkomanów czy będących pod wpływem
alkoholu.
Jak słusznie zauważa Arystoteles, sofizmaty zależne od tego, czy coś jest wyrażone tylko pod pewnym względem,
czy w sensie bezwzględnym, ogólnie czy
konkretnie – są oczywistymi przypadkami
ignoratio elenchi, gdyż zarówno twierdzenie,
jak i przeczenie nie odnoszą się z natury
rzeczy do tego samego.
Jak sprawdzić, że mamy do czynienia z ignoratio elenchi? Najpierw trzeba zbadać, czy sądy są
niekonkluzywne – wniosek powinien bowiem wynikać z przyjętych
przesłanek, tak żeby był konieczny, a nie tylko żeby się takim wydawał. Następnie należy zbadać
poszczególne części definicji, gdyż
niektóre z sofizmatów zależnych
od języka polegają na podwójnym
znaczeniu, jak np. wieloznaczność
słów i zdań, błąd podobnych form
słownych. Słowo powinno być takie
samo jak rzecz, którą określa, jeśli
elenchos czy wniosek ma być przeprowadzony prawidłowo. Trzeba
unikać pułapek myśli sofistycznej
tak u siebie, jak i u adwersarza,
który zazwyczaj chce stworzyć
pewien pozór – najchętniej przez
elenchos, tzn. przeciwdowód. Ale
czasami mówca podejmuje także
próby wykazania, że wykrył jakiś
fałsz w naszym sposobie myślenia.
Niekiedy usiłuje zmusić nas do paradoksalnych, sprzecznych wypowiedzi czy wreszcie próbuje zmusić
nas do popełnienia solecyzmów,

tzn. niegramatycznych wyrażeń
o błędnej składni.
Dwa są sposoby odpierania twierdzeń:
fallacia dictionis oraz fallacia extra dictionis.
Jedne zależą od języka, a drugie są od języka niezależne, mają bardziej ontologiczny
charakter.
5) paralogizmy pozajęzykowe
To np. fallacia accidentis (błąd uwydatnienia przypadkowego szczegółu, nieistotnej cechy); fallacia consequentis – błąd
zależny od następstwa, który wywodzi się
z przekonania o odwracalnym stosunku następstwa przyczyny i skutku. Gdy bowiem
jest A, to musi być B, wobec tego sądzi się,
że jeśli jest B, to musi być A. Chcąc udowodnić, że kobieta jest prostytutką, przyjmuje się jako dowód symptomy takie jak
to, że spacerowała w nocy ładnie ubrana,
ale odnosi się to przecież do wielu osób
spacerujących w nocy. Podobnie trudno
zakładać, ze jeżeli ktoś powoduje wypadek
drogowy w sobotnią noc, to na pewno był
nietrzeźwy.
6) non causa pro causa
Mamy z tym do czynienia wówczas,
gdy to, co nie jest przyczyną, włącza się do
dowodu jakby nią było – a zatem nieznajomość wiązek przyczynowo-skutkowych
to też wyraz omawianego błędu. To samo
dotyczy tworzenia z wielu pytań jednego
i formułowanie jednej odpowiedzi. Nie dostrzega się, że istnieje wiele różnych pytań
i podaje się tylko jedną odpowiedź, tak jakby to było jedno pytanie – jest to świadoma
selekcja, pominięcie odpowiedzi na niewygodne pytania.
7) petitio principii
Kolejny ważny błąd, którego powinniśmy unikać w argumentacji, to petitio prin-
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cipii; jest to bardzo często występujący błąd
niedostatecznego uzasadnienia. – „Proszę
dowieść, że pole powierzchni kuli jest równe poczwórnemu polu jej koła wielkiego”.
– „Daje słowo honoru, że tak jest, panie
profesorze”. Tak mógłby wyglądać egzamin z każdego przedmiotu, gdybyśmy zrezygnowali z dostatecznego, obiektywnego
nakazu uzasadniania naszych tez, akceptując bezkrytycznie byle jakie sądy wysuwane
na ich poparcie.
Jak zauważa Arystoteles, co się tyczy
żądania podstawy (petitio principii), to jak
się zdaje możliwe jest na pięć sposobów:
najbardziej oczywiste, gdy się właśnie tego
żąda, co ma być udowodnione. W tym przypadku, gdy się rzecz sama nazywa, może
być petitio łatwo wykryte, trudniejsze jest
natomiast do wykrycia w przypadku synonimów. Po drugie, jeśli żąda się dowodu
ogólnego, podczas gdy trzeba coś udowodnić w poszczególnym przypadku. Po trzecie,
jeśli żąda się, ażeby to, co ma być udowodnione ogólnie, było udowodnione dla poszczególnego przypadku. Dalej, jeśli żąda
się podziału problemu; a w końcu – gdy
z dwóch rzeczy nawzajem ze sobą związanych w sposób konieczny żąda się jednej.
Sofizmat opierający się ma petitio principii powstaje z niezdolności przeciwników
do utworzenia sobie jasnego pojęcia tego,
co identyczne i tego, co różne lub choćby
analogiczne (podobne).
8) błąd co do tożsamości przedmiotu
poznania, poziomu konkretności i rodzaju poznania prezentowanej wiedzy
Często chcąc ominąć błąd petitio percipii, rozpędzamy się za bardzo wpadając
w inny rodzaj błędu zwany circulus in demonstrando lub circulus vitiosus. Np. prawdziwości wiary muzułmańskiej dowodzi się
na podstawie świętości Koranu, a świętości

54

Koranu – na podstawie prawdziwości wiary
muzułmańskiej. Mówimy że ktoś jest winny zabójstwa z uwagi na to, że jest mordercą. Nie wnosi nam to stwierdzenie niczego
nowego w sensie argumentacji uzasadniającej ową pierwszą konstatację.
9) dowód z braku dowodów
Dowód na podstawie braku dowodów nie musi być dysfunkcjonalny; wręcz
przeciwnie – brak dowodów w procesie
cywilnym oraz karnym daje podstawę do
twierdzenia, że pozwany lub oskarżony nie
jest winny popełnienia zarzucanego mu
czynu lub innego zakazanego zachowania.
W związku z ciężarami dowodowymi i zasadą kontradyktoryjności brak dowodów
oznacza brak wiarygodności formalnej żądań tego, kto wywodzi skutki prawne ze
swych twierdzeń.
10) qui nimium probat, nihil probat
Kolejny błąd wywodzi się z paremii: qui
nimium probat, nihil probat – kto dowodzi za wiele, nie dowodzi niczego. Można
powiedzieć, że kto próbuje objąć za wiele,
ściska słabiej; poszukujemy zatem argumentów konkluzywnych albo relatywnych
z wysokim stopniem prawdopodobieństwa.
Jest to prakseologiczna uwaga sugerująca,
że powinniśmy w naszej argumentacji skupiać się na dowodach konkluzywnych lub
wysoce prawdopodobnych, nie dywagując
w sposób nadmierny, np. posługując się
środkami pobocznymi, takimi jak choćby
dygresja.
Warto zapoznać się z zabawną ilustracją
tej zasady, zwłaszcza w tych przypadkach
gdy chodzi o dowód na podstawie braku
dowodów. Dwoje świadków widziało, że
pan kradł – mówi sędzia do oskarżonego.
– Cóż z tego – odpowiada tamten, ale dwa
miliardy ludzi nie widziało, żem kradł. Czy
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sędzia da wiarę dwojgu przeciwko dwóm
miliardom?
Prawda nie jest demokratyczna w tym
sensie, że nie zależy do większości. A zatem czasami brak dowodów prawdziwości
jakiejś tezy nie może służyć za dowód jej
fałszywości. Ale nie zawsze.
11) fallacia accidentis

Często się zdarza w dyskursie, że
zwracamy uwagę na cechę nieistotną dla rozważanego zagadnienia, pomijając jednocześnie cechy
ważne, a przez to wypaczając całą
dyskusję. Błąd taki nazywamy za
Arystotelesem fallacia accidentis;
jest to błąd przeciążenia dyskusji
argumentami nieistotnymi, przypadkowymi szczegółami lub takimi
okolicznościami i dowodami, które
nie muszą być już prezentowane
z uwagi na fakt ich udowodnienia. Pamiętajmy, że fakty winniśmy
identyfikować przyjmując kryteria
funkcjonalne – tj. w taki sposób, by
ustalić ich istnienie lub znaczenie
w oparciu o cechy istotności dla
rozwiązania określonego problemu poznawczego lub deontologicznego. Jak słusznie zauważa
Zbigniew Łubieński, umieć znaleźć
nerw zagadnienia dyskutowanego
i nie tracić go z oczu w toku całego sporu teoretycznego pomimo
wielu dygresji wyjaśniających – to
rzecz świadcząca o profesjonalizmie wysokiej próby, gwarantująca
już w połowie wartościowy wynik
dyskusji. Ten nerw w trakcie dyskusji
może zmieniać swoje faktologiczne
oblicze, gdyż pewne rzeczy udowadniamy w trakcie prowadzonej dyskusji i należy przechodzić

do okoliczności, które jeszcze nie
zostały uwiarygodnione, a stanowią problem dialektyczny; zatem
w trakcie dyskusji horyzont problemowy zmienia się w zależności od
prezentacji świadectw gruntujących
określone przekonania, potrzebne
do zbudowania spójnego systemu
konkluzji; to co było na samym
początku problemem, przestaje
nim być np. po uznaniu i dojściu
do porozumienia z przeciwnikiem
w dyskusji co do prezentowanych
faktów i wygłaszanych sądów. To
proces kondycjonalizacji (warunkiem przekonania o słuszności jest
dojście do elementarnych przekonań – przesłanek tworzących spójną sieć końcowego przekonania).
Powtórzmy: przygotowanie do
dyskusji, argumentacji to przygotowanie do właściwego stawiania
istotnych pytań i znajdowania na
nie wiarygodnych, autentycznych
i rzetelnych odpowiedzi; jest to więc
budowanie wiedzy mogącej zyskać
intersubiektywną akceptację.
12) fałszywe założenie
Niekiedy dyskusja bywa jałowa wskutek
fałszywego założenia implicite przyjmowanego przez obu dyskutantów. Jest to kolejny
przykład przywoływanej wcześniej ignoratio elenchi (por. pkt 1 i 4).
Zakładamy hipotezę najmniej prawdopodobną i wszystko czynimy, by znaleźć dla
niej jakikolwiek dowód. Dzieje się to w sytuacji, gdy zakładamy istnienie określonych
faktów-przesłanek, rzeczy samych w sobie,
które z empirycznego punktu widzenia są
mało wiarygodne w danym kontekście sytuacyjnym. Czyniąc takie założenie, pro-
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wadzimy nasz proces poznawczy w ślepy
zaułek. Przywiązując się jednak do zakładanej wstępnej tezy – wbrew świadectwom
lub faktom – możemy w takim procesie dostrzegać te fragmenty, które ją potwierdzają, a pomijać (świadomie lub intuicyjnie) te
dowody, które jej przeczą, zatem w danej
sytuacji nie są nam na rękę.
Błędne założenie to próba weryfikowania – a choćby nawet falsyfikowania
– hipotezy, która nie ma wystarczającego
potencjału bądź empirycznego (bazowego),
bądź uniwersalnego, racjonalistycznego.
Ewentualnie przyjmowane racjonalistyczne założenie jest nieadekwatne do pojawiających się symptomów, znaków, dowodów
empirycznych. Proces tzw. kondycjonalizacji jest tutaj zatem nadmiernie abstrakcyjny. W dyskursach prawnych nierzadko
może to występować w tych sekwencjach
rozumowania, które penetrują zjawisko
motywów i przyczyn wystąpienia określonego negatywnego skutku, np. pozbawienia
człowieka życia. Założenie, że np. zabójstwa mógł dokonać ktoś, kto kiedyś został
oblany wodą z kałuży przez przejeżdżający
nieopodal samochód prowadzonego przez
kierowcę, który później został zabity, byłoby wszakże zbyt dowolnym wyjaśnieniem.
Poszukiwanie motywów jest kluczowym
ogniwem procesu poznawczego i próby
zrozumienia, dlaczego coś się wydarzyło
– jednak i w tym zakresie występują bardziej lub mniej prawdopodobne motywy
działania.
Pamiętajmy, że uczestnicząc w rozmaitych dyskursach warto zawsze
wiedzieć, na którym z uczestników
w poszczególnych fazach dyskusji spoczywa ciężar dowodu (onus
probandi) – zwłaszcza wówczas,
gdy oponentowi pozostawia się
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prawo wysuwania kontrargumentów bez konieczności dowodzenia prawdziwej tezy. I tak, jeśli
jeden z dyskutantów wygłasza jakieś twierdzenie paradoksalne, tj.
sprzeczne z popularnym i naturalnym poglądem na daną sprawę,
to właśnie na nim – a nie na jego
przeciwniku – spoczywa obowiązek
dowodu. Obrońcy poglądu typowego, intersubiektywnie dotychczas akceptowanego wolno zbijać
argumenty przeciwnika, nie przytaczając dowodów na korzyć własnej, pozytywnej tezy; może jednak
to uczynić poprzez odwołanie się
do argumentów źródłowych. Podobnie jest z dyskursem prawnym
przy istnieniu domniemań faktycznych, a tym bardziej prawnych (art.
231 i 234 kpc).
13) Argumentum (reductio) ad absurdum
To inaczej sprowadzenie sprawy, poglądu do niedorzeczności. Tam, gdzie nasza
argumentacja błądzi w istotny lub rażący
sposób, może nas spotkać przeciwdowód
pośredni przeciwnika zwany reductio ad
absurdum. Nie dowodzi się tu samej tezy
bezpośrednio, lecz przypuszcza się, że jest
błędna – i pokazuje, że z tego założenia wypływa błędny wniosek, sprzeczny z uznaną
lub nawet oczywistą prawdą, a więc niedorzeczny. Jest to zatem transmisja argumentacji z tezy na jej konsekwencje, które są
w sposób oczywisty absurdalne.
Przykład: gdy prokurator zarzuca oskarżonemu, że pobił dwóch rosłych, liczących
po 190 cm policjantów, sam ważąc 55 kg
i mierząc wszystkiego 167 cm – wydaje się
to nam absurdalne, choć przecież nie jest
całkiem niemożliwe.
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14) błąd epistemiczny
Błąd ten dotyczy uzyskania nieprawdziwego przekonania za pośrednictwem
fałszywych dowodów. Według Arystotelesa dowód jest fałszywy w poczwórnym
znaczeniu:
a) gdy wydaje się, że prowadzi do wniosku,
a w rzeczywistości tak nie jest (sylogizm
taki nazywa się erystycznym);
b) gdy wprawdzie prowadzi do wniosku,
ale do takiego, który nie dotyczy omawianego tematu, co się zdarza głównie
w przypadku reductio ad impossibile
(brak adekwatności reguły uniwersalnej
względem faktu empirycznego);
c) gdy wprawdzie odnosi się do problemu, ale go nie rozwiązuje z uwagi na
niewłaściwie przyjętą metodę lub brak
konkluzywnosci świadectw, jaka obowiązuje w danej dyscyplinie wiedzy –
np. dowód niemedyczny brany jest za
medyczny;
d) wniosek został osiągnięty za pomocą fałszywych przesłanek. W tym przypadku

wniosek będzie prawdziwy bądź fałszywy, bo wniosek fałszywy wynika zawsze
z fałszywych przesłanek, natomiast
wniosek prawdziwy może wynikać nawet z fałszywych przesłanek.
Jest więc jasne, że w badaniu dowodu jako takiego przede wszystkim należy pytać, czy prowadzi
on do wniosku istotnego dla rozstrzygnięcia probemu poznawczego; po drugie, czy wniosek jest
prawdziwy, czy fałszywy; po trzecie
wreszcie – z jakich składa się przesłanek. W tym ostatnim pytaniu
chodzi o autentyczność formalną dowodu oraz jego rzetelność
materialną. Rzetelność wiąże się
z metodą rozumowania przyjmowaną w ramach stosowanego dowodzenia. Rzetelność dowodu to
zaś określenie i badanie warunków
prawdziwości danego zdania, konstatującego istnienie lub znaczenie
danego stanu rzeczy.
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W

artykule poruszono kwestię
historycznej ewolucji teorii
wykładni prawa w Polsce. Opracowanie
przedstawia możliwość historycznego
ujęcia rozwoju wiedzy o wykładni prawa
w trzech podstawowych okresach oraz dokonuje syntetycznej charakterystyki podstawowych koncepcji teoretycznych w tym
przedmiocie.
Słowa klucze:
Teoria prawa; teoria wykładni prawa;
egzegeza prawnicza
I. Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie
obecnego stanu rozwoju polskiej egzegezy
prawniczej; zatem tego fragmentu jednej
z ogólnych nauk prawoznawstwa – teorii
prawa – w postaci teorii wykładni prawa,
która grupuje poszczególne, konkretne
teorie i filozofie wykładni. W zamyśle ma
stanowić próbę przeglądu stanu aktualnego
dorobku polskiej myśli egzegetycznej, ale
z oczywistych przyczyn – uwarunkowanych
przyczynkarskim charakterem opracowania
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Proces unifikacji polskiej
egzegezy prawniczej –
próba podsumowania
– o cechach bardziej sprawozdawczych niż
próba jednoznacznej oceny szansy powodzenia dominującego w badaniach nurtu
integrującego ujęcia wykładni1, gdzie próbuje się łączyć dominujące ujęcie derywacyjne oraz klaryfikacyjne interpretacji2.
Por. M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa [w:] Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 2011/2, passim oraz
M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita,
B. Kanarek, A. Municzewski, Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009/4, passim
i M. Zieliński, Derywacyjna koncepcja wykładni
prawa jako koncepcja zintegrowana, [w:] Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006/3,
passim.
2
Wypada wyjaśnić, że na potrzeby niniejszego opracowania terminy: wykładnia i interpretacja używane są jako tożsame, choć należy mieć oczywiście
na uwadze to, że poszczególne teorie wykładni
prawa co do zasady interpretację traktują jako nazwę podrzędną wobec ekstensjonalnego terminu:
wykładnia prawa. W teorii klaryfikacyjnej wykładnia ograniczona jest jedynie do pracy z tekstem
prawnym za pomocą metod wykładni prawa (tzw.
dyrektywy I stopnia, w odróżnieniu od dyrektyw
preferencji, II i reguł wnioskowań prawniczych,
które nie są uznawane za odpowiadające nazwie:
wykładnia prawa). W teorii derywacyjnej wykładnia prawa definiowana jest jako zbiór działań in-
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Już w tym miejscu należy zatem wyjaśnić, że choć dla popularnego obecnie
zwracania uwagi na operatywny aspekt
wykładni prawa, co ma miejsce z uwagi
na liczne spostrzeżenia i odniesienia do
multicentrycznego charakteru współczesnej rzeczywistości prawniczej (bez szerszej oceny w przedmiocie sporów o status
samego systemu prawa, jako monocentrycznego o elementach multicentrycznych, multicentrycznego co do istoty lub
monocentrycznego ewoluującego w kierunku multicentryzmu), w opracowaniu
skupiono się na stanie obecnych rozważań akademicko-doktrynalnych w przedmiocie wykładni prawa. Kwestia ta jest
niekiedy akcentowana bądź jako problem,
bądź jako cecha polskiej refleksji egzegetycznej. Rzecz dotyczy faktu, że sfera
wykładni operatywnej oraz rozwiniętych
(i – w przypadku np. teorii derywacyjnej –
niezwykle rozbudowanych metodologicznie) koncepcji teoretycznych pozostaje,
jak zauważają niektórzy badacze, „ważna
sama dla siebie”3. Nie ma zatem znaczenia, czy relacja ta pozostaje ograniczona
do wzajemnej koherencji między praktyką
prawa a stanem dorobku polskiej myśli
egzegetycznej, która jest bogata i niezwykle rozwinięta. W literaturze wymienia
się co najmniej dziewięć teorii wykładni
prawa, do czego wypada dodać dwa ujęcia nowo rozwijane, z czego łącznie aż
cztery wydają się posiadać status dominujący lub co najmniej główny w rozwoju
naukowym całej polskiej teorii wykładni
terpretacyjnych (I rzędu) oraz wnioskowań prawniczych. Tak też ujmowano wykładnię w okresie
przedwojennym, o czym w dalszej części opracowania.
3
Cyt. i por. A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski, Czy
koniec teorii prawa? [w:] P. Jabłoński (red.), Czy
koniec teorii prawa?, Wrocław 2011, s. 22 i passim.

prawa4. Jak wynika z dotychczasowych
analiz w przedmiocie sposobu i zakresu
adaptacji poszczególnych teorii wykładni
prawa w praktyce wykładni operatywnej5,
aczkolwiek prowadzonych w niewielkim
zakresie (nad czym można jedynie ubolewać), stan wiedzy teoretycznoprawnej
w tym przedmiocie w ograniczony sposób
przekłada się na praktykę działań interpretacyjnych organów stosowania prawa,
przede wszystkim, co najbardziej interesujące, z oczywistych powodów, typu sądowego.
W tym wszystkim szczególny charakter posiada oczywiście teoria klaryfikacyjna, która będąc pierwotnie deskryptywna
uzyskała status normatywnej wobec wykładania jej założeń na studiach prawniczych
w okresie PRL. W tym stanie rzeczy stała
się po prostu dominująca i przez praktyków
zrównana z wykładnią prawa w ogóle, co
jest przecież znaczącym uproszczeniem od
strony naukowej, ale faktem, jeśli ma się na
względzie praktykę wykładni operatywnej.
Podsumowując: artykuł ma przedstawić stan polskiej myśli egzegetycznoprawnej. Taka kompilacja
może być uznana za celową, jeśli
w syntetyczny sposób zostanie ukazana ewolucja polskiej myśli egzegetycznoprawnej. Pracę tę można
więc potraktować jako po części

4

5

Por. zestawienie dokonane przez M. Zielińskiego,
w: M. Zieliński, Współczesne problemy wykładni prawa, Państwo i Prawo 1996/8-9, s. 9 oraz
w: A. Kotowski, O potrzebie deskryptywnej teorii
wykładni prawa, Państwo i Prawo 2014/5, passim.
Tak m.in. J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia
znamion przestępstw. Propozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009,
s. 79 i nast. oraz A. Kotowski, Adaptacja teorii wykładni prawa w praktyce orzeczniczej Izby Karnej
Sądu Najwyższego [w:] M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki (red.), Pro Scientia Iuridica, Lublin 2014, passim.
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wręcz historiograficzną, od strony
egzegetycznej. Potrzeba jest niekwestionowana, a materia interesująca, przede wszystkim gdy wziąć
pod uwagę, że według stanu na rok
2015 polska teoria wykładni prawa
stoi wobec co najmniej dwóch wyzwań: integracji dotychczasowych
ujęć (co wpisuje się w powszechną
tendencję unifikacyjną w nauce na
poziomie ogólnym) oraz rozwoju
dyskursu teoretyczno-dogmatycznego, co w jakiejś mierze musi się
przełożyć na ewolucję praktyki prawa, także w kontekście podejmowanych działań interpretacyjnych.
II. Rys historyczny polskiej teorii
wykładni prawa
Jak podaje się w literaturze przedwojennej z zakresu teorii prawa, nauka o wykładni prawa rozwinęła się stosunkowo
późno jako samodzielna, oderwana od
hermeneutyki ogólnej, dziedzina prawoznawstwa – tzn. hermeneutyka prawnicza6,
która uwzględniałaby specyfikę egzegezy jurydycznej7. Nie stała się samodzielną nauką w gronie dyscyplin naukowych
prawoznawstwa, ale po dziś dzień teoria
wykładni prawa traktowana jest jako zasadniczy składnik teorii prawa (można ją
wskazać jako jeden z trzech filarów teorii
prawa obok teorii normy prawnej8 oraz
teorii stosowania prawa). Stało się tak być
może dlatego, że pierwotnie, w XIX wieZ kolei Hugues Rabault wyróżnia tzw. hermeneutykę prawniczą swobodną i egzegetyczną
(sensu stricto), por. H. Rabault, Granice wykładni
sędziowskiej, Warszawa 1997, s. 21.
7
Za: E. Waśkowski, Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936, s. 9.
8
Wraz z teorią powstawania normy, czyli tworzeniem prawa.

ku, nie wyróżniano osobnej hermeneutyki prawniczej, lecz adaptowano to, co jest
relewantne dla prawoznawstwa z hermeneutyki ogólnej. To bardzo ważne, gdyż
pierwotnie wykładnia prawa prowadzona
była w istocie w nurcie sensu largissimo,
wedle słynnej (już powojennej) typologii
J. Wróblewskiego9. Koresponduje to ze spostrzeżeniem E. Waśkowskiego, że przed II
wojną światową wykładnię prawa rozumiano jako „całokształt metod, za pomocą
których dochodzi się do zrozumienia wytworów ducha ludzkiego10”. Była to więc
skrajna opozycja względem klaryfikacyjnej
adaptacji myśli o wykładni z okresu powojennego, w której przeciwstawia się stan
wykładni (utożsamiając go ze stanem polisemii) sytuacji izomorfii (zatem niewymagającej wykładni sytuacji ‘bezpośredniego
rozumienia’ tekstu). Z kolei Artur Kozak
podawał, że koncepcje w polskiej jurysprudencji mają charakter hermeneutyczny i racjonalistyczny lub hermeneutyczny
i analityczny. Hermeneutyczne koncepcje
polegają na rozumieniu tekstu i języka,
racjonalistyczne odwołują się w procesie
interpretacji tekstu do konstruktu racjonalnego prawodawcy11.
Rozwój polskiej myśli egzegetycznej
można podzielić na trzy podstawowe okresy:
1) okres przedwojenny, tj. do
II wojny światowej, kiedy to wśród
autorów zajmujących się teorią wykładni prawa wymienia się przede
wszystkim Eugeniusza Waśkowskiego oraz Sawę Frydmana (po

6
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Por. T. Spyra, Granice wykładni prawa, Kraków
2006, s. 102.
10
Cyt. W. Wundt, Logik, II B, 1895, s. 82, za:
E. Waśkowski, dz. cyt., s. 12.
11
Por. A. Kozak, Pojmowanie prawa w teorii wykładni, Wrocław 1997, s. 9 i 10.
9
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wojnie Czesław Nowiński)12. Jest to
okres, w którym wykładnia przedstawiana jest jako prowadzona
w nurcie sensu largissimo; oparta na hermeneutyce prawniczej
zapewnia egzegecie najszerszy
zakres i najszerszą swobodę podejmowania działań interpretacyjnych.
Kluczowe, a dla niektórych współcześnie nie do przyjęcia, jest założenie w istocie o konstruowaniu
reguły (podkr. A.K.), a nie jedynie jej
dekodowaniu. W nurcie wykładni
hermeneutycznej mamy do czynienia z nielingwistyczną koncepcją
normy prawnej, która nie wyłącza
wcale ujęcia lingwistycznego (stanowi ono jej komponent)13, ale
gdzie komponenty pozatekstowe
działań interpretacyjnych ( jak aksjologia, uwarunkowania kulturowe a przede wszystkim słuszność
i sprawiedliwość) stają się samodzielnymi podstawami walidacyjnymi na równi lub subsydiarnie
(nie ma to znaczenia, gdyż zyskują
legitymację walidacyjną) z tekstem
prawnym. Natomiast w ujęciach
sensu largo (nie mówiąc już o sensu stricto) wykładni norma jest zawsze wyrażeniem językowym (a nie
znaczeniem wyrażenia) i powyższe elementy pozatekstowe tracą
podmiotowość, stając się dyrektywami preferencji znaczenia w polisemicznie rozumianym tekście
(zawsze, w ujęciu derywacyjnym
Por. także: Por. S. Frydman, Dogmatyka prawa
w świetle socjologii. Studjum pierwsze: o wykładni
ustaw, Wilno 1936, passim.
13
Zagadnienie nielingwistycznej koncepcji normy
prawnej wymaga osobnego opracowania i z natury
rzeczy w tym artykule musiało być potraktowane
niezwykle syntetycznie.
12

– sensu largo lub wtedy, gdy taka
sytuacja ma miejsce – jak w ujęciu
sensu stricto – klaryfikacyjności wykładni).
W okresie przedwojennym mamy do
czynienia ze współcześnie wyróżnianymi
tzw. opisowymi teoriami wykładni prawa14.
Bazują one na sposobie charakterystyki działań wszystkich interpretatorów prawa, bez
specjalistycznego rozróżniania na wykładnię doktrynalną i operatywnie pojmowaną
wykładnię skorelowaną jedynie z procesami
stosowania prawa. Ich podstawowa różnica
względem teorii (niekiedy określanych mianem filozofii) wykładni konstruowanych
w sposób normatywny jest chęć tego oddania stanu pożądanych w danym porządku
prawnym działań interpretacyjnych, a nie
narzucaniu określonych postulatów epistemologiczno-prawnych, a wskutek czego także ontologiczno-prawnych. Co interesujące,
zakładało się jednak przekształcenie teorii
opisowych w normatywne wskutek aklamacji ich założeń przez wspólnotę prawniczą
(do takiego manewru wprost odwołuje się
w swej pracy E. Waśkowski15); warto zaznaczyć, że dokładnie w taki sposób swój status
zmieniła w okresie powojennym – patrz pkt
II – teoria klaryfikacyjna (semantyczna) J.
Wróblewskiego. Wspólna cecha teorii wykładni z tego okresu to przede wszystkim:



bazowanie na dorobku XIX-wiecznej
myśli egzegetycznej (z silną transpozycją reguł logiki formalnej);



prowadzenie wykładni w nurcie hermeneutycznym;

 podział wykładni na stadia: słowne i realne oraz (włączane do definicji wykład-

Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii
prawa, Warszawa 1969, s. 232.
15
Por. E. Waśkowski, dz. cyt., s. 20.
14
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ni, będące odpowiednikiem inferencji
prawniczej): logiczne rozwijanie norm;



silna chęć do opisu tego, jaka praktyka
wykładni jest, jak działania interpretacyjne są podejmowane, a nie jakie mają
być; teoria wykładni to nauka w myśl
klasycznej metodologii nauk, tj. opis
działań interpretacyjnych jako pewnego
zjawiska do opisania, a nie dostarczenie
egzegetom (przede wszystkim organom
stosowania prawa) zestawu narzędzi do
pracy z tekstem prawnym i tym samym
– werbalnie jawne lub nie – uwikłanie
filozoficzne.

2) okres powojenny, który można oczywiście potraktować w sposób ciągły; jednak
historiografia dąży do wyszczególniania
dat granicznych, uwzględniających to, które można wskazywać jako pewne zdarzenia
przełomowe, kształtujące określone sekwencje historyczne. Takie właśnie ujęcie
musi być wykorzystane do przedstawienia
faktów świadczących o rozwoju polskiej
myśli egzegetycznej, szczególnie że – określając rzecz kolokwialnie – tuż po II wojnie
światowej w kwestii nauki o wykładni prawa
po prostu niewiele się działo. Polską myśl
egzegetyczną można również oddzielić na
etap przed i po Jerzym Wróblewskim, którego teoria klaryfikacyjna wpłynęła na polską teorię wykładni (i teorię prawa w ogóle)
w takim stopniu jak – szukając właściwej
paraleli oddającej skalę relacji – teoria Hansa Kelsena na kontynentalną kulturę prawną. Można bez cienia przesady stwierdzić,
że po Wróblewskim nic już nie jest takie
samo w kwestii wykładni prawa, zwłaszcza
że koncepcyjnie teoria klaryfikacyjna niemal wywracała do góry nogami założenia
przedwojenne (o czym dalej). Ramy graniczne tego okresu można podsumować
więc jako datę publikacji „Zagadnień teo-
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rii wykładni prawa ludowego”16, czyli rok
1959. Natomiast ciekawa sprawa ma się
z próbą określenia daty granicznej umownie kończącej okres powojenny. Wydaje się,
że można przyjąć za taką datę wskazanie
M. Zielińskiego17, tj. zakończenie czegoś,
co w literaturze określa się mianem okresu
konfrontacyjnego dwóch głównych teorii
wykładni prawa, tj. przeciwstawianie teorii
derywacyjnej18 teorii klaryfikacyjnej. W takim ujęciu byłby to rok 1984, w którym
ukazuje się artykuł K. Płeszki i T. Gizberta-Studnickiego „Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji”19. Umownie więc płynne
przejście do próby łączenia dwóch podstawowych dla polskiej myśli egzegetycznej
teorii wykładni prawa kończyłoby okres
powojenny, biorąc za kryterium to właśnie uwarunkowanie historyczne. Innym
posunięciem mogłoby być wskazanie roku
1995, kiedy to ukazała się ostatnia samodzielna teoria wykładni prawa (tzw. poziomowa – R. Sarkowicza20). Lepsze jest
jednak uznanie wspomnianego roku 1984;
po pierwsze, ponieważ właśnie po ukazaniu się tego opracowania w polskiej teorii
prawa pojawia się próba unifikacji różnych
16

Por. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni
prawa ludowego, Warszawa 1959, passim.

Por. M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich
teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011/2, s. 99.
18
Jako genezę koncepcyjną wskazuje się opracowanie Z. Ziembińskiego: Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966, passim, przedstawienie
zaś teorii w pracy: M. Zieliński, Interpretacja jako
proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań
1972, passim.
17

Por. K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Dwa ujęcia
wykładni. Próba konfrontacji, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych, nr 20, Kraków 1984, passim.
20
Por. R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu
prawnego, Kraków 1995, passim.
19
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we determinanty rozstrzygnięcia,
a aksjologię i słuszność traktujących jako dyrektywy wyboru
(preferencji) znaczenia w sytuacji
polisemii tekstu, nie zaś jako samodzielną podstawę walidacyjną
w sytuacji logicznego rozwijania
norm23; tym samym teorie te posługują się wspólnie paradygmatem odczytywania – na poziomie
przepisów prawa – znaczenia lub
jego dekodowania (w przypadku
typu derywacyjnego);

koncepcji (np. klaryfikacyjności i derywacyjności) oraz teorii wykładni, po drugie po
dziś dzień pojawiają się próby konstruowania teorii nowych21. Jak pisze M. Zieliński,
różnorodność koncepcji teoretycznych jest
cechą polskiej refleksji teoretycznoprawnej
i świadczy o traktowaniu egzegezy prawniczej jako ważnej, jeśli nie podstawowej problematyki rodzimej teorii prawa (pomijając
tę stricte filozoficznoprawną).
Okres powojenny ukształtował więc
obecny stan naukowej refleksji nad
egzegezą prawniczą. Odznacza się
następującymi cechami:

 dominacją teorii wykładni prawa

w odmianie klaryfikacyjnej (teorie semantyczna intensjonalna
i semantyczna ekstensjonalna24)
oraz derywacyjnej (sensu largo):
teorie derywacyjna M. Zielińskiego
i derywacyjno-walidacyjna L. Leszczyńskiego25. Tym samym drugorzędny staje się nurt teorii wykładni
opisowy lub hermeneutyczny.

przede wszystkim – wielością
koncepcji i budowanych w ich duchu poszczególnych teorii wykładni
prawa. J. Wróblewski wskazywał, że
jest to immanentna cecha polskiej
refleksji egzegetycznej22;



 tworzeniem teorii wykładni prawa głównie w formie postulatywnej
(dyrektywnej/normatywnej);

 tworzeniem teorii wykładni pra-

wa osadzonych przede wszystkim
w filozofii prawa pozytywnego, słabo uwzględniających pozatekstoPor. M. Matczak, Innowacyjność w interpretacji
prawa jako reakcja na zmiany w rzeczywistości –
wstęp do rozważań teoretycznych nad rozumieniem tekstu prawnego [w:] Normalność i kryzys
– jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficznoprawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, pod red. J. Oniszczuka, Warszawa
2010, oraz tenże: Tekst prawny jako opis świata
możliwego. Rozważania o statusie ontologicznym
normy prawnej, http://knfpifs.files.wordpress.
com/2012/11/matczak_tekst_prawny_jako_opis_
lodz2012_knfp.pdf z dnia 24-05-2013r., passim.
Także A. Kotowski, O potrzebie deskryptywnej
teorii wykładni prawa, Państwo i Prawo, 2014/5,
passim.
22
Por. J. Wróblewski, L. Nowak. Interpretacja prawnicza (rec.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1974/2, s. 281.
21

W literaturze podkreśla się, że w specyficznej rodzimej wykładni operatywnej
mamy do czynienia ze zjawiskiem niskiej
adaptacji praktycznej założeń poszczególnych teorii. Jak się zauważa, swoista droga,
jaką wybrano w ramach polskiej refleksji
egzegetycznej, stawała się coraz bardziej
oderwana od klasycznego opisu działań interpretacyjnych faktycznie podejmowanych
w praktyce stosowania prawa – i szerzej
w ramach rodzimego porządku prawne23
24

25

E. Waśkowski, Tradycyjna teoria…, s. 273.
Przedstawiona w pracy: J. Woleński, Logiczne
problemy wykładni prawa, Warszawa-Kraków
1972, passim.
Por. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, passim i tenże, Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), Państwo i Prawo
2009/6, passim.
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go. Koncepcje teoretyczne stawiające sobie
za cel analizowanie prawa w wymiarze ontologii złożonej są „całkowicie ignorowane
[…] przez szczegółowe nauki prawne”26. To
interesujące, gdyż trudno taki zarzut sformułować pod kątem teorii klaryfikacyjnej
(w obu odmianach), której geneza wiąże się
z analizą orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach karnych z okresu po II wojny
światowej (mniej więcej do daty publikacji
„Zagadnień teorii…” w podanym już roku
1959). Pierwotny status tej teorii wykładni był więc opisowy, choć ograniczony do
specyfiki wykładni operatywnej w materii
karnej. Warto tym samym odnotować, że
powtórzono próbę zabiegu, jaki – w ocenie Autora – miał mieć miejsce w okresie
przedwojennym. W opinii E. Waśkowskiego celem stworzenia teorii opisowej było
tak naprawdę nie dotarcie do rzeczywistych
prawideł działań interpretacyjnych, podejmowanych przez różnorakich egzegetów,
lecz standaryzacja sposobów odczytywania
znaczenia; zatem poprzez wtórne, propedeutyczne przyjęcie założeń teoretycznych
wywarcie skutku pragmatycznego, czyli
narzucenie określonej wizji takich działań
interpretacyjnych na podstawie swoistego
argumentu z autorytetu; poprzez pokazanie
praktyki w przedmiocie, jakie ujęcia są dominujące, wypracowanie założenia, że sam
ten fakt wpłynie wtórnie na standaryzację
zachowań egzegetów na podstawie propedeutycznego pokazania tendencji dominujących27. Należy koniecznie odnotować,
że dokładnie takiemu zabiegowi poddana
została teoria klaryfikacyjna w okresie powojennym. Podstawowe założenia teorii
były zbieżne z preferowanym podejściem
do wykładni prawa w reżimie państwa nie-

demokratycznego. Należy bowiem zwrócić
uwagę, że genetycznie wykładnia prawa jest
powiązana z mechanizmami i koncepcjami
sprawowania władzy28, a to jest znane co
najmniej od okresu wielkiej rewolucji francuskiej. Heurystyki interpretacyjne oraz
akceptowalne paradygmaty interpretacji
znajdują się lub nie w sferze preferowanej
filozofii władzy. Wykładnia prawa od strony
swych założeń teoretycznych, szczególnie
w zakresie dotyczącym organów stosowania prawa, mówiąc wprost może być albo
zbieżna z preferowaną rolą tych organów
w określonym ustroju prawno-politycznym, albo nie. Teoria klaryfikacyjna wiąże
tymczasem egzegetę. Podstawowym, często
krytykowanym założeniem jest wprowadzenie wąskiego (intensjonalnego) sposobu
rozumienia wykładni w sytuacji zaburzenia
stanu izomorfii (bezpośredniego rozumienia). Formalne wdrożenie metod interpretacyjnych i uzasadnienie podjętej decyzji
interpretacyjnej uzależnione jest więc od
decyzji podjętej w przedmiocie, czy tekst
prawny pozostaje jasny, czy też nie – i wtórnie wymaga wykładni. Teoria klaryfikacyjna przeciwstawia się derywacyjności; nie
odrywa znaczenia od poziomu przepisów
prawa; przez co jest tak łatwo adaptowalna
dla praktyka, szczególnie w reżimie stosowania prawa.
Zatem określenie wszystkich polskich
teorii wykładni okresu powojennego
mianem filozofii wykładni, czy też teorii
typu normatywnego, jest jednak pewnym
nadużyciem, a przynajmniej uogólnieniem. To z pewnością nurt dominujący,
szczególnie w kontekście trzeciego etapu
(współczesnego, patrz pkt III) rozwoju
teorii wykładni prawa, w tej grupie wszak-

Cyt. i por. A. Bator, Z. Pulka, A. Sulikowski,
dz. cyt., s. 22 i n.
27
Por. E. Waśkowski, Tradycyjna teoria…, s. 5.

28

26
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Wskazywał już na to S. Frydman (Cz. Nowiński)
w: tenże, dz. cyt., s. 111-124 („związek wykładni
z ustrojem społecznym”).
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że mieszczą się również te z nich, które
wprost stawiały sobie za cel (lub przynajmniej doń aspirowały) uwzględnienie
w jakiejś mierze praktyki wykładni operatywnej. Należy jednak zaznaczyć, że żadna
z rodzimych teorii wykładni, może poza
tymi, które występują w najszerszym nurcie hermeneutycznym (przede wszystkim
chodzi o poziomową teorię interpretacji R.
Sarkowicza) nie są jednak całkowicie deskryptywne wedle ujęcia J. Wróblewskiego. A jeżeli nawet, to głębsza analiza ich
założeń (choć oczywiście obarczona odbiorem subiektywnym) prowadzi raczej do
przekonania o ich statusie mieszanym; tj.
na podstawie opisu dominującej praktyki
interpretacji na trzech poziomach (pierwszym – ogólnych zasad egzegezy, drugim
– poszczególnych metod wykładni oraz
trzecim – reguł wnioskowań prawniczych
i dyrektyw preferencji między metodami
oraz między metodami a regułami inferencji) dokonywana jest mimo wszystko,
na podstawie określonych założeń filozoficzno-prawnych, próba ukazania tego, jak
wykładnia powinna być prowadzona, opierając się na performatywnie przyjętych
koncepcjach, osadzonych przede wszystkich w filozofiach prawa pozytywnego,
traktowanych jako całkowicie wypełniające obszar kontynentalnej kultury prawnej.
To wielkie przywiązane do tradycji pozytywistycznych jest w dyrektywnych teoriach wykładni bardzo silnie odczuwalne.
Nie uwzględniają one (lub uwzględniają
w nieznacznym stopniu) tego, co zauważa
się w nurcie filozofii prawa, przede wszystkim w zakresie koncepcji odwołujących
się do rzeczywistości multicentrycznej,
w jakiej działa prawo, oraz coraz liczniejszą obecność w samym systemie prawa
(w tym w konkretnych rozwiązaniach,
które adaptuje suweren polityczny), które

są właściwe przede wszystkim realizmowi
prawniczemu. Chodzi konkretnie o to, że
znaczna ilość powojennego dorobku z zakresu myśli egzegetycznej funkcjonowała jeszcze w reżimie autorytarnej Polski
Ludowej i stąd zapewne obecna transformacja systemu prawa wyprzedziła na swój
sposób konkretne propozycje teoretyczne z zakresu egzegezy prawniczej. Rzecz
dotyczy wprost przyznania (choć autor
powołany w przypisie czynił to w nieco
innym kontekście), że zastane dyrektywy
wykładni (teorie) nie zakładają rzeczywistości prawnej innej niż w świecie tradycyjnie zdominowanym nie tylko przez
pozytywistyczną filozofię prawa, ale determinowaną tą filozofią koncepcję władzy,
a także nową rzeczywistość wokół systemu
prawa, czyli społeczeństwo globalne i to
wszystko, co określamy mianem zjawiska
multicentryzmu. W tym znaczeniu zastane teorie wykładni budowane były w oparciu o koncepcję władzy właściwą filozofii
pozytywistycznej, a system prawny jako
porządek monocentryczny29. W tym kontekście można jedynie dodać, że świadomy wybór teorii normatywnej naraża ją na
ryzyko nikłej adaptacji w praktyce stosowania prawa nawet nie tylko z powodów
ewentualnego stopnia jej skomplikowania,
akceptacji (lub nie) jej założeń prakseologicznych co do postępowania egzegety
z tekstem prawnym, lecz właśnie z powodu tego, że nie uwzględnia ona większej
aktywności organów stosowania prawa
w przestrzeni prawnej (przede wszystkim
typu sądowego) w zakresie tworzenia i petryfikowania określonych pragmatycznych
i apragmatycznych metod uzyskiwania
znaczenia, multicentrycznej roli podmiotów decyzyjnych (element współdziałania
29

Por. W. Lang, Wokół „multicentryczności systemu
prawa” [w:] Państwo i Prawo 2005/7, s. 97.
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skoro odmiana ekstensjonalna teorii klaryfikacyjnej również jest samą
koncepcją klaryfikacyjną). Z tego też
względu właściwsza jest nazwa rzadziej używana – teorii semantycznej.
Z kolei teoria derywacyjno-walidacyjna L. Leszczyńskiego, niekiedy
określana mianem permutacji samej
teorii derywacyjnej, może być zakwalifikowana po prostu jako inna
teoria derywacyjna32.

przy powstawaniu w systemie akceptowalnych metod wypracowywania znaczenia),
czyli wszystkiego tego, co można zaobserwować we współczesnej kulturze kontynentalnej, a co sprowadza się do braku
obecnie możliwości takiego sztywnego
dzielenia aktów konwencjonalnych podmiotów decyzyjnych na akty tworzenia
i stosowania prawa.
3. Okres współczesny –
unifikacyjny
Jak już wspomniano, jako symboliczną datę współczesnego okresu
rozwoju rodzimej teorii prawa można wskazać rok 1984 – publikację
T. Gizberta-Studnickiego i K. Płeszki. Jest to pierwszy tak znany i rozpoznawalny głos teorii prawa na
okoliczność możliwości wkomponowania klaryfikacyjności wykładni
w derywacyjność30. W tym miejscu
należy jednak wskazać na bezwzględną konieczność odróżniania
poziomu konkretnej teorii wykładni
prawa od nurtu/koncepcji, w której
się ona znajduje. Teorie wykładni
można poddawać dyferencjacji na
podstawie różnorakich kryteriów,
a najbardziej znane i podstawowe
kryterium wprowadził J. Wróblewski
ze względu na sposób pojmowania
samej nazwy „wykładnia prawa”31.
Innymi słowy, teoria klaryfikacyjna
mieści się w klaryfikacyjnym nurcie (ujęciu) wykładni, ale obok niej
może istnieć inna teoria typu klaryfikacyjnego (co też ma miejsce,
Por. M. Zieliński, Derywacyjna koncepcja wykładni…, s. 94 i 95.
31
Por. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni…, s. 109, 115, 160 i 167.
30
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To też jest podstawowa cecha współczesnego okresu rozwoju polskiej myśli egzegetycznej. O ile w omówionym poprzednio
okresie powojennym mamy do czynienia
raczej z wysypem konkretnych rozwiązań
metodologicznych w formie szeregu teorii wykładni prawa, o tyle w okresie nam
współczesnym poszczególne rozwiązania
koncepcyjne osadzają się o stopień wyżej –
odpowiednio na szczeblu klaryfikacyjności,
derywacyjności lub nawet w ujęciu hermeneutycznym. Szczególnie istotna jest uwaga
o dominacji w tym nurcie derywacyjności
wykładni. Ujęcie hermeneutyczne, jako wywodzące się z interpretacji humanistycznej
(sensu largissimo), traktowane jest raczej
jednolicie jako nieprzystające do specyfiki
języka prawnego. Według M. Zielińskiego
to bowiem materia będąca przedmiotem
egzegezy determinuje konieczność określonego osadzenia koncepcyjnego wykładni
prawa33. Poza tym poprzednie teorie, prze32
33

W opinii autora niniejszego opracowania wydaje
się to właściwsze.
Cyt.: „Istotą metodologicznego podejścia koncepcji derywacyjnej w tym względzie jest uznanie, że zasady postępowania interpretacyjnego
wyznaczone są nie przez czyjekolwiek zachowania interpretacyjne, lecz przez rzeczywiste cechy
tekstów prawnych, które odpowiednio rozpoznane narzucają taki a nie inny sposób postępowania
interpretacyjnego”. M. Zieliński, Derywacyjna
koncepcja wykładni…, s. 95.

Proces unifikacji polskiej egzegezy prawniczej – próba podsumowania

chodząc na nurt koncepcyjny, poddawane
są raczej procesowi swoistego rozmiękczania swych założeń konstytutywnych, co
jest istotne i wymagane z tego względu, że
praktyka prawa oczekuje od teorii wykładni różnorakich narzędzi pragmatycznych
do uzyskania znaczenia, ale różnie umocowanych (a nie wszystkich bezwzględnie
narzuconych) w kulturze prawnej. W tym
stanie rzeczy znamienne jest, że wysoce
dyrektywna teoria derywacyjna M. Zielińskiego z pierwotnego wysoce postulatywnego (normatywnego) charakteru swojej
pierwotnej wersji z roku 1972 r. obecnie
ewoluuje pod kątem właśnie trójrodzajowej hierarchii metod egzegety pracy z tekstem34:
1) dyrektyw; osadzonych w ogólnych zasadach egzegezy, umocowanych w kanonach kultury prawniczej, zahaczających
nawet o elementy ujęcia hermeneutycznego;
2) reguł; norm postępowania, bezwzględnie wiążących, ale na podstawie założeń
teorii wykładni, będącej koncepcyjnym
rdzeniem ujęcia integracyjnego (np. 1`
że norma jest derywatem przepisu, 2` że
metody wykładni posiadają status równorzędny, 3` że wykładnia prowadzona
jest wedle paremii omnia sunt interpretanda itp.). Ten element ujęcia integracyjnego jak się wydaje stanowi pokłosie
poprzedniego, wysoce normatywnego
charakteru teorii derywacyjnej (i odpowiednio klaryfikacyjnej), kształtującej
obecny proces unifikacyjny;
3) wskazówek; niewiążących formalnie reguł pracy z tekstem, ale stanowiących
istotne dla praktyka reguły pomocne,
34

Co chyba jest najlepiej uchwytne w pracy Macieja Zielińskiego, Wykładnia prawa, zasady, reguły,
wskazówki, Warszawa 2002, passim.

osadzone niekiedy w intuicjach interpretacyjnych metody postępowania;
bardzo pojemne, gdyż ewoluujące zarówno ze względu na samą praktykę
interpretacyjną, jak i rodzaj materii
(gałęzi prawa) poddawanej interpretacji. Paradoksalnie to ten miękki element
ujęcia integracyjnego odpowiada za rozwojowy charakter ujęcia integracyjnego
i – jak się wydaje – może warunkować
w przyszłości opisowy charakter (lub
przynajmniej istotny komponent) powstającej teorii integracyjnej, która na
poziomie wskazówek interpretacyjnych uwzględniać będzie to, co dzieje
się w praktyce wykładni prawa na podstawie pewnych uogólnień metod postępowania organów stosowania prawa
– i przenosić tego rodzaju ustalenia do
teorii wykładni w to miejsce.
Bardzo ważna jest uwaga, że
w okresie współczesnym teoria semantyczna (klaryfikacyjna) nie jest
już właściwie rozwijana, lecz raczej
ujęcie klaryfikacyjne wykładni podlega wkomponowywaniu w opisane powyżej ujęcie integracyjne. De
facto podobny zabieg uczyniono
z teorią derywacyjną; która choć
nadal podlega rozwojowi, to samo
ujęcie integracyjne i integracyjna teoria wykładni prawa bazuje
na unifikacji dyrektyw, zasad (reguł) i miękkich wskazówek interpretacyjnych na poziomie typów
wykładni prawa, ze względu na
sposób zdefiniowania tego pojęcia;
klaryfikacyjność wykładni podlega
związaniu z podejściem derywacyjnym.

Powyżej zasygnalizowane ujęcie integracyjne jest obecnie wiodącym nur-
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tem polskiej refleksji teoretycznoprawnej
w przedmiocie wykładni prawa. Wskazać
wypada jednak na jeszcze trzy elementy
rozwoju polskiej myśli egzegetycznej okresu współczesnego:

dysponuje (w jakiejś mierze zawsze
subiektywnym) poglądem na specyfikę
praktyki wykładni w zakresie procesów
stosowania prawa, ale i rynku usług
prawniczych.
2) Drugi dotyczy obserwowanego wzrostu zainteresowania teorią
wykładni w ramach samej praktyki
prawa. Należy wskazać, że potrzeba taka może wynikać z deficytów
adaptatywności samych dotychczas wypracowanych koncepcji
teoretycznych czy raczej ze wzrostu skomplikowania różnorakich
problemów prawnych, które wymagają prakseologicznie zorientowanych narzędzi egzegetycznych.
W tym kontekście godne odnotowania są zarówno koncepcje ściśle
rekonstrukcyjne (w tym Dariusza
Czajki36), jak i znajdujące się w nurcie hermeneutycznym, nastawione
przede wszystkim na opis podejmowanej praktyki interpretacyjnej
w ramach wykładni operatywnej.
Można także tutaj umieścić coś,
co wypada określić jako ‘teorię wykładni budowaną w toku decyzji interpretacyjnych samych organów
stosowania prawa’ – konkretnie
typu sądowego, jako że tylko te
organy posiadają wiedzę i umiejętności wypracowywania zaplecza
teoretycznego w zakresie legitymizujących rozstrzygnięcia koncepcji
teoretycznych. W tym nurcie (rozumianym łącznie) wykładnię określa
się niekiedy jako sztukę właściwego
argumentowania, co mimo wszyst-

1) pierwszy związany jest z kolejną interesującą konkretną teorią wykładni prawa
opracowywaną przez M. Matczaka35.
Referat jej poświęcony podczas Zjazdu
Katedr Teorii i Filozofii Prawa w 2013
roku wywołał spore poruszenie, głównie ze względu na ciekawe spojrzenie
na możliwość oparcia paradygmatu wykładni prawa na nielingwistycznym ujęciu normy prawnej. To czyniłoby teorię
w jakiejś mierze unikatową w wymiarze
deskryptywnym, choć opiera się również na milcząco przyjmowanym założeniu filozoficzno-prawnym, że organy
stosowania prawa nie traktują już reguły
prawnej jedynie w kategoriach wyrażenia dekodowanego z tekstu prawnego,
ale konstruowanego z pomocą tekstu
za pośrednictwem także innych determinant interpretacyjnych lub odczytywanego z tekstu przy legitymizującym
decyzję interpretacyjną odwołaniu do
innych niż jedynie filozofie prawa pozytywnego postulatów metafizycznych
prawa. Wątek ten jest jednak szeroki
i charakterystyka tworzonego ujęcia
w oparciu o koncepcję nielingwistyczną normy prawnej wymaga osobnego
opracowania. Koncepcja ta jest na swój
sposób wyjątkowa, stąd konieczność
jej wzmiankowania. Być może wart
jest wspomnienia fakt, że twórca teorii jest nie tylko teoretykiem prawa, ale
również, będąc osadzony w praktyce,
35
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Por. także M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie
formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007,
passim.

36

Por. D. Czajka, Teoria sądzenia. Część II Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa, Warszawa
2006, passim.
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ko pozwala umieścić te koncepcje
w typie wykładni sensu largissimo
(w tym ujęcie optymalnej decyzji
rekonstrukcyjnej D. Czajki). Takie
widzenie wykładni prawa, nawet
uwzględniające poszczególne
pragmatyczne i apragmatyczne
reguły budowy znaczenia normy
prawnej (a nie tylko reguł pracy
z tekstem prawnym), jest bardzo
popularne w praktyce prawniczej,
gdyż traktuje pojęcie wykładni prawa jako element poprawnego, właściwego uzasadniania różnorakich
decyzji interpretacyjnych w procesie stosowania prawa (przesłanki
normatywnej, dowodowej – na
decyzji finalnej skończywszy).
3) Trzeci element wiąże się z obserwowanym wkraczaniem w tradycyjne pole
teorii prawa, w części traktującej o wykładni prawa, szczegółowych dyscyplin
prawoznawstwa. Coraz częściej w literaturze tradycyjnie dogmatycznoprawnej prowadzone są próby oceny praktyki
wykładni (zatem czynione rozważania
na temat wykładni operatywnej37) ze
względu na specyfikę konkretnej gałęzi
prawa. W dogmatykach prawniczych,
ale także w samej teorii prawa, pojawiają się wypowiedzi, że budowa jednolitej
wykładni prawa jest możliwa na poziomie ogólnych zasad egzegezy i pewnych
właściwie umocowanych hermeneutycznie (w kontekście interpretacji humanistycznej) zasad podstawowych,
ale już najniższa warstwa konkretnych
wskazówek interpretacyjnych winna uwzględniać swoistość danej gałę37

Por. np. J. Wyrembak, Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz
rezultaty jej użycia, Warszawa 2009, passim.

zi prawa. Tym samym rodzaj regulacji
prawnej oraz rodzaj stosunku prawnego
determinuje zachowanie egzegety. Ten
element współczesnej charakterystyki
myśli egzegetycznej stoi nieco w opozycji do zarysowanego, dominującego
w samej nauce teorii prawa podejścia integracyjnego, ale nie wyłącza całkowicie
tej koncepcji.
III. Ogólna refleksja egzegetyczna – próba podsumowania
W opracowaniu starano się przybliżyć,
z oczywistych względów w syntetycznej
formie, ewolucję polskiej egzegezy prawniczej. Pomimo wyodrębnienia trzech
podstawowych okresów historycznych
w punkcie II opracowania, okres przedwojenny i powojenny w polskiej myśli egzegetycznej różni się diametralnie. Podstawowe
kryterium zróżnicowania sprowadza się do
roli tekstu prawnego w zakresie podstaw
walidacyjnych. To bardzo istotne, gdyż pomimo dominacji w tym okresie twardego
pozytywizmu prawniczego analiza przedwojennych opracowań z dziedziny teorii
wykładni prawa wskazuje na liczne, ale
doskonale znane te podstawy konstrukcji
znaczenia, które dzisiaj traktowane byłyby
jako wnioskowania prawnicze czy – według
typologii M. Matczaka – pozaformalne lub
pozatekstowe determinanty rozstrzygnięcia
decyzji interpretacyjnej38. Tzw. duch ustawy
występował w formie predeterminacji lub
naddeterminacji faktów normatywnych;
pojęcie to uwikłane jest w szeroki kontekst
aksjologiczny, metafizyczny, a nawet polityczno-prawny, co precyzyjniej wyjaśnia
Hugues Rabault. Dekodowanie znaczenia, a nie jego konstruowanie za pomocą
równoważnych podstaw walidacyjnych
38

Por. M. Matczak, dz. cyt., s. 13 i nast.
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(określanych właśnie mianem faktów normatywnych) jest polskiej tradycji z zakresu
wykładni prawa doskonale znane, niemniej
jednak obecnie – w ramach demokratycznego państwa prawnego i dominacji filozofii
prawa pozytywnego – bardzo niepopularne, gdyż odbierane jako charakterystyczne
raczej dla realizmu prawniczego (i samo
w sobie traktowane jako w pewien sposób
anachroniczne wobec rozwoju współczesnych systemów prawnych). Nie poruszając szerzej tego interesującego wątku, na
który składa się starcie koncepcji multicentrycznej – wskazującej z kolei na anachroniczność, ale właśnie wykładni opartej
na jedynie tekstowej wizji prawa – z tą
odwołującą się do statycznej interpretacji
państwa prawnego w oparciu o pozytywne
wskaźniki normatywne w samej semantyce
aktu normatywnego, dochodzimy do momentu, w którym polska teoria prawa staje

przed fascynującym wyborem. Dominacja
w samej nauce, jaką jest teoria prawa, próby
unifikacji szeregu wypracowanych w okresie powojennym teorii wykładni prawa,
będąc sama w sobie przedsięwzięciem znamienitym i ważnym z naukowego punktu
widzenia, może wszakże doprowadzić do
dalszej polaryzacji myśli egzegetycznej na
teorię wykładni operatywnej, tworzonej
samorzutnie i w pewien sposób oddolnie
przez praktykę prawa, oraz silną, umocowaną w doktrynie koncepcję naukową; spójną
metodologicznie, ale wolniej adaptowaną z uwagi na wyzwania współczesności.
W istocie więc pytanie o przyszłość koncepcji integracyjnej jest pytaniem o stopień
jej elastyczności, jeśli mieć na względzie
możliwość jej rozpowszechnienia w rodzimym porządku prawnym – zarówno
na poziomie nauki (w tym dogmatyki), jak
i praktyki prawa.

SUMMARY:
The article concerns the historical evolution of theory of interpretation of the law
in Poland. The study shows the possibility of a historical approach to development
of knowledge about the interpretation of the law in three basic periods and makes
a synthetic characteristics of the basic theoretical concepts on theory of interpretation.
Key words:
Theory of law; theory of interpretation the law; legal exegesis
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Aksjologiczne aspekty
bezpieczeństwa

Abstrakt
Bezpieczeństwo zawsze miało ważne
znaczenie do rozwoju i funkcjonowania
człowieka w określonym środowisku. Interdyscyplinarność bezpieczeństwa powoduje,
że jest ono przedmiotem zainteresowania
wielu dyscyplin naukowych, w tym szczególnie nauk o bezpieczeństwie, którego jest
głównym przedmiotem badań. Bezpieczeństwo i jego ocena ma charakter subiektywny, ponieważ jest określane jako stan
psychiczny określonego podmiotu. Wartościowanie bezpieczeństwa zasadnie jest
postrzegać w relacji do potrzeb człowieka
w ujęciu systemowym, ze względu na procesowy charakter jego kreowania.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, poznanie bezpieczeństwa, aksjologia bezpieczeństwa
Wstęp
Aksjologia i bezpieczeństwo to różne
pojęcia z różnych obszarów poznawczych,
ale nierozłącznie związane są z systemem

potrzeb i wartości człowieka oraz określania
kryteriów wartości w nauce. Z punktu naukoznawstwa aksjologia jest nauką o wartościach i kryteriach wartościowania i znajduje
swoje miejsce w każdej dyscyplinie naukowej.
Etymologia aksjologii w rozumieniu semantycznym pochodzi od greckiego αξιοs (fon.
áxios) – co oznacza godny, cenny oraz λογοs
(fon. lógos) – słowo, nauka. Wyraz ten oznacza
aspekt wartościowania, ale przede wszystkim
kryteria, pozwalające racjonalnie wyjaśnić
dane zjawisko lub dokonać jego klasyfikacji w nauce. W naukach o bezpieczeństwie
i innych dyscyplinach naukowych zasadne
jest poszukanie odpowiedzi na podstawowe
pytania: jak się przejawia w nich wartościowanie i czy procesy poznawcze w nich integrują wartości? Wartościowanie w naukach
o bezpieczeństwie odnosi się nie tylko do
jego miary liczbowej, ale przede wszystkim
do miary jakościowej przedstawionej w cechach, właściwościach i relacjach w nim występujących. Wartościowanie funkcjonuje na
poziomie indywidualnym i społecznym i może
przybierać formę wartości postulowanych oraz
realizowanych, a także instrumentalnych lub
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autotelicznych1. Wartości postulowane i autoteliczne wynikają z idealizmu i historyzmu
Platona, gdzie prawda posiada wartość uniwersalną wyrażaną w teorii idei lub form2.
Przy czym idee i formy według Platona nie
są wytworem umysłu (wyobraźni) człowieka, lecz realnie istnieją poza czasem i przestrzenią, ponieważ nie podlegają procesowi
zmian jako „rzeczy doskonałe”. Czy w tym
nurcie postrzegania aksjologii istnieje i rozwija się bezpieczeństwo jako wartość sama
w sobie (autoteliczna) i jako rzeczywista
idea, niezależnie od czasu i przestrzeni oraz
podmiotu bezpieczeństwa? Bez głębszego
zastanowienia można udzielić mało zasadnej odpowiedzi twierdzącej, ponieważ wartość bezpieczeństwa wyraża potrzeby jego
podmiotu i zawsze miała znaczenie dla
człowieka. Ale nie jest to Platońska wartość wynikająca z woli bliżej nieokreślonego
stwórcy (idei). Należy uzmysłowić sobie to,
że wartości bezpieczeństwa określa jego podmiot, a nie bliżej niezmaterializowana idea.
A zatem wartościowanie bezpieczeństwa
i jego idea nie nabiera znaczenia bez człowieka, który jest podstawowym podmiotem
bezpieczeństwa i bez niego ono nie istnieje.
Natomiast wartości realizowane i instrumentalne aksjologii mają źródła relatywistyczne.
Współczesne rozumienie istoty bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym sprowadza się
do standardów cywilizacyjnych i kulturowych
człowieka, a jego kontekst w zależności od tych
wymogów jest bardzo różny3. Owa różnica
1

2
3
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A. Czupryński, Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce [w:] B. Wiśniewski (red.
nauk.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wyd. WSPol, Szczytno 2011, s. 95.
Zob., K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego
wrogowie, tom 1, PWN, Warszawa 2007, s. 35-46.
A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym [w:] J. Zbojna (red.), Bezpieczeństwo na
lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, Wyd.
CNBOP-PIN, Józefów 2014, s. 11.

w wartościach określanego bezpieczeństwa
wynika z poziomu kulturowego podmiotu
bezpieczeństwa, który subiektywnie określa
swoje potrzeby. Człowiek jest niewątpliwie
istotą aksjologiczną. To, że wartości muszą wypełniać jego egzystencję, nie ulega wątpliwości,
natomiast w przypadku różnych ludzi i kultur
mogą to być wartości bardzo różne4.
W naukach o bezpieczeństwie nie możemy uniknąć wartościowania, podobnie
jak i w innych naukach, ponieważ wartościowanie jest immamentną cechą poznania naukowego. W aspekcie esencjalizmu
metodologicznego w naukach o bezpieczeństwie następuje odkrycie jego istoty
i jej opisanie w formie twierdzeń i definicji.
Natomiast w podejściu nominalizmu metodologicznego następuje wyjaśnienie przyczyn owej istoty bezpieczeństwa poprzez
stawianie pytań dopełnienia. Z punktu
poznania naukowego w ujęciu aksjologicznym następuje spełnienie trzech z sześciu
funkcji nauki (deskryptywna, ekspalanacyjna, diagnostyczna, prognostyczna, metodologiczna, systematyzująca), a mianowicie:
deskryptywnej, eksplanacyjnej i diagnostycznej. Z punktu pragmatycznego nauki
o bezpieczeństwie wymagają zaangażowania aksjologicznego, ponieważ efektem
poznawania naukowego może być poprawa jakości bezpieczeństwa w określonej
kategorii, a zatem spełniana jest funkcja
prognostyczna nauki wskazująca kierunki
zmian. Stąd aksjologii możemy przypisać
trzy znaczenia: szczegółowej teorii wartości – wchodzącej w skład teorii wartości każdej dyscypliny naukowej; działu
filozofii, jako ogólnej teorii wartości posiadającej związek z etycznymi koncepcja4

Por. J. Wadowski, Poszukiwanie wartości w cywilizacji naukowo-technicznej, ΣΟФΙΑ - Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich nr 13/2013, Rzeszów
2013, s. 125.
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mi dobra oraz pragmatycznej koncepcji
jako subiektywnej poprawy rzeczywistości. Aspekty aksjologiczne bezpieczeństwa
w głównym stopniu dotyczą szczegółowej
teorii wartości oraz pragmatycznej koncepcji. Należy podkreślić, że duże zainteresowanie wzbudza pragmatyczna koncepcja
bezpieczeństwa, którą zajmują się nie tylko
naukowcy, ale głównie pragmatycy.
Aspekt aksjologiczny nauk o bezpieczeństwie to nie tylko wartościowanie, ale
przede wszystkim kryteria, pozwalające
racjonalnie wyjaśnić dane zjawisko i dokonać jego klasyfikacji. Zatem zasadne jest
sformułowanie podstawowych pytań, by
przybliżyć aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa.
1. W jakim zakresie bezpieczeństwo możemy postrzegać jako system wartości
podmiotu bezpieczeństwa?
2. Jakie znaczenie ma bezpieczeństwo
w życiu jednostki i społeczeństw?
3. Jakie są uwarunkowania bezpieczeństwa
personalnego i społecznego?
4. Jakie kryteria wyznaczają aksjologiczne
aspekty bezpieczeństwa?
W wyniku udzielenia odpowiedzi na
określone pytania powinno nastąpić potwierdzenie lub zaprzeczenie tezy, że bezpieczeństwo to
subiektywny stan, który w wyniku procesowego i systemowego
jego kształtowania daje poczucie pewności i gwarancji jego
zachowania oraz szanse jego doskonalenia. Jest to kompleksowa
potrzeba człowieka, a zarazem
sytuacja odznaczająca się brakiem wysokiego ryzyka utraty
czegoś, co człowiek szczególnie
ceni. Zatem definiowanie bezpie-

czeństwa zasadnie jest rozpocząć
od przyjrzenia się funkcji bezpieczeństwa w ujęciu praktycznym,
teoretycznym i dydaktycznym.
Funkcje bezpieczeństwa wynikają z jego znaczenia w życiu społecznym i naukowym człowieka.
W aspekcie pragmatycznym postrzegamy bezpieczeństwo z punktu widzenia jego potrzeby, opierając
się na przekonaniu podmiotu bezpieczeństwa, że podejmowane
działania obniżają poziom zagrożeń i zwiększają poziom pewności
przetrwania i rozwoju. Podejmuje
się zatem działania zmierzające
do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa jego podmiotu. Z punktu
widzenia wiedzy nauki o bezpieczeństwie ( jako dyscypliny naukowej) będą to teorie zawierające opis
genezy oraz ewolucji koncepcji
i uwarunkowań kształtowania się
bezpieczeństwa w dziejach ludzkości; celem nauk o bezpieczeństwie
jest badanie przyczyn zmian w jej
koncepcjach, rzeczywistych uwarunkowań bezpieczeństwa oraz
potrzeb społecznych jego kształtowania w kontekście założonego
celu – czyli poprawy jakości życia
człowieka. Funkcja dydaktyczna
bezpieczeństwa dotyczy natomiast
kształcenia zmierzającego do stworzenia systemu wiedzy określonego
podmiotu o bezpieczeństwie.
Bezpieczeństwo jako system
wartości
Na pytanie, czym jest wartość we
współczesnym świecie – trudno jest znaleźć właściwie uzasadnioną odpowiedź,
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ponieważ występuje ona we wszystkich
sferach życia społecznego człowieka oraz
we wszystkich obszarach nauki. Wydaje
się, że jest to właściwość o charakterze relacji świadomego podmiotu do obszaru tego,
co uzna on za określone dobro zewnętrzne
lub wewnętrzne. Jako byt relacyjny wartość
ma charakter intersubiektywny. Wartości
przypisujemy zarówno rzeczom, jak i procesom czy warunkom ludzkiej egzystencji5.
W większości przypisywanie obiektom
materialnym lub symbolicznym określonej
wartości wynika z potrzeb ich klasyfikacji i oceny. Wszelkiego rodzaju podziały w sferze wartości wynikają z rozwoju
cywilizacyjnego człowieka i kultury jego
organizacji. Wartość w ujęciu relacyjnym
oznacza, iż jest ona wynikiem tego, co
określone osoby uznają za cenne. Postrzeganie wartości w takim relacyjnym ujęciu
wskazuje, że wartość wyrażona w liczbach
lub jakości dla każdego podmiotu ma inne
znaczenie. Co prowadzi do wniosku, że
bezpieczeństwo jest stanem psychicznym
człowieka, uwzględniającym różne jego
uwarunkowania i mającym wartość dla
jednostki. Zwykle systemy wartości mają
charakter powinnościowy, mniej lub bardziej restrykcyjnie zmuszając do rozmaitych
działań. Wartości określają priorytety ludzkiego działania, stwarzając przekonanie,
że dążenie do założonych celów jest słuszne. Zobowiązują one do określonych zachowań. Konsekwencją przekonania i wiary
w określone wartości jest odpowiedzialność
człowieka przed sobą samym i przed społecznością6. W jakim zakresie bezpieczeństwo
możemy postrzegać jako system wartości? Jeżeli bezpieczeństwo znaczy to, co
człowiek szczególnie ceni i czego utrata
J. Wadowski, Poszukiwanie wartości w cywilizacji
naukowo-technicznej, ΣΟФΙΑ …, s. 127.
6
Por. tamże, s. 127.
5
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jest dlań – jako podmiotu bezpieczeństwa
– czymś negatywnym, to możemy odnieść się do bezpieczeństwa jako systemu
wartości, który wymusza na owym podmiocie bezpieczeństwa określone działanie. Podejmując je, określamy priorytety,
a zatem następuje wartościowanie – co jest
konsekwencją przeświadczenia o słuszności wszczynania działań właściwych dla
określonego podmiotu, prowadzących do
osiągnięcia oczekiwanego celu, którym
jest określony poziom bezpieczeństwa.
Świat zawsze był systemem – bez względu na to, czy jego obserwatorzy lub uczestnicy to dostrzegali, a zatem pojęcie całości
zawiera w sobie pewien determinizm aksjologiczny zakładający holizm. Twórca
teorii systemów (Ludwig von Bertalanffy)
w latach 50. XX wieku stwierdził, że (…)
we wszystkich dziedzinach wiedzy jesteśmy
zmuszeni zajmować się złożonymi układami, „całościami” czy „systemami”7. W ujęciu
polskiego badacza Mariana Mazura system
jest to (…) zbiór elementów i zachodzących
między nimi relacji 8. Istota tak postrzeganego pojęcia systemu polega na tym, że może
ono odnosić się do dowolnego obiektu materialnego i abstrakcyjnego. A więc systemy możemy postrzegać również w ujęciu
społecznym. Według P. Sztompki system
społeczny to złożona całość, składająca
się z wielu elementów połączonych wzajemnymi relacjami, oddzielonych od środowiska zewnętrznego wyraźną granicą.
Porównanie kilku pojęć definiowania systemu wskazuje, że nie występują różnice
w ich postrzeganiu, a zatem w ogólności
definiowania przejawia się i jego szczegółowość odpowiadająca różnym obszarom.
L. Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN,
Warszawa 1984, s. 33.
8
Por. M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, Postęp Cybernetyki nr 2/1987, Warszawa, s. 23.
7
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wyszczególnia się pięć podstawowych potrzeb: fizjologiczne,
bezpieczeństwa, przynależności,
uznania i samorealizacji. Analiza potrzeb z psychologicznego punktu widzenia wskazuje na
związek z procesowym kształtowaniem bezpieczeństwa (rys. 1).
W ujęciu procesowym bezpieczeństwo (…) zmierza do zapewnienia możliwości przetrwania,
rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych
warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających
(szans), podejmowania wyzwań,
redukowania ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju
zagrożeniom dla podmiotu i jego
interesów12. Za wyznaczniki bezpieczeństwa w ujęciu jego procesów
możemy uznać: zdolność podmiotu bezpieczeństwa do przetrwania
w środowisku jego funkcjonowania;
zdolność podmiotu bezpieczeństwa do zapobiegania i przeciwstawiania się zagrożeniom; zdolność
podmiotu bezpieczeństwa do swobodnego rozwoju i realizacji swych
interesów. Bezpieczeństwo w procesowym postrzeganiu możemy
więc identyfikować w poszczególnych jego etapach i fazach jako
stan wynikający z rozwoju jego
procesów w określonym miejscu
i czasie.

Do cech systemu zalicza się: celowe działanie, współużyteczność z innymi systemami,
posiadanie w swoim składzie podsystemów,
stwarzanie warunków działania innym systemom lub podsystemom, możliwość zmian
i udoskonalania w czasie działania, trwałość
zdeterminowana celem, wreszcie konieczność ciągłego zasilania i rekonstrukcji9.6Czy
w tym aspekcie bezpieczeństwo możemy
postrzegać jako system, skoro jest to stan
psychiczny określonego podmiotu? Bezpieczeństwo jako system wartości zasadnie
byłoby odnieść do psychologicznej koncepcji systemu potrzeb człowieka według
Abrahama Maslowa. Z punktu psychologicznego człowiek jako podmiot bezpieczeństwa generuje pewne potrzeby, które
są niezbędne do funkcjonowania i rozwoju.
Potrzebą nazywamy właściwość polegającą na tym, że bez określonego przedmiotu
nie można normalnie funkcjonować; jest to
również relacja między człowiekiem a środowiskiem; zostaje ona zaspokojona wtedy,
kiedy potrzebujący ma dostęp do tego, czego potrzebuje10.
W systemie potrzeb Maslowa,
sformułowanym w 1954 roku,
wskazywano na: potrzeby organiczne, potrzeby bezpieczeństwa,
potrzeby miłości i przynależności, potrzeby uznania i szacunku,
potrzeby poznawcze, potrzeby
estetyczne, potrzeby samorealizacji11. W powszechnie analizowanym systemie (po zmodyfikowaniu)

Por. P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów, MON,
Warszawa 1983, s. 38.
10
Por. P. W. Zawadzki, Bezpieczeństwo społeczne
[w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Matera-Sosnowska
(red. nauk.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 122.
11
Por. A. Wadeley, A. Birch, T. Malim, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 2000, s. 52
i 53.
9

12

S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 7.

75

Andrzej Czupryński

Procesowe postrzeganie
kształtowania
bezpieczeństwa

Samorealizacji

Zdolność podmiotu
bezpieczeństwa
do swobodnego rozwoju

Uznania
Przynależności
Bezpieczeństwa

Zdolność podmiotu bezpieczeństwa
do przeciwstawienia się zagrożeniom
Zdolność podmiotu
bezpieczeństwa do przetrwania

Fizjologiczne

Potrzeby
System potrzeb wg A. Maslowa określa
wartości postrzegane jako cecha tego, co jest
dobre dla podmiotu bezpieczeństwa pod
jakimś względem

Źródło: A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym [w:] J. Zbojna (red.), Bezpieczeństwo na lądzie,
morzu i w powietrzu w XXI wieku, CNBOP-PIB, Józefów 2014, s. 13.
Rys. 1. Bezpieczeństwo w interpretacji systemu potrzeb A. Maslowa

Powszechne w literaturze stanowisko interpretujące związek bezpieczeństwa z systemem potrzeb
A. Maslowa wskazuje na drugą
wartość w podstawie tzw. piramidy potrzeb – bezpieczeństwo.
Takie podejście wydaje się zawężone, ponieważ system potrzeb
oddaje istotę bezpieczeństwa jego
podmiotu, którym jest człowiek.
Zdolność do przetrwania gatunku
jest cechą genetyczną wszystkich
żywych organizmów. Każdy żywy
organizm, tak jak system, potrzebuje zasilania, by przetrwać. L. Bertalanffy stworzył teorię systemów
w oparciu o analizę organizmów
biologicznych, która została przeniesiona na organizmy społeczne.
A zatem, by podmiot bezpieczeństwa przetrwał, musi posiadać
zdolność do zagwarantowania
swemu organizmowi zasilania, bez
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względu na to, czy jest systemem
biologicznym, społecznym, czy
mechanicznym – jak ujmował to
M. Mazur.
Potrzeby fizjologiczne związane z zasilaniem organizmów żywych są podstawowym
warunkiem ich przetrwania. Przetrwanie
związane jest nie tylko z zagwarantowaniem sobie zasilania, ale również wymaga
uodpornienia się podmiotu bezpieczeństwa
na zagrożenia lub obniżenia ich do akceptowanego poziomu. Zatem bezpieczeństwo
jest antonimem zagrożeń i w tym kontekście zasadne jest rozumienie kategorii
bezpieczeństwa w systemie potrzeb A. Maslowa. Jeżeli traktujemy bezpieczeństwo jak
stan niezagrożenia, a właściwie poziom akceptowanych zagrożeń, to podmiot bezpieczeństwa, by przetrwać, powinien poprzez
działanie obniżać zagrożenia do poziomu
akceptowanego. Jeżeli bezpieczeństwo
traktujemy jako stan psychiczny człowieka,
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to również zagrożenia mają taki sam aspekt,
wartościowany wedle subiektywnego odczucia jego podmiotu. Z aksjologicznego
punktu widzenia zasadne jest wartościowanie czynników kreujących zagrożenia
i podnoszących poziom bezpieczeństwa.
Bez ich analizy nie można wpływać na
przyczyny zagrożeń właściwymi metodami, nie znając ich skuteczności. A zatem
poznania bezpieczeństwa nie możemy
oddzielać od poznania zagrożeń. Jeżeli
spełnimy warunek przetrwania w postaci
zasilania (potrzeby fizjologiczne) i uodpornimy się na zagrożenia (akceptowany
poziom zagrożeń), to wówczas podmiot
bezpieczeństwa może podejmować działania zmierzające do osiągnięcia potrzeb psychicznych wyższego rzędu (przynależności,
uznania, samorealizacji). Przynależność,
uznanie i samorealizację możemy widzieć
właśnie jako wyższego rzędu godnościowe
wartości człowieka, które realizuje podmiot
bezpieczeństwa w warunkach pewności
przetrwania. System potrzeb człowieka
w sferze interpretacji bezpieczeństwa możemy również odnosić do organizacji, które
człowiek tworzy, by zagwarantować sobie
możliwość przetrwania i swobodnego rozwoju. Każda organizacja jako system społeczny wymaga zasilania, uodpornienia się
na zagrożenia oraz możliwości rozwoju
– poprzez przynależność do określonego
systemu organizacji i możliwości spełniania swojej misji. Zatem system potrzeb
według A. Maslowa możemy odnieść do
bezpieczeństwa w ujęciu procesowym.
Przyjąwszy, że bezpieczeństwo jest stanem
psychicznym człowieka, a z punktu widzenia organizacji stanem przejawiającym się
w przestrzeganiu ustalonego porządku, to
ów stan jest poszczególną fazą procesów
bezpieczeństwa, które każdy jego podmiot
postrzega inaczej.

Według R. Kuźniara bezpieczeństwo (…) jest pierwotną egzystencjalną potrzebą jednostki,
grup społecznych, wreszcie
państw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie, integralność
czy niezawisłość, lecz także
o bezpieczeństwo rozwoju, który zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy
narodu13. Stan prawny organizacji, do których odnosi się bezpieczeństwo, oznacza zdolność
ich przetrwania i rozwoju w bliższym i dalszym środowisku bezpieczeństwa. Dla państwa stan
prawny oznacza przestrzeganie
umów i traktatów międzynarodowych oraz poszanowanie
suwerenności i podmiotowości każdego państwa na arenie
międzynarodowej. Ład międzynarodowy początku XXI wieku to
system: norm, wartości, instytucji
i relacji pomiędzy nimi warunkujących rozwój i współpracę14.
Międzynarodowy porządek nie
opiera się tylko na ideach i instytucjach. Jest kształtowany
i podtrzymywany przez określony układ sił15. Państwa jako
13

14

15

Por. R. Jakubczak i inni, Podstawy bezpieczeństwa
narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008, s. 99.
Por. J. Symonides, Normatywne teorie ładu międzynarodowego po zimnej wojnie [w:] R., Kuźniar (red. nauk.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty,
Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 85.
R. Kagan, Powrót historii i koniec marzeń, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2009, s. 105.
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podmioty prawne na arenie
międzynarodowej funkcjonują
i kształtują swoje bezpieczeństwo opierając się na kooperacji,
rywalizacji lub walce. Efektem
kooperacji jest tworzenie zbiorowych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego, rywalizacja
oznacza zmagania o pozycję
w świecie metodami niezbrojnymi, a walka przejawia się w narzucaniu swego stanowiska siłą,
zwykle poprzez rozwiązania
zbrojne.
Tworzenie systemu bezpieczeństwa
opartego na kooperacji jest wartością
dodatnią, ponieważ żadna ze stron nie
traci, a zyskuje wprost proporcjonalnie
do poniesionych nakładów. Natomiast
rywalizacja stanowi wartość o sumie zerowej, gdzie wartość dodatnią zyskuje
jedna strona kosztem straty poniesionej
przez drugą stronę. Walka stanowi wartość o sumie ujemnej, ponieważ tylko
z pozoru jedna strona zyskuje, a właściwie obie strony tracą pomimo zwycięstwa jednej z nich16.
Bezpieczeństwo w życiu jednostki i społeczeństwa
Bezpieczeństwo z punktu antropologicznego zawsze miało duże znaczenie dla
człowieka i struktur, które tworzył. Wnioski z analizy literatury przedmiotu badań
wskazują, że (…) bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą, ale również i prawem na16
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Por. M. Sułek, Nakłady i efekty w kalkulacjach geopolitycznych [w:] M. Sułek (red. nauk.), Potęgometria, tom II, Wyd. Europejskiego Centrum Analiz
Geopolitycznych, Warszawa 2015, s. 14.

tury, które jest wyznacznikiem przetrwania
i rozwoju wszystkich biologicznych istot17.
Jednakże największe znaczenie w świecie biologicznych istot posiada człowiek
jako istota samodzielnie myśląca i uspołeczniona. Człowiek poprzez zdolność
myślenia i umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne zmienia w sposób celowy i zorganizowany swoje środowisko18.
Natomiast inne biologiczne istoty dokonują zmian w środowisku instynktownie,
by zagwarantować sobie ( a tym samym
określonemu gatunkowi) przetrwanie.
Stąd możemy postawić tezę, że dążenie do
przetrwania gatunku (potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa według Maslowa)
jest cechą genetyczną każdej biologicznej
istoty, a człowiek poprzez zdolność myślenia i zorganizowanego działania uczynił
z tego potrzebę psychiczną i społeczną.
Stąd podejście do kształtowania bezpieczeństwa zdeterminowane jest podglądem
antropocentrycznym, ponieważ człowiek
w sposób świadomy definiuje problemy
bezpieczeństwa i zmienia je. Człowiek
jako podstawowy podmiot bezpieczeństwa funkcjonuje w społeczeństwie, przez
które rozumie się ogół ludzi pozostający
w interakcjach. Treść wytwarzanych interakcji wzmacnia bezpieczeństwo jednostki
lub społeczeństwa albo kreuje wobec nich
zagrożenia. Do cech społeczeństwa, które wyzwalają określone interakcje, zalicza
się między innymi wspólnotę: terytorialną,
kulturową, zawodową, tożsamości, celów
i dążeń, interesów, więzi społeczne i wiele
A. Czupryński, Współczesne dylematy bezpieczeństwa [w:] W. Chojnacki, B. Kaczmarczyk (red.
nauk.), Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego, Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego
Straży Granicznej, Lubań 2011, s. 15 i 16.
18
Por. S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1982, s. 7-14.
17
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innych. Groźba utraty określonych atrybutów przez społeczeństwo powoduje, że stan
jego bezpieczeństwa jest zagrożony. Stan
zagrożenia, a tym samym niski poziom
bezpieczeństwa 9może być wywołany interakcjami pomiędzy: jednostkami, jednostkami a społeczeństwem, społeczeństwami.
Stąd teza, że sprawcą wszelkich zagrożeń
w środowisku bezpieczeństwa jest człowiek, który podejmuje celowe działania
w środowisku bezpieczeństwa lub z nich
rezygnuje.
Bezpieczeństwo w ujęciu antropocentrycznym to stan psychiczny, a przede wszystkim połączony
proces uwarunkowań biologicznych, społecznych, organizacyjnych i prawnych warunkujących
przetrwanie i rozwój człowieka. Poziom zorganizowania bezpieczeństwa ewoluuje wraz z potrzebami
i systemem wartości podmiotu
bezpieczeństwa oraz obiektywnymi
warunkami jego stanu. Podstawą
każdego rodzaju bezpieczeństwa
jest zawsze bezpieczeństwo jednostki i poszanowanie jej praw.
Bezpieczeństwo personalne wyznaczają granice praw człowieka
i obywatela. Zawarcie ich w aktach prawnych i przestrzeganie
jest wystarczającym warunkiem
właściwej oceny stanu i procesowego kreowania bezpieczeństwa.
Poziom zagwarantowania przez
ustawodawcę realizacji potrzeb:
egzystencjalnych, rozwoju, wolności i poszanowania godności jest
jakościowym wyznacznikiem bezpieczeństwa personalnego.

Natomiast bezpieczeństwo społeczne to taki stan, w którym
społeczeństwo nie jest niczym zagrożone lub poziom zagrożeń jest
akceptowany, ponieważ wynika
z antropologicznego postrzegania
rzeczywistości. Bezpieczeństwo
społeczne traktowane jest jako
stan zapewniający najlepsze warunki rozwoju obywateli, w szczególności wzrost ich stopy życiowej
i korzystne przemiany strukturalne,
jak również właściwe warunki pracy
i wypoczynku. Jeżeli są przestrzegane podstawowe prawa człowieka
i bezpieczeństwo jednostki znajduje się na właściwym poziomie, to
wówczas poziom bezpieczeństwa
społecznego jest w dużym stopniu
pochodną bezpieczeństwa personalnego. Zatem teza o podstawowym podmiocie bezpieczeństwa
i niezbywalności jego prawa zaświadcza o bezpieczeństwie społecznym.
Człowiek jako podstawowy podmiot
bezpieczeństwa poprzez wieki w sposób
zorganizowany przystępował do zmiany
środowiska bezpieczeństwa. Na przestrzeni
wieków człowiek w zakresie bezpieczeństwa spełniał funkcje: dostosowania się do
środowiska naturalnego i przeciwstawienia
się zagrożeniom; dostosowania środowiska
społecznego do własnych potrzeb i zorganizowanego przeciwdziałania zagrożeniom
wynikającym ze środowiska naturalnego;
kreowania środowiska społecznego i naturalnego odpowiedniego do własnych potrzeb (tab. 1).
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Tabela 1. Rola człowieka w kształtowaniu bezpieczeństwa
Funkcja

Zagrożenia

Szanse, wyzwania, ryzyka

Interakcje

Efekt

Dostosowania się
do środowiska
naturalnego
i przeciwstawiania
się zagrożeniom

Wynikające ze
środowiska naturalnego i działania sił natury

Funkcjonowanie
w niezbadanym
środowisku naturalnym

Środowisko
naturalne
 człowiek

Przetrwanie
podmiotu
bezpieczeństwa

Sprzeczność interesów społecznych ludzi.

Dążenie do podporządkowania
sobie innego
człowieka.

Człowiek 
środowisko
naturalne
i społeczeństwo

Dostosowanie środowiska bezpieczeństwa
do własnych
potrzeb

Człowiek 
środowisko
społeczne,
polityczne
i naturalne

Kreowanie
środowiska
bezpieczeństwa

Dostosowania
środowiska naturalnego do
własnych potrzeb
i przeciwstawiania
się zagrożeniom

Kreowania środowiska społecznego
i naturalnego odpowiedniego do
własnych potrzeb

Nieujarzmione
działanie sił
natury

Sprzeczność
interesów ludzi,
grup społecznych, narodów
i państw.

Zagrożenia wynikające z dysproporcji cywilizacyjnych
i społecznych

Dążenie do minimalizacji zagrożeń
ze strony sił
natury
Dążenie do podporządkowania
sobie innego
człowieka, grup
społecznych,
narodów i państw.
Dążenie do podporządkowania
sobie sił natury

W kształtowaniu bezpieczeństwa człowiek jako podstawowy jego podmiot i jednostka aksjologiczna determinuje wszelkie
jego zmiany. Rozwój cywilizacyjny pozwala
kreować środowisko bezpieczeństwa już nie
tylko w ujęciu antropocentrycznym, ale coraz częściej także biocentrycznym, gdzie nie
dokonuje się hierarchizacji bytów i człowiek
jest jednym z wielu. Pomimo niezhierarchizowania bytów w podejściu biocentrycznym
podmiotem decydującym o procesie zmian
nadal pozostaje człowiek, i wciąż to on decyduje o priorytetach zmian. Istotne jest tylko
to, by priorytet procesów zmian inicjować
rozsądnie, z zachowaniem podmiotowości
człowieka, przestrzegania praw społecznych,
praw biologicznych oraz ładu politycznego
w środowisku bezpieczeństwa, a także z po-

80

szanowaniem podmiotowości i suwerenności innych aktorów politycznych.
Uwarunkowania bezpieczeństwa
personalnego i społecznego
Bezpieczeństwo jako stan w jego ewolucji
zawsze ma charakter subiektywny i odwołuje
się do psychiki, nawet gdy dotyczy narodów
lub państw. Subiektywność postrzegania
bezpieczeństwa wynika z jego oceny przez
określony podmiot bezpieczeństwa (człowiek, grupy społeczne, narody). Jego poziom
oceny określamy jako poziom satysfakcji
z bezpieczeństwa wynikający z relacji pomiędzy potrzebami określonego podmiotu
bezpieczeństwa a obiektywnymi warunkami
przetrwania oraz zagrożeniami (tab. 2).
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Tabela 2. Relacje subiektywnego stanu poczucia bezpieczeństwa względem
obiektywnych warunków jego występowania
Lp.

Zależność

Poziom satysfakcji
z bezpieczeństwa

1

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest niższy od obiektywnych warunków przetrwania i rozwoju
podmiotu bezpieczeństwa

Rewelacyjny

2

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest niższy lub równy
względem obiektywnych warunków
przetrwania i rozwoju podmiotu bezpieczeństwa

Bardzo dobry

3

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest równy obiektywnym warunkom przetrwania i rozwoju
podmiotu bezpieczeństwa

Dobry

4

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest wyższy lub równy względem obiektywnych warunków
przetrwania i rozwoju podmiotu bezpieczeństwa

Przeciętny

5

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest wyższy od obiektywnych warunków przetrwania i rozwoju podmiotu bezpieczeństwa

Zły

6

System potrzeb i wartości podmiotu
bezpieczeństwa jest różny od obiektywnych warunków przetrwania i rozwoju
podmiotu bezpieczeństwa

Fatalny

Poziom zarządzania
bezpieczeństwem

Akceptowany

Krytyczny

Niezadowalający

Źródło: A. Czupryński, Współczesne dylematy bezpieczeństwa [w:] W. Chojnacki, B. Kaczmarczyk (red.
nauk.), Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego, Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Straży
Granicznej, Lubań 2011, s. 17 i 18.

Poziom oczekiwań i standardy
przetrwania oraz rozwoju dla każdego podmiotu bezpieczeństwa
mają inne znaczenie ze względu
na uwarunkowania cywilizacyjne.
Przez pojęcie cywilizacji rozumie
się poziom rozwoju społeczeństwa
w danym okresie historycznym,

który jest uwarunkowany stopniem
opanowania przez człowieka środowiska naturalnego, oraz jej wymiar antropologiczny, przejawiający
się wytworach dóbr materialnych,
środków, umiejętności i wartości
kulturowych. Cywilizacje z jednej
strony są w jakiejś mierze wyni-
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kiem reakcji ludzi na środowisko
naturalne – reakcji związanych
z zaspokojeniem podstawowych
potrzeb, takich jak wyżywienie
czy zapewnienie bezpieczeństwa.
Z drugiej natomiast – są uwarunkowane kulturowo i często, choć
nie zawsze, opierają się na religii,
skupiając ludzi posługujących się
tym samym językiem19. Stąd ze
względu na poziom rozwoju cywilizacyjnego każda jednostka i całe
społeczeństwa wykazują różny poziom potrzeb, w tym również w zakresie systemu bezpieczeństwa. Do
czynników zagrażających bezpieczeństwu ( w cywilizacji zachodniej) zalicza się: destabilizację praw
człowieka i obywatela; destabilizację potrzeb społecznych obywateli;
destabilizację systemu prawnego
państwa; destabilizację systemu
gospodarczo-finansowego; destabilizację systemu informacyjnego;
degradację środowiska naturalnego; klęski i katastrofy naturalne wynikające z nierozważnego działania
człowieka; migracje i przestępczość zorganizowaną; terroryzm;
proliferację broni masowego rażenia; wojnę oraz inne dotychczas
niezidentyfikowane lub postrzegane jako realnie mniej groźne. Ze
względu na niski poziom zagrożeń
wojennych w Europie Zachodniej
pierwszoplanowego znaczenia nabierają zagrożenia skierowane bezpośrednio na egzystencję człowieka
i możliwość jego rozwoju w środowisku bezpieczeństwa. Jeżeli
teza o podmiotowości człowieka
19
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Por. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta
świata, Wyd. Literackie, Kraków 2013, s. 27.

w sferze bezpieczeństwa jest zasadna, to osiągnięty przez jednostkę
poziom satysfakcji z bezpieczeństwa jest podstawą do wnioskowania o wzroście bezpieczeństwa
społecznego.
Kryteria wyznaczające aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa
Przez kryterium rozumie się (…)
oznakę występowania określonego stanu
rzeczy. Oznaka nie będąca wprawdzie warunkiem dostatecznym jakiegoś stanu rzeczy,
ale uznana a priori za jego dobre świadectwo20. Według T. Kotarbińskiego przez
kryterium (…), inaczej sprawdzian czegoś,
rozumiemy to, po czym to coś można poznać21. Zatem kryterium stanowi cecha
określonego przedmiotu, według której
przedmioty tej samej klasy zamieszczamy
w tym samym zbiorze. Subiektywne kryteria określania wartości bezpieczeństwa możemy odnosić do tego: co być powinno; co
daje przyjemność, satysfakcję i zadowolenie
z tego, co robimy; co szczególnie cenimy
z różnych przyczyn; co jest przedmiotem
dążenia, celem do osiągnięcia; co wreszcie
zaspokaja nasze potrzeby. W każdym z tych
kryteriów dostrzegamy subiektywizm podmiotu bezpieczeństwa, który dla każdego
z nich ma inne znaczenie. Według Daniela Freia bezpieczeństwo jest postrzegane
jako: 1) stan obsesji, w którym zagrożenie
niewielkie jest postrzegane jako duże; 2)
stan braku bezpieczeństwa występujący w sytuacji prawidłowego postrzegania
rzeczywistego zagrożenia; 3) stan właściS. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, WiW,
Warszawa 2004, s. 204.
21
T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wyd. De Agostini Polska, Warszawa 2003, s. 222.
20
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wy bezpieczeństwa, gdzie zagrożenie jest
niewielkie, a jego postrzeganie jest właściwe; 4) stan fałszywego bezpieczeństwa
wynikający z niedoszacowania zagrożeń
i ich lekceważenia. Wyszczególnione stany
bezpieczeństwa wynikają z subiektywnej
oceny podmiotu bezpieczeństwa. Jeżeli
odrzucimy skrajne poglądy 1) i 4) na postrzeganie bezpieczeństwa, to wówczas pozostaną kryteria oceny 2) i 3) wskazujące na
właściwą jego ocenę przez jednostkę, grupy
społeczne, narody, a także organizacje, które człowiek tworzy dla zapewnienia sobie
przetrwania i rozwoju.
Do powszechnie dostrzeganych zagadnień aksjologii, które również wywołują falę sporów naukowych, zalicza się:
istnienie wartości i ich interpretację, stosunek wartości do bytu oraz poznawcze
ujmowanie wartości, a ponadto typologie
wartości i kryteria ich podziału, znaczenie
wartości w życiu człowieka oraz w wytworach jego kultury i cywilizacji. Największe
kontrowersje budzi stosunek wartości do
bytu, gdzie ścierają się stanowiska obiektywizmu i subiektywizmu aksjologicznego. Obiektywizm aksjologiczny odwołuje
się do wartości istniejących niezależnie
od ich postrzegania, nawiązując do myśli Platona, i w literaturze niekiedy jest
określany jako absolutyzm aksjologiczny.
Natomiast subiektywizm aksjologiczny ma związki z relatywizmem wartości,
które określa człowiek jako jednostka aksjologiczna. Bezpieczeństwo ma charakter
subiektywny, a zatem subiektywizm aksjologiczny jest wyznacznikiem jego treści.
Absolutyzm i relatywizm aksjologiczny
stanowi również wyznaczniki poznania
naukowego. Absolutyzm aksjologiczny
uznaje, że istnieją wartości niezmienne
i niezależne od procesów historycznych
i społecznych. Natomiast relatywizm ak-

sjologiczny zakłada, że wartości są wytworem procesu zmian. Zatem w aspekcie
bezpieczeństwa nie możemy postawić
absolutyzującej tezy, że osiągnięty poziom bezpieczeństwa jest niezmienny
i pozostaje jako wartość stała. Możemy natomiast postawić inną tezę – że stan bezpieczeństwa jest wynikiem jego procesów,
których efekty w relacji do środowiska
bliższego i dalszego bezpieczeństwa oraz
innych podmiotów określają jego różny
poziom. Oznacza to również, że wartościowanie bezpieczeństwa dla różnych
jego podmiotów da zróżnicowane wyniki.
Kontrowersje wzbudza też podział wartości, które różni badacze postrzegają jako
ich zbiór, bez bliżej określonego kryterium:
ponadczasowe, uniwersalne, moralne, egzystencjalne, materialne, duchowe, poznawcze, etyczne, estetyczne, ogólnokulturowe,
religijne.
Według kryterium użyteczności wartości można klasyfikować jako utylitarne,
instrumentalne oraz hedonistyczne. Wartość dzieli się również na: dodatnie (pozytywne), ujemne (negatywne) i względne
(relatywne). W kontekście bezpieczeństwa
jako wartości i potrzeby człowieka zasadny wydaje się wszakże podział na wartości: materialne – które stanowią wytwory
cywilizacyjne; duchowe – które stanowią
wytwory nauki i kultury oraz wartości
mentalnych; egzystencjalne – które określają potrzeby człowieka jako jednostki biologicznej22. Wartości, pomimo ich różnej
klasyfikacji i postrzegania, powinny mieć
charakter antropologiczny, ponieważ to
człowiek określa ich znaczenie. Zatem aksjologia bezpieczeństwa bez jego podmiotu
staje się pozbawiona znaczenia.
22

Por. J. Czerny, Kontrasty aksjologiczne współczesnej
cywilizacji, Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania GWSH nr 2/2002, Katowice 2002, s. 13 i 14.
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Zakończenie
Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa i ich przedmiot badań stanowią wyraz poznawczego i pragmatycznego
zainteresowania bezpieczeństwem. Tego
ostatniego nie możemy rozpatrywać tylko
w kategoriach ontologiczno-epistemologicznych, ale powinniśmy również widzieć
je w kategoriach aksjologicznych, ponieważ w procesie poznania nie można pomijać wartościowania. Bezpieczeństwo jako
ogólny przedmiot poznania naukowego ma
przede wszystkim aspekt pragmatyczny,
który przejawia się w kształtowaniu bezpieczeństwa jednostki, grup społecznych
i narodów. Podstawowy podmiot bezpie-
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WSTĘP
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019
Celem Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019
jest: wzmocnienie systemu antyterrorystycznego. Cel główny może
być zrealizowany poprzez cztery
cele szczegółowe, odpowiadające
fazom zarządzania kryzysowego:
1. Poprawa zdolności do zapobiegania zagrożeniom o charakterze
terrorystycznym. 2. Wzmocnienie
przygotowania służb i instytucji na
możliwość wystąpienia zdarzeń
o charakterze terrorystycznym.
3. Zwiększenie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
4. Podniesienie skuteczności w zakresie odtwarzania wykorzystanych
sił i środków oraz udoskonalania posiadanych procedur postępowania
w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
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Terroryzm
Terroryzm – aspekty prawne
Próba dokonania analizy i porównania
definicji terroryzmu przedstawia się następująco:
Konwencja Ligi Narodów
(1937 r.)
Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem
jest wytworzenie stanu terroru w umysłach
ludzi, grup osób lub społeczeństwa.
Definicja zaproponowana przez A.B.
Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ
(1992 r.)
Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa
S/RES/1269(1999 r.)
Stanowczo potępiamy wszelkie akty,
metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego, kiedy i przeciwko komu zostały popełnione,
zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.

Terroryzm

Definicja przyjęta przez środowisko akademickie
Terroryzm [łac.], różnie umotywowane
ideologicznie, planowane i zorganizowane
działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku
prawnego, podjęte w celu wymuszenia na
władzach państwowych i społeczeństwie
określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych.
Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemocy fizycznej, użycia broni
i ładunków wybuchowych), w celu nadania
im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku
w społeczeństwie.
Podejście encyklopedyczne
Istnieje ponad 100 definicji tego
zjawiska; kilkadziesiąt powstało
w ramach prac ONZ, głównie przy
próbach określenia terroryzmu
międzynarodowego. Mimo wspólnego źródłosłowu, należy odróżnić
terroryzm od terroru (aktów terroru); terror to gwałt i przemoc „silniejszych” organów państwa wobec
„słabszych” obywateli, a terroryzm
to gwałt i przemoc „słabszych”
obywateli wobec „silniejszych”
organów państwa. Akty terrorystyczne są uzasadniane różnymi
ideami: politycznymi, społecznymi,
narodowościowymi i religijnymi
– niekiedy niewyraźnymi lub pomieszanymi – i mają również przyczynę w psychicznych anomaliach
terrorystów. Sprawcy takich działań bywają zafascynowani reakcjami społeczeństwa na swoje czyny;
zdesperowani i nieodpowiedzialni szukają w przemocy sposobu

rozwiązania własnych problemów.
Przywiązują dużą wagę do nadania swym wystąpieniom rozgłosu
medialnego (np. emitowanie przez
arabską telewizję sceny egzekucji
na cudzoziemskich zakładnikach
w Iraku).
Jak łatwo zauważyć, zjawisko terroryzmu opisywane bywa na różne sposoby
i być może wielość definicji oraz interpretacji jest jedną z przyczyn, dla której tak trudno wypracować jednolite zasady i systemy
przeciwdziałania aktom terrorystycznym.
Na potrzeby tego opracowania stworzyłam definicję, która w moim przekonaniu
oddaje istotę zjawiska, a którą wywiodłam
z samego słowa terroryzm. Uproszczenie
wydawałoby się bardzo skomplikowanego
procesu pozwala wielokrotnie na dotarcie
do znacznie szerszej grupy osób, których
pośrednie zaangażowanie w walkę z tym
zjawiskiem może okazać się nieocenione.
Jak zatem widzę zjawisko terroryzmu?
T
E
R
R
O
R
I
S

M

– Terror (Przerażenie)
– Effect (Wrażenie)
– Rancour (Nienawiść)
– Random (Losowy)
– Organization (Organizacja)
– Ravages (Spustoszenia)
– Illegal (Nielegalny)
– Supranational
(Ponadpaństwowy)
– Merciless (Bezlitosny)

(Definicja autorstwa Małgorzaty Tyszko-Gasik).

O terroryzmie –
założenia ogólne
Terroryzm stanowi jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa, tak z perspektywy glo-
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balnej, jak i regionalnej czy krajowej. Jako
zagrożenie międzynarodowe wykracza on
poza ramy tradycyjnie rozumianych konfliktów i sytuacji kryzysowych.
Zmienność metod wykorzystywanych
przez terrorystów powoduje, iż musimy
dysponować odpowiednimi instrumentami służącymi właściwemu rozpoznawaniu
i ocenianiu zagrożeń oraz skutecznemu
przeciwdziałaniu ewentualnym zdarzeniom. W przypadku ataku terrorystycznego musimy być przygotowani do podjęcia
natychmiastowych i adekwatnych środków reagowania, a także usuwania jego
skutków. Osiągnięcie tych celów wymaga
bliskiej i wszechstronnej współpracy nie
tylko wszystkich służb, organów i instytucji zaangażowanych w szeroko rozumiane
działania antyterrorystyczne, lecz również
władz lokalnych, środków masowego przekazu, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz całego społeczeństwa.
Nie jest możliwe określenie
wszystkich potencjalnych celów
zamachów terrorystycznych oraz
sposobów ich przeprowadzenia.
Zamachy mogą być ukierunkowane zarówno na tzw. cele miękkie,
w tym duże skupiska osób, jak i cele
twarde, obejmujące m.in. elementy
infrastruktury krytycznej państwa.
Ponadto w sferze zainteresowania
terrorystów pozostają obiekty, których zniszczenie z racji ich lokalizacji, prowadzonej działalności bądź
znaczenia dla kraju ma spektakularny charakter i powoduje szeroki
rozgłos medialny.

Kategorie zdarzeń, w odniesieniu do
których tworzone są odpowiednie procedury, plany czy algorytmy reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze
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terrorystycznym, są określane poprzez
pryzmat sposobu przeprowadzenia ataku
(np. zamach z użyciem broni palnej) lub
w oparciu o jego cel (np. zamach na osoby
podlegające szczególnej ochronie) czy specyfikę działań służących ich neutralizacji.
W tym kontekście wśród podstawowych
kategorii zdarzeń o charakterze terrorystycznym można wyróżnić:



zamach z użyciem urządzenia wybuchowego,





zamach z użyciem broni palnej,
uprowadzenie osób, w tym za granicą,
zajęcie obiektu lub środka transportu,
w tym również z przetrzymywaniem
zakładników,



uprowadzenie środka transportu:
− w komunikacji lądowej,
− w komunikacji wodnej,
− w komunikacji lotniczej,



zamach z użyciem statku powietrznego, któremu nadano status „RENEGADE”,



zamach z użyciem statku lub obiektu
pływającego, któremu nadano status
„MARITIME RENEGADE”,



zamach na zdrowie, życie lub wolność
osób podlegających ochronie Biura
Ochrony Rządu oraz zamach na obiekty
i urządzenia objęte taką ochroną,



zamach z zastosowaniem:
− środków biologicznych,
− środków chemicznych,
− środków promieniotwórczych,




atak cyberterrorystyczny,
atak na infrastrukturę krytyczną,

Terroryzm





inny rodzaj zamachu, mogący spowodować bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia bądź wolności ludzi lub mienia znacznej wartości, a także zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego,
charakteryzujący się dużą dynamiką
przebiegu lub możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo
eskalacji zagrożenia, w szczególności
z użyciem broni palnej, materiałów
wybuchowych lub łatwopalnych albo
innego gwałtownego wyzwolenia energii, a także rozprzestrzeniania substancji trujących, duszących lub parzących
bądź gwałtownego wyzwolenia energii
jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,
zawiadomienia o zagrożeniu o charakterze terrorystycznym przez osoby
mające świadomość rzeczywistego jego
nieistnienia, których celem jest wywołanie działań instytucji użyteczności
publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub
zdrowia zmierzających do jego zneutralizowania.
Prawo

W polskim systemie prawnym nie istnieje jeden akt prawny, który kompleksowo
regulowałby problematykę przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na zagrożenia
o charakterze terrorystycznym oraz usuwania skutków ataku. Podstawowe regulacje
w tym zakresie zostały zawarte w następujących ustawach:



ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm), która m.in. zawiera definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20), a także

penalizuje zakładanie, kierowanie
oraz udział w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym (art. 258 § 2 i 4), finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165a) oraz
rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić
popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 255a),



ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1166), która określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego
oraz ich zadania i zasady działania w tej
dziedzinie, a także definiuje m.in. pojęcie
zdarzenia o charakterze terrorystycznym,



ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r.
poz. 455), która określa zasady oraz tryb
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Problematyka reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym
ujęta jest również w regulacjach dotyczących stanów nadzwyczajnych – ustawie
z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191,
z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29
sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy
Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156,
poz. 1301, z późn. zm.). Ponadto kwestie
związane z zadaniami służb i instytucji
w odniesieniu do zagrożeń o charakterze
terrorystycznym są zawarte w ustawach
kompetencyjnych regulujących ich działanie, a także innych aktach prawa obejmujących wybrane aspekty dotyczące
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określonego rodzaju zagrożeń (załącznik
nr 1)
Szczegółowe procedury reagowania zostały ujęte zarówno w dokumentach o charakterze rządowym
czy resortowym, jak i wewnętrznych procedurach poszczególnych
służb i instytucji, w tym w planach
zarządzania kryzysowego. Z perspektywy międzyinstytucjonalnej
szczególną rolę odgrywa Krajowy
Plan Zarządzania Kryzysowego
(KPZK) wskazujący m.in. na zadania
służb i instytucji w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu
do zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z uwzględnieniem
podziału na podmiot wiodący
i współpracujący. Zawiera on również szereg procedur odnoszących
się do innych zidentyfikowanych zagrożeń, których wystąpienie może
być następstwem ataku terrorystycznego (np. skażenia radiacyjne, skażenia chemiczne, zakłócenia
w systemie elektroenergetycznym).
Dokładne rozwiązania w tym zakresie przyjmowane są także przez
właściwe organy na szczeblu lokalnym. Ponadto Polska jest również
stroną licznych dokumentów międzynarodowych dotyczących walki z terroryzmem, m.in. w ramach
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unii Europejskiej (UE),
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Rady Europy
oraz Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE),
a także współpracy traktatowej.

Współczesny system prawa międzynarodowego oparty jest przede wszystkim na

90

normach ustanawianych w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy
jednak pamiętać o tym, że tak jak ONZ
specjalizuje się w wypracowaniu norm
prawnomiędzynarodowych, tak jedną
z najbardziej intensywnie wcielających je
w życie organizacji jest Unia Europejska.
Dlatego właśnie nowa generacja środków
prawnomiędzynarodowych służących
zwalczaniu terroryzmu przeanalizowana
zostanie głównie na podstawie aktów tych
dwóch organizacji.
Najważniejszym spośród dokumentów
przyjętych na forum Organizacji Narodów
Zjednoczonych jest rezolucja 1373 (2001)
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dokument
ten określa ramy praktycznej współpracy
państw w dziedzinie zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Stanowi również
punkt odniesienia dla wielu innych dokumentów przyjmowanych na forach różnych
organizacji narodowych, w tym Unii Europejskiej.
Najważniejszym dokumentem poświęconym walce z terroryzmem
z ramienia UE jest decyzja ramowa
Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13
czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu oraz decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia
28 listopada 2008 r. zmieniająca
decyzję ramową Rady 2002/475/
WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Głównym celem dokumentu jest wskazanie listy czynów
zdefiniowanych jako działania terrorystyczne, co znalazło odzwierciedlenie w polskim kodeksie karnym.
Decyzja ramowa nałożyła na Polskę
konieczność penalizacji w prawie
krajowym przestępstw związanych
z kradzieżami, wymuszeniami bądź
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fałszowaniem dokumentów administracyjnych w celu popełnienia
przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Decyzja ta została zmieniona decyzją ramową Rady UE
2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r., która na każde państwo
członkowskie nałożyła konieczność
penalizacji czynów (związanych
z działalnością terrorystyczną) nie
tylko polegających na kwalifikowanych typach kradzieży, wymuszeniach i sporządzaniu fałszywych
dokumentów urzędowych, ale również z publicznym nawoływaniem
do popełnienia przestępstw terrorystycznych, rekrutacji na potrzeby
terroryzmu i szkoleń terrorystycznych. Decyzja składa się z 13 artykułów poprzedzonych wstępem
dotyczącym ogólnych zasad zwalczania terroryzmu w ramach Unii
Europejskiej.
Zauważyć można, że decyzja ramowa
Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. jest dokumentem wszechstronnym. Znaleźć w niej
można przepisy dotyczące wielu aspektów
zwalczania terroryzmu międzynarodowego.
Na forum Unii jest ona dokumentem odpowiadających rezolucji 1373 (2001) Rady
Bezpieczeństwa ONZ, stanowi bowiem
ogólny zarys różnorodnych działań, jakie
powinny podejmować państwa członkowskie Unii w walce z terroryzmem międzynarodowym.
Dodajmy tutaj decyzję ramową Rady
o wykonywaniu nakazów zamrażania własności lub dowodów w Unii Europejskiej
z dnia 22 lipca 2002 r. (2003/577/JHA).
Przepisy dotyczące zwalczania finansowania terroryzmu oraz zamrażania dochodów,
które mogą pochodzić z działań o charakte-

rze terrorystycznym, należą do najskuteczniejszych środków zwalczania terroryzmu
międzynarodowego. Należy pamiętać, że
do prowadzenia działań terrorystycznych
na szeroką skalę potrzebne są znaczne środki finansowe. Dlatego właśnie tak cenne są
normy ustanawiane właśnie w dziedzinie
instrumentów finansowych.
Europejski nakaz aresztowania ma
zgodnie z postanowieniami decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. nakładać na
państwa obowiązek wzajemnego uznawania przez ich organy sądownicze nakazów
aresztowania i wykonywanie ich. Państwo-adresat ma w myśl postanowień decyzji
obowiązek aresztowania i wydania osoby
dla celów przeprowadzenia postępowania
sądowego albo wyegzekwowania nakazu
sądowego lub nakazu zatrzymania.
Podsumowanie
W ujęciu metaforycznym zagadnienie
terroryzmu jest jak ulewny deszcz. Gdy
pada, mokniemy wszyscy i moknie wszystko dokoła. Chyba że wykorzystamy parasol.
Jednak ten sam parasol człowieka ochroni
przed zmoknięciem, ale gdy np. osłonimy
nim roślinę, pozbawimy ją cennego składnika życia – wody. Podobnie jest z całym systemem ekonomiczno-prawno-społecznym,
który tworzony dla ochrony może również
okazać się niszczący dla wolności człowieka. Dlatego w moim przekonaniu największy nacisk w obecnym procesie tworzenia
zabezpieczeń i rozwiązań na wypadek ataków terrorystycznych powinien być położony na budowanie stosownej świadomości
społecznej jednostki, która – świadoma zagrożeń, jakie ze sobą niesie fala terroryzmu
światowego – zacznie wdrażać metody
przeciwdziałania i wczesnego reagowania
na najniższym poziomie oddziaływania.
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Bezsprzecznie trudno byłoby uznać, że zaostrzone przepisy prawa w zakresie walki
z terroryzmem będą miały olbrzymi wpływ
na ograniczenie aktów terroryzmu, gdyż
nie sposób przestraszyć sankcjami kogoś,
kto w założeniu podczas swoich działań
godzi się na poniesienie najwyższej ofiary.
Dlatego walka z terroryzmem to przede
wszystkim wielka przestrzeń dla psychologii, socjologii oraz dziedzin pokrewnych,

gdzie istotą poznania jest człowiek, który
jak widzimy z tragicznych doświadczeń
terrorystycznych pokonuje granicę śmierci
w imię oderwanych od rzeczywistości, wątpliwych wartości. „Dziwny jest ten świat”,
jak śpiewał Czesław Niemen – i być może,
choć dalekie od optymizmu, to jest właśnie
właściwe podsumowanie przedstawionych
zagadnień.
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R
I
S
M

– Ravages
– Illegal
– Supranational
– Merciless

(Definition by Małgorzata Tyszko-Gasik).
Abstract:
The main focus in the current process of developing security measures against acts
of terror should be exerted on developing high awareness of the individuals, who –
aware of the threats stemming from the wave of worldwide terrorism – shall unconsciously start implementing prevention and rapid-response methods at the bottom
level. Definitively it is hard to assume that tightened rules in the area of terrorism
prevention shall significantly reduce the number of the acts of terror since it is not
possible to deter by sanctions someone who assumes ultimate sacrifice. That is why
fighting terrorism offers, first of all, a territory for psychologists, sociologists and related specialists focused on the human being who is ready – as we know from tragic
experiences – to live and die for a doubtful, detached from reality values.
Contemporary system of international law is based mainly on guidelines set by the
United Nations system. However, it should be noticed that United Nations specialises in developing international legal standards, while one of the organizations intensively implementing these regulations is the European Union. Therefore, the new
generation of the legal and international resources serving prevention of terrorism
should be analysed on the basis of acts issued by these two organizations.
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Zagrożenie terroryzmem
w Polsce na podstawie
„Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku"1

M

inisterstwo Spraw Wewnętrznych, na podstawie informacji1
przekazanych przez podległe służby oraz
danych pochodzących od innych instytucji, każdego roku publikuje „Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce”. Dokument
ten zawiera opis najważniejszych zagadnień
związanych z bezpieczeństwem, w tym danych dotyczących przestępczości oraz wyników badań społecznych na temat poczucia
bezpieczeństwa Polaków. W obszarze danych dotyczących przestępczości można
wyróżnić informacje na temat przestępczości kryminalnej, przemocy w rodzinie, przestępczości zorganizowanej, transgranicznej,
narkotykowej, ekonomicznej korupcyjnej,
wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu. W raporcie podda1
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Raport został opracowany przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i opublikowany we wrześniu 2014 r. Dostępny jest na stronie internetowej
http://bip.msw.gov.pl/bip/raport-o-staniebezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.
html. Treści zawarte w artykule opracowane są na
podstawie „Raportu...”.

no analizie również przestępczość przeciwko
interesom finansowym Unii Europejskiej,
fałszerstwo pieniędzy, przestępstwa w cyberprzestrzeni, przeciwko zwierzętom, zagrożenia w ruchu drogowym i bezpieczeństwa
imprez masowych oraz bezpieczeństwo powszechne. W dokumencie tym omówione
zostało również zagrożenie ekstremizmem
i terroryzmem. Raport kończą wnioski
i rekomendacje. We wskazanych powyżej
obszarach raport zawiera „krótką charakterystykę przestępstw lub innych negatywnych
zjawisk, podsumowanie skali zagrożenia
w roku 2013, opis utrzymujących się tendencji i ewentualnych nowych trendów, inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania
poszczególnym typom przestępczości lub
innym negatywnym zjawiskom oraz dziedziny wymagające usprawnień”2. Ponadto,
w Raporcie, tam gdzie to było możliwe, zamieszczono informacje o postępowaniach
prowadzonych w prokuraturach w sprawach
o określone przestępstwa, o liczbie spraw
2

Ibidem, s. 5.
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sądowych prowadzonych w sądach okręgowych i rejonowych, wydanych wyrokach
i rozmiarach orzeczonych kar oraz o liczbie
wykonanych w zakładach karnych orzeczeń.
Rozdział 16. Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku3 poświęcony
jest zagrożeniu terroryzmem4. Opracowany jest na podstawie materiałów własnych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz
informacji przekazanych przez Komendę
Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Służby Celnej.
W art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku – Kodeks karny5 zostało zdefiniowane pojęcie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym. Należy przez to rozumieć
czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi
co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń
w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub
organizacji międzynarodowej

–

a także groźba popełnienia takiego czynu.

Ponadto, w kodeksie karnym zostały
spenalizowane przestępstwa o charakterze
terrorystycznym:

W dalszej części tekstu używana będzie nazwa
Raport...
4
Ibidem, s. 299-306.
5
Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
3

Art. 165a. Kto gromadzi, przekazuje lub
oferuje środki płatnicze, instrumenty
finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub
inne mienie ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa
o charakterze terrorystycznym,
podlega karze pozbawienia wolności od
lat 2 do 12.
Art. 255a. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić
popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone
w § 1 mają charakter zbrojny albo mają
na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone
w § 1 w tym mające charakter zbrojny
zakłada lub taką grupą albo związkiem
kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu
popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym zakłada lub taką grupą
lub związkiem kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3.
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Na świecie można zaobserwować podwyższony poziom zagrożenia terroryzmem.
Wskazać należy, że Polska angażuje się
w działania w ramach międzynarodowych
koalicji na rzecz walki z terroryzmem, co
może przyczynić się do chęci odwetu. Jednakże podkreślić należy, że to nie przekłada
się na wzrost zagrożenia terrorystycznego
w Polsce. Analiza zagrożenia terroryzmem
w Polsce w 2013 roku wskazuje, że zagrożenie zamachami terrorystycznymi ze
strony organizacji lub osób pochodzących
z krajów podwyższonego ryzyka utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie.
Polska traktowana była jako cel rezerwowy
ewentualnych zamachów. Nie oznacza to
bynajmniej, że zagrożenie atakami terrorystycznymi nie występuje. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych w Raporcie... podnosi, że „realne pozostaje zagrożenie ze
strony pojedynczych osób, niezwiązanych
z grupami terrorystycznymi lub przestępczymi (tzw. solo/lone wolf terrorism), których aktywność ekstremistyczna jest bardzo
trudna do wykrycia. Źródłem radykalizacji
tych osób jest często Internet, z którego
ekstremiści czerpią też wiedzę na temat
konstruowania ładunków wybuchowych
i pozyskiwania komponentów (Open Source
Terrorism)”6. Ładunki wybuchowe konstruowane przez te osoby najczęściej są z materiałów ogólnodostępnych, których zakup,
przeważnie, odbywa się na terytorium innego państwa niż kraj, w którym ma nastąpić atak terrorystyczny. Takie działania
utrudnia wykrycie potencjalnego sprawcy.
Podkreślić należy, że organizacje
terrorystyczne wykorzystują Internet do propagowania swoich idei,
werbowania członków i sympatyków oraz zwalczania przeciwników.

Raport... wskazuje, że motywacje
tego rodzaju działań mogą mieć
charakter religijny, polityczny albo
mogą wynikać z niechęci wobec
określonych osób lub środowisk7.
Potencjalnym celem ataku mogą
być:

 obywatele innych krajów przebywający na terytorium Polski,

 istotne

z perspektywy terrorystów obiekty lub miejsca kultu znajdujące się w Polsce.
W 2013 roku szczególną ochroną antyterrorystyczną między innymi zostały
objęte wydarzenia z udziałem osób narodowości żydowskiej.
W Raporcie... wskazano, że „możliwym
jest także prowadzenie przez terytorium
RP transferu środków finansowych na
działalność terrorystyczną w innych krajach lub pozyskiwanie w Polsce środków
finansowych na tego rodzaju działalność
czy podejmowanie prób budowy zaplecza
logistycznego do prowadzenia zamachów
w innych krajach europejskich”8.
Na zagrożenie terroryzmem w Polsce
wpływ ma również geopolityczne położenie
oraz uwarunkowania prawne wynikające
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
oraz przynależność do strefy Schengen. Po
pierwsze dlatego, że na terenie Polski przebywają osoby z państw i regionów podwyższonego ryzyka, a po drugie jesteśmy krajem
tranzytowym na drodze do zachodniej
i północnej Europy dla obywateli państw
podwyższonego ryzyka – często nielegalnych migrantów. W Raporcie... wskazano,
że „zdarzają się przypadki legalnego wjazdu
7

6

Ibidem, s. 299.
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Zob. ibidem, s. 300.
Ibidem, s. 300.
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na terytorium RP osób, których rzeczywisty cel przyjazdu pozostaje niezgodny z deklarowanym (m.in. pod pretekstem udziału
w szkoleniach, podjęcia nauki na polskich
uczelniach oraz nawiązania współpracy
biznesowej), a Polska jest w tym wypadku
wykorzystywana jedynie do wjazdu na obszar UE. Odnotowano również incydentalne przypadki samowolnego porzucania
przez żołnierzy afgańskich szkoleń organizowanych na terenie Polski”9.
W związku z konfliktem w Syrii
w 2013 roku można było zaobserwować
wzrost zainteresowania młodych osób
w Europie, w tym również incydentalnie
w Polsce, wyjazdem i udziałem w walkach
zbrojnych po stronie bojowników islamskich. Powrót takich ochotników do krajów
pochodzenia, z uwagi na radykalne poglądy
oraz zdobyte doświadczenie bojowe, może
stanowić realne zagrożenie terrorystyczne.
Należy również zwrócić uwagę na zjawisko
podejmowania przez libijskich weteranów
wojennych leczenia w europejskich klinikach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wskazuje, że od 2012 r. odnotowywane są
próby nawiązywania współpracy z polskimi
placówkami medycznymi przez podmioty
oferujące możliwość uzyskania dochodów
w zamian za podjęcie się leczenia obywateli
Libii poszkodowanych w walkach z reżimem M. Kadafiego.
Islamskie organizacje terrorystyczne
w kręgu swoich zainteresowań pozostawiają również ataki terrorystyczne na samoloty oraz infrastrukturę lotniczą. Nie
można więc wykluczyć zagrożenia polskich
samolotów oraz infrastruktury lotniczej,
w szczególności lotnisk obsługujących loty
międzynarodowe.

9

Ibidem, s. 300.

Obywatele RP przebywający poza granicami kraju mogą stać się ofiarami ataków
terrorystycznych. Celem takich ataków
mogą być również polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w krajach, w których
aktywność organizacji terrorystycznych
jest wysoka, a także w rejonach ogarniętych konfliktami. Zagrożeniu zamachami
sprzyjać może również zaangażowanie
obywateli Polski w działania pomocowe
i działalność gospodarczą prowadzoną
w państwach podwyższonego ryzyka, jak
i rozwinięta turystyka do krajów, na obszarze których istnieją rozbudowane sieci
organizacji terrorystycznych lub separatystycznych, odwołujących się do stosowania
aktów terroru czy niestabilnych politycznie, w których doszło do osłabienia struktur
bezpieczeństwa.
Kolejny obszar zagrożenia terroryzmem
związany jest z wykorzystaniem broni masowego rażenia (BMR), co implikuje konieczność podejmowania przez właściwe
służby i instytucje działań ukierunkowanych na zapobieganie proliferacji tego rodzaju broni, jak również przygotowanie do
reagowania i usuwania skutków w przypadku ewentualnych zamachów z jej użyciem.
W Polsce nie ujawniono bezpośredniego
zagrożenia związanego z próbami użycia
substancji chemicznych, biologicznych,
radiacyjnych i nuklearnych (CBRN) do
działań terrorystycznych. Nie można zapominać, że ugrupowania terrorystyczne
starają się uzyskać dostęp do substancji
i materiałów, które wykorzystane podczas
zamachu zapewniłyby jak największą siłę
rażenia i spowodowałyby jak najdotkliwsze
straty.
Bardzo ważnym obszarem działalności
terrorystycznej jest również cyberprzestrzeń, która może być wykorzystywana
przez organizacje terrorystyczne do pro-
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wadzenia bezpośrednich ataków, np. na
serwery rządowe w celu uniemożliwienia
ich funkcjonowania, szerzenia dezinformacji czy pozyskiwania danych oraz do
upowszechniania radykalnej ideologii, pozyskiwania zwolenników czy prowadzenia
instruktażu w zakresie podejmowania indywidualnych aktów terroru, a także dokonywania nielegalnego transferu środków
finansowych na działalność terrorystyczną.
W Polsce wiodącą służbą w zakresie
rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i ścigania sprawców ewentualnych zamachów jest Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
W 2013 roku w związku z podejrzeniem
działalności terrorystycznej prowadziła 7
śledztw (w 2012 r. – 3), w tym 5 wszczętych w 2013 roku. W 2013 roku, podobnie
jak w 2012 roku, podejrzane o prowadzenie
działalności terrorystycznej były 3 osoby.
Zarzuty przedstawiono natomiast jednemu podejrzanemu (w 2012 r. nikomu nie
przedstawiono zarzutów).
Na podstawie danych Policji można
wskazać, że liczba wybuchów spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń
wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych oraz substancji palnych (z systemem
mającym cechy urządzenia wybuchowego)
w 2013 roku zwiększyła się w stosunku do
roku 2012 o połowę – z 12 do 25, z czego 4 (tyleż samo w 2012 r.) nosiło cechy
terroru kryminalnego (zdarzenia te nie
nosiły znamion zdarzenia o charakterze
terrorystycznym, ale miały związek z działalnością przestępczą). W większości przypadków dochodziło do eksplozji w związku
z eksperymentowaniem z substancjami
wybuchowymi, a nie w wyniku detonacji
typowego urządzenia wybuchowego.
W 2013 roku podłożono pod różnymi obiektami 16 urządzeń wybuchowych
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(w 2012 r. – 9). W wyniku prowadzonych
realizacji zabezpieczono 4 urządzenia wybuchowe. W 5 przypadkach urządzenia
zostały zneutralizowane przez minerów-pirotechników, natomiast w 7 przypadkach urządzenie wybuchowe zdetonowało.
Ujawniono również 10 atrap urządzeń wybuchowych (w 2012 r. – 9).
W efekcie przedsięwzięć policyjnych w 2013 roku zatrzymano 92 osoby
(w 2012 r. – 81) podejrzane o działania
przestępcze mające związek z materiałami
i urządzeniami wybuchowymi.
Organem właściwym w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
w Polsce jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). W 2013 roku GIIF
wszczął siedem postępowań analitycznych
dotyczących podejrzanych transakcji, które
potencjalnie mogły mieć związek z finansowaniem terroryzmu (w 2012 r. – 12). Postępowania te zostały wszczęte zarówno na
podstawie zawiadomień od instytucji obowiązanych, jak i z własnej inicjatywy. Podstawą wszczęcia postępowań była przede
wszystkim analiza transakcji przeprowadzanych przez osoby pochodzące z krajów podejrzewanych o wspieranie terroryzmu lub
na terenie których prowadzą aktywne działania ugrupowania terrorystyczne. Z uwagi
na specyfikę finansowania organizacji terrorystycznych sprawdzane były zarówno
transakcje mające charakter działalności
legalnej, jak i transakcje, w których wstępna
identyfikacja pozwalała przypuszczać, że badana działalność ma charakter przestępczy.
W wyniku działań Służby Celnej
w 2013 roku ujawniono 11 przypadków
nieprawidłowości dotyczących niezgodnego z przepisami unijnymi i krajowymi obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
w tym cztery sprawy przekazano organom
ścigania.
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W Polsce został powołany Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Wśród głównych inicjatyw
o charakterze systemowym podejmowanych w 2013 roku w ramach tego zespołu
wskazać należy w szczególności:



opracowanie projektu Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata
2014–2019;



wdrażanie założeń metodyki oględzin
miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji
ciał ofiar;



przygotowanie propozycji rozwiązań
służących usprawnieniu koordynacji
współpracy na miejscu zdarzenia terrorystycznego, w tym przyjęcie Porozumienia z 21 stycznia 2014 r. pomiędzy
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendantem Głównym
Policji, Komendantem Głównym Straży
Granicznej, Komendantem Głównym
Żandarmerii Wojskowej i Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym;





10

podjęcie prac mających na celu podniesienie skuteczności i adekwatności
działań realizowanych w przypadku
uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego;



Polska współpracuje w ramach przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych z partnerami zagranicznymi.
Współpraca ta odbywa się zarówno na
płaszczyźnie multilateralnej – m.in. w ramach NATO i Unii Europejskiej, jak i na
płaszczyźnie bilateralnej, gdzie głównymi
partnerami zagranicznymi Polski są kraje
europejskie i Stany Zjednoczone Ameryki.
Polska aktywnie uczestniczyła na najważniejszych forach międzynarodowych
skupiających służby i instytucje zajmujące
się zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu, do których należą m.in.11:
w ramach Unii Europejskiej:



nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów
i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
lub zakłócenia porządku publicznego10.
Ibidem, s. 304.

Celami ataków terrorystycznych może
stać się również infrastruktura krytyczna. Mając to na uwadze 26 marca 2013
roku Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej, którego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa tej infrastruktury, m.in. w zakresie
przygotowania na sytuacje kryzysowe
mogące niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną oraz reagowania
w sytuacjach jej zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury
krytycznej, w tym spowodowanego
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym.

11

Grupa Robocza ds. Terroryzmu (WPT)
– uczestniczą w niej ABW i Policja, zajmuje się problematyką przeciwdziałania
i zwalczania terroryzmu w aspekcie wewnętrznym, tj. zagrożeń występujących
na terytorium państw członkowskich
UE, w tym jako organ przygotowawczy Rady UE o charakterze eksperckim
rozpoczyna unijny proces legislacyjny
Ibidem, s. 305.
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w zakresie prawodawstwa w obszarze
przeciwdziałania terroryzmowi;



Grupa Robocza do spraw Terroryzmu (COTER) – uczestniczą w niej
MSZ oraz ABW, zajmuje się sprawami terroryzmu w kontekście relacji
zewnętrznych, głównie na poziomie
polityczno-dyplomatycznym. Grupa nie
ma charakteru operacyjnego;



Grupa Robocza do spraw Zastosowania
Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu (CP 931) – uczestniczy
w niej ABW;



Policyjna Grupa Robocza do spraw
Terroryzmu (PWGT) – grupa zrzeszająca przedstawicieli policji z państw
członkowskich UE oraz przedstawicieli
Europolu; głównym jej zadaniem jest
bieżąca i całodobowa wymiana informacji o zagrożeniach terrorystycznych
na terenie Europy – w pracach Grupy
uczestniczą przedstawiciele Policji;



Counter-Terrrorism Group (CTG)
– uczestniczy w niej ABW, jest to
nieformalna międzynarodowa grupa
antyterrorystyczna utworzona przez
Klub Berneński. W jej ramach odbywa
się bezpośrednia wymiana informacji
o charakterze głównie operacyjnym, jak
również sporządzanie analiz z zakresu
terroryzmu oraz metod jego zwalczania;



Inicjatywa Krakowska (PSI) i Globalna
Inicjatywa Zwalczania Terroryzmu Jądrowego – w Polsce rolę wiodącą w tych
inicjatywach odgrywa MSZ. Celem inicjatyw jest uniemożliwianie przemytu
broni masowego rażenia oraz komponentów do jej wytwarzania.

Ponadto Policja prowadzi międzynarodową wymianę informacji, współdziałając
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w tym celu Europolem, Interpolem oraz
akredytowanymi w Polsce oficerami łącznikowymi i łącznikami Policji za granicą.
Z kolei CAT ABW współpracuje z centrami antyterrorystycznymi zarówno z państw
członkowskich UE, jak i z innych państw
w zakresie wymiany najlepszych praktyk dotyczących wypełniania ustawowych zadań na
szczeblu krajowym. Poszczególne instytucje
angażują się również w realizację międzynarodowych projektów ukierunkowanych na
wzmocnienie przeciwdziałania i zwalczania
zagrożeń terrorystycznych oraz reagowania
na skutki ewentualnych zamachów.
Również Główny Inspektor Informacji Finansowej aktywnie uczestniczy
we współpracy międzynarodowej w kontekście przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu, szczególnie w pracach Komitetu MONEYVAL (Rada Europy).
W pracach Komitetu MONEYVAL obok
GIIF uczestniczą przedstawiciele Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Prokuratury
Generalnej. W 2013 roku zakończył się
proces oceny zgodności polskiego systemu przeciwdziałania procederowi prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu ze
standardami międzynarodowymi, przeprowadzony przez Komitet MONEYVALW
W podsumowaniu raportu odnotowano
znaczącą poprawę polskiego systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem
terroryzmu. W związku z pozytywnymi
ustaleniami ewaluacji Komitet zastosował
wobec Polski procedurę tzw. regularnego
raportowania co dwa lata.
Reasumując, należy zaznaczyć, że
w 2013 roku na terytorium RP nie odnotowano działalności zorganizowanych
komórek lub siatek terrorystycznych fundamentalistów islamskich, a wśród nielicznej
społeczności muzułmańskiej w RP również
nie zaobserwowano wzrostu poparcia dla
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radykalnego islamu i stosowania przemocy.
Niemniej rosnący poziom zaawansowania
technologicznego oraz akcentowana przez
islamskich terrorystów determinacja w ata-

kowaniu celów w państwach UE wpływa
na utrzymujący się znaczny poziom zagrożenia dla Europy ze strony islamistów.

Streszczenie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych corocznie publikuje „Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce”. Zawiera on opis najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym danych dotyczących przestępczości oraz wyników badań społecznych na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków. Raport składa się z 22 rozdziałów.
Rozdział 16. poświęcony jest zagrożeniom terroryzmem. Został on opracowany na
podstawie materiałów własnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz informacji
przekazanych przez Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Służby Celnej.
W art. 115 § 20 kodeksu karnego zdefiniowane zostało pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ponadto, w trzech artykułach kodeksu karnego zostały
spenalizowane przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
Główne monitorowane obszary działań terrorystycznych w Polsce to zamachy terrorystyczne; zakup materiałów do produkcji ładunków wybuchowych na terytorium
innego państwa niż kraj, w którym ma nastąpić atak; transfer środków finansowych
na działalność terrorystyczną w innych krajach lub pozyskiwanie w Polsce środków
finansowych na tego rodzaju działalność; podejmowanie prób budowy zaplecza logistycznego do prowadzenia zamachów w innych krajach; cyberprzestępczość oraz
propagowanie idei, werbowanie członków i sympatyków oraz zwalczanie przeciwników przez Internet.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Raporcie... wskazuje że w Polsce występuje
realne zagrożenie ze strony pojedynczych osób, niezwiązanych z grupami terrorystycznymi lub przestępczymi (tzw. solo/lone wolf terrorism), których aktywność ekstremistyczna jest bardzo trudna do wykrycia.
Na świecie można zaobserwować podwyższony poziom zagrożenia terroryzmem.
Jednakże na podstawie analizy zagrożenia terroryzmem w Polsce w 2013 roku zagrożenie zamachami terrorystycznymi ze strony organizacji lub osób pochodzących
z krajów podwyższonego ryzyka utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie.

101

Recenzje

Przemysław Sadura

Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
w perspektywie współczesnych teorii rewolucji
Oficyna Naukowa,
Warszawa 2015, ss. 272

W

polskiej literaturze poświęconej zmianom ustrojowym ostatniego
ćwierćwiecza przeważają prace opisowe, bardziej relacjonujące to,
co się stało, niż podejmujące trud wyjaśnienia zmiany ustrojowej w kategoriach teoretycznych. Tym ciekawsza jest więc próba takiej teoretycznej interpretacji podjęta przez Przemysława Sadurę, adiunkta w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka stanowi poprawioną wersję pracy doktorskiej, której promotorem był profesor dr hab. Jacek Raciborski, kierownik Zakładu Socjologii
Polityki wspomnianego instytutu. Byłem jednym z recenzentów tej – bardzo
wartościowej – rozprawy i z wielkim zadowoleniem odnotowuję pogłębienie
i wzbogacenie przeprowadzonej analizy.
Analizując doświadczenie historyczne Europy Środkowo-Wschodniej
w kategoriach socjologii rewolucji autor jest świadom ideologicznych implikacji dokonanego wyboru. W duchu znanej koncepcji Maxa Webera pisze, że
„nie jest błędem odwoływanie się do wartości, lecz ukrywanie tego faktu”
(s. 10). Wybór paradygmatu rewolucji dla wyjaśnienia analizowanej zmiany
ustrojowej jest wyrazem osobistych przekonań autora, któremu najbliższa
jest nowa lewica – zdecydowanie odrzucająca spuściznę „komunizmu”, ale
zarazem krytyczna wobec tego, co wyrosło z upadku dawnego systemu.
Przyjmując model rewolucji Sadura nawiązuje do tych autorów zachodnich, którzy – jak zwłaszcza Charles Tilly – zmodyfikowali tradycyjne myślenie o rewolucji jako o przewrocie dokonanym siłą i rozbijającym dotychczasowy system prawny, by w to miejsce wprowadzić tak zwany trójwymiarowy
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model rewolucji. W modelu tym sytuację rewolucyjną rozpatruje się zatem
w wymiarach: alternatywy, legitymizacji i efektywności dotychczasowego
reżimu. Autor omawianej pracy dokonał wnikliwej i kompetentnej analizy
poglądów badaczy ujmujących zmiany ustrojowe w dawnych państwach
„komunistycznych” – i na tej podstawie zaproponował „takie przeformułowanie tradycji socjologii rewolucji, w którym wyraźnie stanie się przekraczanie opozycji: zmiana-stałość; rewolucyjny-ewolucyjny charakter zmiany
rewolucyjnej; struktura-działanie; oddolny-odgórny mechanizm zmiany
społecznej” (s. 85). To podejście przeciwstawia dominującemu w literaturze
przedmiotu „modelowi tranzytologicznemu” (reprezentowanemu między
innymi przez Dankwarta A. Rustowa, Guillermo O’Donnela, Juana Linza, Alfreda C. Stepana, Samuela P. Huntingtona czy Adama Przeworskiego). W tym
modelu autor lokuje też moje prace, którym poświęca wiele uwagi.
Podstawowa różnica między dwoma przeciwstawianymi sobie modelami
polega zdaniem autora na tym, że przywołany model tranzytologiczny koncentruje uwagę na działaniach elit politycznych i niedostatecznie uwzględnia działania mas, na których skupia uwagę model rewolucji. Skrajnymi
przykładami elitarystycznej interpretacji procesu zmiany ustrojowej są dla
niego prace Jadwigi Staniszkis oraz węgierskiego socjologa Eleméra Hankissa, którzy – niezależnie od siebie – doszli do wniosku, że „komunistyczna elita polityczna, świadoma tego, że zmiany w systemie władzy godzą w jej pozycję, podjęła próbę przejęcia częściowej kontroli nad kierunkiem przemian
i częściowej konwersji posiadanego kapitału politycznego na ekonomiczny”
(s. 52). Ten punkt widzenia stanowi jak sądzę skrajną wersję „modelu tranzytologicznego” i nie jest podzielany przez większość uczonych zaliczanych do
tego kierunku (między innymi z pewnością nie przeze mnie). Dobrze jednak
wpisuje się w radykalną krytykę transformacji postrzeganej jako „zdradzoną” czy „skradzioną” (przez elity) rewolucję, co ma niewielką wartość naukową, ale może odgrywać istotną rolę polityczną.
Przeciwstawienie dwóch modeli jest interesujące, ale zawiera w sobie
pewne uproszczenie. Polega ono na zatarciu różnicy między głębokimi procesami społecznymi prowadzącymi do zmiany ustrojowej a mechanizmem
dokonania tej zmiany. Nikt nie zaprzeczy, że „polska droga od komunizmu”
(jak to nazwał Zbigniew A. Pełczyński1) utorowana została masowymi wystąpieniami robotniczymi – od poznańskiego Czerwca 1956 roku przez grudniowy bunt robotników Wybrzeża w 1970 roku po strajki letnie i powstanie „Solidarności” w 1980 roku. Zarazem jednak przełomowym momentem zmiany
ustrojowej było „porozumienie elit” wynegocjowane przy Okrągłym Stole.
W tym sensie pytanie empiryczne powinno dotyczyć tego, w jakim stopniu
w poszczególnych państwach dawnego bloku „komunistycznego” zmiany
1
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dokonywały się pod presją wystąpień masowych, a w jakim były one rezultatem działań elit politycznych uprzedzających wystąpienia masowe.
Trzeba też brać pod uwagę, że państwa, których dotyczy omawiana tu
książka, stanowiły część zewnętrzną uzależnionego od ZSRR imperium. Sadura nie analizuje przemian, które doprowadziły do zmiany systemu w ZSRR
czy w Jugosławii – państwa „komunistycznego”, ale znajdującego się (od
1948 roku) poza radziecką strefą wpływów. Słusznie natomiast zwraca uwagę na to, że rozpad („implozja”) radzieckiego imperium stworzyła warunki
do zmiany ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Autor interpretuje zmiany ustrojowe zainicjowane w 1989 roku jako rezultat długotrwałej ewolucji tzw. systemu komunistycznego, zmierzającej
w kierunku stopniowego odchodzenia od dyktatury totalitarnej do innych
form rządów niedemokratycznych. Podkreśla, że tylko w Polsce i na Węgrzech przejście do „rządów technokratów” było pełne (s. 141). W tej sprawie
mam inny pogląd. Polski przykład uważam za wyjątkowy w tym sensie, że
w wyniku kryzysu z lat 1980 i 1981 uformował się w Polsce „reżim wojskowo-biurokratyczny”, w którym centrum władzy znajdowało się nie w partii, lecz
w wojsku i rządzie2. W tym sensie sytuacja Polski była wyjątkowa, a rola wojskowych w decydującym momencie negocjowanej zmiany ustroju nie miała
odpowiednika w innych państwach.
Sadura uważa, że Czechosłowacja i NRD były niemal gotowe na wejście
na ścieżkę zmian zainicjowanych przez Polskę i Węgry, ale na przeszkodzie
stały wtedy stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza obu tych państw oraz
utrzymywanie się na szczytach władzy przywódców starej generacji. Sądzę
jednak, że istniała inna, bardziej istotna różnica. Oba te państwa były znacznie bardziej bezpośrednio zależne od ZSRR niż pozostałe państwa naszego
regionu: NRD z uwagi na dawny status ZSRR jako mocarstwa okupacyjnego,
a Czechosłowacja w wyniku interwencji z 1968 roku. W obu tych państwach
raptowna zmiana jesienią 1989 roku była następstwem tego, że kierowane
przez Gorbaczowa hegemonistyczne mocarstwo wycofało parasol ochronny
trzymany dotychczas nad zależnymi od niego reżimami w Pradze i Berlinie.
Pozbawione tego parasola elity komunistyczne obu państw były bezbronne w obliczu masowych wystąpień ludności, zachęconej przykładem Polski
i Węgier i ośmielonej wyraźną niechęcią Moskwy do interwencji. Upadek obu
systemów dokonał się pod bezpośrednim naciskiem mas, choć – wobec braku oporu władz – w zasadzie bezkrwawo. To właśnie uzasadnia nazywanie
tych zmian aksamitną rewolucją.
Swoją analizę Sadura przedstawia w postaci trzech modelowych sytuacji:
przełom bez rewolucji (Polska i Węgry), bezkrwawe rewolucje (Czechosłowacja i NRD), przewrót (Rumunia i Bułgaria). Trzecia z tych par wydaje mi
2
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się skonstruowana niezbyt przekonująco. Inny przecież był punkt wyjścia:
rumuński „sułtanizm” z jego mocno zaznaczonym rysem nacjonalistycznym był wyraźnie odmienny od skostniałego systemu biurokratycznego,
też zresztą odwołującego się do haseł nacjonalistycznych – tyle że wymierzonych w mniejszość turecką, a nie w radzieckiego hegemona. W Rumunii
doszło do obalenia dyktatury siłą, w warunkach rewolucyjnego wystąpienia
ludności, po kilku dniach przechwyconego przez wojsko. W Bułgarii natomiast miał miejsce typowy przewrót pałacowy (usunięcie Todora Żiwkowa),
po którym elita komunistyczna zainicjowała udaną transformację od góry.
Za sytuację rewolucyjną w tym kraju autor uważa masowe protesty uliczne
po wyborach 1990 roku. W sumie jednak różnice między Bułgarią a Rumunią
były tak wielkie, że pod znakiem zapytania stawiają próbę potraktowania
tych dwóch krajów tak, jakby stanowiły jedną kategorię.
Podsumowując swe rozważania Przemysław Sadura wyróżnia trzy typy
rewolucji w dawnych państwach „komunistycznych”: antystalinowskie, antysystemowe i technokratyczne. Pierwsze miały miejsce w okresie, gdy ZSRR
znajdował się u szczytu potęgi (Polska i Węgry w 1956 roku), a także – co stanowiło wyjątek – w Rumunii w 1989 roku, gdy stary system chylił się ku upadkowi. Za wczesną „rewolucję antysystemową” uznaje autor Polskę w 1980
roku, a do tego rodzaju rewolucji zalicza upadek systemu w Czechosłowacji
i w NRD w 1989 roku. Wreszcie za technokratyczną „rewolucję negocjowaną”
uważa zmianę ustroju w Polsce, na Węgrzech i częściowo w Bułgarii w latach
1989 i 1990. Określenie „negocjowana rewolucja” (s. 240) jest pomysłem autora – moim zdaniem niezbyt fortunnym, gdyż zaciera różnice między rewolucją a nierewolucyjną zmianą ustroju.
Pomysł, by przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej interpretować w ramach socjologicznej teorii rewolucji, jest ciekawy, lecz obfituje
w pułapki. Najważniejszą z nich jest zbyt wielka dowolność w interpretowaniu samego pojęcia rewolucji. Praca Sadury – właśnie dlatego, że jest bardzo
dobrze udokumentowana i bogata w ciekawe analizy – ukazuje te pułapki
bardzo wyraźnie. Na tym także polega jej zaleta. Niezależnie od spornych tez
uważam ją za jedną z najważniejszych polskich książek o mechanizmach naszej drogi do wolności.
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