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O NIEZMIENNOŚCI SPOSOBU UPRAWIANIA 
DOGMATYKI PRAWA

(1) Badania nad statusem naukowym dogmatyki prawa nie należą obec-
nie do głównego obszaru zainteresowań teorii czy filozofii prawa. Można 
powiedzieć, że temat ten w znacznym stopniu został wyeksploatowany 
wraz z gruntownym przemyśleniem możliwości zastosowania do dogmatyki 
koncepcji paradygmatu stworzonej przez Thomasa S. Kuhna. Efekt tych 
badań zasadniczo zaprzeczył takiej możliwości. Pomimo to, określenie 
„paradygmat dogmatyki prawa” weszło do słownika teorii prawa, a jego 
używanie sugeruje nawiązanie do teorii Kuhna. Nie należy jednak zakładać, 
że ilekroć mówi się o „paradygmacie” dogmatyki prawa ma się na myśli 
teoretyczne uwikłanie tego terminu; może on znaczyć tyle co wzór, model 
itp. Konteksty mówienia o paradygmacie dogmatyki prawa w mocniejszym, 
teoretycznym sensie wskazują na krzyżowanie się różnych intencji, z których 
dwie uważam za najważniejsze. 

Po pierwsze, zakładano, że umieszczenie dogmatyki prawa w zasięgu 
teorii paradygmatu wyjaśnia i podbudowuje jednocześnie naukowość dogma-
tyki prawa. Koncepcja paradygmatu dotyczyła nauk przyrodniczych, ale była 
szczególnie interesująca dla nauk społecznych, gdyż zdawała się niwelować 
przepaść dzielącą je od nauk przyrodniczych. Wbrew intencjom Kuhna, 
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teorię paradygmatu klasyfikowano jako znaczący przykład relatywistycznej 
koncepcji nauki1, ten „relatywizm” był dla humanistów atrakcyjny. 

Po drugie, poszukiwano teoretycznego uzasadnienia dla intuicji, że 
sposób uprawiania dogmatyki prawa zmienia się historycznie. Uważano, 
że jeśli takiego uzasadnienia się nie znajdzie, prawnicy nie wyzwolą się 
od – niemiłej dla części z nich – myśli, iż pozytywistyczny wzór na trwałe 
określił podstawowe cechy dogmatyki prawa. Już na wstępie zaznaczyć 
należy, iż nie uważam, że zasadniczo niezmienny sposób uprawiania dog-
matyki prawa przeczy naukowości dogmatyki i jest dowodem trwałości 
pozytywizmu prawniczego. 

Po przypomnieniu niektórych elementów teorii Kuhna, ważnych z punktu 
widzenia zastosowania jej do nauk społecznych (2), zajmiemy się analizą 
badań Aulisa Aarnio poświęconych zastosowaniu koncepcji paradygma-
tu dla wyjaśnienia fenomenu dogmatyki prawa, wykazując ich ewolucję 
prowadzącą do konkluzji o zasadniczej stałości paradygmatu dogmatyki 
prawa (3). Dalej zajmiemy się próbą wyjaśnienia przyczyn niepowodzenia 
paradygmatycznego opisania dogmatyki prawa (4). Konkluzje powiązane 
będą z odniesieniem się do tezy Aleksandra Peczenika o wartości sposobu 
uprawiania dogmatyki prawa dla dyskursu praktycznego w ogóle (5). 

(2) Koncepcja paradygmatu stworzona przez Kuhna odwołuje się do 
odróżnienia nauki dojrzałej od pierwotnego stadium rozwojowego określo-
nego mianem nauki przed-paradygmatycznej. W stadium tym mogą konku-
rować różne podejścia, jednakże ustabilizowanie jednego, jako najbardziej 
efektywnego, oznacza ukształtowanie się paradygmatu. Wielość koncepcji 
występująca w naukach społecznych może być postrzegana jako stan przej-
ściowy, przed-paradygmatyczny, bądź jako stan trwały, dowodzący z tego, 
że pojęcie paradygmatu nie może być właściwie zastosowane do tej dzie-
dziny poznania. Kuhn rozważał ogólnikowo stan przed-paradygmatyczny 
na przykładach wyłącznie dotyczących nauk przyrodniczych, nie czyniąc 
jednak żadnych zastrzeżeń, że tylko do tych nauk pojęcie paradygmatu się 
odnosi. Można powiedzieć, że nauki społeczne były właściwie poza jego 
zainteresowaniami. Badacze reprezentujący nauki społeczne zasadniczo 
przyjęli, że nauki te da się wpisać w koncepcję paradygmatu, jednakże ze 
względu na stan ich rozwoju przeżywają okres przed-paradygmatyczny. 

1 A. M o t y c k a, Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuh-
na i S. E. Toulmina, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 165 i n.; 
T. S. K u h n, Struktura rewolucji naukowych, tłum. h. Ostromęcka, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2001, s. 354–355.
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Atrakcyjny dla nauk społecznych relatywizm zawarty w teorii Kuhna 
przejawiał się w tym, że paradygmat zawiera w sobie presumpcje filozoficzne 
i elementy wartościujące, które będąc oczywistymi w naukach społecznych, 
były niezauważalne w naukach przyrodniczych. Trudno zaprzeczyć temu, 
że obraz nauki wyłaniający się z historyczno-socjologicznych analiz Kuhna 
łagodzi różnice między typami nauk, jednak moim zdaniem nie usuwa ich 
w taki sposób, aby pojęcie paradygmatu w naukach społecznych miało takie 
samo znaczenie jak w naukach przyrodniczych. 

Zauważmy, że w koncepcji Kuhna paradygmat jest przede wszystkim 
sposobem wyjaśnienia rewolucyjnej zmiany w nauce zajmującej się naturą. 
Chodzi o zmianę, która byłaby niewytłumaczalna przy przyjęciu, że podsta-
wowe założenia dotyczące natury są dane, a rozwój nauki jest kumulatywny. 
W szerszym kontekście analizy Kuhna są ilustracją tego, co oznacza dla nauki 
filozoficzne przezwyciężenie opozycji między podmiotem i przedmiotem 
poznania, utrwalonej w dotychczasowych wyobrażeniach o poznaniu na-
ukowym. Doniosłość tych analiz polega na tym, że są przeprowadzone na 
konkretnym materiale z historii nauki, przez co krytyka kartezjańskiej teorii 
poznania jest odniesiona do faktów w nauce. 

Paradygmat w badaniu natury stanowi sposób jej ujmowania, rzutujący 
na konstruowanie i wyjaśnianie doświadczenia. Przedmiotem doświadczenia 
pozostaje jednak natura. W tym też sensie koncepcja Kuhna jest relatywi-
styczna – czemu Kuhn zaprzecza – gdyż relatywizuje poznanie w stosunku 
do zmiennego obrazu niezmiennej z założenia natury. Autor uważa, że można 
skonstruować taki system przekonań, który by brał pod uwagę zarówno 
zwyczaj, jak i doświadczenie, wymiar społeczny i wymiar naturalny, a mimo 
to wciąż zasługiwał na miano wiedzy o naturze2..

Kluczową rolę w koncepcji Kuhna odgrywają anomalie, które nie znaj-
dując wyjaśnienia w dotychczasowej teorii prowadzą do kryzysu w nauce 
i zmiany paradygmatu na taki, który je wyjaśni. Wystarczy przyjrzeć się 
przykładom anomalii prowadzących do kryzysu w funkcjonowaniu nauki, 
aby przekonać się, że są one zawsze wywołane przez doświadczenie nie 
dające się wyjaśnić przez tę teorię, która sama pozwoliła zaprogramować 
takie doświadczenie3. Inaczej jest w przypadku nauk społecznych: założenia 
ujmowane jako podstawa (powiedzmy: paradygmat) takiej nauki konstruują 

2 B. B a r n e s, Thomas Kuhn, [w:] Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, 
Q. Skinner [red.], tłum. P. Łozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 1998, s. 112.

3 T. S. K u h n, Struktura…, rozdz. 6 i 7.
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przedmiot badań. W takim przypadku o anomaliach nie może być mowy; 
teoria w naukach konstruujących swój przedmiot raczej nie zauważa tego 
co na mocy jej założeń jest poza jej zasięgiem. Nie przeszkadza to tkwić 
teorii w przyjętym paradygmacie, który przesądza o tym co dla danej nauki 
jest ważne. W tym sensie każda nauka społeczna jest paradygmatyczna, ale 
znaczy to coś innego niż Kuhnowski paradygmat w nauce o naturze. 

(3) Użycie Kuhnowskiej koncepcji paradygmatu w odniesieniu do dog-
matyki prawa wiąże się przede wszystkim z pracami Aarnio. Otwiera je 
artykuł On Paradigm of Legal Dogmatics – Problems of Scientific Progress 
in Legal Research, w którym zarysowany został problem badawczy i wstępne 
(jak się później okazało) jego rozwiązanie, bezpośrednio nawiązujące do 
koncepcji Kuhna. Następne prace wskazują na zmianę poglądów autora i ta 
kwestia będzie zasadniczym wątkiem prezentacji stanowiska Aarnio. 

Zagadnieniem szczególnie interesującym Aarnio jest to, co znaczy nauko-
wa zmiana, wzrost i postęp nauki w dziedzinie badania prawa. Odpowiedź 
na te pytania wymaga, zdaniem autora, sformułowania ontologii badań 
prawnych, która wyjaśni aktualną praktykę nauki prawa. Trzeba bowiem 
określić czym jest badanie prawa, a dokładniej to co „jest” w poznaniu 
prawa. Powinny być zatem sformułowane założenia dotyczące specyfiki 
poznawanego przedmiotu, nie ma bowiem sensu definiowanie pojęcia nauki 
prawa na podstawie założeń wziętych spoza rzeczywistych badań prawnych. 
W przeciwnym wypadku poznanie prawa zostałoby wtłoczone w ramy, 
do których mogłoby nie pasować. Rozważanie ontologii badań prawnych 
wymaga uwzględnienia wewnętrznego punktu widzenia w celu uniknięcia 
takiej trudności. Na tej podstawie można sprawdzić czy poznanie prawa 
respektuje wymagania, jakie stawiane są w teoretycznej dyskusji pojęciom 
wzrostu wiedzy, naukowej zmiany i postępu w nauce4.

Aarnio skupia się w swoich analizach na dogmatyce prawa, zajmującej 
jego zdaniem centralną pozycję w poznaniu prawa. Wyróżnia dogmatykę 
prawa według następujących cech: (a) Przedmiotem dogmatyki prawa są 
normy prawne obowiązujące w danym czasie, (b) Zadaniem dogmatyki 
prawa jest systematyzowanie i interpretowanie obowiązujących norm; przez 
systematyzację próbuje się ująć w całość ogół norm, a interpretacja wyjaśnia 
treść norm, (c) Działanie interpretacyjne w dogmatyce jest zwykle nazywane 

4 A. A a r n i o, On Paradigm of Legal Dogmatics – Problems of Scientific Progress in 
Legal Research, [w:] contemporary conceptions of Law: Proceedings of the 9th World 
congress, Basel 27.8.1979–1.9.1979, P. Trappe [red.], Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 
1982, s. 135–136.
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argumentacją. Jest ona oparta na dwóch elementach: na materiale, na którym 
opiera się wnioskowanie interpretatora (źródła prawa) i na pewnych regułach 
inferencyjnych zaakceptowanych w społeczności prawniczej. (d) Wartości 
i oceny są też zaangażowane w interpretację. Można powiedzieć, że tradycja 
dogmatyki prawniczej jest podtrzymywana przez pewien system wartości, 
który dominuje w społeczeństwie. Z innego punktu widzenia to dogmatyka 
prawa jest podporą i interpretatorem systemu wartości prawnych5..

Aarnio analizuje możliwość zastosowania pojęcia paradygmatu dla cha-
rakterystyki dogmatyki prawa. Rysuje dwa pojęcia paradygmatu jakie wydo-
bywa z prac Kuhna: szerszy, zawierający składniki pojęciowe, teoretyczne, 
instrumentalne, metafizyczne, jak i dotyczące przekonań – umożliwiające 
ocenianie, wybór i krytycyzm, oraz węższy ujmujący paradygmat jako model 
pracy naukowej. Szersze ujęcie paradygmatu pozwala określić go jako zbiór 
pojęć podobny do teorii. Według Aarnio paradygmat w podstawowym zna-
czeniu, jakie nadaje mu Kuhn, jest bardziej ogólnym zjawiskiem niż reguły 
pracy naukowej. Reakcja na kryzysowe nagromadzenie anomalii w nauce 
polegająca na zmianie paradygmatu, wymaga świadomości ograniczeń 
dotychczasowego paradygmatu, a zatem punktu porównania z nowym pa-
radygmatem. Autor podkreśla, że paradygmat jest artykułowany w teorii, bo 
nauka odczuwa kryzys, gdy teorie nie dają satysfakcjonujących rozwiązań. 
Teza ta jest, jak sądzę, kluczowa dla pierwotnej koncepcji Aarnio, w myśl 
której paradygmat dogmatyki wyczerpuje się w teorii dogmatyki prawa6..

Paradygmat dogmatyk prawnych jest przez Aarnio charakteryzowany 
poprzez listę elementów, stanowiących założenia teorii dogmatyki, będącej 
fragmentem teorii prawa. Nie jest ona wyczerpująca, ale określa warunki 
konstytutywne dla dogmatyki prawa: (1) Paradygmat dogmatyki zawsze 
zawiera zbiór założeń filozoficzno-prawnych dotyczących pochodzenia 
prawa, obowiązywania porządku prawnego, pojęcia normy i normatywno-
ści oraz tego, czym są obiekty badania prawnego. Jak dotąd kontynentalny 
paradygmat ma czysto pozytywistyczną naturę: zawiera pojęcie suwerena, 
zakłada, że prawo ma charakter systemu, obiektami są normy a nie regular-
ności w zachowaniach obywateli, urzędników itp. (2) Materiał, za pomocą 
którego twierdzenia są uzasadniane zwykle są nazywane źródłami prawa. (3) 
Paradygmat zawiera również zbiór metodologicznych reguł i zasad. Interpre-
tację prawa można porównać do gry: reguły pozwalają zidentyfikować źródło 
prawa i mówią jak je użyć w interpretacji. (4) Wartości i oceny odgrywają 

5.Ibidem, s. 138–139.
6.Ibidem, s. 141.
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dużą rolę w interpretacji. Bez przesady można przyjąć, że charakterystyczne 
dla dogmatyki jest przyjęcie oceniającego punktu widzenia7.

Aarnio początkowo dopuszcza mówienie o postępie w dogmatykach 
prawa, który może znaczyć to samo co zmiana paradygmatu. Zwłaszcza 
zmiany w podstawowych wartościach akceptowanych przez dogmatyki 
zmieniają paradygmat w istotny sposób; mogą mieć wpływ na zmianę za-
łożeń filozoficznych, zasad i reguł metodologicznych. Także poszczególne 
elementy paradygmatu nie są od siebie niezależne, zmiana jednego elementu 
może być odzwierciedlona w zmianie innego8..

Jak zostało powiedziane, według początkowego stanowiska Aarnio pa-
radygmat jest artykułowany w teoriach naukowych. Zobaczymy dalej, że 
teza ta zmienia sens, w zależności od tego, co rozumiemy przez „teorię”. 
W dogmatykach użycie pojęcia „teoria” ma różne odniesienia. Różnorodność 
ta jest zwłaszcza widoczna w dogmatyce prawa cywilnego, gdzie pojęcie 
teorii może być odnoszone do ogólnych zasad prawa, do instytucji, a cza-
sami do pewnego sposobu rozwiązania konkretnego problemu. W praktyce 
dogmatycznej użycie pojęcia „teoria” jest różnorodne i dość luźne. Stąd 
jest potrzebna próba ustalenia pojęcia teorii przez odniesienie do pojęcia 
prawniczej systematyzacji: Teoria (nazwijmy ją „teorią dogmatyczną”) jest 
zbiorem pojęć i twierdzeń, które systematyzują normy prawne w pewien 
sposób. Teoria dogmatyczna jest rezultatem działań systematyzacyjnych. 
Systematyzacja prawa zajmuje kluczową pozycję w artykułowaniu para-
dygmatu; systematyzacja norm jest formą tej artykulacji. W konsekwencji, 
zmiana systematyzacji jest ważna dla rozwoju dogmatyk. Zmiana ta może 
być wewnętrzna (wewnątrz paradygmatu) i zewnętrzna, prowadząca do 
zmiany paradygmatu. 

Aarnio charakteryzuje zmianę wewnętrzną, jako taką, gdy wewnątrz 
jednego paradygmatu dwa sposoby wyjaśnienia instytucji prawnej są nie-
współmierne. Może to dotyczyć dwóch teorii dogmatycznych, z których 
nowsza jest bogatsza od dotychczasowej, i dzięki temu pozwala lepiej 
wyjaśnić wiele zagadnień. Są one niewspółmierne, bo teoria druga daje 
odpowiedzi nieznane w teorii pierwszej9..

7.Ibidem, s. 141–142; Por. J. W r ó b l e w s k i, Paradygmat dogmatyki prawa a prawoznaw-
stwo, [w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, S. Wronkowska, M. Zieliński 
[red.], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990,.
s. 38–42. 

8 A. A a r n i o, On Paradigm…, s. 142.
9.Ibidem, s. 143–145.
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Problemem staje się wykazanie zmiany zewnętrznej dogmatyki prawa 
przez odwołanie się do kluczowego dla koncepcji Kuhna pojęcia kryzysu 
w nauce. Początkowo przyjmowana teza, że paradygmat dogmatyki prawa 
– jako coś co podlega zmianie – jest artykułowany, czy wręcz wyczerpuje 
się w teorii dogmatyki, staje się wątpliwa. Wymagałaby wykazania, że gdy 
dogmatyka prawa odczuwa kryzys, teoria nie daje satysfakcjonujących 
rozwiązań, wymuszając zmianę paradygmatu. W rzeczywistości dogmatyka 
prawa nie wykazuje oznak kryzysu, pomimo tego, że różne teorie prawa nie 
uzgodniły stanowisk w sprawach, które miały wyznaczać jej paradygmat. 
Okazuje się również, że dogmatyka prawa nie podlega istotnym zmianom, 
zmieniają się natomiast dogmatyczne teorie, a więc zmiana ma charakter 
wewnętrzny. 

Skoro nie można znaleźć przykładów na kryzys w dogmatyce, który 
miałby prowadzić do odrzucenia i zmiany paradygmatu dogmatyki, Aarnio 
dochodzi do wniosku, że należy mówić o paradygmatach w dogmatykach, 
a nie paradygmatach dogmatyk10. Zdaniem autora, krytyka koncepcji Kuhna 
wykazuje, że najbardziej kontrowersyjne punkty teorii, w tym odróżnienie 
normalnej nauki i rewolucji zaczynają mieć sens, gdy pojęcie paradygmatu 
jest rozumiane jako zasada operatywna w badaniu szczegółowych obszarów 
lub dyscyplin, a nie całych gałęzi nauki11. Wniosek ten jest dyskusyjny, jeśli 
rozumie się go jako ogólną krytykę koncepcji Kuhna; jest raczej efektem 
badań nad dogmatyką wskazującym na to, że paradygmatyczne ujęcie dog-
matyki nie udaje się. 

Ogólna definicja paradygmatu Kuhna mówi, że paradygmatem są po-
wszechnie uznawane w społeczności badaczy osiągnięcia, które w danym 
czasie pozwalają sformułować problem i model jego rozwiązania. Bardzo 
ważne według Aarnio jest wprowadzone przez Kuhna po publikacji Struktury 
rewolucji naukowych pojęcie matrycy dyscyplinarnej. W pewnym momencie 
pojęcie matrycy dyscyplinarnej zastępuje u Aarnio pojęcie paradygmatu; 
gdy autor używa terminu „paradygmat” rozumie przez to interpretację ma-
trycy dyscyplinarnej. Matryce w ujęciu Kuhna zawierają przede wszystkim: 
generalizacje symboliczne, modele określające przedmiot badań, wszelkie 
nastawienia przewodzące pracy badawczej, w tym służące wyborom hipotez 

10 A. A a r n i o, On the Paradigm Articulation in Legal Research, [w:] Rechtstheorie, 
Beiheft 3, 1981, s. 47; idem, Reason and Authority. A Treatise on Dynamic Paradigm of 
Legal Dogmatics, Ashgate, Aldershot 1997, s. 81, 84.

11 A. A a r n i o, Paradigms in Legal Dogmatics, [w:] Theory of Legal Science, 
A. Peczenik [red.], 1984 D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1984, s. 25.
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i przyjęte wzory rozwiązań (przykłady)12. Według Aarnio pojęcie matrycy 
pomaga lepiej wyjaśnić dlaczego nauka o interpretacji prawa jest taką, jaką 
jest w postaci dogmatyki prawa13.

Pojęcie matrycy dyscyplinarnej stanowi według Aarnio pewien łącznik 
pomiędzy poznawczo zorientowanym badaniem a jego kontekstem społecz-
nym. Objaśnia ono na czym polega komunikacja i proces negocjowania, 
a ponadto, dlaczego w tym procesie następuje rozwój w rozwiązywaniu 
problemów. Aarnio podkreśla, że zmiana matrycy jest oparta na interpreta-
cji matrycy, a nie jej odrzuceniu. Oznacza to, że ocena racjonalności nowej 
interpretacji matrycy dyscyplinarnej nie jest po prostu sprawą zastosowania 
zewnętrznych reguł, ale zależy istotnie od zakorzenienia i kontekstu spo-
łecznego tej interpretacji14..

Elementy matrycy dyscyplinarnej dogmatyk wyróżnione przez Aarnio 
dotyczą interpretacji prawa jako podstawowego zajęcia dogmatyk i wydają 
się bardziej praktyczne niż teoretyczne. Składają się na nie (a) założenia co 
do przedmiotu interpretacji prawniczej, (b) założenia dotyczące doktryny 
źródeł prawa obowiązującego, (c) założenia co do aktualnych zasad i reguł 
metodologicznych interpretacji i systematyzacji prawa, (d) założenia co 
do wartości i ocen rządzących interpretacją prawniczą. Określona, w ten 
sposób, zawartość matrycy dogmatyki prawa pozostaje jednak w luźnym 
związku z matrycą dyscyplinarną nauki przyrodniczej. Aarnio zaznacza, że 
w dogmatykach może być trudne wyróżnienie symbolicznych generalizacji 
i modeli przedmiotu oraz że określenia te na gruncie dogmatyki są raczej 
niezgrabne. 

Autor przyjmuje, że wyróżnione przez niego składniki matrycy dyscypli-
narnej tworzą quasi-transcendentalny zbiór warunków koniecznych, które są 
istotne dla badań dogmatycznych podejmowanych w celach wyznaczonych 
przez ludzką społeczność. Są one istotne w tym też sensie, że dzięki nim 
nauka prawa może odpowiedzieć na właściwe tylko prawu problemy. Para-
dygmatami w dogmatykach prawniczych są więc interpretacje elementów 
matrycy dyscyplinarnej. Paradygmaty wypełniają treścią poznawczą ogólną 
i blankietową strukturę matrycy. 

Założenia matrycy dyscyplinarnej wydają się odpowiadać każdej dogma-
tyce prawniczej, choć jej treść może być mniej lub bardziej pozytywistyczna 

12 Por. T.S. K u h n, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, 
tłum. S. Amsterdamski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 411.

13 A. A a r n i o, Paradigms…, s. 26.
14.Ibidem, s. 27.
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w sensie pozytywizmu prawniczego. Niezależnie od tego jak rozumiane jest 
prawo obowiązujące, dogmatyczna argumentacja i systematyzacja zawsze 
charakteryzuje się właściwą sobie racjonalnością, która manifestuje się 
ciągle powracającym odnoszeniem się do prawa obowiązującego i systemu 
prawa15..

Różne paradygmaty mogą znacząco różnić się od siebie koncepcją źró-
deł prawa lub poszczególnymi zasadami metodologicznymi. W większym 
stopniu osiągają jednolitość, gdy chodzi o wartości i oceny. Legalność, 
konstytucyjność i równość zdają się przeważać; trudno sobie wyobrazić, aby 
paradygmat dogmatyki prawa odrzucał te wartości. Według Aarnio wartości 
odgrywają znaczącą rolę w wyborze interpretacji i uzasadnieniu twierdzeń 
prawnych. W tym przypadku wartości prawne wydają się pełnić podobną 
rolę do wartości rządzących wyborem hipotez w nauce. 

Pojęciowa dogmatyka prawa (Begriffsjurisprudenz), jurysprudencja in-
teresów i analityczne podejście w dogmatykach prawniczych są dla Aarnio 
dobrymi przykładami historycznych interpretacji podstawowej matrycy 
dyscyplinarnej.

W kwestii relacji pomiędzy teoriami dogmatycznymi a paradygmatami 
Aarnio stwierdza, że teorie takie są artykulacjami danego paradygmatu 
w dogmatyce. W ten sposób zbiega się analiza zmian wewnętrznych i para-
dygmatu opartego na pojęciu matrycy dyscyplinarnej. Paradygmaty tworzą 
„epistemiczne środowisko” dla rozwiązywania aktualnych problemów, 
które przybierają postać dogmatycznych teorii. Zdaniem Aarnio mówienie 
o paradygmatach w dogmatyce prawa i teoriach dogmatycznych to mówienie 
o dwóch stronach tego samego medalu. Pojęcie paradygmatu odzwierciedla 
cały zbiór intelektualnych czynności, indywidualne i społeczne postrzeganie 
problemów, negocjowanie znaczeń terminów prawnych, ocenianie16..

Interesującą dla Aarnio kwestią jest to, czy zmiana i innowacja w myśli 
dogmatyczno-prawnej może być wywołana przez ideę teoretyczno-praw-
ną. Zdarzają się przypadki, gdy teoria prawa nie jest w stanie dostarczyć 
odpowiedzi na autentyczne problemy prawnicze i dlatego nie będzie przy-
jęta przez dogmatyczną matrycę. W ten sposób matryca funkcjonuje jak 
sito, które pozwala przejść tylko niektórym kandydatom na paradygmaty, 
tym mianowicie, które będą w rzeczywistości je rozwijać. Można to ująć 
w formułę, że paradygmat musi być produktywną interpretacją matrycy. 
Takie produktywne paradygmaty i ich teorie w dogmatykach zajęły mocną 

15.Ibidem, s. 29.
16.Ibidem, s. 30.
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pozycję i będą funkcjonować tak długo, jak długo dostarczają solidnej bazy 
dla percepcji autentycznych problemów prawniczych i ich rozwiązywania 
przez wspólnotę badaczy. Dostarczają ram legitymizujących dogmatyki 
jako dziedziny, tak długo jak prawne rozwiązania wytworzone przez te 
paradygmaty będą efektywnie wybierane w społeczeństwie jako oparte 
w prawie i słuszne17..

(4) Przedstawiłem wyżej standardowe wyjaśnienia, dlaczego koncepcja 
paradygmatu i związana z nią idea rewolucji w nauce nie przedstawiają się 
równie klarownie w zastosowaniu do nauk społecznych, jak w przypadku 
nauk przyrodniczych. Początkowo podnosiło się kwestię niedojrzałości tych 
pierwszych, później to, że są one naukami interpretatywnymi, co oznacza, 
że nie zajmują się rozwiązywaniem łamigłówek powstających na tle nie-
zgodności obserwacji z teoriami, jak czynią nauki przyrodnicze18..

Poza wyjaśniającymi dotyczącymi nauk społecznych w ogólności 
potrzebujemy wyjaśnienia dotyczącego dogmatyki prawa, zwłaszcza, że 
w jej przypadku koncepcja paradygmatycznej zmiany zdaje się w ogóle nie 
funkcjonować. Aarnio stwierdził, że dogmatyka prawa z punktu widzenia 
jej ważnej społecznej funkcji podtrzymywania wartości sprawiedliwości 
i legalności kieruje się koniecznością rozwagi i teoretycznym samoograni-
czeniem się przed zmianą i pluralizmem idei. Czynnikami ograniczającymi 
zmianę są zarówno mniej lub bardziej pozytywistyczne założenia dotyczące 
przedmiotu badań, jak i wartości składające się na matrycę dyscyplinarną. 
Z drugiej strony dogmatyka jest „nauką o znaczeniach”, co oznacza, że 
użycie pojęciowych narzędzi do regulacji zachowań społecznych nie jest 
tylko uzasadniane przez naukę, ale również poprzez wolny i moralnie od-
powiedzialny dyskurs. Z tego punktu widzenia dogmatyki i nauki prawne 
mają dwa oblicza19. Dogmatyka jako nauka społeczna reinterpretuje swój 
przedmiot badań w sytuacjach zmieniających się historycznie i społecznie. 
Dlatego problemem jest zidentyfikowanie co dokładnie jest zmianą para-
dygmatu, a co zmianą sytuacji20..

Według Aarnio obywatele, urzędnicy i prawnicy potrzebują wiedzy 
o treści regulacji prawnej i ta potrzeba może być zaspokojona tylko przez 

17.Ibidem, s. 32.
18 Por. T. S. K u h n, Droga po Strukturze, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Sic!, 

Warszawa 2003, s. 203–204. O rozwiązywaniu łamigłówek w nauce: T. S. K u h n, Struk-
tura..., s. 73 i n.

19 A. A a r n i o, Paradigms…, s. 31–32.
20 A. A a r n i o, Reason and Authority..., s. 81
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badania o charakterze dogmatycznym. Oznacza to, że z powodów społecz-
nych podstawowa matryca dogmatyki prawa jest stabilna21. Nie jest teore-
tycznie uzasadnione mówienie o zmianie paradygmatu dogmatyki prawa, 
jeśli w ciągu ostatnich stu lat nie zdarzyła się „rewolucja naukowa” w tej 
dziedzinie. Zmiany dokonują się raczej wewnątrz podstawowej matrycy, 
która jest interpretowana stosownie do społecznych oczekiwań. Gdyby miała 
się dokonać zmiana zewnętrzna, to dogmatyka musiałaby się przekształcić 
na przykład w empiryczną socjologię22..

Sądzę, że można nieco zradykalizować wnioski Aarnio stwierdzając, że 
niepowodzenia w zrekonstruowaniu zmian paradygmatu dogmatyki prawa 
są spowodowane tym, iż dogmatyka prawa nie jest jedynie, a może nawet 
nie przede wszystkim, dziedziną poznania, a co najmniej w równym stopniu 
sferą działania praktycznego. W takim przypadku założenia co do natury 
obiektów wyróżnianych z punktu widzenia tej praktyki, związków między 
nimi, sposobu poznania tych obiektów i operacji ich dotyczących, nie muszą 
mieć charakteru teoretycznego. 

Jak zauważył Aarnio zmiany teorii prawniczych zasadniczo nie zmieniają 
tych założeń. W szczególności założenia te nie składają się na jakąś teorię em-
piryczną, w której obiekty quasi-naturalne znajdują teoretyczne wyjaśnienie. 
Są one w pierwszym rzędzie podporządkowane przekonaniom dotyczącym 
roli dogmatyki prawa, na których opiera się dokonywanie ustaleń dotyczących 
treści prawa i ich uzasadnianie. Praktyka orzecznicza jest stałą w tym sensie, 
że polega na zastosowaniu reguł wyrażonych w tekście prawa i dla dogmatyki 
nie jest niezbędne teoretyczne wyjaśnienie takiej praktyki. Dlatego Aarnio 
skupia się na interpretacyjnym zajęciu dogmatyki , w kontekście którego 
generalizacje symboliczne i modele składające się na matrycę dyscyplinarną, 
są określeniami brzmiącymi – jak się wyraził – niezgrabnie. 

Warto odnotować współczesną, socjologiczną obserwację pewnej tendencji 
rozwoju nauki, która również pozwala stwierdzić, że dogmatyka prawa nie 
zachowuje się tak samo jak inne nauki społeczne. Ulrich Beck odróżnia fazę 
rozwoju nauki, którą nazywa unaukowieniem prostym od fazy unaukowienia 
refleksywnego. Ta pierwsza charakteryzuje się naiwnym założeniem, że nauka 
może być jednocześnie zinstytucjonalizowana i ograniczona do badania wyróż-
nionych przez siebie obiektów. W modelu tym podstawy poznania naukowego 
są z obszaru nauki wyłączone, tak jak problemy praktycznego zastosowania 
wyników badań naukowych. Nauka taka zbudowana jest na różnicy między 

21.Ibidem, s. 252. 
22.Ibidem, s. 84, 251.



126. JERZY LESZCZYńSKI

„niezależną od działania” praktyką badawczą i przymusami działania wyni-
kającymi z praktyki i polityki, w których wątpliwości muszą być systemowo 
redukowane i znoszone przez jasne kryteria podejmowania decyzji23..

Cechą fazy unaukowienia refleksywnego jest to, że nauka nie zajmuje się 
tylko naturą, człowiekiem i społeczeństwem, ale coraz bardziej samą sobą, 
swoimi produktami, skutkami i błędami24. Rozwój unaukowienia refleksyw-
nego łączy się ze współdziałaniem między nauką, praktyką i opinią publiczną, 
będącym odpowiedzią na ryzyka modernizacyjne zauważane zarówno przez 
ekspertów, jak również przez laików. Wywołują one „kryzysy tożsamości” 
i prowokują powstawanie nowych form organizacji, podstaw teoretycznych 
i metod. Debaty publiczne o ryzykach modernizacyjnych są w warunkach tej 
formy unaukowienia sposobem przekształcenia błędów w szanse ekspansji25..

Zdaniem Becka zmiana nauki dokonała się za sprawą dyscyplin krytycz-
nych, stosowanych przez naukę do samej siebie: teorii i historii nauki, socjo-
logii wiedzy i nauki, psychologii i empirycznej etnologii nauki itd. Dodać 
należy, że niewątpliwy wkład w ten proces wniosła teoria Kuhna. Dziedziny te, 
początkowo podlegające modelowi prostego unaukowienia, stały się w końcu 
prekursorami samokrytycznego wariantu refleksywnego unaukowienia26..

Proces przechodzenia od unaukowienia prostego do refleksywnego da 
się zapewne zaobserwować w dziedzinie nauk prawnych, jednakże wy-
daje się, że przebiega on wyraźniej na płaszczyźnie teoretycznej. Z tych 
samych powodów, dla których trudno ująć historię dogmatyki prawa jako 
proces zmieniających się paradygmatów, równie trudno jest wykazać, że 
dogmatyka prawa kieruje swoje zainteresowanie w stronę własnych pod-
staw i ograniczeń. Istotnym momentem przejścia w fazę unaukowienia 
refleksywnego jest „otwarcie się na praktykę”, współdziałanie z praktyką, 
owocujące zmianą podstaw teoretycznych i metod. Tu przypadek dogmatyki 
jest bardziej złożony. Dogmatyka zawsze bliska była praktyce, jednakże 
ze względu na charakter tej praktyki, to jest władczego stosowania prawa 
przez sędziów i urzędników, podlega ograniczeniom trudnym do usunięcia. 
Do najważniejszych właściwości praktyki prawniczej należy poszukiwanie 
pewności co do zgodności rozstrzygnięć z prawem i związana z tym redukcja 
warunków podejmowania właściwej decyzji, co jest raczej cechą modelu 

23 U. B e c k, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 249.

24.Ibidem, s. 242.
25.Ibidem, s. 246. 
26.Ibidem, s. 250–251.



 O NIEZMIENNOŚCI SPOSOBU UPRAWIANIA DOGMATYKI PRAWA. 127

unaukowienia prostego niż refleksywnego. Z drugiej strony, za nowość 
w badaniach dogmatycznych uważa się analizy porządku prawnego w ka-
tegoriach ekonomicznych, technicznych i gospodarczych, które mogą być 
oznaką zachodzącego procesu zmiany modelu w kierunku unaukowienia 
refleksywnego27..

Praktyczne ograniczenia dogmatyki nie oznaczają, że faza unaukowie-
nia refleksywnego jako proces o szerszym znaczeniu nie może wpłynąć na 
zmianę dogmatyki. Przeciwnie, zmiana taka jest możliwa, jako zmiana teo-
retycznego obrazu dogmatyki, który kształtuje przede wszystkim samoświa-
domość dogmatyki, w ten sposób wpływając na jakość praktyki badawczej 
i praktyki prawniczej w ogóle. Tak rozumiem współczesne zadanie teorii 
prawa, która powinna pomóc budować tożsamość dogmatyki w kategoriach 
odpowiedzialnego działania społecznego.

(5) Zwolennikiem poglądu o stałym sposobie uprawiania dogmatyki 
prawa jest Aleksander Peczenik, który uważa, że owa stałość jest skutkiem 
formalizmu cechującego tę dziedzinę. Żaden anty-formalistyczny ruch 
w teorii prawa, zdaniem autora, nie jest w stanie wytworzyć działającego 
w rzeczywistości paradygmatu28. W ten sposób, oba punkty widzenia, za-
równo Aarnio jak i Peczenika, prowadzą do wniosku, iż ulegamy pewnemu 
złudzeniu sądząc, że zmiana teoretycznych poglądów na prawo istotnie 
zmienia sposób uprawiania dogmatyki prawa. 

Peczenik zauważa, że powtarzająca się w historii krytyka dogmatyki 
prawa, oparta na różnych modach filozoficznych, nie tylko nie usunęła jej, 
ale i nie zmieniła. Autor odnosi się krytycznie do skrajnie różnych stanowisk 
takiej krytyki. Odrzuca redukcjonistyczną, naturalistyczną ontologię Axela 
hägerströma wraz z jego nihilizmem w stosunku do rozumu praktycznego. 
Przeprowadza pewien rodzaj dowodu na istnienie prawa, którego nie można 
uzasadnić empirycznie: Dogmatyka prawa nie miałaby sensu, gdyby prawo 
obowiązujące nie istniało, a także gdyby wartościowania były nieracjonalne 
i niemożliwe do uzasadnienia. Peczenik nie ceni też koncepcji filozoficzno-
prawnych, które w jakimś stopniu uzależniają dyskurs prawny od dyskursu 
praktycznego. Chciałby widzieć relację między tymi dyskursami niejako 
odwróconą.

27 Por. K. P ł e s z k a, O paradygmacie dogmatyki prawa, [w:] Zasady procesu karnego 
wobec wyzwań współczesności, J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll [red.], 
Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 768, 771–772.

28 A. P e c z e n i k, The Basis of Legal Justification, Lund 1983, s. 131.
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Ceną stałości dogmatyki jest według Peczenika jej technicyzacja i re-
zygnacja z głębszej refleksji. Nie oznacza to jednak pomniejszenia wartości 
dogmatyki. Wręcz przeciwnie, Peczenik wysoko ceniąc walory dogmatyki 
proponuje „przewrót kopernikański” w odniesieniu do relacji dogmatyki 
prawa i normatywnych teorii moralnych. Ta nieco prowokacyjna koncepcja 
polegać ma na próbie „dostosowania teorii moralnych do dogmatyki prawa”. 
Chodzi w szczególności o zastosowanie standardów racjonalności oferowa-
nych przez dogmatykę prawa w dyskursie praktycznym29..

Sama myśl o tym, że argumentacyjny sposób rozwiązywania proble-
mów prawnych może być wzorem racjonalnego rozwiązywania problemów 
praktycznych w ogóle, nie jest nowa30. Jest ona jednak związana bardziej 
z dyskursem stosowania prawa niż opracowania dogmatycznego prawa. 
Można wątpić w to, że wzorem rozwiązywania problemów praktycznych 
może być dyskurs dogmatyczny, jeśli rozumie się go wąsko, w sposób 
przyjęty przez Peczenika. Jak ujmuje to autor stałość sposobu uprawiania 
dogmatyki prawa jest związana z jej formalizmem, co należy rozumieć 
jako odwoływanie się do tekstu prawa i używanie argumentów opartych na 
formalnych schematach rozumowań. Tak rozumiany formalizm nie może 
dostarczyć uzasadnień dla rozwiązywania wszelkich problemów powstają-
cych w związku ze stosowaniem prawa, a w szczególności takich, w których 
zaangażowane są kwestie gospodarcze, polityczne lub moralne. 

Poza dyskusją jest to, że jak długo prawo jest tekstem, którego treści 
przypisuje się atrybut związania podmiotów decydujących o zgodności 
z prawem, tak długo dogmatyka utrzyma swój charakter. Praktyczna war-
tość dogmatyki nie może jednak polegać wyłącznie na jej formalistycznym 
nastawieniu. Jeśli zauważymy, że dogmatyka utrzymuje bliskość z praktyką 
orzeczniczą poprzez wspólne zadanie rozwiązywania problemów prawnych 
powstających przy jego zastosowaniu, to łatwiej zaakceptujemy zaanga-
żowanie dogmatyki w argumentację natury ekonomicznej, politycznej czy 
moralnej. Racjonalność, która według Peczenika stanowić może wzorzec 
dla dyskursu praktycznego, nie jest racjonalnością formalnych reguł wy-
kładni, ale racjonalnością wszechstronnej argumentacji, a ta nie jest domeną 
dogmatyki pojmowanej jako hermeneutyka tekstu, ale szerzej rozumianego 

29 A. P e c z e n i k, Scientia Iuris. Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law, 
Springer, Dordrecht 2005, s. 76–77.

30 Por. S. T o u l i m i n, Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, tłum. T. Zarębski, Wy-
dawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 
Wrocław 2005, s. 54–55.
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dyskursu dogmatycznego. W ramach takiego dyskursu mieścić się może 
zarówno dogmatyczne rozwiązywanie problemów prawnych, jak i dyskurs 
związany ze stosowaniem prawa. 

Przyjęcie szerszego rozumienia dyskursu dogmatycznego wymaga prze-
wartościowania kryteriów, według których dokonuje się odróżnienia dog-
matyki i praktyki orzeczniczej. Zwłaszcza chodzi o to, że o oddzieleniu tych 
sfer działalności nie powinien przesądzać aspekt instytucjonalny. Porównanie 
dyskursu toczonego wewnątrz dogmatyki prawa i w związku ze stosowaniem 
prawa prowadzi do wniosku o zasadniczej zgodności pola tematycznego. 
Władza osądzania, która związana jest z aspektem instytucjonalnym nie 
zmienia faktu, że problemy, których dotyczy prawna argumentacja sędziów 
są tożsame z problemami dogmatycznymi31..

Przy takim podejściu niezmienność uprawiania dogmatyki prawa nie 
jest w istocie oparta na podstawach teoretycznych dogmatyki prawa lub 
układzie instytucjonalnym, ale na rozwiązywaniu problemów wynikających 
z konieczności stosowania prawa.

Jerzy Leszczyński

ON THE IMMUTABILITY OF PRACTICING LEGAL DOGMATICS

(Summary)

Aulis Aarnio in a few studies examined the applicability of the concept of scientific 
paradigm created by Thomas T. Kuhn to describe the legal dogmatics. First of all, the aim 
of that study was to elucidate the changes in legal dogmatics. he stated that the paradigm 
of  legal dogmatics, in principle, does not change because it is impossible to indicate a crisis 
crucial to change the paradigm. Variations occur only within a dogmatist legal theories or 
in ways of interpreting the basic disciplinary matrix.

.
This phenomenon can be explained by the fact that legal dogmatics are basically oriented 
practically rather than cognitively. Legal dogmatics serve legal practice by solving problems 
of interpretation and application of the law. Assumptions about the nature of the objects 
perceived from the perspective of that practice, the relationship between them, the way to 
explore these objects and the operations concerning them, do not need to have theoretical 
nature. Objects, in which legal dogmatics are interested as text and meaning, are not natural 
objects, so we cannot speak about the crisis in describing them.

31 Szerzej na ten temat w mojej pracy Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010.


