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Wstęp

Celem artykułu jest wskazanie niektórych relewantnych działań mow-
nych w sferze prawoznawstwa, a tym samym podkreślenie doniosłości ich 
analizy w relacjach społecznych. Pomijam w jego treści znaczenie i uzasad-
nienie takiej analizy w sferze samego językoznawstwa oraz filozofii języka, 
a koncentruję się jedynie na wykazaniu jej konieczności dla prawa pozytyw-
nego, choć to obszar filozofii języka, językoznawstwa i lingwistyki stanowi 
zawsze punkt wyjścia dla analizy wskazanej problematyki. Wprawdzie – jak 
przyjmują K. Opałek i J. Wróblewski – filozofia języka i lingwistyka nie 
stanowią jakiegoś panaceum na rozwiązanie wielu trudnych zagadnień w tej 
dziedzinie wiedzy, nie mniej jednak niektóre wyniki analizy dokonywane 
w filozofii języka i lingwistyce mogą przynajmniej przezwyciężyć część 
trudności w wielu obszarach prawoznawstwa1. 

* Dr, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego.

1 K. O p a ł e k,  J. W r ó b l e w s k i, Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, 
warszawa 1991, s. 107.
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Znaczenie (doniosłość) przebadania istoty działań mownych w tej sfe-
rze dotyczy zarówno wymiaru teoretycznego, rozumianego jako naukowa 
refleksja nad ogólnym zjawiskiem prawa, jak i wymiaru praktycznego, tak 
charakterystycznego dla działalności urzeczywistniania (tworzenia i stosowa-
nia) prawa. W pierwszym wymiarze możemy odróżnić płaszczyznę ogólnej 
refleksji nad ideą prawa oraz nad prawem rozumianym jako faktyczna norma-
tywna pozytywność, innymi słowy, jako prawo pozytywne (mam tu na myśli 
dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa). Natomiast wymiar praktyczny 
jest już urzeczywistnieniem norm prawnych w sferze czystej faktyczności, 
czyli stosowaniem prawa pozytywnego w realnym wymiarze społecznym. 
W tym ostatnim nie jest przecież obojętne czy wypowiedź spełniona przez 
jakiś podmiot jest znieważeniem, czy też nim nie jest; czy mamy do czy-
nienia z groźbą bezprawną, czy też nie2; czy pomiędzy stronami doszło do 
powstania stosunku prawnego w wyniku złożenia oświadczenia woli, czy 
o nawiązaniu więzi zobowiązaniowej nie ma mowy, gdyż chodziło jedynie 
zakomunikowanie zamiaru, który podmiot „nosi w sobie”, a nie o związek 
o charakterze prawnym. „Język – jak pisze L. Wittgenstein w Dociekaniach 
filozoficznych – jest labiryntem ścieżek. Przybywasz z jednej strony i orien-
tujesz się w sytuacji; przybywasz do tego samego miejsca z drugiej i już się 
nie orientujesz”3.

Manifestacja ludzkich zachowań w dużej mierze przejawia się poprzez 
język (mowę) jako najważniejsze narzędzie komunikacji i oddziaływania 
na inne podmioty. Dla prawa pozytywnego wielostronna analiza działań 
mownych ma niebagatelne znaczenie, szczególnie dla zagadnień związanych 
z teorią wykładni prawa. Naczelna dyrektywa wykładni językowej opiera się 
na domniemaniu języka potocznego, co siłą rzeczy wymusza na prawnikach 
konieczność dokonywania takich analiz. Armin Burkhardt w pracy Soziale 
Akte, Sprechakte und Textillokutionen tak pisze o tym szczególnym związku 
pomiędzy prawem a językiem: „historia prawa jest także historią językowych 

2 W. K u l e s z a, Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984, s. 164–175. Autor wska-
zuje, że „wymiar sprawiedliwości winien wszak kształtować prawidłowe rozumienie pojęć, 
którym strony błędnie przypisują treść ujemną, odmienną, aniżeli powszechnie przyjęta 
[…] Błąd sprawcy, używającego z zamiarem znieważenia słowa, które treści obraźliwej 
nie zawiera i odpowiadający mu błąd adresata mogą wynikać z niewiedzy o rzeczywistym 
znaczeniu słów.” (s. 171).

3 [Cytat w:] M. G e i e r, Gra językowa filozofów, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000, 
s. 5.
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określeń i oznaczeń działań i instytucji. Dlatego historia języka jest także 
historią związków działań prawnych i ich [sposobów] spełniania”4.

I. Akty mowy. Akty społeczne

Społeczna sfera intersubiektywnej komunikowalności budowana jest 
w oparciu o szczególnego rodzaju przeżycia, które nazywamy aktami 
mowy5, bądź szerzej aktami społecznymi6. W szczególności sfera prawa 
pozytywnego ma w nich swój fundament. Z punktu widzenia ontologii pra-
wa tworzenie norm prawa pozytywnego oparte jest na akcie normowania, 
a fundamentalnym aktem konstytuującym sferę prawa cywilnego jest akt 
przyrzeczenia oraz przeniesienie, przyznanie i zrzeczenie się prawa, czy akt 
umocowania drugiego podmiotu do dokonywania określonych czynności 
prawnych7. Druga nazwa, tj. akty społeczne, lepiej oddaje ich istotę, gdyż 
nie tylko język (mowa), ale i inne narzędzia komunikowania mogą posłużyć 
do spełniania tych aktów, takie jak gesty, mimika, slang, specyficzne wyra-
żenia językowe charakterystyczne dla pewnych grup zawodowych, sprzedaż 
w sklepie samoobsługowym czy za pośrednictwem automatu, milczenie, 
dalsze użytkowanie rzeczy jako wyraz kontynuowania umowy dzierżawy 
itp.8 W prawoznawstwie i filozofii języka mówimy, że każdy taki akt, czy 
to w postaci użycia słów, czy też innych znaków, posiada moc illokucyjną 
– spełniając takie akty czynimy coś (działamy) w sferze rzeczywistości 
społecznej, innymi słowy, kształtujemy ją.

Do istoty takich aktów należy ukierunkowanie (skierowanie, zwrot) na 
inny podmiot – odbiorcę (adresata) aktu oraz przyjęcie go do wiadomości 
(uświadomienie) przez ten podmiot. Każdy taki akt ma również pewien 

4 A. B u r k h a r d t, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, niemeyer Max 
Verlag, s. 11. [tł. T.B.]

5 J. L. A u s t i n, Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993; 
J. R. S e a r l e, Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987. 

6 A. R e i n a c h Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 
2009.

7 T. B e k r y c h t, Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa 
Reinacha, Warszawa 2009, s. 68–143.

8 Silny wpływ filozofii anglosaskiej po drugiej wojnie światowej spowodował, że 
nazwa „akty mowy” jest obecnie dominująca dla określenia działań, kształtujących sferę 
obrotu społecznego.  
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niezbędny element, a mianowicie presuponuje istnienie intencji tego, który 
go spełnia. 

Przykładowo, nie możemy mówić o powzięciu zamiaru jako o akcie 
mowy (akcie społecznym), gdyż nie występuje tu żaden z tych warunków. 
Nie będziemy mieli do czynienia z aktem mowy również w przypadku wy-
baczenia, gdyż akt ten może zostać spełniony bez konieczności zwracania 
się do innego podmiotu – tak będzie w sytuacji, gdy wybaczymy jakiejś 
osobie, tak po prostu wewnętrznie, nie informując jej o tym.

Istnieje jednak ogromna sfera aktów, które konstytuują się tylko wtedy, 
gdy następują te dwa warunki. Przykładowo, o rozkazie możemy mówić, 
że został spełniony tylko wtedy, gdy został skierowany do innego podmiotu 
i przez ten podmiot przyjęty do wiadomości. Jeśli te warunki nie nastąpią, nie 
ma w ogóle sensu mówić, że doszło do jego spełnienia. Do sfery tej należą 
także akty, które budują, kształtują i zmieniają sferę rzeczywistości, którą 
określamy mianem prawa. Nie chodzi tu tylko o sferę prawa pozytywnego, 
dla której – co zostało wyżej wspomniane – ontologiczną podstawą jest akt 
normowania, ale o prawo szeroko rozumiane, w obrębie którego istnieją takie 
systemy jak moralność, religia czy obyczaje9. W toku dalszych rozważań 
ograniczam się tylko do sfery prawa pozytywnego, a w szczególności do 
dziedziny prawa cywilnego, w obrębie której spełnianie aktów mowy (aktów 
społecznych) tworzy stosunki prawne między podmiotami. 

Naukowe wyodrębnienie i analiza tego szczególnego rodzaju aktu 
(aktu społecznego czy aktu mowy), którego spełnianie konstytuuje sferę 
intersubiektywnych relacji, umożliwia również dokonanie klasyfikacji już 
poszczególnych ich rodzajów oraz klasyfikacji w oparciu o kryterium ról 
(funkcji), jakie akty te spełniają w obszarze stosunków społecznych. Pomijam 
przedstawienie pierwszej z wyżej wymienionych klasyfikacji10, a koncentruję 
się na tej, która za podstawę przyjmuje odmienność ról (funkcji) jakie akty 
te spełniają w – szeroko rozumianej – sferze obrotu społecznego.

W prawoznawstwie tradycyjnie wymienia się cztery rodzaje wypowiedzi 
nazywając je rolami semiotycznymi. Mówi się o roli opisowej, sugestywnej 
(stymulującej), ekspresywnej (emocjonalnej) oraz o roli performatywnej 

 9 Dla moralności charakterystyczny jest np. akt obiecywania, proszenia; dla religii 
akt chrztu czy zaręczyn; dla obyczajów akt gratulowania itp. O różnicy między prawem 
a prawem pozytywnym oraz różnymi systemami normatywnymi zob. A. Reinach, Aprio-
ryczne… oraz T. B e k r y c h t, Aprioryczność….

10 Takiej klasyfikacji dokonał A. B u r k h a r d t, Soziale….
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(fatycznej)11. Wymieniam jeszcze jedną, a mianowicie rolę oceniającą 
(ocenną), która w literaturze przedmiotu jest zwykle omawiana jako kate-
goria semantyczna. Mówi się wtedy o ocenie i przeciwstawia się ją takim 
kategoriom semantycznym jak zdanie i norma12. Trudno jest jednak czysto 
oddzielić zagadnienia pragmatyczne od semantycznych. Taki zabieg był-
by raczej wyrazem pewnego – jak to określił J. Woleński – masochizmu 
intelektualnego13, gdyż znaczenia nie da się analizować poza aspektem 
pragmatycznym, co – antycypując treść poniższych rozważań – jest jedną 
z konkluzji tego artykułu.

II. Role semiotyczne wypowiedzi

1. Rola opisowa

Rola opisowa wypowiedzi jest związana z zagadnieniem pojęcia „zda-
nia” i „sądu”. Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Zarówno jedno 
wyrażenie, jak i drugie jest wieloznaczne. Postaram się ową wieloznacz-
ność ukazać, celem zrozumienia różnicy i problematyki, jaka się tu zwykle 
pojawia.

Jedną z pierwotnych czynności językowych jest pewna operacja, 
którą możemy (za R. Ingardenem) nazwać zdaniotwórczą14. Pojawia się 
wypowiedź, która zwykle składa się z wielu pojedynczych wyrażeń. Wraz 
z wypowiedzią pojawia się sposób rozumienia, czyli znaczenie, a wraz z nim 
intencjonalnie wyznaczony myślą pewien przedmiot czy sytuacja15. Można 
ująć to także w ten sposób: zdanie jest „wytworzone” przez subiektywną 
operację, operację zdaniotwórczą, w której wypełniamy sensem usłyszane, 
przeczytane czy tylko pomyślane przez samego siebie słowa, czy znaki. 
Jest to pewna jednostka znaczeniowa, obok której pojawia się również 
stan rzeczy, który jest wytworzony przez operację zdaniotwórczą (zdanie) 
i jest jej (jego) ściśle intencjonalnym odpowiednikiem. Zdanie jako wytwór 

11 W. L a n g, J. W r ó b l e w s k i, S. Zawadzki Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980; 
Z. Z i e m b i ń s k i Logika praktyczna, warszawa 1994.

12 K. O p a ł e k, J. W r ó b l e w s k i Prawo…, str. 108 i nn; W. L a n g, J. W r ó b l e w s k i, 
S. Z a w a d z k i Teoria…, s. 307 i n.; Z. Z i e m b i ń s k i Logika…, s. 102 i n. 

13 J. Wo l e ń s k i Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980, 
s. 31.

14 R. I n g a r d e n O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 160.
15 Dwa ostatnie elementy nie wystąpią w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieznanym 

nam językiem.
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operacji zdaniotwórczej jest dla danego języka kategorią gramatyczną, 
a o jego poprawności czy w ogóle zaistnieniu decydują kryteria składni 
gramatycznej.

Przyjmując kryteria składni gramatycznej należy również stwierdzić, że 
operacja zdaniotwórcza służy innym operacjom intelektualnym, tj. operacji 
poznawczej i projektującej16. Przy operacji poznawczej odnosimy się do 
rzeczywistości, celem uchwycenia obiektywnie istniejącego stanu rzeczy. 
Jeśli chcemy dać temu wyraz w operacji zdaniotwórczej, to zdanie wzbogaca 
się o moment, który nazywamy roszczeniem do prawdziwości. Mówimy 
wtedy, że mamy do czynienia ze zdaniem w sensie logicznym, czyli takim, 
które orzeka o rzeczywistości, że „jest tak a tak” albo, że „tak a tak nie jest”, 
i któremu przysługuje wartość logiczna prawdy albo fałszu.

O zdaniu w sensie logicznym mówimy często jako o sądzie, ale wy-
rażenie „sąd” nie jest jednoznaczne. „Sąd” może oznaczać z jednej strony 
„przekonanie” lub „przeświadczenie”, z drugiej zaś „stwierdzenie”. Kiedy 
mówimy o „przekonaniu” czy „przeświadczeniu”, to przeciwstawiamy te 
wyrażenia takim stanom psychicznym jak „wątpienie” czy „przypuszcze-
nie”. W takich przypadkach chodzi nam wyraźnie o stany psychiczne (stany 
świadomości). Natomiast w drugim znaczeniu chodzi nam o akt mowy (akt 
społeczny). Wtedy „sąd” jest przeciwstawiony takim aktom mowy jak pyta-
nie czy rozkazywanie. Nas interesuje tylko to drugie rozumienie wyrażenia 
„sąd”, czyli sąd jako stwierdzenie. Z punktu widzenia teorii aktów mowy, 
zdanie w sensie logicznym jest stwierdzeniem, czyli sądem.17

2. Rola ekspresywna
Rola ekspresywna wypowiedzi polega na tym, że wypowiadane słowa 

informują odbiorcę (adresata) o stanie psychicznym nadawcy. Nie jest to 
jednak informacja dokonywana w formie zdania w sensie logicznym. Taka 
wypowiedź pełniłaby funkcję opisową, tak jak choćby w zdaniach Jestem 
wściekły, To mi się bardzo podoba, Boli mnie głowa. Rola ekspresywna 
spełnia się poprzez wypowiadanie wrażeń typu Hurra!, Ojej, O, cholera oraz 
w wulgaryzmach. Można wprawdzie powiedzieć, że wypowiadane słowa 
służą operacji poznawczej, gdyż odbiorca aktu dowiaduje się o przeżyciach 
jego nadawcy, to jednak wypowiedzi te nie posiadają intencjonalnie wyzna-
czonego stanu rzeczy, który obejmowałby coś poza wewnętrznymi przeży-

16 R. I n g a r d e n, O dziele…, s. 171.
17 Zob. również T. G i l b e r t - S t u d n i c k i, Stwierdzenie jako akt mowy, Studia 

Filozoficzne 1973, nr 3.
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ciami jego nadawcy. Tu nie można porównać treści wypowiedzi z czymś, do 
czego wypowiedź się odnosi i do czego ma się „dopasować”, a co istnieje 
poza podmiotem spełniającym ten akt. Mamy tu raczej do czynienia jakby 
z jedną całością, w stosunku do której nie ma sensu mówić, że rości sobie 
pretensję do prawdziwości, tak jak ma to miejsce przy tych wypowiedziach, 
które pełnią rolę opisową.

3. Rola performatywna

Wypowiedzi performatywne stanowią szczególną grupę wypowiedzi. 
Charakteryzują się one tym, że samo użycie słów czy innych znaków ma 
moc zmieniania rzeczywistości, jej projektowania. Dokonując niektórych 
wypowiedzi nie tylko coś czynimy (działamy) słowami, ale ich spełnienie 
powoduje, że coś powstaje, zmienia się lub wygasa. Oczywiście moc illo-
kucyjna dotyczy tylko tego, co nazywamy „rzeczywistością społeczną”. 
Nie możemy przy pomocy słów wpływać na przedmioty w otaczającej nas 
przyrodzie. Gdy wypowiem słowa Stoliczku nakryj się, to od samego ich 
spełnienia nic się nie stanie, ale gdy powiem: Przyrzekam, że pójdę z tobą 
dzisiaj na spacer, to po stronie adresata powstaje roszczenie, a ja staję się 
zobowiązanym. Wiele czynności w rzeczywistości społecznej opartych jest 
na takich wypowiedziach. W szczególności w sferze prawa pozytywnego 
są one istotne. Z jednej strony każda wypowiedź ustawodawcy jest pro-
jektem rzeczywistości w postaci obowiązujących przepisów (norm) prawa 
pozytywnego. Ustawodawca kreuje, zmienia, uchyla świat rzeczywistości 
prawnej. Z drugiej strony wypowiedzi performatywne stanowią funda-
ment relacji cywilno-prawnych. wszelkiego typu umowy i jednostronne 
oświadczenia woli powodują zmiany w tej rzeczywistości. Chodzi również 
o takie akty jak przeniesienie, przyznanie, zrzeczenie się prawa, udzielenie 
pełnomocnictwa itp. Również w innych sferach rzeczywistości społecznej 
rola performatywna wypowiedzi ma ogromne znaczenie, na przykład sło-
wa kapłana wypowiedziane podczas ceremonii chrztu sprawiają, że osoba 
staje się członkiem danej wspólnoty kościelnej, przyznanie punktu przez 
arbitra w czasie meczu piłki nożnej, choć faktycznie (co czasami się zdarza) 
bramka padła po „spalonym”, bądź – z drugiej strony – nie uznanie bramki, 
decyduje o wyniku gry, choć faktycznie (co również często się zdarza) piłka 
przekroczyła linię bramkową.
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4. Rola sugestywna

Rola sugestywna wypowiedzi jest również, tak jak przy wypowie-
dziach performatywnych, ściśle zawiązana z operacją projektującą. Celem 
wypowiedzi jest spowodowanie tego, aby jej adresat zachował się w żą-
dany sposób. Wypowiedź sugestywna ma na celu zmianę rzeczywistości, 
podobnie jak miało to miejsce przy wypowiedziach performatywnych, z tą 
modyfikacją, że „w zawieszeniu” pozostaje to, czy rzeczywistość ulegnie 
zmianie. To zależy już od zachowania adresata wypowiedzi. Wypowiedź 
sugestywna rości sobie pretensje do spełniania, ale nic poza tym. Ona nie 
może bezpośrednio zmienić rzeczywistości. Ma stricte charakter optatyw-
ny18. Przykładami takich wypowiedzi jest wiele przepisów prawa pozy-
tywnego o powinnościowym charakterze (mam tu na myśli normy prawne 
w postaci zakazów i nakazów). Ustawodawca chce wpłynąć na zachowanie 
adresatów. Czy to nastąpi, pozostaje jednak w gestii adresatów, a nie same-
go ustawodawcy. Systemy prawa pozytywnego zwykle charakteryzują się 
tym, że ustawodawca ma możliwość przymuszenia adresata normy prawnej 
do zachowania w niej wskazanego, ale to nie ma nic wspólnego z istotą 
wypowiedzi sugestywnej. Stąd w prawie pozytywnym mamy do czynienia 
z przepisami o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, czyli takimi, które 
zawsze czekają na zrealizowanie. To zrealizowanie odbywa się z kolei po-
przez zaistnienie stanu rzeczy, a nie samej normy. Gdybyśmy realizowali 
to, co unormowane, przepisy prawa straciłyby swój sens. Przykładami wy-
powiedzi sugestywnych są, poza przepisami prawa pozytywnego, również 
rozkazy i prośby. To, czy rozkaz lub prośba zostaną spełnione, nie odbiera 
samej wypowiedzi jej funkcji. Jeśli chcemy – biorąc pod uwagę przepisy 
prawa pozytywnego – scharakteryzować relację pomiędzy przepisami prawa 
jako wypowiedziami performatywnymi a sugestywnymi (optatywami), to 
musimy powiedzieć, że każdy przepis jest wypowiedzią performatywną, 
czyli kreującą rzeczywistość dla swoich adresatów, ale nie każdy prze-
pis – jako wypowiedź – pełni rolę sugestywną. Ta występuje tylko tam, 
gdzie mamy do czynienia z nakazem albo zakazem, czyli normą prawną 
sensu stricto, a zatem taką, która ma budowę S powinien (nie powinien) 
P. Nie będziemy natomiast mogli powiedzieć, że np. przepisy art. 10  
§§ 1 i 2 k.c. są wypowiedziami, spełniającymi rolę sugestywną. 

18 K. O p a ł e k, Z teorii dyrektyw i norm, warszawa 1974.
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5. Rola ocenna. Wypowiedzi oceniające

Wypowiedzi oceniające (ocenne) charakteryzuje się zwykle w ten spo-
sób, że przeciwstawia się je innym rodzajom wypowiedzi, a w szczególności 
przeciwstawia się je opisowi. Nie jest łatwo uchwycić istotę wypowiedzi 
oceniających i nie jest łatwo odróżnić je zarówno od opisowych, jak i eks-
presywnych. Kiedy przykładowo uśmiechamy się czy krzywimy, wypo-
wiadamy takie słowa jak wspaniale, brawo, okropnie, straszne, to z jednej 
strony skłonni jesteśmy przyjąć, że my coś oceniamy, z drugiej zaś, że 
wypowiedzi takie spełniają rolę ekspresywną, czyli „uzewnętrzniają” nasze 
przeżycia psychiczne. Powiemy również, że oceniamy coś także wtedy, gdy 
wypowiedzi nasze przyjmują identyczną formę jak opisy. 

Rozpatrzmy sytuację, w której chcemy napić się herbaty. Wiemy, że tego 
typu napój sporządza się według pewnych standardów opartych na wiedzy: 
liście rośliny (herbaty) zaparzają się w określonej temperaturze (80–100 
stopni C.), a temperatura ta powstaje w wyniku dostarczenia odpowiedniej 
ilości energii wodzie np. przez jej podgrzewanie. Ktoś, kto postępuje zgod-
nie z tymi wskazówkami powie: Przecież to jest bardzo łatwe. Ktoś inny 
z kolei powie, że jest to łatwe, ale jednocześnie i niebezpieczne, bo można 
się poparzyć. Czy mam tu zatem do czynienia z opisem czy jednak z oceną? 
Ktoś mógłby powiedzieć, że wypowiedzi te są zarazem opisowe i ocenne. 
Na rzecz wypowiedzi opisowych przemawia argument, że można o nich 
orzekać w kategoriach prawdy i fałszu. Powiemy wtedy, że prawdą jest, że 
przyrządzenie herbaty jest rzeczywiście czynnością łatwą, gdyż nie wyma-
ga tyle wysiłku i biegłości, co inne czynności, np. takie choćby jak jazda 
figurowa na lodzie, czy biegła gra na jakimś instrumencie. Również prawdą 
jest, że czynność zaparzania herbaty jest niebezpieczna, gdyż w porównaniu 
z innymi istnieje potencjalne zagrożenie naszego zdrowia, większe niż przy 
innych czynnościach. Ale czy mamy tu także do czynienia z ocenami? Wy-
powiedzi takich jest bardzo wiele, np. student mówi: To był łatwy egzamin; 
wykładowca mówi: To był zdolny rocznik itp. w jakich sytuacjach powiemy, 
że wypowiedź z orzecznikiem łatwy, zdolny, niebezpieczny jest wypowiedzią 
oceniającą, a nie opisową?

Aby uchwycić tą różnicę musimy odróżnić od siebie dwa rodzaje 
ocen:

1. Oceny zasadnicze (właściwe), które wiążą się ściśle z analizą słowa 
„dobry” i wprost odwołują się do wartościowania, a dokładnie do 
sfery etyki i estetyki.
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2. Oceny utylitarne (niewłaściwe), które są uzasadnianie przy pomocy 
innych niż etyczne i estetyczne wartości, tj. wartości ilościowych, 
czyli wymierzalnych, np. według pewnych kryteriów towarowych 
czy pieniężnych.

Oceny zasadnicze (właściwe) wiążą się z wartościami etycznymi 
i estetycznymi i zagadnieniem istniejącej między nimi hierarchii. Jednak 
poznanie hierarchii tych rodzajów wartości jest zarówno w praktyce, jak 
i w teorii jednym z najtrudniejszych zadań. Należy ono do zagadnień etyki 
teoretycznej i często uchodzi za nierozwiązywalne, ze względu na swoją 
ogromnie trudną problematykę. Przykładowo, jak ocenić postępowanie czło-
wieka narażającego swoje życie – które jest niewątpliwie jedną z wartości 
etycznych, a dokładnie witalnych – dla ratowania przedmiotów, którym 
przypiszemy wyjątkową wartość estetyczną (np. obraz słynnego malarza, 
czy jedyny egzemplarz wyjątkowego działa naukowego). Mamy do czy-
nienia wtedy z taką sytuacją, że realizacja jednej wartości, jaką jest życie 
ludzkie, utrudnia realizację innej wartości, jaką jest ochrona bardzo cenne-
go obrazu. Wydaje się, że wartości etyczne (witalne i moralne) stoją jakoś 
wyżej w hierarchii niż wartości estetyczne. Ale jak będzie w sytuacji, gdy 
ratowanie cennego obrazu grozi jedynie pewnym uszczerbkiem na zdrowiu, 
niegroźnym dla życia? Czy wtedy też powiemy, że lepiej jest zostawić obraz, 
aby został zniszczony, czy też należy poświęcić np. palec, czy rękę dla jego 
ratowania. Chodzi o to czy każda wartość estetyczna jest niższa w hierarchii 
od wartości witalnej i moralnej, czy stosunkowo niewysoka wartość witalna 
i moralna jest jednak niższa od stosunkowo wysokiej wartości estetycznej. 
Tego dokładnie nie wiemy, a niewiedza ta bierze się stąd, że tak naprawdę 
nie wiemy co to jest „wysokość” wartości i co ją wyznacza19. 

Inaczej jest w przypadku ocen utylitarnych. Mówi się o nich jako 
o ocenach celu czy środka. Przykładowo, aby zrealizować jakiś cel mamy do 
wyboru środki i wśród nich musimy dokonać oceny. Mówimy wtedy, że coś 
jest „dobrym środkiem do realizacji danego celu”. Powstaje zatem pytanie, 
czy tu nie mamy do czynienia z oszacowaniem czy zwrotem stosunkowy, 
czyli z czymś, co jest zupełnie innym pojmowaniem wyrażenia „ocena”? 
I w istocie taka powinna być konkluzja. Nie mamy tu do czynienia z ocenami 
zasadniczymi, ale oszacowaniem i wartościowaniem stosunkowym, a za 
brak rozróżnienia odpowiedzialny jest język (jego wieloznaczność). Wyra-

19 R. I n g a r d e n, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] R. I n g a r d e n, Przeżycie, 
dzieło, wartość, Kraków 1966.
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żenie „ocena” jest wieloznaczne. W ocenach zasadniczych kryterium oceny 
stanowią wartości etyczne i estetyczne. Natomiast w ocenach utylitarnych 
inne wartości, nawet wtedy, gdy językowo ich analizę wiążemy z analizą 
słowa „dobry”. Chodzi o to, że w ocenach zasadniczych wyrażenie „dobry” 
odnosi się do wartości etycznych i estetycznych, zaś w ocenach utylitarnych 
„dobry” transponuje nas do innych grup wartości.

Analiza wypowiedzi ocennych wiąże się również z problematyką moż-
liwości przypisania im wartości logicznej. Jeśli przeciwstawiamy je wypo-
wiedziom opisowym, a zatem zdaniom w sensie logicznym, to wydaje się, że 
nie mają one wartości logicznej. Takie stanowisko – odmawiające wypowie-
dziom oceniającym (sądom wartościującym) wartości poznawczej – określa 
się mianem nonkognitywizmu, przeciwne mu – kognitywizmem.

Należałoby jednak zakwestionować ten podział, ze względu na jego 
uproszczenie, a tym samym nieadekwatność do powyższych ustaleń. 

Problemem – dla wyczerpującej analizy wartości logicznej ocen – jest 
odpowiedź na pytanie czy wypowiedzi ocenne służą operacjom poznaw-
czym, czy nie? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to wraz z wypowiedzią 
ocenną pojawi się jej roszczenie do prawdziwości, tak jak przy wypowie-
dziach opisowych. Wydaje się, że tak będzie dla ocen utylitarnych (nie-
właściwych). Tym samym możemy je traktować jak wypowiedzi opisowe 
i ocenne zarazem, ze względu na przypisywaną im wartość logiczną. A zatem 
ze względu na kryterium prawdy i fałszu nie ma żadnej różnicy między 
wypowiedziami opisowymi, a ocenami utylitarnymi. Różnica między nimi 
ujawnia się tylko w postaci pewnej „nadwyżki” dla tych ostatnich, w któ-
rych pojawia się odniesienie do pewnych grup wartości, czego nie ma przy 
wypowiedziach opisowych.

Jak jednak przedstawia się ta problematyka dla ocen zasadniczych? 
Czy wypowiedziom takim jak Kłamstwo jest złem; Twoja decyzja jest nie-
sprawiedliwa itp. możemy przypisać wartość logiczną? Jedni powiedzą, że 
prawdą jest, że kłamstwo jest złem, inni z kolei staną na stanowisku, że to 
zależy od okoliczności, w jakiej wypowiedź jest spełniona. Jeśli kłamiemy 
w imię dobra innej osoby (np. nie mówimy jej o śmiertelnym schorzeniu, 
na jakie zapadła, gdyż to mogłoby ją załamać), to kłamstwo przestaje być 
złem. Ale zarówno jednych i drugich nazwiemy kognitywistami, gdyż trak-
tują powyższą wypowiedź poznawczo. Pierwsi uznają kłamstwo za wartość 
negatywną w ogóle, drudzy zaś będą ją relatywizować od zaistniałej sytuacji. 
Problem polega jednak na tym, że zarówno jedni jak i drudzy roszczą sobie 
wiedzę o obiektywnej słuszności stanów rzeczy, a to jest wielce kontrower-
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syjne. Spory aksjologiczne wskazują raczej na to, że aktualnie nie mamy 
dostępu poznawczego do obiektywnej słuszności stanów rzeczy, a nasze 
oceny mają raczej fundament w sferze subiektywnej, nawet jeśli jest ona 
charakterystyczna na szerokich grup podmiotów, takich jak społeczności 
żyjące w danych kulturach. Nie mniej jednak, trudno znaleźć globalny, 
obiektywny konsens. Nawet jeśli zgadzamy się co do podstawowego kata-
logu wartości etycznych i estetycznych, to z pewnością nie zgadzamy się 
co do ich wzajemnej hierarchii. Sztandarowym przykładem są sytuacje, 
w których dochodzi do opozycji takich wartości jak wolność i życie, czy 
godność i przestrzeganie zasad obyczajowych danych społeczności. Kwestia 
poznania wartości etycznych i estetycznych w ogóle i ich hierarchii pozostaje 
największym problemem etyki i estetyki teoretycznej. W związku z tym 
przyjmuje się, że oceny zasadnicze są przyjmowane bez uzasadnienia, jako 
„dobre w sobie”. Niestety obecnie musimy powiedzieć, że nie mogą być 
one ani udowodnione, ani obalone, a co najwyżej mogą stanowić argument 
w dyskusji jako zachętę do podjęcia jakieś decyzji. Tym samym nie możemy 
uznać, że są prawdziwe czy fałszywe, mimo tego, że wielu chciałoby, aby 
rościły sobie pretensje do prawdziwości.

Charakteryzując istotę wypowiedzi ocennych, można przyjąć, że są 
to takie wypowiedzi, których fundament stanowią oceny zasadnicze, a ich 
podstawowa różnica w stosunku do wypowiedzi opisowych ujawnia się 
w odmienności, jaka istnieje między wartością logiczną a wartością argumen-
tacyjną. Argumenty są uzgadniane, przyjmowane, akceptowane, a prawda 
i fałsz po prostu niezmienne20. Różnica ta jest często trudno zauważalna, 
stąd oceny (zasadnicze) mylone są z innymi rodzajami wypowiedzi. 

Aby odróżnić oceny od innych zwrotów należy przejść na poziom wyko-
nawstwa językowego (pragmatyki), co nie jest takie łatwe, gdyż w zasadzie 
można je wyodrębnić tylko w ramach procesu komunikacji na poziomie 
kulturowym danego społeczeństwa. Przyjmuje się, że istotnym kryterium 
wyróżnienia jest wymóg przyjęcia pewnej postawy (aprobaty czy dezaproba-
ty), który oczywiście nie musi mieć charakteru emocjonalnego, gdyż wtedy 
grozi popadnięcie w emotywizm (psychologizm), czyli umiejscowieniem 
ocen zasadniczych na równi z przeżyciami. Ale i ten moment, tj. moment 
asercji emocjonalnej, nie jest wcale potrzebny, aby zidentyfikować wypo-
wiedź ocenną, gdyż całkiem sensowne jest stwierdzenie, że Jerzy Penderecki 

20 Trzeba koniecznie dodać, że również sama problematyka pojęcia prawdy nie jest 
zagadnieniem łatwym i naukowo bardzo kontrowersyjnym.
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jest znakomitym kompozytorem, ale ja za nim nie przepadam (dokładnie: 
nie przepadam za jego kompozycjami).

Oceny zasadnicze różnią się od innych ocen, które tu nazwałem niewłaś-
ciwymi tym, że ich kryterium stanowią jedynie wartości etyczne i estetyczne. 
Szczególnie wartości etyczne posiadają wyjątkową „siłę”, która przejawia 
się w tym, że one jakby domagają się swojej realizacji, czego nie można 
powiedzieć o innych rodzajach wartości.

Dla prawoznawstwa zagadnienie wartości i ich hierarchii jest bardzo 
ważne i ujawnia się zarówno w dyskursie tworzenia, jak i stosowania prawa. 
W języku prawnym dobrym przykładem oceny zasadniczej (właściwej) jest 
problematyka zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. Przy szkodzie 
majątkowej problemu nie ma: albo jest restytucja naturalna albo pieniężna. 
Natomiast przy szkodzie niemajątkowej powstaje problematyka np. wyceny 
ręki czy cierpień psychicznych, powstałych choćby w wyniku bezprawnego 
pozbawienia wolności. Tu odwołujemy się wyraźnie do wartościowania 
w sensie etycznym, gdzie musimy nawet uchylić zagadnienie niewspół-
mierności wartości, ze względu na generalny nakaz rozstrzygnięcia każdej 
należycie wniesionej sprawy.

Pojawiają się również w języku prawnym oceny utylitarne (niewłaści-
we), które nie mogą być mylone z zasadniczymi – chodzi o takie zwroty jak 
ocena prawna czynu, ocena stopnia poczytalności, poważna szkoda, mienie 
dużej wartości, normalne następstwa. Tu kryterium oceny stanowią inne 
wartości niż wartości etyczne. 

W procesie stosowania prawa mogą występować również takie sytuacje, 
w których prawnik musi dokonać oceny (zasadniczej) treści prawa pozytyw-
nego, co może skutkować stwierdzeniem istnienia luki contra legem. 

III. Intencja i kontekst

Powyżej ustaliliśmy, że każda wypowiedź, która jest aktem mowy (aktem 
społecznym), czyli została skierowana do drugiego podmiotu i przyjęta przez 
niego do wiadomości (zrozumiana, uświadomiona), posiada moc illokucyjną. 
Dla prawoznawstwa powstaje tu jednak istotne zagadnienie, zawierające się 
w pytaniu, jak identyfikować daną wypowiedź, tzn. którym z aktów mowy 
(aktów społecznych) jest dana wypowiedź i jaka była jej treść. Co do istoty 
decyduje o tym intencja wypowiadającego. Ale zwykle nie pytamy, bądź nie 
mamy możliwości zapytać o to, jaka była intencja tego, który spełnił daną 
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wypowiedź. Posłużmy się przykładem z Dociekań filozoficznych L. witt-
gensteina: „Wyobraź sobie, że masz bóle, a jednocześnie słyszysz, jak obok 
stroją fortepian. Powiadasz «To się zaraz skończy». Jest chyba różnica, czy 
masz wtedy na myśli ból, czy strojenie fortepianu! – Zapewne, tylko na czym 
ona polega?”21 Sprawę może także skomplikować sytuacja, w której został 
spełniony akt nieszczery, a wypowiadający nie zdradza swoich prawdziwych 
intencji, innymi słowy, chce nas oszukać, okłamać, zwieść22.

W związku z tymi wątpliwościami sytuacja identyfikowania danego aktu 
i jego treść staje się naprawdę trudna. Nie mając bezpośredniego dostępu do 
przeżyć drugiego podmiotu, jedyne co posiadamy to słowa (znaki). A zatem 
w pierwszym rzędzie odwołujemy się do znaczenia słowa (znaku). Zwykle 
jest tak, że to obiektywne znaczenie użytych słów decydować będzie o tym, 
który z aktów został spełniony i jaka była jego treść: proszę, abyś coś dla 
mnie zrobił − dla prośby; użycie czasownika w trybie rozkazującym − dla 
rozkazu; mam zamiar − dla wyrażenia woli itd. Jednak to kryterium oceny 
rodzaju aktu i jego treści jest niezwykle zawodne, gdyż – jak to podkreśla 
John R. Searle – tą samą czynność wypowiadania można wykonać z wieloma 
różnymi intencjami. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że jedna i ta sama 
wypowiedź może stanowić wykonanie różnych czynności illokucyjnych23. 
A zatem jak odróżnić jeden akt od drugiego, szczególnie wtedy, gdy dany 
akt społeczny będzie przejawiał się zewnętrznie w formie dla siebie nietypo-
wej? Jeśli np. prowadzący wykład zwraca się do studentów Proszę, abyście 
Państwo nie spóźniali się więcej na wykład, to taki akt mowy (akt społeczny) 
zakwalifikujemy raczej jako rozkaz, niż prośbę. Tu już wzgląd na sposób 
mówienia, a więc formę przejawu, nie tylko nie wystarczy, ale raczej byłby 
błędem określać go jako prośbę. Tu konieczne jest uwzględnienie pewnych 
dodatkowych elementów, które stają się wręcz konstytuującymi dany akt. 
Te dodatkowe elementy nazywamy kontekstem. W naszym przykładzie to 
właśnie owe towarzyszące okoliczności, tj. kontekst wskaże nam, że chodzi 
o akt mowy (akt społeczny) rozkazu „nie spóźniania się na zajęcia/wykład”, 
dlatego, że po pierwsze, pomiędzy studentami a wykładowcą istnieje pewna 
– można powiedzieć – niepisana relacja podporządkowania, wynikająca 
choćby z autorytetu tego drugiego, po drugie, istnieją reguły obyczajowe 

21 L. w i t t g e n s t e i n, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wo l n i e w i c z, Warszawa 
2000, s. 237. 

22 O problematyce aktów nieszczerych szeroko traktuje J. A n t a s  w swojej monografii 
O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.

23 J. R. S e a r l e, Czynności.., s. 95.
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nakazujące punktualność, po trzecie, obowiązki studenta wymagają stoso-
wania się do pewnych reguł, wśród których moglibyśmy wskazać relację 
podporządkowania względem wykładowców. 

Kolejny przykład: jeśli są spełnione typowe warunki dla aktu powiado-
mienia to moja wypowiedź zaraz zasnę (np. gdy jest późna pora) jest trakto-
wana jako ten właśnie akt; ale gdy znajduję się na wykładzie jako słuchacz 
i wypowiadam te same słowa, to może nie być to już powiadomienie, ale 
krytyka nudnego wykładu (albo w znaczeniu jego treści, albo być może tylko 
w znaczeniu sposobu jego prowadzenia, albo w końcu jednego i drugiego). 
Innymi słowy, jeśli spełnione są typowe warunki dla krytykowania to wy-
rażenie zaraz zasnę może pełnić rolę aktu społecznego krytykowania. Ma 
to daleko idącą konsekwencję, a mianowicie forma wypowiedzi przestaje 
odgrywać naczelną rolę przy spełnianiu aktu. Tak też ujmuje to nasz usta-
wodawca w art. 60 k.c., tj. „[..] wola osoby dokonującej czynności prawnej 
może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia 
jej wolę w sposób dostateczny […]”. 

Każdy akt społeczny presuponuje istnienie intencji tego podmiotu, który 
go spełnia, a intencje te przypisywane są koniunkcyjnie z semantycznych 
przesłanek czasowników mownych i kontekstu. Nie da się poprawnie ziden-
tyfikować danej wypowiedzi i jej treści pozostając tylko na gruncie seman-
tyki i składni danego języka. Musi interesować nas również sytuacja jego 
użycia w aspekcie komunikacyjnym, nastawienie na kontekst sytuacyjny, 
który wpływa na rozumienie wypowiedzi.

„Ów kontekst – jak zauważa Marek Zirk-Sadowski – wykazuje pewne re-
gularności związane z kulturowymi cechami zbiorowości społecznej. Prawid-
łowości tego typu działają zarówno na poziomie makrostruktury społecznej, 
jak również w małych, nieformalnych grupach. W swej genezie i zasadach 
funkcjonowania są one niezależne od wewnętrznych prawidłowości języka 
kodu, ponieważ są wytworem społecznych konwencji, które organizują 
przebieg ludzkich zachowań”24. Niemniej konieczność pragmatycznego 
pojmowania analizy danego aktu społecznego nie jest łatwa, ponieważ nie 
ma ogólnej teorii pragmatyki, a dyscypliny zainteresowane problemami 
językowymi same muszą konstruować to pojęcie dla własnych potrzeb. 
W związku z tym dla potrzeb analizy aktu społecznego należy pamiętać, 
że identyfikowanie intencji, a tym samym danego aktu musi uwzględniać 
szerokie spektrum sytuacji jego spełniania, a tym samym zawsze będziemy 

24 M. Z i r k - S a d o w s k i, Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984, s. 72.
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narażeni na niejednoznaczność rezultatu poznawczego. Spełnienie aktu spo-
łecznego (aktu mowy) konstytuuje się w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, 
która z pewnością determinuje jego rozumienie. A zatem znajdowanie się 
w określonej sytuacji czy „otoczeniu” przy spełnianiu aktu, ma istotną do-
niosłość w procesie interpretacji. Przy czym nie będzie chodziło tylko o jakąś 
sytuację przestrzenno-czasową (miejsce składania oświadczenia woli), ale 
także o sytuację społeczną (pozycję społeczną), ekonomiczną, psycho-
fizyczną (np. ambicjonalną – dążenie do jakiegoś celu) i interpersonalną. 
Zbigniew Radwański – analizując zagadnienie wykładni oświadczeń woli 
– wskazuje na uwzględnianie tego elementu przez orzecznictwo SN, który 
w jednym z wyroków stwierdził, że „jeżeli strony już uprzednio pozostawały 
w takich samych stosunkach prawnych, należy mieć na uwadze ponadto 
znaczenie niezbyt jasnych sformułowań umowy, jakie były przy ich stoso-
waniu w poprzednich stosunkach prawnych między nimi”25. pozostawanie 
więc jedynie przy analizie semantycznej (strukturalnej) języka skutkuje tym, 
że w wielu sytuacjach nie można uzyskać właściwego rezultatu w postaci 
zidentyfikowania danego aktu.    

Znów moglibyśmy powiedzieć za L. Wittgensteinem, że wszystko zależy 
od tego, w jaką „grę językową” się gra26. Dla różnych gier będą to różne 
reguły. Użycie języka (pragmatyka) wskazuje nam na znaczenia. Jest to ze 
sobą bardzo ściśle powiązane, a oddzielanie problematyki teorii znaczenia 
i zagadnień pragmatyki jest – co podkreślałem we wprowadzeniu – jedynie 
zabiegiem idealizującym, celem poznania analitycznego i naukowej syste-
matyzacji.  

Dla prawoznawstwa wskazana problematyka ujawnia się najpełniej przy 
zagadnieniu wykładni oświadczeń woli i samej konstrukcji oświadczenia 
woli. W sensie jurydycznym oświadczenie woli jest aktem o mocy illoku-
cyjnej, czyli jest aktem mowy (aktem społecznym), stanowiącym rdzeń 
pojęcia „czynność prawna” w sferze obrotu cywilno-prawnego. To znaczy 
dla tej sfery, aby można było mówić o czynności prawnej, musi pojawić 
się co najmniej jedno oświadczenie woli. Często postaje jednak problem, 
czy taki akt, tj. akt oświadczenia woli miał miejsce czy nie. Trzeba zatem 
przebadać, czy akt społeczny (mowy) został w ogóle spełniony i czy było 
to oświadczenie woli. 

25 Z. R a d w a ń s k i, Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, 
Wrocław 1992, s. 102; orzeczenie SN z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75, OSPiKA 
1977, z.1, poz. 6.

26 L. w i t t g e n s t e i n, Dociekania….
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W związku z tym na gruncie teorii prawa cywilnego pojawił się prob-
lem zawierający się w pytaniu: co dla konstrukcji oświadczenia woli ma 
znaczenie decydujące: intencja czy jej przejaw? Celem rozstrzygnięcia 
tego problemu powstały liczne koncepcje, zwane teoriami oświadczenia 
woli. Z powyższych rozważań wiemy, że jedyne kryterium poznawcze 
daje nam jego zewnętrzna forma przejawu, co jest niewątpliwie kryterium 
niedoskonałym i rodzącym możliwe zafałszowania, gdyż obstawanie przy 
zewnętrznej stronie aktu może prowadzić do wielu mylących rezultatów. 
Niemniej, dualizm tego co psychiczne i tego, co fizyczne jest nie do po-
konania. Jednak prawo pozytywne i prawoznawstwo nie może poprzestać 
na takim stwierdzeniu. Tezy filozofii teoretycznej muszą być w wielu 
przypadkach przezwyciężane przez filozofię praktyczną, która boryka się 
z beznadziejnymi, gdyż – co do istoty – nierozwiązywalnymi problema-
mi, które jednak muszą być podjęte i „rozwiązane” ze względu na pewne 
wartości, jak choćby pewność obrotu gospodarczego, czy szerzej, obrotu 
społecznego. Przed takimi zadaniami staje często filozofia prawa, na gruncie 
której powstają liczne teorie z zakresu filozofii praktycznej – normatywnej. 
Również przed takim problemem stanęła około 200 lat temu teoria prawa 
cywilnego, w odniesieniu do zagadnienia oświadczenia woli. Powstawały 
kolejno liczne koncepcje oświadczenia woli, które starały się rozwiązać 
dylemat wspomnianego dualizmu. 

Tradycyjna koncepcja, zwana teorią woli, przyjmowała, że wola i oświad-
czenie są ze sobą zgodne. Oświadczenie (zewnętrzna forma przejawu) jest 
jedynie przejawem, nośnikiem, „przyobleczeniem”, objawieniem woli. To 
dość naiwne stanowisko, przyjmujące założenie zgodności woli i oświadcze-
nia, miało jednak swoje silne uzasadnienie, gdyż dostrzegało fundamentalną 
rolę intencji w konstytuowaniu aktu – akt jest takim, jakim jest leżąca u jego 
podstaw intencja. Stąd oświadczenie odbiegające od woli było uznawane za 
nieważne.27 Przeciwstawna tej teorii jest teoria oświadczenia, która wprost 
oparta jest o wyraźny element wartościowania w postaci konieczności ochro-
ny odbiorcy oświadczenia, bądź ochrony pewności obrotu. Przyjmuje ona 
zatem, że liczy się tylko treść zewnętrznej formy przejawu (oświadczenia), 
bez względu na to, czy oddaje ona rzeczywistą wolę wewnętrzną nadawcy 
aktu czy nie. Obydwie teorie trafnie podsumowuje Anna Jędrzejewska: 
„Ujmowały one oświadczenie woli odmiennie, patrząc na nie raz przez 

27 Przedstawiłem tu ujęcie modelowe. Co do licznych modyfikacji i wyjątków, do-
puszczanych na gruncie tej teorii przez jej zwolenników zob. A. J ę d r z e j e w s k a, 
Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, warszawa 1992, s. 10 – 14.
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pryzmat składającego oświadczenie, innym razem oceniając je z punktu 
widzenia odbiorcy”28. Inne spojrzenie na istotę oświadczenia woli proponuje 
tzw. teoria obowiązywania (Geltungstheorie), której twórcą jest Karl Larenz 
i opiera się ona na Reinachowskiej koncepcji aktu społecznego. Jest to pró-
ba przezwyciężenia wyżej wspomnianego dualizmu, stwierdzająca, że na 
oświadczenie woli należy patrzeć całościowo, jako na jedność oświadczenia 
i woli. Słusznie teoria ta przyjmuje, że oświadczenie woli jest szczególnym 
aktem skierowanym na wywołanie skutku prawnego (podkreśla zatem jego 
performatywny charakter), ale takie stwierdzenie w niczym nie uchyla 
problemu dualizmu tego aktu. Treść oświadczenia jest według jej założeń 
interpretowana według tego, jaką powinien mu (tj. oświadczeniu) przypisać 
zarówno oświadczający, jak i odbiorca (podejście zobiektywizowane), bądź 
jaki obie strony zgodnie mu przypisały (podejście subiektywne)29. Obecnie 
w nauce obcej – zdaniem Jędrzejewskiej – do głosu dochodzi koncepcja, 
która przyjmuje, że w razie wątpliwości (tzn. braku rzeczywistego porozu-
mienia między stronami) decydują kryteria normatywne, które odwołują się 
do miernika uważnego uczestnika obrotu, który w danych okolicznościach 
ma prawo przypuszczać, że zachowanie stanowi oświadczenie woli okre-
ślonej treści, przy czym różnie przedstawiają się poglądy, co do „pozycji” 
owego normatywnego wzorca, a mianowicie, czy ma to być miernik osoby 
znającej jedynie kontekst sytuacyjny oświadczającego, czy oświadczającego 
i odbiorcy, czy tylko samego odbiorcy30. Rozwój doktryny polskiej wpisuje 
się w powyższy schemat rozważań i współcześnie w większości opowiada 
się za zobiektywizowaniem rozumienia oświadczenia woli (zasady współ-
życia społecznego i ustalone zwyczaje – art. 65 §1 k.c.). Niemniej cały czas 
pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, kiedy można powiedzieć, że dokonane 
zostało oświadczenie woli. Odrzucono przesłankę świadomości prawnego 
zobowiązania się nadawcy, natomiast to czy złożył on oświadczenie, gdyż 
powinien taką świadomość mieć, czy złożył je, gdyż „w sposób «czysto» 
obiektywny spowodował u odbiorcy wrażenie złożenia oświadczenia”, 

28 Ibidem, s. 17.
29 Podejście obiektywizujące zostało zakwestionowane przez W. Flumego i F. Byd-

linskiego, którzy podkreślali konieczność przyjęcia zasady samostanowienia (autonomii 
woli) jako niezbędną uzasadnienia odpowiedzialności za własne działania, przy czym jako 
minimalną przesłankę decydującą o uznaniu konkretnego działania za oświadczenie woli 
przyjęto powinność (nie faktyczność) świadomości dokonywania czynności prawnej po 
stronie działającego (Bydlinski). Ibidem, s. 41.  

30 Ibidem, s. 54.
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nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte31. Zdaniem Jędrzejewskiej przeważa 
pogląd, że treść oświadczenia zależy od kontekstu, który znać powinien za-
równo oświadczający, jaki i odbiorca. Natomiast sama autorka opowiada się 
za przyjęciem „kontekstu odbiorcy”, opierając się na argumentach ochrony 
zaufania odbiorcy oświadczenia, ze względu na reguły sprawiedliwości spo-
łecznej, które nakazują uwzględnienie („wczucie się w”) położenia drugiego 
podmiotu, eliminując egoizm i działanie na ryzyko innych32. 

Analizując zmagania wiążące się z próbami zbudowania adekwatnej 
teorii oświadczenia woli łatwo można zauważyć, że cały czas pozostajemy 
w paradoksie dualizmu intencji i jej uzewnętrznienia. Pierwsze rozwiązanie 
kładzie nacisk na analizę punktu widzenia oświadczającego, drugie na ana-
lizę punktu widzenia odbiorcy. Wydaje się jednak, że przy próbie budowy 
koncepcji oświadczenia woli miesza się ze sobą dwie całkiem odmienne 
kwestie. Po pierwsze, istotę oświadczenia woli (aktu społecznego jako ta-
kiego) i po drugie oświadczenia woli jako konstrukcji pozytywno-prawnej 
(jurydycznej). Słusznie wskazuje się, że pojęcie oświadczenia woli jest 
aktem społecznym, ale w sferze prawa pozytywnego jego pojęcie musi 
czynić zadość założeniom i zadaniom tej sfery. Istota aktu społecznego 
wyraźnie wskazuje, że jest to akt podmiotu, który wymaga zwracania się 
do adresata i przyjęcia przez niego tego aktu do wiadomości. Takich aktów 
w obrocie społecznym jest wiele. Natomiast to czy dany akt jest oświadcze-
niem woli w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też oświadczeniem woli 
w rozumieniu jurydycznym, zależy od jego treści, a ta jest określona inten-
cją nadawcy aktu. Zwrot Chciałbym sprzedać Ci określony towar (czy też 
Sprzedam Ci określony towar) może mieć dwie różne intencje. Nie odbiera 
mu to charakteru aktu społecznego, jeśli tylko był skierowany do drugiego 
podmiotu i przez niego przyjęty. Natomiast to, czy rodzi on zobowiązanie 
nadawcy, czy nie, zależy od jego intencji. Jeżeli wystąpił zamiar związania, 
to niewątpliwie będzie on aktem społecznym o charakterze prawnym, jeśli 
nie, to będzie tylko zakomunikowaniem. Trzeciego wyjścia nie ma, a prob-
lem polega tylko na tym, jak do owej intencji dotrzeć. Analiza aprioryczna 
wykazuje na niemożliwość poznawczą z obiektywnego punktu widzenia. 
Natomiast prawo pozytywne, które realizuje zadania, wynikające z jego 
istoty, tworzy własną konstrukcję, w której musi przezwyciężyć tą niemoż-
liwość, budując pojęcie oświadczenia woli przy uwzględnieniu preferowanej 
aksjologii. Dlatego właśnie z punktu widzenia kryterium wartości można 

31 Ibidem, s. 179.
32 Ibidem, s. 185–191.
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np. porządkować różne metody wykładni oświadczeń woli, wokół których 
grupują się dyrektywy interpretacyjne. Zbigniew Radwański wskazuje 
na dwie takie wartości (które nota bene odpowiadają dwóm zasadniczym 
koncepcjom teorii oświadczenia woli): pierwszą wartością jest realna wola 
podmiotu oświadczającego, drugą zaś zaufanie i pewność obrotu. Stąd 
mówi się o metodzie subiektywno-indywidualnej i metodzie obiektywnej33. 
Jeszcze raz odwołam się do analiz Anny Jędrzejewskiej, która badając 
również koncepcję oświadczenia woli w rodzimej judykaturze konkluduje, 
że w wielu orzeczeniach, które różnie podchodzą do kwestii oświadczenia 
woli, istnieje wspólna cecha, tj. założenie (od strony „wewnętrznej”, czyli 
preferencji sądów, czy precyzyjniej: składów orzekających) pojmowania 
koncepcji oświadczenia woli w sposób tradycyjny. „Różnice dotyczyły – jak 
zauważa autorka – raczej sfery „zewnętrznej”, tj. problemu, czy – właśnie 
od „zewnątrz”, tzn. już po ustaleniu prawnie doniosłego sensu oświadczenia 
– można wbrew treści oświadczenia woli ustalać odmienne skutki czynno-
ści prawnej”34. Samą zaś istotę oświadczenia woli rozumie się tradycyjnie, 
starając się zawsze ustalić rzeczywiste zamiary oświadczającego, które 
powinny stanowić doniosłą prawnie treść oświadczenia. 

Ze wszystkich powyższych ustaleń daje się łatwo zauważyć, że to, jaka 
koncepcja oświadczenia woli jest przyjęta ma również wpływ – co wyżej 
zaznaczaliśmy – na wykładnię oświadczeń woli. Teoria woli będzie dążyła 
do odtworzenia intencji nadawcy. Teorie oświadczenia będą poszukiwały 
tej woli w treści zewnętrznej formy przejawu (w oświadczeniu).

Biorąc teraz pod uwagę problematykę wykładni oświadczeń woli, to art. 
65 k.c. mówi w §1 o oświadczeniu woli i nakazuje tłumaczyć go zgodnie 
z teorią oświadczenia (zasady współżycia społecznego i ustalone zwycza-
je), natomiast §2 mówi o umowach i nakazuje z kolei poszukiwać intencji 
składających oświadczenie, czyli stoi po stronie teorii woli. Ale wiedząc, 
że elementem umowy jest oświadczenie woli stron, to wyraźnie widać, 
że art. 65 k.c. jest rozdarty pomiędzy teorią woli, a teorią oświadczenia. 
Ustawodawca z jednej strony mówi o wykładni samego oświadczenia, 
z drugiej zaś o umowach, tak jakby oświadczenie woli nie było elementem 
konstrukcji umowy. Wydaje się, że chciał pogodzić jedną i drugą teorię, 
wiedząc, że intencja jest konstytutywnym elementem każdego aktu mowy, 
a jego identyfikowanie i interpretowanie jego treści musi być za każdym 

33 Z. R a d w a ń s k i, Wykładnia…, s. 49. Radwański wymienia także metodę kombi-
nowaną, która przy wykładni ma na względzie obie te wartości.

34 A. J ę d r z e j e w s k a, Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym…, s. 212.
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razem ufundowane w kontekście jego spełnienia. Nie można również, co 
od razu się narzuca, stwierdzać faktu zaistnienia oświadczenia woli (aktu 
mowy czy aktu społecznego) poza jego treścią. To zagadnienie jest jednak 
nie do końca czytelne, a tym samym dość problematyczne ze względu na 
wieloznaczność wyrażenia „treść”. Mówiąc o „treści” mamy zwykle na myśli 
wypowiedź w szerokim tego słowa rozumieniu – albo jako znaczenie całej 
wypowiedzi, albo jej elementów i wtedy sytuacja wykładni może dotyczyć 
tylko rozumienia poszczególnego wyrażenia, którego interpretacja nie bę-
dzie konstytutywnie determinowała całości wypowiedzi. W tym ostatnim 
przypadku nie powiemy, że wykładnia treści determinuje rodzaj aktu, gdyż 
jej „ciężar” będzie skierowany na samą treść niektórych jej elementów, np. 
tak będzie przy ustaleniu zakresu jakiejś nazwy nieostrej.

Podsumowując powyższe rozważania wyraźnie widać, że cały ciężar 
odpowiedzialności spada na te podmioty, które uczestniczą w dyskursie sto-
sowania prawa. W swoich rozstrzygnięciach muszą dokonywać ocen, czyli 
odwoływać się do wartości jako ich kryterium. Dla problematyki wskazanej 
powyżej będą to z reguły oceny zasadnicze, które tradycyjnie opierają się na 
wspólnych danej kulturze prawnej preferencjach aksjologicznych.

BIBLIOGRAFIA

A n t a s  J., O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.
A u s t i n  J. L., Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa, 1993.
B e k r y c h t  T., Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa 

Reinacha, warszawa 2009.
B u r k h a r d t  A., Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, niemeyer Max 

Verlag 1986.
G e i e r  M., Gra językowa filozofów, tł. J. Sidorek, Warszawa 2000.
G i z b e r t -S t u d n i c k i  T., Stwierdzenie jako akt mowy, Studia Filozoficzne 1973.
I n g a r d e n  R., Czego nie wiemy o wartościach [w:] R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, 

wartość, Kraków 1966.
I n g a r d e n  R., O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988.
J ę d r z e j e w s k a  A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, warszawa 

1992.
K u l e s z a  W., Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984.
L a n g  W., W r ó b l e w s k i  J., Z a w a d z k i  S., Teoria państwa i prawa, warszawa 

1980.
O p a ł e k  K., W r ó b l e w s k i  J., Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, 

warszawa 1991.
R a d w a ń s k i  Z., Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, 

Wrocław 1992.



32 TOMASZ BEKRyChT

R e i n a c h  A., Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 
2009.

S e a r l e  J. R., Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
w i t t g e n s t e i n  L., Dociekania filozoficzne, tł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
Wo l e ń s k i  J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980.
Z i e m b i ń s k i ,  Z. Logika praktyczna, warszawa 1994.
Z i r k -S a d o w s k i  M., Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984.

Tomasz Bekrycht

IMPORTANCE OF SEMIOTIC FUNCTIONS OF STATEMENTS, CONTEXT 
AND INTENTIONS TO INTERPRETATION OF LEGAL NORMS –  

PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS

(Summary)

The content of the article concerns the theory of speech acts. It presents in details 
systematization on the basis of the role (function) criteria which those acts play in the area 
of social relations and it emphasizes their great importance for the positive law sphere, 
especially for the interpretation of the law theory. The author concentrates on discussing 
and systematizing conceptual apparatus in reference to evaluating role and stresses its 
importance in the process of the making and adjudication of the law. Much of his concern 
is devoted to the theory of speech acts on the basis of interpretation of the declaration of 
intend and the theory of the declaration of intend and the meaning of the context for the 
proper identification of the content of the declaration of intend. 


