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Wstęp 
 

Polska tradycja refleksji naukowej nad prawem, w szczególności upra-
wianej w ramach teorii i filozofii prawa, pozostawała (i tak jest do dnia dzi-
siejszego) pod silnym wpływem dwóch nurtów filozoficznych. Jednym z tych 
nurtów jest filozofia analityczna mająca swoje dwa źródła, którymi są:          
(1) metody i wyniki badawcze chlubnej tradycji szkoły lwowsko-warszaw-
skiej, której rezultaty naukowe trudno przecenić (stawiając tym samym pol-
skie osiągnięcia na wysokim szczeblu nauki światowej)2, oraz (2) brytyjska 
tradycja filozofii analitycznej. Rezultaty badawcze obydwu tych źródeł były 
silnie eksploatowane przez łódzką i krakowską szkołę teorii i filozofii prawa. 
Drugim nurtem kształtującym polską tradycję teorii i filozofii prawa jest fe-
nomenologia, w szczególności silnie obecna w poglądach filozoficznopraw-
nych Czesława Znamierowskiego (a następnie części przedstawicieli szkoły 
poznańskiej). Pomimo wielu różnic pomiędzy tymi nurtami, mają one wspól-
ne założenie metodologiczne, a jest nim szczegółowa analiza pojęciowa mają-
ca na celu wyeliminowanie wieloznaczności i sprzeczności istniejących na 
gruncie zastanych pojęć filozoficznoprawnych. Obydwa te nurty łączy rów-
nież element osobowy takich postaci, jak Kazimierz Twardowski, Kazimierz 
Ajdukiewicz, Izydora Dąbska, które poprzez swoją charyzmę naukową 
ukształtowały zastany poziom naukowy ogólnej myśli filozoficznej, a także 
teoretycznoprawnej i filozoficznoprawnej, a których korzenie naukowe sięga-
ją zarówno jednego, jak i drugiego z wymienionych nurtów filozoficznych.  

                                                 
*   Dr, Katedra Teorii Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki. 
1    Niniejszy artykuł został napisany w ramach projektu badawczego NN 110237839. 
2   J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985. 
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Jednym z podstawowych przedmiotów badania polskiej teorii i filozofii 
prawa stały się zagadnienia lingwistyczne, w myśli założeń metodologicznych 
filozofii analitycznej, dla której głównym przedmiotem refleksji jest język. 
Jak podkreśla Andrzej Grabowski, zagadnienia lingwistyczne stały się dome-
ną kuchni polskiej teorii i filozofii prawa3. Wśród tych zagadnień znajdują się 
sporne zagadnienia z obszaru lingwistyki i logiki, które nazywa się często 
semiotycznymi (semiotyka logiczna), a w szczególności kwestia wartości lo-
gicznej normy prawnej i zagadnienie logiki norm. Problematyka związana      
z tym zagadnieniem co jakiś czas powraca do literatury, gdyż mimo wielu 
prób ostatecznego rozstrzygnięcia pytania o wartość logiczną normy prawnej, 
pojawia się krytyka zastanych rozwiązań i nowe wątpliwości ujawnione w jej 
ramach. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatruję w kilku źródłach: 
1. Pomimo przechodzenia od lingwistycznej do nielingwistycznej koncep-

cji normy prawnej, istniejące analizy tej problematyki są nadal – jak to 
ujęła Elżbieta Kałuszyńska za Willardem V. Quine’em – „wędrówką po 
drzewie języka”4. Znaczy to, że zbyt wielką wagę przywiązuje się do ana-
lizy samego języka (co jest w istocie domeną filozofii analitycznej), bez 
równoczesnego wglądu w rzeczywistość pozajęzykową. Mówiąc metafo-
rycznie: „drzewo języka” jest ważnym, ale nie jedynym obszarem analiz, 
aby poprawnie odpowiedzieć na nurtujące nas pytania semiotyczne. Wy-
daje się, że większość analiz pojęcia normy prawnej ujmuje normę jako 
wypowiedź językową, a to skutkuje tym, że „wszystkie te koncepcje mają 
słabe punkty, zawsze dotyczące ujęcia normy”5. Nawet ujęcie nielingwis-
tyczne zostało podsumowane przez jednego z jego twórców jako obar-
czone szeregiem znaków zapytania6. Prowadzi nas to do drugiego źródła 
wątpliwości. 

2. Nie dokonano należytych analiz ontologicznych w stosunku do kategorii 
normy prawnej. Taki stan rzeczy podyktowany jest wysokim stopniem 
skomplikowania problematyki związanej z zagadnieniem formy, uposa-
żenia jakościowego i sposobu istnienia normy prawnej. „Najczęściej – 
jak podkreśla Kazimierz Opałek – poglądy na ten temat trzeba rekonstru-
ować, nie znajdziemy bowiem ich sformułowań explicite w szeregu teorii 
prawnych, etycznych czy socjologicznych”7, a dekadę później – zajmując 

                                                 
3  A. Grabowski, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozyty-

wistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009, s. 380. 
4  E. Kałuszyńska, Dwa pojęcia prawdziwości, [w:] Z. Muszyński (red.), Z badań nad praw-

dą, nauką i poznaniem, Lublin 1998, s. 47. 
5   K. Opałek, Studia z teorii i filozofii prawa, Kraków 1997, s. 52. 
6   Ibidem, s. 53. 
7   K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974, s. 215. 
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się pochodną tej tematyce analizą nielingwistycznej koncepcji normy – 
znów przyzna, że „powstaje też dla nas niełatwe, a i kłopotliwe zadanie 
rewizji własnych, dotychczasowych poglądów na normę prawną, jej zna-
czenie i sposób istnienia”8. Powyższe wątpliwości dopełniają się trzecim 
źródłem.  

3. Podstawowym obszarem analiz wartości logicznej normy prawnej jest te-
oria aktów mowy Johna L. Austina i Johna R. Searle’a, która, koncen-
trując się na analizie języka, nie wyprowadza z tej analizy konsekwencji 
ontologicznych. Skutkuje to tym, że aparat pojęciowy teorii aktów mowy 
tych autorów jest nieadekwatny do opisu spornych zagadnień ontologicz-
nych. Zwraca na to uwagę K. Opałek, pisząc, że znaczenie ogólnej for-
muły J.L. Austina „czynienia rzeczy przy pomocy słów” jest wieloznacz-
ne, a wątpliwości płyną z nieodróżnienia przez niego aktu i jego skutku9. 
Również późniejsze wprowadzenie w teorii aktów mowy pojęć lokucji, 
perlokucji i illokucji nie jest w stanie należycie uzasadnić różnicy pomię-
dzy konstatywami i performatywami a innymi aktami mowy, które posia-
dają moc illokucyjną i perlokucyjną, a które nie są ani konstatywami, ani 
performatywami.  

4. Czwartym źródłem wątpliwości jest nieuwzględnienie różnicy atrybu-
tywnego i predykatywnego pojęcia prawdziwości. Myli się ze sobą dwa 
istotne zagadnienia mieszczące się w odpowiedzi na kluczowe pytania   
w interesującej nas kwestii wartości logicznej normy prawnej. Należy 
odróżnić – czego często się nie robi we wskazanej materii – treść pytania. 

(i) czy norma prawna posiada wartość logiczną? od treści pytania: 
(ii) czy wypowiedzi o normie prawnej posiadają wartość logiczną? 

5. Do czterech wyżej wskazanych źródeł problematyki wartości logicznej 
normy prawnej dochodzi kolejne, polegające na niedostatecznym odróż-
nieniu czterech całkowicie różnych od siebie kategorii, tj. kategorii nor-
my prawnej, normy etycznej (moralnej), wartości i oceny. Skutkuje to 
tym, że przenosi się rezultaty badawcze dotyczące kategorii normy etycz-
nej (moralnej), wartości i oceny na normę prawną. Dokonuje się tym sa-
mym błędu przesunięcia kategorialnego, a źródło tego błędu tkwi w prob-
lematyce opisanej w punkcie 2. oraz braku wyczerpujących analiz statusu 
ontologicznego normy etycznej (moralnej), wartości i oceny. Usprawied-
liwieniem może być fakt wysokiego stopnia skomplikowania tych analiz. 

                                                 
8  K. Opałek, Nielingwistyczna koncepcja normy, Studia Prawnicze [dalej: SP] 1985–86/3–4,  

s. 210. 
9  Ibidem, s. 195. 
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6. Szósta wątpliwość, która swój fundament czerpie z całości problematyki 

wymienionej w punktach 1.–5., dotyczy zagadnień charakteru wypowie-
dzi w szeroko rozumianym dyskursie dogmatycznoprawnym, a w szcze-
gólności wypowiedzi walidacyjnych, które uwikłane są we wszystkie ty-
py wypowiedzi kształtujące strukturę społeczną, co powoduje spory o ich 
językowologiczny charakter10. 
Po przedstawieniu sześciu obszarów problemowych, bez analizy których 

nie rozwiąże się ostatecznie zagadnienia wartości logicznej normy prawnej, 
przystąpię poniżej do próby zarysowania rozwiązania (choćby częściowego) 
powyższych wątpliwości. Rozpocznę od zrewidowania niektórych zagadnień 
(pojęć) teorii aktów mowy. Następnie zajmę się problematyką nośników 
prawdy. Potem przedstawię kwestię związaną ze statusem ontologicznym nor-
my prawnej. Zestawienie rezultatów badawczych tych trzech obszarów zapro-
wadzi nas ostatecznie do wyprowadzenia wniosku w interesującej nas kwestii 
roszczenia do prawdziwości treści norm prawa pozytywnego. Konkludentne 
rozstrzygnięcie zarysowanej tu problematyki ma, w mojej ocenie, również 
daleko idące konsekwencje w obszarze filozofii praktycznej i polityki prawa, 
a ogólnie mówiąc, w sferze aksjonormatywnej. Antycypując dalsze rozwiąza-
nia, chodzi o to, że stwierdzenie braku roszczenia do prawdziwości treści 
norm pozytywnoprawnych skutkuje koniecznością wskazania fundamentów 
uzasadniania pewnych praw i redystrybucji określonych dóbr, a w szczegól-
ności – tych absolutystycznych (nieuwarunkowanych i nieograniczonych), 
jakimi są prawa człowieka. Niemożność przypisania wartości logicznej nor-
mie prawa pozytywnego z punktu widzenia klasycznej (korespondencyjnej) 
teorii prawdy, nie oznacza jednak niemożliwości weryfikowalności jej treści  
z punktu widzenia epistemicznej teorii prawdy, która w sferze prawa mogłaby 
poszukiwać swojego uzasadnienia w moralności instytucjonalnej jako kom-
promisu pomiędzy background morality Ronalda Dwornika oraz positive mo-
rality of a group Neila MacCormicka, czy heglowskiej regule wzajemnego 
uznania (Anerkennung).   
 

 
1. Akt komunikacyjny 

 
W punkcie 3. wstępu wyraziłem wątpliwości co do aparatu pojęciowego 

austinowskiej teorii aktów mowy, a w szczególności – niejasnego pojęcia per-
formatywu oraz lokucji, perlokucji i illokucji. W mojej ocenie dużo lepsze 

                                                 
10  A. Grabowski, Prawnicze…, s. 388 i n. 
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rezultaty poznawcze i bardziej adekwatny aparat pojęciowy zawiera teoria ak-
tów społecznych Adolfa Reinacha, przedstawiona przez niego w pracy Die 
apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes11 w 1913 r. Z historycz-
nego punktu widzenia, wzajemna relacja tych dwóch teorii jest paradoksalna, 
gdyż za twórcę teorii aktów mowy uznawany jest J.L. Austin, który zbudował 
ją kilkadziesiąt lat po powstaniu teorii aktów społecznych, nie wiedząc o ist-
niejącym już wysokim stopniu zaawansowania analiz w tej materii. Niestety  
z wielu względów historycznych teoria A. Reinacha została kompletnie za-
poznana, a jej rezultaty poznawcze dopiero w ciągu ostatnich trzydziestu lat 
bardzo powoli przenikają do filozofii, lingwistyki i prawoznawstwa. Nie 
znaczy to oczywiście, że teoria aktów społecznych jest kompletna, trafna i nie 
wymaga korekty. Również ona w wielu miejscach jest wieloznaczna i błędna. 
Chodzi mi tylko o to, że jest czytelniejsza i precyzyjniejsza dla opisu pojęcia 
aktu komunikacyjnego. Poniżej zarysuję jedynie najistotniejsze wyniki badań 
tej teorii, odsyłając Czytelników do źródła, jego opracowań i szczegółowych 
analiz12. 

Metoda analizy fenomenologicznej, której A. Reinach obok E. Husserla 
był jednym z twórców, pozwoliła mu na wyodrębnienie szczególnego rodzaju 
przeżyć (aktów). Reinach zauważył, że aktywność człowieka w warstwie 
świadomości generuje takie przeżycia (akty), które budują sferę społeczną. 
Bez ich spełniania nie byłaby możliwa intersubiektywność. One zapewniają 
to, że mamy możliwość komunikowania się i wzajemnego oddziaływania na 
siebie. Aby owa intersubiektywna komunikowalność nastąpiła, muszą być 
spełnione dwa warunki. Po pierwsze – przeżycie (akt) musi być skierowany 
na drugi podmiot, a po drugie – musi być przyjęty przez ten podmiot do wia-
domości (Vernehmungsbedürftigkeit). Spełnienie tych warunków skutkuje 
tym, że przeżycie (akt) ma pewną moc (siłę) czynienia czegoś. Jeśli tylko za-
istnieją te dwa warunki, to każdy z takich aktów posiada moc (illokucyjną –   
w austinowskiej teorii aktów mowy) oddziaływania w sferze społecznej (in-
tersubiektywnej) i kształtowania tej sfery. Akty takie nazwał A. Reinach spo-
łecznymi, a nie językowymi czy mownymi, gdyż zauważył, że język (mowa    

                                                 
11 A. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, [w:] A. Reinach, Sämt-

liche Werke, Philosophia Verlag, 1989, s. 141–278; [pol. przekł. Aprioryczne podstawy pra-
wa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 2009]. 

12 A. Burkhardt, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, Niemeyer Max Verlag 1986; 
M.J. Dubois, Judgement and Sachverhalt: an Introduction to Adolf Reinach’s phenomeno-
logical Realism, Kluwer Academic Publishers 1995; K. Mulligan (ed.), Speech Act and 
Sachverhalt. Reinach and the Foundation of Realist Phenomenology, Martinus Nijhoff 1987; 
T. Bekrycht, Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, 
Warszawa 2009. 
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i jej pochodne znaki pisane) jest jedynie możliwym, a nie koniecznym ele-
mentem takich aktów. To znaczy nie tylko język, ale również mimika, gesty,  
a nawet milczenie może być nośnikiem aktów społecznych. Ponieważ z natu-
ry nie mamy bezpośredniego dostępu poznawczego do cudzych przeżyć psy-
chicznych, to potrzebujemy jakiegoś systemu znaków jako nośników niektó-
rych naszych przeżyć. Język (mowa) jest tylko czymś przypadkowym, właś-
ciwym człowiekowi, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby nośnikiem inter-
subiektywnej komunikowalności był jakikolwiek inny system znaków. Akt 
społeczny ma zatem charakter funkcjonalny – jego spełnienie rodzi komunika-
cję. Za jego pomocą możemy informować inny podmiot o czymś, możemy 
wpływać na jego zachowanie i możemy dokonywać zmian w rzeczywistości 
społecznej. Nie każdy z takich aktów ma jednak stricte moc dokonawczą, 
czyli performatywną w nomenklaturze teorii austinowskiej. Posiada ją np. akt 
przyrzeczenia, a nie posiada akt rozkazywania. Przyrzeczenie powoduje zmia-
nę w świecie polegającą na tym, że samo spełnienie tego aktu skutkuje pow-
staniem zobowiązania (po stronie przyrzekającego) i prawa/roszczenia (po 
stronie odbiorcy aktu). Natomiast jeśli rozkazuję, to nic się w świecie nie zmie-
nia. Rozkazywanie spełnia jedynie funkcję sugestywną, czyli wpływającą na 
czyjeś zachowanie, a nie skutkującą tym zachowaniem. Rozkazy – w mojej 
ocenie – nie są zatem performatywami w dosłownym tego słowa znaczeniu, 
tak jak nie są nimi stwierdzenia (konstatywy) czy prośby. Oczywiście nie cho-
dzi przy tym o to, że: jeśli stwierdzam, to istnieje to, co stwierdzone; jeśli roz-
kazuję, to istnieje to, co rozkazane, a jeśli normuję, to istnieje to, co unor-
mowane, bo tak jest zawsze przy spełnianiu tych szczególnych aktów. Chodzi 
o zmianę w rzeczywistości ponad empiryczny fakt dokonania samego aktu, bo 
ten zaistnieje zawsze, jeśli spełnione są wskazane powyżej dwa warunki. 

Do podstawowych aktów społecznych zalicza A. Reinach m.in. akt infor-
mowania (stwierdzenia, sądzenia), proszenia, przyrzekania, normowania, py-
tania, odpowiadania. Oczywiście aktów tych jest znacznie więcej, ale te nie-
wątpliwie są fundamentalne. Ich fundamentalność polega na tym, że spełnia-
nie tych aktów stanowi podstawę budowania skomplikowanych struktur obro-
tu społecznego, m.in. poprzez wyznaczanie warunków fortunności czy szczę-
śliwości spełniania kolejnych aktów nadbudowanych nad tymi fundamental-
nymi. Istotnym elementem każdego aktu komunikacyjnego jest element inten-
cji nadawcy takiego aktu, który to element decyduje o rodzaju danego aktu.  
A zatem to, z którym z aktów społecznych mamy do czynienia nie zależy od 
semantyki języka, ale od intencji jego nadawcy, którą jedynie możemy identy-
fikować z semantyki użytego czasownika mownego. Z reguły jednak odczy-
tuje się ją z kontekstu, czyli całości sytuacji społecznej, ze względu na wielo-
znaczność języka naturalnego. Tych samych słów możemy więc używać         
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z różnymi intencjami, a zatem spełniać różne akty społeczne. Jeśli dana osoba 
wypowiada słowa „Zaczął padać deszcz”, to możemy je identyfikować jako 
akt stwierdzenia lub akt ostrzeżenia (przed deszczem), a także akt nakła-
niający do pewnego zachowania, np. ubrania odpowiednich na deszczową 
porę rzeczy, czy wzięcia parasola. Jeśli dana osoba wypowiada słowa: 
„Chciałbym iść z Tobą na spacer”, to może to oznaczać tylko akt stwierdzenia 
podjętego zamiaru lub dodatkowo obietnicę. Wszystko zależy od intencji na-
dawcy aktu, którą mają wyrażać słowa. Jeśli mamy wątpliwości co do in-
tencji, powstaje problem zidentyfikowania danego aktu. Nie można jednak 
mylić tego z faktem zaistnienia aktu społecznego w ogóle, a jedynie ze wska-
zaniem rodzaju danego aktu, co np. w teorii prawa cywilnego jest fundamen-
tem budowania teorii oświadczenia woli i wykładni oświadczeń woli. Nie ma 
zatem sensu przeciwstawiać sobie aktu lokucyjnego, aktu illokucyjnego i aktu 
perlokucyjnego, gdyż każdy akt, jeśli jest aktem społecznym, to jest zarazem 
lokucyjny i illokucyjny, a niektóre dodatkowo perlokucyjne, a nawet perfor-
matywne w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli dokonawcze. Sformułowanie: 
„Zaczął padać deszcz” jest aktem illokucyjnym i lokacyjnym, i ewentualnie  
w zależności od intencji perlokucyjnym, natomiast „Pójdę z Tobą na spacer” 
jest lokucyjnym i illokucyjnym aktem dokonawczym, jeśli intencją jest zło-
żenie obietnicy, i również przy danej intencji perlokucyjnym, jeśli ewentual-
nie naszą intencją jest także zasugerowanie pewnego zachowania się 
adresatowi aktu. W związku z tym zdecydowanie lepszym aparatem pojęcio-
wym do identyfikowania danego aktu społecznego jest pojęcie ról semiotycz-
nych wypowiedzi, niż pojęcie lokucji, illokucji i perlokucji. Takie pojęcia jak 
pojęcie roli opisowej, ekspresywnej, sugestywnej i performatywnej, czyli do-
konawczej, są lepszymi narzędziami opisu aktów społecznych czy aktów 
mowy. 

 
*   *    * 

 
W dalszych rozważaniach interesować nas będą w zasadzie tylko dwa 

akty społeczne, tj.: akt sądzenia (stwierdzania, informowania) i akt normowa-
nia. Przyjmuję również zastaną w literaturze przedmiotu dominującą i pow-
szechną terminologię „akt mowy”, mając na myśli jego szerokie rozumienie – 
jako akt społeczny, a nie tylko akt językowy, czyli taki, którego dokonanie 
buduje sferę intersubiektywnej komunikowalności, spełniając jedną z ról ko-
munikacyjnych (semiotycznych). W tekście będę zamiennie używał zarówno 
jednego, jak i drugiego terminu albo terminu „akt komunikacyjny”. Szcze-
gółową analizę aktu sądzenia (stwierdzania, informowania) przeprowadzę     
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w ramach analizy nośników prawdy, natomiast aktu normowania – w ramach 
analizy statusu ontologicznego normy prawnej. 

 
 

2. Nośniki prawdy 
 

Zagadnienie wartości logicznej w ogóle, a tym samym wartości logicznej 
normy prawnej, wiąże się z trudną problematyką filozoficzną wyrażającą się 
w odpowiedzi na pytania o dziedzinę nauki, w ramach której prawda jest 
konceptualizowana, tj.: czy prawda jest pojęciem epistemologicznym czy on-
tologicznym? oraz o nośniki prawdy, czyli: co jest nośnikiem prawdy? Roz-
strzygnięcie kwestii mieszczących się w zakresie niewiadomych tych dwóch 
pytań jest również kluczowe dla rozważań nad tematyką wartości logicznej 
norm prawnych. 

Obecnie problematyka prawdy jest powszechnie uznawana za epistemo-
logiczną13, a przemawiają za tym co najmniej dwie racje. Po pierwsze – 
prawdziwość i fałszywość są związane z naszym odniesieniem do tego, co na 
zewnątrz nas (odniesieniem do świata czy – ogólniej – rzeczywistości), a tym 
samym ma ostatecznie charakter poznawczy. Po drugie – prawdziwość i fał-
szywość są związane ściśle z sytuacją komunikacyjną intersubiektywnej 
sprawdzalności – mówienie o prawdzie czy fałszu ma sens tylko w dialogu 
poznawczym. Poza nim aspekt poznawczy popada w solipsyzm. Prawdziwość 
i fałszywość pozostają wtedy jedynie w monadzie samego podmiotu i można 
te pojęcia zaakceptować tylko przy założeniu rozdwojenia jaźni, albo w ogóle 
ich nie problematyzować, gdyż odniesienie podmiotu do rzeczywistości było-
by przy tym założeniu wyłącznie epistemiczne, czyli takie, które dokonuje 
kolejnych operacji korygujących własne doświadczenia – prawdziwość i fał-
szywość byłyby jedynie samonamysłami nad własnymi doświadczeniami         
i istniałyby jako opis własnych rezultatów poznawczych w postaci „Prawdą 
jest, że to doświadczenie jest takim, w którym przedmiot jawi mi się jako taki 
a taki” / „Fałszem jest, że to doświadczenie jest takim, w którym przedmiot 
jawi mi się jako taki a taki”. Zdania takie wyrażają czystą postawę de se. 

Zdaję sobie również sprawę z ogromnej trudności, jaką przysparzało        
i przysparza filozofom zagadnienie definicji prawdy. Opozycja poznawcza 
podmiotu i przedmiotu, która implikuje brak dostępu tego pierwszego do tego 
drugiego, zawsze stawiała rozwiązanie problematyki definicji prawdy w sytu-
acji beznadziejnej. Adam Grobler podkreśla, że o prawdzie można powiedzieć 

                                                 
13  J. Woleński, Epistemologia, t. III: Prawda i realizm, Kraków 2003, s. 25. 
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to samo, co św. Augustyn mówił o czasie, czyli dopóki się nad nią nie zasta-
nawiamy, to wiemy, czym ona jest, a zaczynając się zastanawiać, popadamy 
w kłopoty14. 

Pomimo istniejącej sytuacji poznawczej względem definicji prawdy, 
prawda jest niewątpliwie istotną wartością w naszej kulturze jako punkt od-
niesienia poprawności naszych twierdzeń o rzeczywistości – zarówno w jej 
wymiarze empirycznym, jak i duchowym. Wydaje się, że bez tej idei regula-
tywnej wizja świata nie ma – mówiąc metaforycznie – punktu zaczepienia, 
wyjścia i dojścia. Innymi słowy, traci się jedność odniesienia dla uczestniczą-
cych w świecie podmiotów. Dlatego, pomimo licznych ataków na sens przy-
jęcia tej idei, stanowi ona istotny topos dla budowania wiedzy o świecie. 

Opowiadając się za istnieniem definicji prawdy, przyjmuję jej koncepcję 
korespondencyjną, która – moim zdaniem – najlepiej oddaje potoczne intuicje 
myślenia o prawdziwości i fałszywości, oraz jej wersję semantyczną Alfreda 
Tarskiego, czyli prawdy jako korespondencji myśli i rzeczywistości w modelu 
zinterpretowanym15.  

Uznanie, że zagadnienie prawdy jest ściśle związane z sytuacją komuni-
kacyjną (intersubiektywną sprawdzalnością), transponuje nas do problematyki 
nośników prawdy. W zasadzie należałoby powiedzieć, że rozstrzygnięcie 
problematyki nośników prawdy będzie przesądzało o tym, że zagadnienie 
prawdy jest ściśle związane z sytuacją komunikacyjną, co z kolei jest argu-
mentem na rzecz tezy, że prawdziwość i fałszywość są pojęciami epistemolo-
gicznymi. Tym samym kolejność heurystyczna powinna być odwrotna do tej, 
w jakiej ułożyłem kolejność pytań na wstępie tego punktu. Jednak zabieg taki 
uznałem za celowy, ze względu na ciężar prowadzonej argumentacji dla roz-
ważań odnoszących się do norm prawnych. Natomiast zagadnienie przynależ-
ności pojęcia prawdy do którejś z dziedzin naukowych szeroko rozumianej 
filozofii w zasadzie pozostaje poza głównym rdzeniem niniejszych rozważań. 
Założenie, że pojęcie prawdy jest pojęciem epistemologicznym, traktuję jako 
wstępne założenie wprowadzające. Poza tym wielu zagadnień nie da się od 
siebie ściśle oddzielić, ze względu na wzajemne przenikanie się i obopólne 
determinowanie rozwiązań z różnych dziedzin wiedzy. W znakomitej więk-
szości przypadków rezultaty poznawcze wielu zagadnień mają na siebie wza-

                                                 
14 A. Grobler, Prawda a jasność, [w:] A. Grobler, Pomysły na temat prawdy i sposobu upra-

wiania filozofii w ogóle, Kraków 2003, s. 180.  
15 A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. I Prawda, tł. J. Zygmunt, Warszawa 1995; J. Wo-

leński, Epistemologia, t. III, s. 115 i n.; T. Bekrycht, Dyskurs normatywny a semantyczna 
teoria prawdy, [w:] A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto (red.), Filozofia prawa a praktyka 
prawnicza, Olsztyn 2010, s. 83 i n.  
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jemny wpływ, co przesądza o konieczności hermeneutycznego rozumienia ich 
problematyki. 

Najpierw posłużę się syntetycznym ujęciem problematyki nośników 
prawdy, autorstwa Jana Woleńskiego, które – zgodnie z jego analizami – 
można sprowadzić do trzech konkurujących ze sobą rozwiązań. Zgodnie z ni-
mi do nośników prawdy pretendują albo 
1) akty sądzenia, albo 
2) sądy, albo 
3) zdania16. 

Analiza przeprowadzona przez J. Woleńskiego wskazuje, że zagadnienie 
nośników prawdy i kontrowersje związane z przyjęciem określonego rozwią-
zania zdeterminowane są problematyką wzajemnej ich relacji oraz braku jed-
noznacznego jej określenia. Pojęcie zdania, sądu i aktu sądzenia były ujmo-
wane na wiele sposobów skutkujących wieloznacznością tych pojęć, a w kon-
sekwencji – niemożliwością przyjęcia ostatecznego stanowiska zadowalające-
go z punktu widzenia określenia nośników prawdy.  

Jedynym rozwiązaniem jest zatem uporanie się z wieloznacznością po-
wyższych pojęć, co historycznie rozpoczęło się od analiz semiotycznych Ber-
narda Bolzano, Franciszka Brentano, Gottloba Frege, a moim zdaniem znala-
zło swoje rozwiązanie w fenomenologicznych analizach pojęcia znaczenia 
Edmunda Husserla oraz teorii aktów społecznych Adolfa Reinacha i teorii 
zdania Romana Ingardena17.  

Dla pojęć aktu sądzenia, sądu i zdania wymierne w tej materii są dwie 
analizy. Pierwsza z nich – dokonana przez Adolfa Reinacha w Zur Theorie 
des negativen Urteils (1911 r.)18 i Die apriorischen Grundlagen des bürger-
lichen Rechtes (1913 r.), druga przez Romana Ingardena w pracy O dziele 
literackim (1930 r.)19.  

We wstępie wskazałem, że analizy A. Reinacha wyodrębniły kategorię 
aktu społecznego (zastąpionego potem w literaturze aktem mowy) jako kate-
gorii komunikacyjnej budującej sferę intersubiektywną, w której każdy znak 

                                                 
16 J. Woleński, Epistemologia, t. III, s. 9 i n. 
17 Ambicją analizy fenomenologicznej, przynajmniej w jej pierwszym okresie, tak jak została 

ona zarysowana w programie pierwszego tomu Badań logicznych, było jednoznaczne usta-
lenie fundamentalnych pojęć dla poszczególnych kategorii bytu, rozjaśnienie wszelkich 
ekwiwokacji, celem ostatecznego uchwycenia istoty przedmiotu. E. Husserl, Badania lo-
giczne, t. I, tł. J. Sidorek, Toruń 1996, s. 241–244. 

18 A. Reinach, Zur Theorie des negativen Urteils, [w:] idem, Sämtliche..., s. 95–140. 
19 R. Ingarden, O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988. 
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ze swej istoty ma moc oddziaływania w tej sferze (ma moc illokucyjną)20. 
Każdy taki akt społeczny (akt mowy) ma swój wymiar empiryczny i ma miej-
sce wtedy, gdy spełnione są pewne warunki empiryczne, a dokładnie – kiedy 
jest skierowany do drugiego podmiotu i przyjęty przez niego do wiadomości. 
Jeśli nie są one spełnione, to akt taki nie ma miejsca (nie istnieje). Inter-
subiektywną komunikowalność buduje całe mnóstwo takich aktów, a do fun-
damentalnych w tej sferze zaliczamy akt sądzenia, rozkazywania, krytykowa-
nia, proszenia, odpowiadania, normowania, przyrzeczenia itd. Następnie anali-
zy R. Ingardena pokazały, że do każdego takiego aktu należy jedna z pierwot-
nych operacji językowych – operacja zdaniotwórcza jako jedyny możliwy 
materialny nośnik (substrat materialny) tego aktu. Jej rezultatem jest jednost-
ka znaczeniowa zwana zdaniem, składającym się zwykle (ale niekoniecznie)   
z wielu pojedynczych słów, które w nim łączą się w pewną całość. Innymi 
słowy, rezultatem każdego aktu mowy jest jednostka sensu zwana potocznie 
zdaniem21. Również – jak wskazaliśmy we wstępie – każdy akt komunikacyj-
ny (akt mowy, akt społeczny) jest pierwotnie powołany do tego, aby budować 
związki intersubiektywne; w zasadzie jest on jedynym narzędziem do speł-
nienia tego zadania. Niezależnie od tego, jaką rolę komunikacyjną spełnia 
poszczególny akt, pojawia się zawsze zdanie jako jego jednostka sensu.          
Z punktu widzenia gramatyki języka, jeśli wypowiedź spełnia rolę opisową, 
zdanie nazywamy oznajmującym; jeśli sugestywną, zdanie nazywamy bądź 
rozkazującym, bądź oznajmującym, a nawet pytającym; jeśli ekspresywną, to 
mamy do czynienia z równoważnikami zdań; jeśli performatywną, to również 
z punktu widzenia gramatyki pojawia się kategoria zdania oznajmującego. 
Jednak należy zawsze pamiętać, że takie spojrzenie na pojęcie zdania jest 
spojrzeniem na zdanie jedynie z punktu widzenia gramatyki.  

Refleksję filozoficzną (metalogiczną, semiotyczną) interesowało i intere-
suje inne spojrzenie na akt komunikacyjny, które można nazwać odniesieniem 
słów (znaków) do świata, czy pytaniem o to, jak słowa łączą się ze światem.   
Z tego punktu widzenia, każde takie zdanie wytworzone w operacji zdanio-
twórczej aktu komunikacyjnego ma swój intencjonalny korelat, zwany stanem 
rzeczy. Dla zdania oznajmującego „Ten stół jest brązowy” jest nim „bycie 
stołu brązowym”; dla zdania rozkazującego „Biegnij!” jest nim pewien pożą-
dany (chciany) stan rzeczy; dla zdania pytającego stan rzeczy zakwestiono-
                                                 
20 Analizy semiotyki logicznej również wyraźnie wskazują, że każdy znak jest zawsze znakiem 

czegoś dla kogoś i jest przez kogoś do czegoś używany, a więc posiada nieusuwalny aspekt 
pragmatyczny (komunikacyjny). Bez tych elementów nie można w ogóle mówić o tym, że 
mamy do czynienia ze znakiem. E. Husserl, Badania logiczne, t. II, tł. J. Sidorek, Warszawa 
2000; J. Woleński, Epistemologia, t. III, s. 120. 

21 R. Ingarden, O dziele…, s. 160 i n. 
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wany lub niepewny. W tak ujętej refleksji akt komunikacyjny i zdanie jako 
jego immanentna jednostka (nośnik materialny) pozostaje najczęściej – jak 
zauważ R. Ingarden – na usługach innych operacji intelektualnych, a przede 
wszystkim operacji poznawczej, której celem jest uchwycenie obiektywnie 
istniejącego stanu rzeczy22. W takim akcie komunikacyjnym zależy nam jedy-
nie na opisie, przekazaniu wiedzy czy zdaniu sprawy dla drugiego podmiotu   
z otaczającej nas rzeczywistości. Dla tego aktu komunikacyjnego najwłaś-
ciwszymi określeniami są: stwierdzenie, sądzenie, zakomunikowanie, nato-
miast dla zdania jako jego nośnika materialnego, zdanie w sensie oznajmują-
cym. Z punktu widzenia aktu mowy jako stwierdzenia zdanie jest zawsze 
„zdaniem o…” (zdaniem coś opisującym), a dokładnie – zdaniem o jakimś 
stanie rzeczy (o czymś na zewnątrz niego). Musi się pojawić zatem rozróż-
nienie między stanem rzeczy jako intencjonalnym korelatem zdania a stanem 
rzeczy jako czymś na zewnątrz niego, co ono opisuje (obiektywnym stanem 
rzeczy).  

Ten pierwszy stan rzeczy R. Ingarden nazywa objectum formale, ten dru-
gi – objectum materiale23. Jeśli operacja poznawcza, która ma na celu uchwy-
cenie obiektywnie istniejącego stanu rzeczy (objectum materiale), ma stać się 
intersubiektywną, czyli przekazaną drugiemu podmiotowi (mającą na celu za-
komunikowanie zrealizowanej operacji poznawczej), to może nastąpić to tyl-
ko poprzez akt mowy, o którym mówimy, że spełnia rolę opisową. Wystą-
pienie tych dwóch stanów rzeczy wzbogaca sytuację komunikacyjną o mo-
ment, który nazywamy roszczeniem do prawdziwości. Pokrycie się objectum 
formale i objectum materiale jest prawdą w znaczeniu korespondencyjnym, 
czyli zgodności treści wypowiedzi z rzeczywistością, o której ta wypowiedź 
orzeka. Niezgodność tych dwóch stanów rzeczy – fałszem. 

Powyższe rozważania dokonane na gruncie analizy fenomenologicznej – 
zarówno w stosunku do teorii aktów mowy (potwierdzone po kilkudziesięciu 
latach przez Johna L. Austina i Johna Searle’a), jak i teorii zdania – pozwalają 
na następujące konkluzje w odniesieniu do pytania o nośniki prawdy. Zarów-
no akt komunikacyjny wraz ze swoją jednostką sensu, jaką jest zdanie, jak       
i to, co w nim stwierdzone, zakomunikowane (objectum formale), stanowią 
nierozerwalną całość i tylko w refleksji naukowej mogą być rozdzielone jako 
osobne fenomeny, które można opisywać i poddawać analizie. Akt komunika-
cyjny, aby spełnił swoją rolę, musi mieć swój nośnik – jest nim zdanie i treść, 
czyli to, co chce się przekazać. Jeśli chcemy przekazać informację o świecie, 

                                                 
22 Ibidem, s. 171. 
23 R. Ingarden, Pytania esencjalne, [w:] R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw 

logiki, Warszawa 1972, s. 329. 
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to treścią zdania jest odniesienie do tegoż świata. Nie ma innej możliwości 
budowania relacji intersubiektywnych mówienia o czymś. W tradycji filozo-
ficznej odnoszącej się do semiotyki to, co zakomunikowane (objectum for-
male) w akcie mowy za pomocą zdania, jest nazywane najczęściej sądem,      
a sam akt mowy – sądzeniem, stwierdzeniem, zakomunikowaniem lub poin-
formowaniem. A zatem zarówno akt mowy mający na celu odniesienie do 
rzeczywistości, jak i zdanie jako jego nośnik materialny, a także sąd stają się 
nierozerwalnymi nośnikami prawdy. Innymi słowy, akt mowy spełnia zawsze 
pewną funkcję komunikacyjną, a w zależności od rodzaju tej funkcji wystąpi 
bądź nie wystąpi relacja tego, co wypowiedziane do rzeczywistości. Jeśli akt 
mowy ma na celu pośredniczenie w wiedzy na temat owej rzeczywistości, 
czyli chce innemu podmiotowi ją opisać, to mamy do czynienia z roszczeniem 
do prawdziwości, a tym samym nośnikiem prawdy. 

Dokładnie te same intuicje wyrażają podglądy J. Woleńskiego w jego 
analizie zagadnienia nośników prawdy. Przytaczam odnośne cytaty:  
1. „Wydaje mi się, że sądy, stwierdzenia, myśli i przekonania mają to do 

siebie, że jako nastawienia propozycjonalne niosą w sobie to, co nazwa-
łem […] domniemaniem prawdziwości”24.  

2. „Widać wyraźnie, że na gruncie tej koncepcji sądów [chodzi o koncepcję 
Kazimierza Ajdukiewicza – T.B.] w sensie logicznym jest rzeczą obojęt-
ną, czy nośnikami prawdy są zdania czy sądy”25. 

3. „Wprawdzie w przypadku Twardowskiego i Carnapa (także zresztą Ajdu-
kiewicza) nie jest tak, że termin «zdanie» i «sąd» oznaczają to samo, ale 
w sumie wychodzi na to, że w kontekście stosownych wyjaśnień, zarów-
no zdania, jak i sądy, mogą funkcjonować jako nośniki prawdy”26. 

4. „Wyrażenia są zawsze narzędziami dla ich użytkowników. Role seman-
tyczne są preparowane przez abstrakcję od całości funkcji pragmatycz-
nych, a składnia przez kolejną abstrakcję od własności semantycznych. 
Daje to sukcesję: pragmatyka, semantyka, składnia. Tak jest z resztą        
u Carnapa […]. Skoro dopiero pragmatyka opisuje język w całym jego 
bogactwie, od niej trzeba zacząć analizę znaczenia. Nie widać powodu, 
by stronę materialną i znaczeniową traktować pod tym względem w spo-
sób odmienny. Wyrażenia (w ich integralności obejmującej stronę ma-
terialną i znaczeniową), a w szczególności zdania, są po prostu wytwora-
mi czynności określonego rodzaju, powiedzmy sygnitywnych (np. wypo-
sażonych w intencję znaczeniową w rozumieniu Husserla). [...] W rezul-

                                                 
24  J. Woleński, Epistemologia, t. III, s. 13. 
25  Ibidem, s. 17. 
26  Ibidem, s. 20. 
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tacie każde zdanie jest znaczące ex definitione. Możemy więc traktować 
zdania jako nośniki prawdziwości. I to jako nośniki najbardziej pierwot-
ne, albowiem nie sądy stanowią kryterium identyczności numerycznie 
różnych zdań, ale sprawa ma się dokładnie odwrotnie, tj. zdania są pod-
stawą identyfikacji sądów”27. 
Z powyższych analiz widać, że najwięcej wątpliwości budzić może kwe-

stia możliwości uznania samego aktu, czyli aktu sądzenia (stwierdzenia, poin-
formowania) za nośnik prawdy. Wprawdzie integralność aktu mowy, jego 
nośnika w postaci zdania oraz treści tego, co wypowiedziane, wydaje się być 
niepodważalna, to wydaje się, że każdy akt mowy ujęty jako fenomen i jed-
nostka oddzielona w analizie od swego materialnego nośnika (zdania) i jego 
przedmiotowego korelatu (intencjonalnego stanu rzeczy, czyli objectum for-
male) jest po prostu faktem. Stojąc na stanowisku, że prawda jest pojęciem 
epistemologicznym, nie można aktu mowy jako faktu brać pod uwagę jako 
nośnika prawdy. Jednak takiej argumentacji można zarzucić to, że materialny 
nośnik wypowiedzi, czyli zdanie, oraz to, co stwierdzone, czyli sąd wraz z ak-
tem stwierdzenia też stają się po prostu faktami. Niemniej jednak wydaje się, 
że inny jest status ontologiczny tych bytów, a w szczególności sądu (objectum 
formale), który – jak pokażą późniejsze analizy – jako intencjonalny korelat 
aktu świadomości (aktu sądzenia) ma zupełnie inny sposób istnienia niż sam 
akt. Pojęcie nośnika prawdy zawiera się zatem w sferze owej intencjonalnoś-
ci, a nie w sferze faktów. 

Po dokonaniu identyfikacji nośnika prawdy i przyjęciu, że jest nim zdanie 
(ewentualnie sąd) istniejące w nierozerwalnym fenomenie czterech składni-
ków – aktu mowy, zdania jako jego uprzedmiotowienia oraz sądu jako treści 
zdania (przedmiotowego korelatu w postaci stanu rzeczy – objectum formale), 
a także obiektywnie istniejącego stanu rzeczy (objectum materiale), do które-
go intencjonalny stan rzeczy domniemany w sądzie się odnosi i z kolei dzięki 
temu akt mowy spełnia swoją szczególną funkcję opisową (staje się stwier-
dzeniem czy poinformowaniem) – kolejnym krokiem, który w analizie war-
tości logicznej normy prawnej należałoby uczynić jest odpowiedź na pytanie, 
czy norma prawna może być nośnikiem prawdy. Innymi słowy, czy kategoria 
normy prawnej spełnia warunki tego fenomenu. Aby poprawnie zrealizować 
to zadanie, należy dokonać analizy pojęcia normy prawnej z punktu widzenia 
odpowiedzi na pytanie, co to jest norma prawna, czyli zapytać o jej status on-
tologiczny albo, jak się często przyjmuje, o jej istotę. 

 

                                                 
27 Ibidem, s. 21. 
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3. Status ontologiczny normy prawnej 
 
Identyfikacja normy prawnej spośród wielości przedmiotów naszej rze-

czywistości, mając na uwadze obszar analiz ontologicznych, jest niewątpliwie 
bardzo trudnym zadaniem. Nie sposób opisać całej problematyki, która wiąże 
się z fenomenami istniejącymi wokół zagadnienia normy prawnej. Należałoby 
rozpocząć od uchwycenia fenomenu prawa (normatywności) w ogóle, następ-
nie usunąć wszelkie ekwiwokacje związane z pojęciem normy, potem doko-
nać rozmaitych rozróżnień pomiędzy takimi pojęciami, jak: norma etyczna, 
moralna, prawna, obyczajowa, religijna, oraz odpowiedzieć na pytanie: czy 
istnieje obiektywna powinność bytu (prawo natury) i, ewentualnie, jaka jest 
jego relacja do normy prawnej. Pomijając zatem ogrom tej problematyki, 
przyjmuję, że norma prawna wiąże się z takimi pojęciami, jak: prawo pozy-
tywne, ustawodawca (prawodawca), przepis prawny, akt normatywny.  

Jak wspomniałem powyżej, naszkicowana przez K. Opałka w pracy         
Z teorii dyrektyw i norm koncepcja odnosząca się do istnienia normy prawnej 
wskazuje na niedostateczność wszystkich poglądów w tej kwestii28. Po wielu 
latach podobne spostrzeżenia wyrazili Tomasz Gizbert-Studnicki i Andrzej 
Grabowski, zajmując się zagadnieniem istnienia i prawdziwości norm praw-
nych, pisząc, że „pytanie o ontologiczną naturę prawa, pomimo jego niekwe-
stionowanej doniosłości, nie doczeka się zapewne powszechnie akceptowanej 
odpowiedzi”29. 

Poniżej spróbuję naszkicować propozycję określenia statusu ontologicz-
nego normy prawnej z punktu widzenia formy i sposobu istnienia. Jako narzę-
dzia analizy posłużą mi ustalenia dokonane przez A. Reinacha we wspomi-
nanej wyżej pracy Die apriorischen… oraz R. Ingardena w pracach O dziele 
literackim i Spór o istnienie świata30. 

Najistotniejsze w analizach Reinacha jest – co silnie podkreśla – rozróż-
nienie Bestimmungsakt, Bestimmungssatz i Das, was bestimmt wird31. Nie 
można – jego zdaniem – mylić tych trzech momentów, bez popadania w błąd 
przesunięcia kategorialnego. Czym innym jest akt normowania, jego nośnik 
materialny (przepis) i jego wytwór, czyli norma prawna jako swoisty rodzaj 
bytu. Konsekwencje takiego rozróżnienia mają swoje znaczenie w stosunku 
do dwóch kwestii. Po pierwsze – do relacji normy prawnej do aktu normo-

                                                 
28 K. Opałek, Z teorii…, s. 215.  
29 T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Istnienie, prawdziwość i logika norm, [w:] J. Hart-

man, Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków 2000, s. 210. 
30 R. Ingarden, Spór i istnienie świata, Wyd. 3, Warszawa 1987. 
31 A. Reinach, Die apriorischen…, s. 231 i n. [pol. wersja – s. 165 i n.].  
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wania i teorii aktów mowy, a po drugie – do interesującej nas tematyki war-
tości logicznej normy prawnej.  

W pierwszej kwestii pojawiają się dwie możliwe interpretacje. Pierwsza, 
którą nazywam radykalną, jest zgodna z nielingwistyczną koncepcją normy 
zarysowaną w pracach J. Woleńskiego Z zagadnień analitycznej filozofii pra-
wa32 oraz K. Opałka i J. Woleńskiego Is, Ought, and Logic33. Norma jako 
kategoria ontologiczna jest wytworem aktów woli ustawodawcy, różną od 
samego aktu, jak i samej wypowiedzi ustawodawcy (aktu mowy). Akt woli 
ustawodawcy, będąc aktem normowania, nie jest w tej interpretacji aktem 
mowy. Istnienie normy jest wcześniejsze niż wypowiedzi. Tym samym usta-
wodawca aktem mowy nie normuje, ale informuje adresatów o treści pro-
jektowanej przez siebie rzeczywistości (informuje o treści normy prawnej).    
Z punktu widzenia teorii aktów mowy, wypowiedź ta jest typowym sądem 
(stwierdzeniem, informowaniem). Przy tej interpretacji norma istnieje zanim 
jej adresat ma możliwość zapoznania się z jej treścią34. 

Drugą interpretację, którą nazywam umiarkowaną, można określić –       
w zależności od punktu widzenia – jako lingwistyczną albo nielingwistyczną. 
Zgodnie z nią, normę zawsze kreuje akt mowy. Jest on typowym performa-
tywem, czyli aktem zmieniającym rzeczywistość i stwarzającym normę, za-
tem takim, w którym operacja zdaniotwórcza służy projektowaniu rzeczywi-
stości. Pojawia się stan rzeczy, który – za A. Reinachem – moglibyśmy naz-
wać bytowo-powinnościowym (seinsollend). Moment spełnienia aktu mowy 
jest momentem, w którym pojawia się norma prawna. Tym samym zostaje 
utrzymany komunikacyjny charakter normy, przy czym jest ona zawsze 
czymś innym niż sam akt normowania. Norma jest jego rezultatem zapośred-
niczonym przez zdanie (przepis), zgodnie z powyższym rozdzieleniem Besti-
mmungsakt, Bestimmungssatz i Das, was bestimmt wird. Przy tej interpretacji 
norma prawna pojawia się dopiero od momentu spełniania aktu normowania 
(aktu mowy). Interpretacja ta może być traktowana jako lingwistyczna – 
mamy tu na myśli ścisły związek aktu mowy z zaistnieniem normy, albo 
może być traktowana jako nielingwistyczna, gdyż norma na pewno nie jest 
wypowiedzią, ale wytworem aktów woli ustawodawcy, dokonanych za pomo-
cą wypowiedzi performatywnej – swoistym bytem, różnym od samej tej wy-
powiedzi. 
                                                 
32 J. Woleński, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa, Kraków 1980. 
33 K. Opałek, J. Woleński, Is, Ought, and Logic, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie 

1987/LXXIII/3, s. 373–385. 
34 Osobnym teoretycznym problemem jest pytanie, jak rozstrzygnąć kwestię jej obowiązywania 

i mocy wiążącej w relacji do jej istnienia, tj. od którego momentu obowiązuje i wiąże adre-
sata. 
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Jeśli powyższe ustalenia odniesiemy teraz do kwestii relacji normy praw-
nej i zagadnienia możliwości przypisania jej wartości logicznej, to zarówno  
w jednej, jak i drugiej interpretacji odpowiedź jest negatywna. Wynika to        
z analiz przeprowadzonych w rozdziale 2. i ustaleń, że nośnikiem prawdy jest 
zdanie (bądź sąd, czyli treść tego zdania – objectum formale) jako wytwór 
aktu sądzenia (stwierdzania, informowania), gdzie immanentnym warunkiem 
istnienia tego aktu jest również obiektywny stan rzeczy, do którego objectum 
formale się dopasowuje, dając nam bądź nie ostatecznie rezultat poznawczy,  
a zdaniu – przymiot prawdziwego albo fałszywego. Innymi słowy, zdanie 
jako rezultat aktu sądzenia jest zawsze zdaniem o czymś, czyli wypowiedzią 
w metajęzyku. Z tego punktu widzenia nie ma możliwości przypisania war-
tości logicznej wypowiedziom ustawodawcy, a dokładnie – treściom rezulta-
tów tych wypowiedzi, czyli normom. Wypowiedzi te pełnią kompletnie inną 
rolę w obrocie społecznym niż wypowiedzi-stwierdzenia. Nie ma w nich opo-
zycji pomiędzy objectum formale i objectum materiale, w szczególności –    
w przyjętej powyżej wersji interpretacji umiarkowanej. Wprawdzie w pierw-
szej interpretacji (radykalnej) wypowiedź ustawodawcy jest aktem sądzenia 
(stwierdzania, informowania), a zatem jej materialnym korelatem jest zdanie 
(sąd), czyli nośnik prawdy, gdzie objectum materiale pokrywa się zawsze       
z objectum formale, gdyż ustawodawca informuje nas o rzeczywistości, którą 
sam stworzył, ale tego typu wypowiedzi są zdecydowanie wypowiedziami, 
które możemy określić jako de se, czyli głoszące coś o podmiocie je wypo-
wiadającym, lub są postulatami znaczeniowymi, a nie stwierdzeniami w zna-
czeniu korespondencyjnej teorii prawdy. Brakuje po prostu elementu opozycji 
podmiotu i przedmiotu poznania, a tym samym w zasadzie z góry wykluczona 
jest intersubiektywna weryfikowalność i wartość logiczna fałszu tych zdań. 
Ewentualnie można byłoby tu mówić o prawdziwości zdania z punktu widze-
nia kryterialnej koncepcji prawdy, biorąc pod uwagę kryterium autorytetu.  

W drugiej interpretacji (umiarkowanej) wypowiedź prawodawcy ma cha-
rakter projektujący (kreujący), a tym samym nie pełni funkcji orzekania          
o czymś. Nie występuje tu charakterystyczna dla aktu sądzenia (stwierdzania, 
informowania) relacja objectum formale – objectum materiale, gdyż nie ma 
obiektywnie istniejącego stanu rzeczy, do którego stan rzeczy orzekany w są-
dzie miałby się dopasować. Akt normowania jest poza problematyką episte-
mologiczną; jest on czysto twórczy. 

Należyty brak rozróżnienia aktu sądzenia (stwierdzania, informowania) 
od aktu normowania (jako aktu mowy) skutkował często błędnymi wnioskami 
w sprawie wartości logicznej normy prawnej i możliwości istnienia logiki 
norm.  
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Jeśli mówimy „S powinien P”, a nie jesteśmy prawodawcą, to nie normu-
jemy, a tylko opisujemy, jak być powinno. Dlatego Jerzy Kalinowski myli się, 
przyjmując, że wznosząc się na poziom metajęzyka, pozostajemy nadal na 
terenie norm: „Wznieśliśmy się na poziom metajęzyka, lecz pozostajemy na 
terenie norm (że są one w tym wypadku ściśle biorąc metanormami, nie od-
biera im ogólnego charakteru norm). «Jeżeli… to…» rachunku zdań ma więc 
ostatecznie za argumenty normy, wyrażenia uważane za przeciwników logiki 
norm za niepodpadające pod kategorie prawdy i fałszu”35. Błąd takiego ujęcia 
polega na tym, że jeśli mówimy, że X powinien spełnić świadczenie, to 
wyrażenie „powinien” jest użyte w metajęzyku względem wyrażenia „powi-
nien” w wypowiedzi ustawodawcy: „[…] dłużnik powinien świadczenie speł-
nić” zawartym w art. 353 § 1 k.c.36 Błąd ten można nazwać błędem aktu mo-
wy, polegającym na nieodróżnieniu normy prawnej od tzw. norm-propo-
sitions37. Błąd ten powstaje w wyniku nieuwzględnienia faktu, że relacje in-
tersubiektywne zawsze zapośredniczone są słowami (szerzej znakami), co       
z kolei wynika z tego, że nie mamy możliwości bezpośredniego dostępu do 
cudzych stanów psychicznych i bezpośredniego rozpoznania leżącej u pod-
staw każdego aktu mowy intencji jego nadawcy. Dodając do tego immanentną 
cechę języka, jaką jest jego otwartość, która rodzi wieloznaczność, to mo-
żemy używać tych samych słów do wykonywania różnych czynności mowy38. 
Błąd ten ujawnia się również w znanym w prawoznawstwie dylemacie Joer-
gensena: 
(1) w myśl powszechnie akceptowanych standardów metalogicznych prze-

słankami, konkluzjami inferencji logicznych są wyłącznie zdania w sen-
sie logicznym; 

(2) normy nie są zdaniami w sensie logicznym; 
(3) normy nie mogą występować jako przesłanki i konkluzje w inferencjach 

logicznych; 
(4) można podać przykłady rozumowań, którym trudno odmówić intuicyjnej 

ważności, gdzie normy występują w roli przesłanek i konkluzji, np. – 
jeżeli powinieneś mówić prawdę, to nie wolno mówić ci fałszu39.      
Dylemat ten jest pozorny, jeśli uwzględni się istnienie błędu aktu mowy, 

który występuje w 4) punkcie i zakłada, że to normy występują w roli prze-
słanek i konkluzji. Ani wyrażenie „Powinieneś mówić prawdę”, ani „Nie wol-
                                                 
35 J. Kalinowski, Znaczenie logiki deontycznej dla filozofii prawa, SP 1985–86/3–4, s. 97. 
36 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. 

zm.).  
37 T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Istnienie..., s. 210. 
38 J.R. Searle, Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987, s. 95.  
39 Podaję za: J. Woleński, Z zagadnień…, s. 60.  
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no mówić ci fałszu” nie są normami, ale zdaniami o normach. Nie są to prze-
cież akty normowania, czyli projektujące wypowiedzi prawodawcy, ale użyte 
w metajęzyku wypowiedzi osoby wnioskującej. Innymi słowy, w 4) punkcie 
podanego dylematu chodzi o przykłady rozumowań, a nie normowań. Wyra-
żenia „powinieneś” i „nie wolno” nie są wyrażeniami projektującymi, ale 
opisowymi. Dylemat ten ujawnia jeszcze jedną istotną z interesującego nas 
punktu widzenia kwestię, zaznaczoną we wstępie, czyli nienależyte oddzie-
lanie problematyki normy prawnej i normy moralnej oraz przenoszenie rezul-
tatów badawczych kategorii normy moralnej na konkluzje w stosunku do nor-
my prawnej. Pomijam jednak te zagadnienia, gdyż musiałbym dokonać szcze-
gółowych analiz nie tylko problematyki normy moralnej, ale również wartości 
i ocen. Zaznaczę jedynie, że jeśli uznalibyśmy, iż są to treści aktów normu-
jących, to i tak zagadnienie wnioskowań logicznych dotyczy zdań o obiek-
tywnie istniejącej powinności stanów rzeczy, która jest często fundamentem 
treści aktów normujących. Pojawia się tu zatem konieczność dokładnego 
scharakteryzowania tej sfery bytu. Refleksja ta jest silnie związana z ontolo-
gią wartości, a szczególnie z zagadnieniami etyki teoretycznej i analizą pro-
wadzącą do problematyki tzw. błędu naturalistycznego. Analizy te powinny 
dać nam odpowiedź na pytanie, czy treścią wnioskowań logicznych podanych 
w 4) punkcie są normy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie wnioskowanie to 
jest poprawne („intuicyjnie ważne”), w co – przynajmniej prima facie – trud-
no wątpić. 

Błąd aktu mowy był również podstawą przyjmowania imperatywnej kon-
cepcji prawa – to jest, że normy prawne są rozkazami. Jednak rozkaz i norma 
prawna pełnią całkiem inną rolę semiotyczną. Rozkaz jest jedynie sugerowa-
niem danego (pożądanego przez nadawcę aktu) zachowania jego adresatowi. 
Słowa „Wstań i wyjdź!” nie mają żadnej mocy sprawczej, aby adresat wstał    
i wyszedł. Natomiast normowanie kształtuje z mocy samego aktu daną rze-
czywistość. Rozkazywanie ma charakter responsywny, a normowanie nie.    
W praktyce jednak dochodzi do zjawiska „zachodzenia na siebie” tych dwóch 
aktów, w ten sposób, że normowanie funduje rozkaz (ale nie odwrotnie). Mie-
szanie normy i rozkazu jest spowodowane faktyczną problematyką przestrze-
gania prawa, gdyż dla prawodawcy nie jest obojętna kwestia przestrzegania 
norm prawnych, a tym samym – jak zauważa Karl Larenz – nie chce on je-
dynie statuować jakiegoś obowiązku, ale ponadto chce, aby był on również      
i spełniony40. Ani fundamentalną, ani dominującą funkcją norm prawnych nie 
jest funkcja sugestywna. Widać to również dokładnie w przypadku wielu 

                                                 
40 K. Larenz, Rechtssatz als Bestimmungssatz, [w:] Festschrift für Karl Engisch zum 70. 

Geburtstag, Klostermann 1969, s. 157. 
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norm, które nie zawierają funktora zdaniotwórczego, a dokładnie normotwór-
czego, „powinien” (S powinien P), a jedynie kreują preferowany przez usta-
wodawcę stan rzeczy (np. art. 8 §1 k.c.: „Każdy człowiek od chwili urodzenia 
ma zdolność prawną41). Istotne w analizie teorii aktów mowy jest to, że nie od 
użytych słów zależy, czy mamy do czynienia z rozkazywaniem, stwier-
dzaniem (sądzeniem), normowaniem, proszeniem itd., ale od tego, kto jest na-
dawcą aktu mowy i jaka jest – leżąca u podstaw danego aktu – jego intencja,   
a to rozpoznajemy w szerokim aspekcie sytuacji pragmatycznej (kontekstu 
społecznego), na który składa się wiele elementów. 

W dyskursie normatywnym interesująca z tego punktu widzenia jest po-
zycja logiczna wypowiedzi podmiotów stosujących prawo. Chodzi o pytanie, 
czy normom indywidualnym, które są wypowiedziami podmiotów stosują-
cych prawo (sędziów), można przypisać wartość logiczną. Odpowiedź na to 
pytanie będzie zależała od pozycji tych podmiotów w sferze społecznej. Jeśli 
przyjmiemy założenie związane z ideologią podziału władzy z punktu widze-
nia możliwości tworzenia prawa, to modelowo w systemie-typie prawa konty-
nentalnego normy indywidualne jako rezultaty procesu stosowania prawa są 
prawdziwe/fałszywe, gdyż są wypowiedziami opisowymi, stwierdzającymi 
dane konsekwencje prawne dla zaistniałego fakt prawnego, pomimo występo-
wania w nich języka normatywnego. Są to wypowiedzi całego dyskursu sto-
sowania prawa i są weryfikowalne, gdyż są wypowiedziami o normach, czyli 
projektowanej przez ustawodawcę rzeczywistości, a nie są wypowiedziami, 
które mogłyby ją projektować. Innymi słowy, sędziowie nie normują, ale 
stwierdzają (opisują) treść danej regulacji prawnej i jej konsekwencje. Oczy-
wiście ich wypowiedzi (a dokładnie sądy) same mogą stać się przedmiotem 
orzekania, przy czym w tym dyskursie regressus ad infinitum jest wykluczony 
na podstawie założenia res iudicata. Nie znaczy to jednak, że ostatnie orze-
czenie ma charakter performatywny (dokonawczy), ale że jego treść nie może 
stać się przedmiotem oceny z punktu widzenia prawdy i fałszu w tym dys-
kursie. Innymi słowy, ostatnie orzeczenie również orzeka o treści wypowiedzi 
ustawodawcy (o normach), a więc jest prawdziwe albo fałszywe, ale nie jest 
już przedmiotem prawdy42. Podobnie jest w przypadku innych obszarów rze-

                                                 
41 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. 

zm.). 
42 Tak też przyjmuje Andrzej Grabowski, jednakże przy innej argumentacji. A. Grabowski, 

Dylemat Joergensena z perspektywy pragmatycznej, [w:] Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo    
a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002, s. 192–218. A. Grabowski mówi o prawdzi-
wości z mocy definicji, co oznacza, że posługuje się zarówno predykatywnym jak i atrybu-
tywnym pojęciem prawdziwości, czyli – jak to określiła E. Kałuszyńska – „o konkretnych 
zdaniach możemy orzekać, że są one prawdziwe (w sensie predykatywnym), gdy przypisane 
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czywistości społecznej, np. gier. Arbiter nie normuje, ale stwierdza, że np. 
piłka opuściła plac gry; że był „spalony”; że drużyna otrzymuje punkt; że 
dane zagranie było niezgodne z regułami tej gry, itd. Każdy taki akt mowy ma 
charakter opisowy, a tym samym jego zawartość jest zdaniem, czyli nośni-
kiem prawdy, i może być albo nie może być, w zależności od reguł tej gry, 
również poddana ocenie z punktu widzenia prawdy i fałszu. Jeśli okaże się, że 
dana drużyna zwyciężyła (przegrała) w wyniku błędów arbitra, to stało się tak 
nie na mocy jego fałszywych zdań, ale norm (reguł) gry, które określają kon-
sekwencje stwierdzeń sędziego – tak więc zdania fałszywe mogą być pod-
stawą decyzji sędziego, która na mocy tych norm staje się faktem. Z tego wi-
dać, że z punktu widzenia ról semiotycznych wypowiedzi (funkcji języka), 
norma indywidualna jako rezultat procesu stosowania prawa nie jest normą, 
ale zdaniem. 

Inaczej sprawa ta się przedstawia z punktu widzenia innego założenia 
ideologicznego, charakterystycznego dla systemu-typu prawa common law. 
Zgodnie z leżącym u podstaw tego systemu-typu założeniem, że źródłem 
powstawania prawa są treści orzeczeń sędziów, to normy indywidualne kreują 
nieistniejącą wcześniej dla danych adresatów rzeczywistość społeczną, a tym 
samym są typowymi wypowiedziami performatywnymi, a więc nie są nośni-
kami prawdy43. 

To modelowo przedstawione przeze mnie rozwiązanie ujawnia jednak 
wielkość zakresu problematyki wspomnianej w 6. punkcie wstępu, a odnoszą-
cej się do zagadnień związanych z charakterystyką wypowiedzi w ogólnym 
dyskursie dogmatycznoprawnym. Chodzi przede wszystkim o wypowiedzi 
podmiotów stosujących prawo w obrębie różnych instytucji, następnie o po-
tencjalnie istniejący wewnątrz tych wypowiedzi element ocenny (wartościu-
jący). Poprawna charakterystyka tych wypowiedzi uwikłana jest w trudną 
problematykę ontologii wartości i językowo-logiczną charakterystykę ocen. 
Przy próbie rozwiązania tych kwestii ujawniają się liczne wątpliwości zwią-
                                                                                                                     

im przez metajęzyk stany rzeczy są prawdziwe w atrybutywnym sensie”. Za prawdziwy 
uznajemy stan rzeczy res iudicata i w tym sensie prawomocne orzeczenie jest prawdziwe      
z mocy definicji. W mojej argumentacji jest ono prawdziwe albo fałszywe. Jednak z uwagi 
na zamknięcie dyskursu mocą aktu normatywnego, który wprowadza pojęcie res iudicata, ze 
względu na ochronę m.in. takich wartości, jak pewność obrotu społecznego, orzeczenie to 
zmienia swój status z epistemologicznego na ontologiczny. E. Kałuszyńska, Dwa pojęcia…, 
s. 48.   

43 Na błędność ideologicznego założenia o twórczym charakterze orzeczeń sądowych w kul-
turze common law wskazuje Tomasz Kozłowski. Podkreśla, że popularne podręcznikowe 
opracowania zafałszowują faktyczną pozycję orzeczeń sądowych w procesie tworzenia pra-
wa. T. Kozłowski, Przedmiot filozofii prawa, [w:] M. Szyszkowska (red.), Filozofia prawa, 
Warszawa 2001, s. 25–77.  
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zane z istnieniem wielu fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej, 
dotyczących pojęcia samego prawa pozytywnego, a w szczególności jego re-
lacji do aksjologii oraz wielce istotnej kwestii interpretacji (np. statusu inter-
pretatora w systemie prawa) jako procesu intelektualnego i natury wypowie-
dzi jako rezultatu tego procesu w relacji do systemu prawa. Zagadnienia te są 
również silnie uwikłane w filozoficzne założenia definicji prawdy. Chodzi 
m.in. o to, czy charakter ocenny wielu wypowiedzi walidacyjnych pozbawia 
je wartości logicznej. Moim zdaniem, w dużej mierze zależy to od charakte-
rystyki językowo-logicznej ocen, a to uwikłane jest w zagadnienie aksjologii, 
a w szczególności etyki teoretycznej i normatywnej, a ta (w szczególności 
etyka normatywna) z kolei jest często zdeterminowana przez fakt przyjęcia 
pewnego stanowiska epistemologicznego. Należy również pamiętać, że ana-
lizy mogą dotyczyć modelu, a zatem wyznaczać pole założeń idealizacyjnych, 
ale mogą odnosić się do faktyczności, czyli istniejących hic et nunc wypowie-
dzi, determinowanych z jednej strony faktycznymi rozwiązaniami normatyw-
nymi, z drugiej zaś – praktyką niemającą swego fundamentu normatywnego 
w obowiązujących normach prawnych, a nawet sprzeczną z tymi normami. 

Również dyskurs tworzenia prawa jest silnie ocenny (wartościujący), co 
bezpośrednio przekłada się na dyskurs dogmatyczny. Dopiero drobiazgowa 
analiza wspomnianej tu problematyki, a w zwłaszcza odnosząca się do ocen     
i wartości oraz teorii interpretacji prawa w całym dyskursie normatywnym,     
a zatem uwzględniającym również dyskurs tworzenia prawa, może przynieść 
poprawne rozwiązanie w kwestii wartości logicznej wypowiedzi w samym 
dyskursie dogmatyczno-prawnym. Zaznaczając w tym miejscu to ogromne 
pole potencjalnych rozważań, które w literaturze przedmiotu oczywiście jest 
przedmiotem analiz, chcę podkreślić jedynie konieczność dalszej jego eks-
ploatacji, w szczególności do wypowiedzi ocennych i wartości.  

Wracając po tej dygresji do toku podjętych analiz, można wskazać na ko-
lejny błąd, który moglibyśmy nazwać błędem pojęcia prawdy, a który polega 
na tym, że myli się przedmiot prawdy z nośnikiem prawdy i za nośnik prawdy 
uznaje się byt (fakt), a nie zdanie o bycie (fakcie). Pojęcie prawdy staje się 
wtedy ontologiczne, a nie epistemologiczne. Dzieje się to w sytuacjach, gdy 
takie wypowiedzi, jak „Niniejszym przyrzekam to i to”, „Stwierdzam, że A”, 
„Obiecuję, że zakończę wykład w 15 minut” czy „Odraczam posiedzenie”, 
uznaje się za prawdziwe analitycznie dlatego, ponieważ jeśli ktoś mówi 
„Przyrzekam”, „Stwierdzam”, „Obiecuję” czy „Odraczam”, to on to obiecał, 
odroczył44. Przesuwa się wtedy pojęcie prawdy w stronę faktu (prawda = 
fakt). W ten sposób wszystko jest prawdziwe, co jest faktem, i to, co jest fak-
                                                 
44  T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Istnienie..., s. 214. 
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tem, jest prawdziwe. Jeśli prawda jest pojęciem epistemologicznym, to zdanie 
„X obiecał, że zakończy wykład w 15 minut” jest prawdziwe nie na mocy 
jego obietnicy, ale na mocy pokrycia się przedmiotowego korelatu tego zda-
nia (stanu rzeczy jako objectum formale) z faktem, a więc z tym, że on obie-
cał. Błąd pojęcia prawdy zachodzi wtedy, gdy miesza się pojęcie warunków 
poprawności (szczęśliwości) aktu mowy z pojęciem rodzaju aktu mowy. Jeśli 
mamy na myśli warunki poprawności aktu mowy, to chodzi nam o fakt, czyli 
zaistnienie lub niezaistnienie aktu mowy. Jeśli mamy na myśli rodzaj danego 
aktu mowy, to chodzi nam o jego treść, która jest ufundowana w jego intencji 
odczytywanej z semantyki czasowników mownych i kontekstu. Pierwsze uję-
cie nie ma nic wspólnego z prawdą czy fałszem, drugie zaś może być z tego 
punktu rozpatrywane, pod warunkiem, że akt jest stwierdzeniem. Błąd ten 
popełnił J. Woleński, najpierw przyjmując słusznie, że wypowiedzi performa-
tywne nie opisują aktów performatywnych w takim sensie, jak zdanie „Kot 
siedzi na wycieraczce” opisuje to, że kot siedzi na wycieraczce, a następnie 
już niesłusznie przyjmując, że zdanie „Niniejszym przyrzekam to i to” wy-
mienia akt, i jeśli są spełnione warunki jego fortunności, to zdanie to jest 
prawdziwe45. Analityczna prawdziwość, o której się mówi dla tych wypo-
wiedzi, może dotyczyć ewentualnie zdania (Z): „Jeśli X wypowiedział słowa 
«Odraczam posiedzenie», to posiedzenie jest odroczone”. Analityczność jest 
zapewniona wtedy regułą (R): „Jeśli ktoś wypowiada słowa «Odraczam po-
siedzenie», to posiedzenie jest odroczone” (analityczność w sensie pragma-
tycznym)46. Zdanie (Z) jest analitycznie prawdziwe, na mocy reguły (R), która 
jest postulatem znaczeniowym, i w tym sensie zdanie to jest prawdziwe na 
mocy użytych w nim słów, czyli analityczne. 

 
 

5. Sposób istnienia normy prawnej 
 

Reinachowska teoria aktów społecznych (a potem teoria aktów mowy)      
i ścisłe oddzielnie aktu normowania, przepisu oraz tego, co unormowane, 
czyli normy prawnej, a także analizy formalno-ontologiczne dokonane przez 
R. Ingardena w wyżej wspomnianych pracach wraz z analizami K. Opałka       
i J. Woleńskiego w przedmiocie nielingwistycznej koncepcji normy, pozwala-
ją na ocenę sposobu istnienia normy prawnej i poprzez ten pryzmat również 
jej wartości logicznej. 

                                                 
45 J. Woleński, Epistemologia, t. II: Wiedza i poznanie, Kraków 2001, s. 18. 
46 Ibidem, s. 101 i n. 
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Zarówno ustalenia A. Reinacha o projektującym (performatywnym) cha-
rakterze aktu normowania, jak i wypowiedzi Opałka i Woleńskiego o produk-
cie aktu woli ustawodawcy wskazują wyraźnie na intencjonalny charakter 
normy prawnej. Norma ta – z punktu widzenia analiz formalno-ontologicz-
nych – jest przedmiotem intencjonalnym. Reinach przyjmuje, że akt normo-
wania ma czysto projektujący, „stwórczy” charakter, którego celem jest stwa-
rzanie bytu powinnościowego. „Ten charakter uznania – pisze Reinach – 
istnieje korelatywnie (relativ) do aktu, który go uznaje, nie dostarczając mu 
równolegle tego, co w sobie (ein Ansich) w sferze przedmiotowej, do którego 
miałby się dopasować”47. Przedmiot intencjonalny w zależności od rodzaju 
aktu świadomości oraz swojego nośnika może lub nie może być intersubiek-
tywnie dostępny. W przypadku aktów mowy, a tym samym aktów normo-
wania, owa intersubiektywność zapewniona jest naturą aktu komunikacyj-
nego. W przypadku aktów normowania są to znaczenia słów i zdań zawartych 
w przepisach prawa. Źródłem powstania normy prawnej jest akt normodawcy, 
który może być spełnieniem przeżycia pojedynczego podmiotu bądź wielu 
podmiotów. Akty takie są bez wątpienia czymś realnym, bytowo autonomicz-
nym. Korelatem takiego aktu są w pierwszym rzędzie jednostki znaczeniowe, 
które – jak ustaliliśmy wyżej – jako intencjonalny korelat takiego aktu są 
względem niego bytowo heteronomiczne. Ta bytowa heteronomia przejawia 
się w tym, że jednostka znaczeniowa jest całkowicie zależna od takiego aktu, 
w takim sensie, że nie tylko on ją stwarza, ale także podtrzymuje w bycie. 
Jedną z takich jednostek znaczeniowych jest zdanie, którego z kolei intencjo-
nalnym odpowiednikiem jest stan rzeczy mający w nim swój fundament by-
towy48. Takim intencjonalnym stanem rzeczy jest właśnie norma prawna, któ-
ra nie ma i nie może mieć swojego realnego odpowiednika. Norma prawna, 
albo inaczej byt uznany za powinnościowy, będzie zawsze czymś sprojek-
towanym, wymyślonym, stworzonym, czymś jakby pozornym, a nie realnym. 
Żaden akt świadomości ludzkiej nie ma takiej mocy, aby swym spełnieniem 
konstytuować przedmioty realne. Co najwyżej może je „utrafiać”, ale nigdy 
wytwarzać. Stan rzeczy wytworzony przez zdanie (objectum formale) ma jed-
nak charakter transcendentny zarówno w stosunku do samych aktów, jak i ich 
nośników, a „mimo to – jak pisze R. Ingarden – z istoty swej do niego przy-
należy. [...] W nim znajduje swój fundament bytowy”49. Ingarden – tak jak 
Reinach – podkreśla moment korelatywności przedmiotu intencjonalnego        
z aktem i jego nośnikiem. Oczywiście owa transcendencja ma zupełnie inny 

                                                 
47  A. Reinach, Sämtliche..., s. 244 [pol. wersja – s. 172]. 
48  R. Ingarden, O dziele…, s. 178. 
49  Ibidem, s. 178. 
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charakter niż transcendencja przedmiotów autonomicznych bytowo, dlatego 
przedmiot intencjonalny nie może być nigdy bytem autonomicznym. Ma to 
swoje liczne konsekwencje. Jest on zdany całkowicie na istnienie, uposażenie 
i sposób spełnienia odnośnego aktu świadomości oraz nigdy nie może być 
substancją, lecz tylko ją „udawać”50. W związku z tym norma prawna, nie 
będąc żadnym obiektywnym stanem rzeczy, nie może być nigdy zre-
alizowana. Reinach mówi o szczególnym napięciu między projekcją ustawo-
dawcy a jej realizacją51. Nie realizuje się tego, co unormowane (normy praw-
nej), ale tylko pewien obiektywny stan rzeczy, który odpowiada temu, co 
unormowane. To, co unormowane, nie przestaje istnieć poprzez swoją reali-
zację, chyba że mocą aktu normowania przestaje istnieć jako derogowane. 
Dlatego w teorii prawa mówimy o normach generalnych, czyli ogólnych i ab-
strakcyjnych, co językowo oddaje przejaw tego ciągłego napięcia między nor-
mą a jej realizacją. Analiza sposobu istnienia normy prawnej jako przedmiotu 
intencjonalnego ma swoje konsekwencje w zagadnieniu możliwości przypi-
sywania jej wartości logicznej. Niemożliwość takiego przypisania spowodo-
wana jest szczególną modyfikacją zdań (przepisów), mimo ich orzekającej 
formy. Ta modyfikacja polega na nieistnieniu realnego świata, w którym moż-
na byłoby osadzić treść przepisu. Brak owego – jak to określa Ingarden – 
egzystencjalnego osadzenia powoduje utratę przez zdanie roszczenia do praw-
dziwości52. Zależność bytowa normy prawnej od aktów normowania powo-
duje w zasadzie to, że objectum formale jest jednocześnie objectum materiale, 
a tym samym znika epistemologiczna właściwość nośników prawdy. 

 
 

Zakończenie 
 

Powyższa analiza wskazuje, że normie prawa pozytywnego nie można 
przypisać wartości logicznej z punktu widzenia predykatywnego pojęcia 
prawdziwości. Przyjmując, że prawda jest pojęciem epistemologicznym, nor-
ma prawna nie spełnia wymogu jej nośnika. Nie ma jednak przeszkód, aby ta-
ką wartość orzekać z punktu widzenia atrybutywnego pojęcia prawdziwości. 
Jednak wiąże się to z koniecznością uzasadnienia wartości logicznej normy 
prawnej z perspektywy trudnej problematyki ontologicznej i aksjologicznej, 
czyli prawdy jako bytu, a fałszu jako niebytu oraz prawdy jako słuszności        

                                                 
50  Ibidem, s. 179–190. 
51  A. Reinach, Sämtliche..., s. 246 [pol. wersja – s. 175]. 
52  R. Ingarden, O dziele..., s. 231. 
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i fałszu jako niesłuszności. W szczególności w aksjologiczne pojęcie prawdy 
zaangażowany jest cały dyskurs tworzenia prawa z jego notoryjnie spornymi 
zagadnieniami wartościowania i wskazywania metafizycznego fundamentu ta-
kiej regulacji prawnej, która rości sobie pretensję do prawdziwości. Pociąga to 
za sobą przyjęcie całego szeregu założeń ideologicznych w postaci uznania 
jednej z wielu wersji prawa natury oraz założenie epistemologiczne dostępu 
poznawczego do obiektywnej słuszności stanów rzeczy, albo co najmniej do 
świata wartości (kognitywizm). Ciężar zagadnienia zostaje wtedy przerzucony 
z zagadnień metalogicznych na zagadnienia aksjologiczne, a w szczególności 
etyczne. Problematykę tę można złagodzić, odrzucając klasyczne (korespon-
dencyjne) pojęcie prawdy na rzecz epistemicznego. Jednak cena przyjęcia 
takiego stanowiska może być z punktu widzenia filozofii społecznej zbyt wy-
soka, gdyż grozi w ekstremalnych sytuacjach całkowitym zawłaszczeniem 
prawdy przez ustawodawcę.  

Z punktu widzenia predykatywnego pojęcia prawdziwości, dyskurs nor-
matywny stosowania prawa spełnia warunki zdań w sensie logicznym, nato-
miast nie spełnia go dyskurs jego tworzenia, gdyż norma prawna, będąc pro-
jekcją rzeczywistości, pozostaje poza oceną jej słuszności. Z kolei, z perspek-
tywy stanowiska atrybutywnego, projektowanie rzeczywistości jest poddane 
testowi prawdziwości, który jednak jest notoryjnie sporny, a doświadczenie 
pokazuje, że ostatecznie i tak musi być dogmatyczny, gdyż dyskurs prawny – 
w przeciwieństwie do etycznego – musi być skończony.  
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Tomasz BEKRYCHT 
 

ABOUT LOGICAL VALUE OF LEGAL NORM 
 

(S u m m a r y) 
 

The article discusses metalogical issues taking up in jurisprudence and putting           
a question connected to logical value of legal norms and logical value of the other state-
ments in normative discourse. Its content is an attempt to make these issues from onto-
logical analysis point of view, deals with the legal norm and from speech act theory point 
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of view, showing the necessity of modification existing in literature of the subject 
linguistic and non-linguistic conceptions of legal norm. The content of the article focuses 
on analysis truth carries and ontological status of legal norm, simultaneously emphasizing 
the necessity of distinction between predicative and attributive notion of truth. 
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