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O Autonomicznym Systemie Responsywnym 
– perspektywa postmodernistyczna

Abstract

On the Autonomous Responsive System. A Postmodern Perspective

The article aims to present a reflexion on The Autonomous Responsive System and possibilities of automated 
dispute resolution. The relation between rational choice and legal efficiency seems to be the first dilemma. The 
rational choice is created by distinction of algorithms and discourses. The legal efficiency means transparency. 
Social interpretation of law appears as the result of the three-stage analytical sequence. Functionalism explores 
the elaboration of further relations. Automated decision-making System is impossible without understanding 
correlation between standards and alternatives. Standards are based on received signals. Alternatives indicate 
potential strategies of social doing. Multitude and limited predictability of strategies disturbs responsiveness of the 
System. The postmodern perspective is connected with constant change. Social challenges of the Enlightenment 
are topical, however, require a new methodological approach. The Autonomic Responsive System should elaborate 
a  reaction on practical choices of signals’ receivers—it means—understand human nature. There are two way 
to send signals socially: persuasion and normative emphasis. A constant change causes the spillover of practices 
and the dissemination of notions. The discourse has an impact on the communication loop. Marxist discursive 
element is focused on superstructure and the Supplementary Logic. Institutionalism and the rule of practices in 
social context are analyzed by nietzschean discursive element. The axiological openness assumes the multicentric 
orientation toward a factual state. The Automatic Responsive System appears to be an inevitable consequence of the 
autopoietic law.

Keywords: Autonomic Responsive System, Postmodernism, Cybernetics, ADR, Systems Theory, autopoiesis, 
functionalism, institutionalism, social strategy, textuality, praxis
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Wprowadzenie

Postmodernistyczne rozważania nad istotą prawa prowadzą do skrajnie różnych ujęć, które wychodzą 
od założenia wielowymiarowości procesów społecznych. Podejście refleksyjne charakteryzuje się pod-
ważaniem dotychczasowych osiągnięć w celu wyartykułowania potrzeby ciągłej zmiany. Założenie kry-
tycznych wniosków implikuje rozbudowanie procesu komunikacyjnego, będącego opracowaniem strate-
gii podejmowania kolejnych opozycji. Powtarzalność praktyk konfrontacyjnych wywołuje przekonanie 
o  potrzebie zautomatyzowania rozstrzygnięć. Elastyczność tekstualności pozwala wyprowadzić różne 
wnioski z jednego podejścia metodologicznego. Potencjalne ważenie przeciwstawnych decyzji wymaga 
precyzyjnego sprzężenia tekstu i praktyk. Efektem synchronizacji byłby Autonomiczny System Respon-
sywny względem członu sterującego komunikowalnością sygnałów prawnych i uczestniczących w spo-
łecznym dyskursie podmiotów stosunków prawnych. Autonomię systemu rozumiemy jako zdolność do 
samodzielnego rozstrzygania w oparciu o analizę zrozumiałych konstruktów. Zauważmy, że omawiany 
System zakłada pełną automatyzację rozwiązywania sporów. Współdziałanie ludzi i maszyn jest uzależ-
nione od procesów włączających, które stanowią podstawę cybernetyki prawa (Studnicki 1969: 9). Stwo-
rzenie Autonomicznego Systemu Responsywnego wynika z konieczności ponowoczesnej redefinicji ra-
cjonalności procesu decyzyjnego i wyboru samego w sobie.

Racjonalność wyboru a skuteczność prawa

Problematyka racjonalności kształtuje się wokół rozróżnienia algorytmów i  dyskursu. Algorytmy po-
wstają wskutek łączenia autonomicznych przesłanek. Logiczne relacje między przesłankami określimy 
algorytmizacją, która polega na sprzężeniu redukowalności złożonych i  połączalności prostych twier-
dzeń. Przestrzeń dyskursu jest zróżnicowana i rozciągnięta w czasie. Z tego powodu możemy się do niej 
włączać bez konieczności zmiany warunków ramowych. Dyskurs ulega nieustannym przekształceniom. 
Warstwa tekstualna zostaje zdominowana przez koncepty i konstrukty opisujące perspektywy społeczne. 
Twierdzenia w systemach dyskursywnych nazywamy funktywami – elementami funkcji umożliwiającymi 
refleksję i komunikację. Zrozumienie dyskursu wynika z proporcjonalnego ujęcia spójności i odniesie-
nia. Zauważmy, że nauka i filozofia budują opozycję względem tych pojęć. (Deleuze & Guattari [1991] 
(2000): 130-134). Rolą funktywów jest odrzucenie sporów pojęciowych oraz skupienie uwagi na grani-
cach i zmiennych funkcjonalnych.

Racjonalność wyboru zależy od czasu reakcji i zakresu oddziaływania przyjętych norm. Sfera funk-
cjonalna wymaga przypisywania poszczególnym znaczeniom ścisłych granic. Uczestnicząc w dyskursie, 
akceptujemy wartości stałe, względem których rozstrzygamy alternatywy – efekt przechodniości tekstu 
w praktykę. Powstają nieredukowalne i heterogeniczne układy współrzędnych, a ich porządkowanie jest 
istotą funkcji. W konsekwencji możemy mówić o (wpływającej na kształt dyskursu) superpozycji norm. 
Superpozycja nie jest aksjologicznie zorientowana, gdyż stanowi element funkcjonalnej metodologii, 
ustalającej granicę możliwych relacji między nadawcami i odbiorcami norm.

Skuteczność prawa łączy się bezwarunkowo z  jawnością. Kazus Kaliguli przekonuje nas, że eg-
zekwowanie przepisów nieogłoszonych publicznie wpływa na brak pewności prawa i zaburza społeczną 
racjonalizację prawodawcy (Studnicki 1969: 11). Ponadto komunikacyjne sprzężenie wymaga swoistej 
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akceptacji prawa wśród odbiorców. Postulat przystępności wskazuje na zrozumienie i świadomość real-
nego wpływu tekstu na rzeczywistość.

Analityczne ujęcie funkcjonalizmu

Społeczne funkcjonowanie prawa jest podstawą dyskursywnych rozważań nad zmianą w sferze komuni-
kacyjnej. Proces kształtowania relacji wokół przekazywanych i odbieranych komunikatów opiera się na 
trójstopniowym ciągu analitycznym.

Podejście formalne koncentruje się nad całością dyskursu. Stanowi podstawę funkcjonalnej de-
konstrukcji, czyli metodologii reinterpretacji funktywów. Stosowanie pojęć powinno opierać się na połą-
czalności empirii i transcendencji. Opisane ujęcie stoi w sprzeczności z modalnością – zakładającą ukon-
tekstowienie w celu tworzenia autonomicznych przesłanek. Powstanie funkcji jest efektem nadbudowy 
słownictwa względem abstrakcyjnych znaczeń wskutek procesu autonomizacji. Proces autonomii odpo-
wiada komunikowalności. Nadbudowa dotyczy użycia słów. Wzmocniona siła wyrazu rozwija potencjał 
eksplanacji (Brandom [2008] (2012): 114). Na tym poziomie wyłączne znaczenie, które wynika z roli 
odgrywanej przez obiekt w systemie, przypisujemy treści. Relacja znaczenie-użycie wymaga obiektywiza-
cji, czyli włączania sytuacji w konstrukt. Refleksja nad słownictwem jest funkcjonalnie adaptowana przez 
sferę praktyki.

Analiza semantyczna dotyczy sprzężenia zmiennych sygnałów i przekształceń kreowanego zbioru. 
Tekstualność ustala ograniczenia – prowadzi do zamknięcia dyskursu w granicach. Określanie nie odnosi 
się do nieskończoności. Należy je rozpatrywać jako negację przeciwieństw. W ten sposób rozumiemy 
opozycyjność percepcji. Otrzymując informacje o normach, przypisujemy stan faktyczny do systemu ste-
rowania. Sterowanie za pomocą norm może mieć charakter adaptacyjny lub uczący się (Studnicki 1969: 
64-65). Alternatywa zwykła sugeruje rozwiązania hybrydowe, w których granice adaptacyjne określają 
zakres możliwej nauczalności. Precyzując, funkcjonalizm automatów umożliwia przewidywanie faktycz-
nych konsekwencji konstytutywnie uznanych norm. Proces adaptacyjny opiera się na praktycznej inter-
pretacji tekstu w  celu wypracowania procedury. Uczenie się jest elementem działania dyskursywnego, 
w którym wychodzimy od aksjomatów, budujemy potencjalny ciąg czynności i diagnozujemy stan zdo-
bytej wiedzy. Przepływ sygnałów w prawie dotyczy wyłącznie treści. Uruchomienie procedury wymaga 
rozpoznania praktyk za pomocą języka prawnego. Normatywny stan rzeczy (efekt derywacji) oddziałuje 
na przekształcenie zbioru funktywów – utożsamianych w opisywanym przypadku z sygnałami. Kontek-
stowa analiza zbioru jest uzależniona od ubytku albo wzbogacenia interpretowanej treści. Odwracając 
tok rozumowania, dostrzegamy, że zmienność sygnałów wpływa na ocenę stanu rzeczy. W efekcie język 
prawny ulega reinterpretacji, a przyjęte procedury funkcjonalnej dekonstrukcji. Możemy mówić o  re-
fleksyjności, która pełni w  dyskursie taką samą rolę jak redukowalność w  systemach algorytmicznych. 
Zdolność do przesuwania granic i ustalania warunków ramowych uznamy za podstawę funkcjonowania 
systemów uczących się, czyli modyfikowalnych autonomicznie. Istotą sterowania za pomocą norm jest 
wypracowanie relacji Słownictwo-Praktyka w kontekście, opartej na doświadczanych zmianach przesyła-
nych sygnałów spoza systemu, reinterpretacji tekstu.

Przekroczenie tekstualności wiąże się z koniecznością sprzężenia relacji Praktyka-Praktyka. Ana-
liza pragmatyczna zakłada kontrolę intensywności sygnałów sterowania przy jednoczesnym skonfronto-
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waniu opozycyjnych praktyk. Funkcjonalizm wyboru rozróżnia następczy i moralno-pojęciowy schemat 
rozumowania (Gewirth (2003): 230). Następstwo praktyk oznacza dedukcyjny model, w którym każdy 
skutek ma przypisaną przyczynę. Schemat moralno-pojęciowy dotyczy praktycznej wystarczalności po-
rozumiewawczej.

Intensyfikacja sygnałów sterowania uniemożliwia absolutyzację norm. Społeczna komunikowal-
ność praktyk buduje przekonanie o wpływie dyskursu na standaryzację pojęć, których niejasność i istotna 
sporność wymaga odczytywania w kontekście komunikacyjnym.

Dyskurs: standardy i alternatywy

Zautomatyzowane decydowanie jest konsekwencją pełnej świadomości dyskursu. Przepływ informacji 
służy konstytuowaniu się standardów. Relatywna wystarczalność poprzedza konieczność, czyli funkcjo-
nalną reakcję na zmianę przesyłanych sygnałów. Celem sterowania jest regulowanie standardów wzglę-
dem alternatyw. Praktyczno-praktyczna konieczność standaryzacji dyskursywnego rozstrzygania zakłada 
stosowanie alternatywy rozłącznej. Konkretny problem może być podjęty na dwa (niepołączalne i prze-
ciwstawne) sposoby. Wielość alternatyw oznacza osłabienie standardu (Studnicki 1969: 38-42). W takim 
przypadku automatyzacja decyzji jest utrudniona.

Zastosujmy dwuosiowy podział standardów. Pierwsza opozycja dotyczy przestrzeni czasowej, 
w której możemy rozpatrywać ad hoc albo w dłuższej perspektywie. Druga to heterogeniczność i auto-
nomia strategii, ustalająca motywację sprzyjającą wyróżnieniu późniejszej alternatywy. Heterogenicz-
ność oznacza praktykę społecznego wypracowania strategii. Autonomia jest indywidualną oceną założeń 
i skutków interpretacji otrzymywanych sygnałów.

Zauważmy, że proces decyzyjny nie jest schematem projektowalnym. Możemy mówić o przekładal-
ności stanów faktycznych na normatywne relacje, jednak wielość standardów i różnorodność alternatyw nie 
pozwala na jednoznaczne uznanie przypisanego rozstrzygnięcia. Świadomość społecznej praktyki pomaga 
ustalić wpływ norm na odbiorcę. Świadomość maszyny uczącej się musi łączyć funktywną dyskursywność 
z algorytmiczną redukowalnością. Istotą funkcjonalnego zrozumienia komunikacji jest utożsamienie stero-
wania za pomocą norm z możliwościami decyzyjnymi, czyli sposobami orientowania się.

Orientacja poznawcza zakłada domyślność procesu komunikacyjnego. Człon sterujący (kreują-
cy porządek normatywny) kontroluje przesył sygnałów (standaryzuje funktywy). Działanie odbiorcy 
jest możliwą strategią dyskursywną. Odbiorca (jako obserwator cząstkowy) staje się subiektywnym ele-
mentem powstającego konstruktu – przypisującego perspektywę obrazowi funkcji (Deleuze & Guattari 
[1991] (2000): 143). Podejście Praktyka-Praktyka wyróżnia dwie pełne relacje: człon sterujący-odbior-
ca; odbiorca-system. Perspektywa obrazu funkcji wymaga odpowiedzi systemu, czyli stworzenia ustro-
ju. Ustrój jest przypisaniem normy prawnej do sytuacji (Studnicki 1969: 50). Sytuacja to efekt uchybu 
sygnałów i przyjętej przez jednostkę możliwej strategii. Automatyzacja informowania o normach nie im-
plikuje powstania inteligentnego systemu reagującego na jednostkowe decyzje. Z tego powodu analiza 
pragmatyczna kończy się w chwili przekazania do systemu informacji przez odbiorcę sygnałów.
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Oświecenie i Postmodernizm

Nieresponsywność Systemu jawi się jako oczywista aporia świata wielości. Rozróżnialność dyskursów 
koncentruje uwagę odbiorców na elementach zamkniętego zbioru formułowanych komunikatów. Okre-
śloność przekazu łączy się z (charakterystyczną dla społeczeństwa późnej nowoczesności) ciągłą zmianą 
(Deleuze [1986] (2006): 15). Zrozumienie istoty ustroju i granic automatyzacji Systemu wymaga po-
wrotu do Oświecenia, które uznamy za postmodernizm au rebour.

Oświecenie ugruntowało system, będący podstawą realizacji demokratycznych założeń (Derrida 
[1994] (2005): 305-306). Współczesne wyzwania nie wymagają ostatecznego uznania i  nieustannego 
opierania się na powszechnie przyjętej abstrakcji. Istotą ciągłej zmiany jest wzmacnianie (nadbudowywa-
nie) siły funktywów i wzbogacanie dyskursu – rozumianego jako proces komunikacji i komunikowalno-
ści konstruktów.

Społeczne funkcjonowanie prawa i  metodologię wykonywania władzy sprowadzimy do pojęcia 
etokracji. Rządy etyki lub etyka rządów występuje u Paul’a d’Holbacha i stanowi odpowiedź na wysoki 
poziom brutalizacji percepcji społecznej w  XVIII wieku. Pokazowe egzekucje uznawano za rozrywkę, 
charakteryzującą się rozmaitością kar. Etokratyczna krytyka podkreśla w takim postępowaniu wywyższe-
nie zbrodni i  niemożność budowania trwałych relacji jednostka-społeczeństwo. Niejednolitość sankcji 
wpływała na rozbieżności w interpretacji prawa. Następowała nobilitacja przestępstw popełnianych przez 
możnych, które określano realizacją interesów. Prawo karania było narzędziem silnych wobec słabych 
(Holbach [1776] (1979): 146-181).

Poruszona problematyka wskazuje negatywny przykład prywatyzacji sfery publicznej. Nie istniała 
solidarność, która wiąże się ze świadomością współtworzenia rzeczy wspólnej, oraz sprawiedliwość, gdyż 
jej wymiar zależy od społecznej akceptacji prawa. Zwróćmy uwagę, że system prawa nie był zdefiniowa-
ny. Z tego powodu nie możemy podjąć jego funkcjonalnej analizy. Prawo nie było komunikowalne. Nie 
istniał dyskurs inicjowany sygnałami przesyłanymi przez człon sterujący. Optymalnym rozwiązaniem by-
łoby uniezależnienie prawa od woli osób. Nawiązując do myśli Niklasa Luhmanna – autopojetyczność.

Społeczny przepływ sygnałów

Czy oświeceniowa diagnoza pozwoli wypracować Autonomiczny System Responsywny, reagujący na 
praktyczne wybory odbiorców przesyłanych sygnałów? Skoncentrujmy się na jakości przekazu. Sformali-
zowany porządek normatywny jest zdecydowanie mniej komunikowalny niż perswazja (Studnicki 1969: 
12-14). Korelacja stanu faktycznego z jednostkową preferencją włącza u odbiorcy komunikacyjną aktyw-
ność. Opisowa rozróżnienie alternatyw ułatwia modelowanie standardów, które – jak wiemy – pomagają 
orientować się względem otrzymywanych informacji.

Kontekst społeczny wynika z natury ludzkiej (Seem 2000: Introduction). Orientacja zaspokoje-
niowa odnosi się do spersonalizowanej oceny dążeń. Ludzka natura w chwili uświadomienia pragnienia, 
do którego realizacji musi dążyć, pomaga odrzucić analizę problemową i skupić się na procesie jako ca-
łości.

Paul d’Holbach rozróżnia naturę uporządkowaną i surową. (Holbach [1776] (1979): 189-190). 
Możemy przypisać dwie interpretacje.
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1. Powiązanie jusnaturalizmu z  pozytywizmem, czyli sprzężenie walidacyjnego obiektywi-
zmu z praktyczną subiektywizacją. W ten sposób obserwujemy wpływ natury na społeczny 
funkcjonalizm.

2. Niezależne od jusnaturalizmu prawo rządzące przyrodą – związane z biologią, powtarzal-
nością fizycznych zjawisk oraz psychiką ludzką. Nawet w pełni świadome działanie (pod 
wpływem wolnej woli) jest pierwotnie zdeterminowane, gdyż łączy się z  wyróżnionymi 
sferami.

Podział na naturę surową i uporządkowaną uznamy za próbę sublimacji skrajnego determinizmu 
przyrodniczego i teorii społecznej. Opisaną opozycję możemy traktować jako uźródłowienie (ale nie źró-
dło) prawa i strategii społecznego odbioru norm.

Nawiązując do Arystotelesa, Paul d’Holbach uznał, że podstawa etyki społecznej tkwi w Słowie 
i Tekście. Argumentacja powinna wskazywać powszechnie akceptowane normy. Tekst powinien porząd-
kować – pozwalać na konkretne odniesienie w chwili wątpliwości (postulat jasności i zupełności prawa). 
Właśnie Słowo i Tekst możemy połączyć, używając określenia Logos.

Logos jest powszechnie zrozumiałym schematem postępowania – uznanym kulturowo. Natomiast 
natura wyraża wewnętrzne odczucia – przemieszane ambicje umotywowane fizycznie i psychologicznie. 
Próba uporządkowania natury wiąże się z uniwersalnością przekazu i percepcji – pozorną jasnością, bę-
dącą efektem maskowania złożoności pojęć.

Dialektykę Oświecenia charakteryzowała skrajna racjonalizacja argumentów. Społeczne myślenie 
opierało się na znoszeniu konfliktu między rozumem czystym a empirycznym. Podejście postmoderni-
styczne oznacza nieustanną aktualizację układów odniesień. Zmienność funktywów prowadzi do interak-
tywnej konfrontacji, będącej podstawą kształtowania stanu rzeczy. Kalkulacyjna sprawdzalność ustępuje 
przed intuicyjną oceną odbieranych sygnałów. Sensibilia ograniczają percepcję do elementów doświad-
czalnych. Możliwość wyboru wiąże się z rozpoznawalnością sytuacji.

Aktualizacja i konsekwencje

Aktualizacja jest zmianą stanu rzeczy. Następuje względem przyjętych granic dyskursywnych i formy od-
powiadającej społecznej komunikowalności. Funkcjonalnym rozwiązaniem wydaje się tworzenie modeli 
porządkujących zmienne sygnały. W konsekwencji możemy mówić o cząstkowej responsywności syste-
mu, która polega na dopasowaniu podstaw norm do stanu wiedzy o adresacie.

Zauważmy, że ewolucja obrazu społecznego rozmyła opozycję jednostka-społeczeństwo. Pojawiła 
się społeczność, którą można rozumieć jako zorganizowaną zbiorowość i grupę autonomicznych jedno-
stek. Nadbudowa norm koncentruje się na grupie docelowej. Przesyłane sygnały muszą odpowiadać spo-
łecznej złożoności – wynikającej z rozbudowanych relacji między podmiotami i przedmiotami stosunków 
prawnych.

Automatyzacja rozwiązań normatywnych może prowadzić do efektu rozlewania się praktyk. Zło-
żoność relacji społecznych wynika z wielowymiarowości dyskursów. Powtarzalność funktywów nie gwa-
rantuje ich jednoznacznego wyprowadzenia z funkcji. W konsekwencji przechodniość praktyk jest uza-
leżniona od kontekstu i możliwości sprzężenia zwrotnego. Nieresponsywność systemu przypomina o ist-
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nieniu luk, które należy wypełniać intuicyjnie w toku dyskursu. Pełna koordynacja procesu komunikacyj-
nego nastąpi w chwili zastąpienia refleksyjności przez elastyczność praktyk i automatyzację  rozwiązań.

Metodologiczne badania mają ułatwić unifikację wielości. Z praktyk względnie podobnych moż-
na wypracować konstytutywną rację. Schemat przypomina rozumowanie redukcyjne, w którym (mając 
świadomość efektu) wybieramy jedną – najbardziej odpowiadającą interpretację stanu rzeczy (Bocheń-
ski 1992: 78). Aktualizacja i inne przekształcenia dyskursywne mogą zmienić standaryzację praktyczno-
-praktycznej relacji. Wówczas rolą ustroju byłoby redefiniowanie sytuacji. Brak autonomicznej odpowie-
dzi systemu (udzielanej odbiorcy sygnałów) powoduje powrót do rozwiązań opartych na uproszczonych 
schematach. Swoiste kalkowanie decyzji jest efektem rozlewania się praktyk (często nieodpowiadających 
lub nieaktualnych).

Innym dylematem funkcjonalnym pozostaje rozplenianie znaczeń. Pojęcia niejasne wymagają de-
rywacji. Problematyczne okazują się pojęcia istotnie sporne, których wystąpienie w dyskursie powoduje 
powstanie nowego dyskursu konfrontującego przeciwstawne znaczenia. Opisany przykład jest specyficz-
ną relacją Słownictwo-Praktyka konstytuowania się znaczeń. Fałszywość założenia o binarności opozy-
cji otwiera nową przestrzeń definiowania funkcjonalnego, czyli odpowiadającego demokracji dyskursu. 
Jednoczesne uznanie niespójności konstruktu pozostawia przestrzeń dla przyszłej dekonstrukcji, która 
ustali znaczenie wokół nowych suplementów. Logika suplementarności jest ostatecznym odrzuceniem 
opozycji, gdyż następnik pełni również funkcję suplementu (nadbudowy) poprzednika. (Derrida [1967] 
(1976): 140).

Proces komunikacji

Proces komunikacji odczytamy jako konfrontację dwóch pierwiastków dyskursywnych: marksistowskie-
go i nietzscheańskiego (Seem 2000: Introduction).

Pierwiastek marksistowski koncentruje się na nadbudowie, którą w opisywanym przypadku mo-
żemy podzielić na algorytmiczną i dyskursywną. Wypracowanie algorytmiczne łączy się z redukowalno-
ścią do ciągu praktyk koniecznych do wykonania zadania. Dyskursywne komunikowanie jest efektem 
doświadczanej powtarzalności i refleksji nad określonym stanem rzeczy. Nadbudowa wymaga przekro-
czenia tekstualności i przyjęcia systemowego odniesienia względem aktualizacji. Autonomia funktywów 
pozwala przekraczać granicę w celu interpretacji wartości zmiennych. Sposób postrzegania jest rezultatem 
skonstruowanego spektrum percepcji. Z tego powodu możliwość odniesienia istnieje w chwili uświado-
mienia konkretnego zdarzenia dyskursywnego. Potencjał elastycznej reakcji utożsamiamy z responsyw-
nością – warunkiem autonomii systemu.

Pierwiastek nietzscheański krytykuje podejście ex catedra, od którego wywodzi się skrajny in-
stytucjonalizm (Brandom [2008] (2012): 144-145). Społeczna interpretacja praktyk wpływa na efekt 
procesu kształtującego późniejsze odniesienia. Następuje algorytmizacja dyskursu, czyli podjęcie ciągu 
decyzyjnego w celu wypracowania zaktualizowanych rozwiązań. Instytucjonalizm wiąże się z aksjologicz-
nym orientowaniem celów, osiąganych za pośrednictwem akceptowanych praktyk. Możemy zauważyć, 
że rolą instytucji jest porządkowanie względem wzoru – sygnału przekazywanego przez człon sterujący. 
Precyzując, praktyka zinstytucjonalizowana jest raz na zawsze ustalona.
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Nowy instytucjonalizm opiera się na logice suplementarności. Instytucja staje się wyodrębnionym 
i stanowiącym funkcjonalną całość zespołem norm prawnych, który potrafi dopasować się do prędkości 
zmian w obrębie dyskursu. Koncentracja uwagi na zmienność sygnałów pozwala dostrzec istotę komuni-
kacji, czyli konsensualne zredefiniowanie zagadnienia. Instytucjonalną aktualizację odczytamy jako de-
konstrukcję, odrzucającą możliwość ostatecznej akceptacji struktury. Metodologią jest nadbudowywanie 
zmiennych suplementów – bez określenia zamkniętej całości, rozumianej jako ostateczne ustalenie granic 
komunikowalności. Wyjście od praktyki dyskursywnej pozwala odróżnić analityczny porządek przypi-
sujący pierwszeństwo tekstualności. Zautomatyzowana reakcja Systemu mogłaby być przetworzeniem 
praktyk komunikacyjnych w celu udzielenia odpowiedzi (zaktualizowanej względem dwóch wcześniej-
szych pełnych relacji). Projektowane sprzężenie określimy jako Praktyka-Słownictwo.

Aksjologiczna otwartość

Proces kształtowania współczesnego społeczeństwa wychodzi od aksjologicznej otwartości. Rozbieżno-
ści między sygnałami wartościującymi przekonują o braku możliwości wypracowania systemu jednoli-
tego i powszechnie uznanego. Wielość decyzyjnych odniesień wymaga podjęcia ryzyka już na poziomie 
standaryzacji. Analityczna klasyfikacja powinna założyć konfrontację możliwie największej liczby rozwią-
zań. Uznanie potencjalnej rozstrzygalności stanowi podstawę zbudowania Systemu autonomicznie re-
sponsywnego. Zastąpienie refleksyjności automatyzmem decyzyjnym wiąże się z koniecznością połącze-
nia rozwiązań prawnych z pełnym rozumieniem ciągu działań podejmowanych przez jednostkę. Reakcję 
maszyny utrudniałby kierunek społecznej zmiany obrazowany jako błądzenie podmiotów w labiryncie 
niepewności, w  którym każdą strategię można uznać za odpowiednią. Racjonalność wyboru ustępu-
je przed skutecznością. Ważenie alternatyw jest ograniczaniem perspektyw, gdyż optymalizacja jednej 
decyzji powoduje jej rozlewanie się na inne praktyki społeczne. W ten sposób powstaje społeczeństwo 
ryzyka. Społeczeństwo, które stworzyło homo optionis – człowieka wybierającego w  każdym aspekcie 
życia (Beck & Beck-Gernsheim 2001: 5). Życiowe doświadczenia budują tożsamość polegającą na nie-
ustannym upewnianiu się. Refleksyjna aktualizacja świadczy o atomizacji społeczeństwa i niespójności 
percepcyjnej jednostek. W społeczeństwie nie istnieje wyraźna perspektywa interpretacyjna pozwalają-
ca spójnie odczytywać sygnały członu sterującego. Różnorodność przekazu i  jego środków wpływa na 
multicentryczność źródeł orientowania się. Zauważmy, że każdy człowiek przekazuje otoczeniu informa-
cje, które stanowią podstawę komunikacji, czyli teraźniejszego szukania przyszłych rozwiązań w oparciu 
o doświadczenia czasu przeszłego. Niespójność percepcyjna jest skutkiem sprzężenia między zindywidu-
alizowanym systemem interpretacji (np. stanów faktycznych) a refleksją opartą na przesłankach płyną-
cych od innych. Koncentracja potencjału eksplanacji w czasie przyszłym staje się koniecznością związaną 
z brakiem możliwości strukturalnego łączenia różnorodnych systemów ocen.

Systemowe suplementowanie możemy połączyć z  dyskursem technicznym. Nie powinniśmy 
opierać się na przypisanej metodologii, tylko wypracować hybrydowy sposób nadbudowy pochodzącej 
z nieustannej aktualizacji. Gromadzenie danych pozwala badać efekty różnicowania sygnałów, które od-
działują na przepływ informacji. Powstanie autonomicznego systemu responsywnego jest uzależnione 
od odpowiedniego wykorzystania potencjału big data, czyli zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. 
Omawiana perspektywa zakłada elastyczność warunków ramowych. Sterowanie za pomocą norm musi 
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odwoływać się do kalkulacji społecznie podejmowanych strategii. Preferencyjne badanie big data kształ-
tuje diachroniczny i synchroniczny obraz procesów decyzyjnych. Ujęcie diachroniczne przedstawia ciąg 
decyzyjny jednostki w określonym czasie, koncentrując się na powtarzalności i odniesieniach standary-
zacji względem strategii. Synchroniczność dotyczy motywacji wyborów w podobnych sytuacjach, gdyż 
porównuje procesy decyzyjne różnych osób, które wskazały jednakowe rozwiązanie. Opisana algorytmi-
zacja dyskursu pozwala opierać prawo na dowodach, czyli czynić je skutecznym i akceptowalnym spo-
łecznie.

Systemowy odbiór społecznych komunikatów jest podstawą cybernetyki prawa. Automatyzacja 
reakcji na procesy decyzyjne otwiera nowe możliwości rozstrzygania sporów. Przełożenie faktów na ko-
munikowalne strategie jest specyficznym przykładem relacji Praktyka-Słownictwo. Rozważania nad świa-
domością automatów muszą odpowiadać w pełni autonomicznej zdolności responsywnej względem sta-
nu faktycznego. Autonomiczny System Responsywny potrzebuje dwóch odniesień w obrębie dyskursu. 
Pierwsze jest komplementarne względem trójstopniowej analizy, gdyż dotyczy osoby i sytuacji, o której 
ma rozstrzygać. Drugie odniesienie jest swoistą kontrolą wzorca – sygnału nadanego przez człon sterują-
cy. Techniki włączające sprzyjają skonstruowaniu optymalnej odpowiedzi. Zakłócenia sygnałów prowa-
dzą do fluktuacji big data. Nieustanny przepływ informacji transformuje również punkty odniesień. Czę-
sto początkowe założenie nie odpowiada praktyce komunikacyjnej prawa. Sposobem uniknięcia uchybu 
sygnałów komunikacyjnie istotnych jest budowanie sprzężeń między wszystkimi elementami dyskursu 
w celu wypracowania funkcjonalnej odtwarzalności podjętych praktyk.

Podsumowanie

Powstanie Autonomicznego Systemu Responsywnego doprowadziłoby do pełnej automatyzacji roz-
strzygnięć prawnych. Przestrzeń refleksyjności ustąpiłaby przed odpowiedzią zdolnej do dykursywnego 
uczestnictwa maszyny. Przekroczenie społecznej różni jest uzależnione od systemowego wykorzystania 
akumulowanych sygnałów. Funkcjonalna analiza przekonuje, że relacje między tekstualnością i praktyka-
mi otwierają nową perspektywę wielowymiarowej autonomii procesów komunikacyjnych. Postmoder-
nistyczna krytyka odrzuca ustalone punkty odniesień, koncentrując uwagę na ciągłej zmianie. Sposób 
podejmowania problemów społecznych wzmacnia przekonanie o niewystarczalności działań podejmo-
wanych przez ludzi. Trwająca aktualizacja dekonstruuje dyskurs. Następujące przekształcenia należy 
postrzegać jako samourzeczywistnianie się systemu. Autonomiczna responsywność jest nieuniknioną 
konsekwencją pełnej autopojetyczności. Uzależnienie procesów decyzyjnych od systemu łączy się z ko-
niecznością wypracowania zautomatyzowanej reakcji na podejmowane wybory. Zauważmy, że autore-
gulacja dyskursu (praktyk społecznych) wynika z  poziomu rozbudowania praktyk komunikacyjnych. 
Maszyna ucząca się nie naśladuje myśli ludzkiej, tylko rozstrzyga spory prawne w  oparciu o  interpre-
tację otrzymywanych sygnałów. Autonomiczny System Responsywny nie będzie ścisłym odpowiedni-
kiem sędziego. Potencjalnej tożsamości należy poszukiwać w samym akcie sądzenia, który podzielimy 
na dwie sfery. Sferę preferencyjnego badania komunikowalnych przesłanek, czyli podzielony na etapy 
proces cząstkowego decydowania na podstawie odbieranych sygnałów (nadawanych przez uczestników 
sporu oraz człon sterujący). Sferę nadbudowywania podjętych decyzji w celu ustalenia ostatecznego roz-
strzygnięcia. Autopojetyczność oznacza samowytwarzanie się systemów. Z tego powodu Autonomiczny 



212

System Responsywny musi być projektowany jako zbiór powiązanych operacyjnie podsystemów. Opera-
cyjność świadczy o trwałości, która przekłada się na powtarzalność konstruktów i strategii w nieustannie 
zmiennym dyskursie. Świadomość automatów pozostaje ambicją czasu przyszłego. Wyjście poza schemat 
wyłączności ludzkiej percepcji musi wyniknąć z autonomii sygnałów komunikacyjnych i decyzji maszyn 
– z połączenia dyskursów i algorytmów.
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