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Determinanty komunikacyjnego 
ujęcia dyskursu legislacyjnego

Legislacja w tradycyjnym myśleniu prawniczym bywa zazwyczaj pojmowana jako mo-
nolog posiadającej władcze kompetencje instytucji państwa. Skuteczna legislacja to taka, 
która odwołuje się do racjonalności instrumentalnej i przedkłada swoisty rachunek zysków 
i strat. W poniższym eseju zamierzam zastanowić się nad możliwością dialogowego, 
komunikacyjnego ujęcia legislacji.

W tytule niniejszego eseju posłużyłem się pojęciem dyskursu legislacyjnego, chociaż 
termin ten rzadko występuje w rozważaniach nad tworzeniem tekstów prawnych, gdyż 
częściej spotykane jest pojęcie „dyskursu prawodawczego”, odnoszące się raczej do 
ujęcia samej debaty parlamentarnej niż do całego procesu legislacji – powstawania teks-
tu prawnego1. Wydaje się zatem pożądane podjęcie próby eksplikacji pojęcia dyskursu 
legislacyjnego.

I. W badaniach nad dyskursem podkreślana jest wieloznaczność tego pojęcia i stanowią-
ce jej konsekwencje odmienne defi nicje2. Nie ulega wątpliwości, że pojęcie dyskursu 
funkcjonuje jako zdroworozsądkowe i tak rozumiane odnosi się zazwyczaj do zwykłego 
użycia języka w różnych sytuacjach. Tym znaczeniem pojęcia „dyskurs” posługujemy 
się, mówiąc na przykład o dyskursie określonego polityka, gdy mamy na myśli określony 
sposób wypowiadania się i argumentowania. Niekiedy potoczne pojęcie dyskursu będzie 
stosowane na określenie nie tyle jakiegoś sposobu wypowiadania się czy użycia języka, ile 
na określenie zbioru głoszonych poglądów czy idei – w tym sensie na przykład mówimy 
o dyskursie neoliberalizmu3. Jak podkreśla T.A. van Dijk, w badaniach nad dyskursem 
zmierzających do jego teoretycznego ujęcia z reguły wykraczamy poza potoczne okreś-
lenia. Punktem wyjścia jest ujęcie dyskursu jako aktu użycia języka. Oczywiście takie 
ujęcie dla sformułowania teoretycznej defi nicji dyskursu jest dalece niewystarczające, 

1 A. Bierć, Procedura prawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 32.
2 T.A. van Dijk Badania nad dyskursem, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie 

A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, t. 2, s. 1022, a także L.M. Nijakowski, Her-
meneutyka i teoria dyskursu – wstęp, [w:] tamże, s. 996 i n.

3 Tamże, s. 1021. 
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dlatego też w celu jej sformułowania sięga się po elementy funkcjonalne wyznaczające 
określone zdarzenie komunikacyjne. Tak rozumiany dyskurs oznacza,

że ludzie używają języka, by przekazywać różne idee i przekonania (lub by wyrażać emocje). 
Robią to zaś w ramach wyznaczonych przez przebieg bardziej złożonych sytuacji społecznych, 
np. takich jak rozmowa z przyjaciółmi, rozmowa telefoniczna, lekcja w klasie szkolnej, rozmowa 
kwalifi kacyjna, wizyta u lekarza, pisanie lub czytanie wiadomości. Przykłady te sugerują, że 
[...] uczestnicy komunikacji robią coś, co wykracza poza poziom przekazywania przekonań: 
wchodzą w interakcje4.

Takie ujęcie dyskursu w badaniach zmierzających do jego zdefi niowania pozwala na 
wyróżnienie trzech podstawowych wymiarów pojęcia dyskursu, a mianowicie:

a) użycia języka,
b) przekazywania idei, oraz
c) interakcji w sytuacjach społecznych.
Analiza dyskursu ma dostarczyć zintegrowanego opisu wskazanych trzech wymiarów 

komunikacji.
Przedstawione wstępne określenie dyskursu, przez określenie jedynie perspektyw roz-

ważania tego pojęcia niepretendujące do roli defi nicji, pokazuje jednak, jak szeroko może 
być dyskurs ujmowany, jak wieloaspektowe jest to pojęcie5. Tego rodzaju szerokie ujęcie 
dyskursu przez charakterystykę wymiarów zdarzenia komunikacyjnego jest niewątpliwie 
wygodne dla określenia skali i zróżnicowania zamiarów badawczych, jakie mogą być i są 
podejmowane wobec różnorodnych występujących praktycznie dyskursów. Jednakże takie 
szerokie ujęcie wydaje się mało przydatne dla charakterystyki dyskursu konkretnego6. 
Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że czynniki należące do poszczególnych 
wymiarów, w jakich ujmowany może być dyskurs pojmowany abstrakcyjnie, występują 
z różnym nasileniem w różnych dyskursach konkretnych. I tak na przykład interakcje 
w różnych sytuacjach mogą być różnego rodzaju (od bardziej do mniej formalnych), 
mogą również, niezależnie od ich charakterystyki, występować w różnym nasileniu. 
Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w odniesieniu do drugiego wymiaru 
ujęcia dyskursu – idee, przekonania będą przekazywane w różnych dyskursach czy nawet 
w różnych typach dyskursów z różną mocą, z różnym nasileniem. Można sobie wyobrazić 
dyskursy bardzo zideologizowane, dyskursy, w których posługujemy się głównie racjami 
etycznymi, ale także dyskursy czysto emocjonalne, w których często trudno się dopatrzeć 
jakiegokolwiek przekazu idei.

Z punktu widzenia dyskursu legislacyjnego wydaje się niezbędne uwzględnienie roli 
tekstu prawnego. Kwestia relacji pomiędzy tekstem a dyskursem jest dyskusyjna, zarówno 
w rozmaitych koncepcjach dyskursu, jak i w teorii prawa. W teorii dyskursu wskazuje się, 
że rozmaite formy użycia języka nie ograniczają się jedynie do języka mówionego, ale 

4 Tamże.
5 Teza taka jest podzielana także przez W. Cyrula: „The contemporary theory of discourse assumes its 

broad interpretation”, Between Discourse and Legal Text, [w:] Legislation in Context: Essays in Legispru-
dence, ed. L.J. Wintgens, Ashgate 2007, s. 44.

6 Podkreśla to zresztą jeden z analityków dyskursu T.A. van Dijk, pisząc: „Powinniśmy jednak zdawać 
sobie sprawę z teoretycznej różnicy między abstrakcyjnym znaczeniem »dyskursu«, kiedy odnosimy się do 
pewnego ogólnego typu zjawisk społecznych, a znaczeniem określonym, kiedy to mamy na myśli konkretną 
próbkę tekstu lub wypowiedzi”. T.A. van Dijk, dz. cyt., s. 1023.
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obejmują także teksty. Wprawdzie liczne badania nad dyskursem poświęcone są przede 
wszystkim językowi mówionemu, jednak akceptowane jest włączenie w obręb pojęcia dys-
kursu również teksów pisanych7. Konsekwencją akceptacji rozszerzenia pojęcia dyskursu 
także o teksty pisane jest w istocie rzeczy wyróżnienie jego dwóch odmian. Podkreśla się 
zwłaszcza, że wypowiedzi mówione stanowią zwykle pewien rodzaj interakcji angażującej 
użytkowników języka w danej sytuacji komunikacyjnej. Wypowiedzi pisane natomiast 
wydają się raczej produktami działań werbalnych aniżeli samymi interakcjami. Z drugiej 
strony są wskazywane podobieństwa pomiędzy komunikacją mówioną a komunikacją 
pisemną. Powstaje zatem kwestia, czy odmienności pomiędzy dyskursem komunikacji 
pisanej i komunikacji mówionej są tego rodzaju, że uzasadniają wyróżnienie dwóch ty-
pów dyskursu. Wprawdzie nie możemy utożsamić interakcji zachodzących w dyskursie 
komunikacji mówionej i pisemnej, zarówno co do ich charakterystyki socjologicznej oraz 
psychologicznej, jak i co do rodzaju aktywności uczestników, ale „nie znaczy to bynaj-
mniej, że czytając i rozumiejąc teksty są [uczestnicy – przyp. mój K.P.] mniej aktywni niż 
uczestnicy komunikacji ustnej”. Zatem podobieństwa obu trybów komunikacji sprawiają, 
że można usprawiedliwić objęcie ich jednym pojęciem dyskursu8.

Szerokie rozumienie dyskursu nie zawsze bywa akceptowane. W. Cyrul, uznając 
dyskusyjność i pojęciową chwiejność zaliczenia do dyskursu obu trybów komunikacji, 
redukuje pojęcie dyskursu wyłącznie do aktu komunikacji werbalnej i wyklucza tekst 
z obszaru pojęciowego dyskursu. Argumenty przemawiające za tym stanowiskiem są 
różnorodnej natury, począwszy od powołania się na tradycyjne stanowisko teorii prawa, 
poprzez argumenty przemawiające za odmiennością tekstu jako aktu komunikacji pisanej, 
aż po argumenty za pojęciową i genetyczną odrębnością dyskursu i tekstu9. Analiza opo-
zycji tekst i dyskurs pozwala na ujęcie roli, jaką odgrywają dyskurs oraz tekst w procesie 
tworzenia prawa. 

Zamiarem, jaki chciałbym zrealizować w tym eseju, jest wprowadzenie takiego 
uporządkowania, które umożliwi opisanie przynajmniej niektórych własności dyskursu 
legislacyjnego oraz niektórych determinant komunikacyjnego ujęcia tego dyskursu. Im-
pulsem do podjęcia takiej próby stała się konstrukcja zaproponowana przez W. Cyrula. 
Postulując wyłączenie z obszaru dyskursu tekstu prawnego oraz przeciwstawiając tekst, 
a w szczególności tekst prawny – dyskursowi, powołuje on między innymi argument 
o dialogowym charakterze dyskursu i monologowym charakterze tekstu, w tym tekstu 
prawnego10. Nie ulega wątpliwości, że zarówno monolog, jak i dialog stanowią zdarzenia 
komunikacyjne11, ale jeśli na te dwa typy zdarzeń nałożymy jeszcze różne tryby, w ja-
kich zdarzenia te mogą być realizowane, takie jak komunikacja pisemna i werbalna, to 
otrzymamy całkiem skomplikowany obraz. Okazuje się bowiem, że tekstom (a zwłaszcza 
tekstom prawnym) o wiele łatwiej jest przypisać monologowy charakter, nawet jeśli sta-

7 Tamże, s. 1021.
8 Tamże, s. 1022. Wymaga jednak podkreślenia, że autor tej tezy uznaje także metodologiczne zróżnico-

wanie obu trybów komunikacji, zaznaczając, że „badanie tekstu skłania się raczej w stronę opisu (abstrakcyj-
nych) struktur dyskursu pisanego jako utrwalonego przedmiotu, podczas gdy rozważania nad wypowiedzią 
w większym stopniu koncentrują się na dynamicznych aspektach spontanicznej interakcji”, dz. cyt., s. 1039.

9 W. Cyrul, dz. cyt., s. 44.
10 Tamże, s. 49–50.
11 O pojęciu dialogu i monologu z punktu widzenia komunikacyjnego zob. M. Zirk-Sadowski, Prawo 

a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998, s. 77.
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nowią one efekt dialogu. Natomiast równie łatwe jest ujmowanie komunikacji werbalnej 
jako dialogu, zwłaszcza jeśli jest to forma komunikacji interaktywnej społecznie, chociaż 
werbalne monologi (na przykład przemówienia polityków) są równie częste. W moim 
przekonaniu trafne i bardziej obiecujące jest ujęcie, w którym traktujemy tekst i akt wer-
balny jako różne, ale równie ważne zdarzenia komunikacyjne. Zatem dyskurs to każde 
zdarzenie komunikacyjne niezależnie od jego charakteru. Wobec tego powstaje pytanie, 
czy indywidualny monolog także stanowi takowe zdarzenie komunikacyjne. Oczywiście 
tak, ale w określonym rozumieniu pojęcia „komunikacyjny”. Posługując się pojęciem 
„komunikacyjny”, możemy mieć na myśli przynajmniej dwa znaczenia – po pierwsze 
komunikowanie się z kimś, dialogowy charakter dyskursu, a po drugie komunikowanie 
czegoś komuś – monologowy charakter dyskursu. Każde użycie języka w celu dokonania 
jakiegoś przekazu stanowi przypadek posłużenia jakimś dyskursem na określonym pozio-
mie w określonym kontekście. To, czy dyskurs ten ma charakter monologu czy dialogu, 
charakter instrumentu do osiągania celów społecznych, politycznych czy jakichkolwiek 
innych, czy też jest pozbawiony takiego charakteru, nie ma znaczenia dla uznania takich 
zdarzeń za zdarzenia komunikacyjne. Wprawdzie charakterystyka takich zdarzeń będzie 
obrazowała istotne różnice pomiędzy nimi, różnice widoczne w różnych kontekstach, 
w jakich zdarzenia te będą ujmowane, jednakże nie ma to wpływu na wyłączanie z obszaru 
dyskursu jakichkolwiek zdarzeń komunikacyjnych, niezależnie od ich charakterystyki. Za-
tem dyskurs legislacyjny może być ujmowany zarówno jako monolog o instrumentalnym 
charakterze narzucający określone decyzje prawodawcze, jak i jako dialog zmierzający 
do uzgodnienia wspólnej decyzji prawodawczej.

II. Powyższe omówienie pojęciowych kontrowersji wokół dyskursu pokazuje, że po-
przestanie na tym poziomie dyskusji bez wprowadzenia bardziej precyzyjnych narzędzi 
nie umożliwia pogłębionej charakterystyki dyskursu legislacyjnego. W szczególności 
niezbędne jest wprowadzenie pojęcia sytuacji komunikacyjnej rozumianej jako sytuacja 
socjolingwistyczna. W polskiej literaturze fi lozofi cznoprawnej analiza języka prawnego 
odwołująca się do pojęcia sytuacji komunikacyjnej rozumianej jako sytuacja socjolin-
gwistyczna została przeprowadzona przez T. Gizberta-Studnickiego12. Podjęta przez nie-
go próba zbadania wpływu sytuacji socjolingwistycznych na właściwości wypowiedzi 
w tych sytuacjach formułowanych prowadzi do twierdzenia, że z uwagi na nieskończoną 
możliwość wystąpienia różnych sytuacji i ich kombinacji charakterystyka sytuacji so-
cjolingwistycznych powinna się ograniczać do określonej liczby typów. Konstrukcja 
takiej typologii sytuacji socjolingwistycznych odwoływać się może do „wyodrębnienia 
składników sytuacji socjolingwistycznych powtarzających się w każdej z nich”13. Źródłem 
większości różnych propozycji wyróżnienia elementów sytuacji socjolingwistycznej jest 
ujęcie pochodzące od R. Jakobsona, zmodyfi kowane przez D. Hymesa14. To ujęcie zmo-
dyfi kowane z kolei przez T. Gizberta-Studnickiego (przez redukcję dwóch składników 

12 T. Gizbert-Studnicki Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Warszawa–Kraków 1986.
13 T. Gizbert-Studnicki, dz. cyt., s. 45.
14 Tamże, zob. także A. Piotrowski, M. Ziółkowski, dz. cyt., s. 134; R. Jakobson, Poetyka w świetle 

językoznawstwa, [w:] Współczesne teorie badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, Kraków 1972, 
s. 27; D.H. Hymes, Ethnography of Speaking, [w:] Readings in the Sociology of Language, wyd. J. Fishmann, 
Paris 1968, s. 46.
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sytuacji wedle propozycji Jakobsona/Hymesa z rozmaitych względów nietraktowanych 
jako niezbędne) odwołuje się do następującego zbioru składników sytuacji socjolingwi-
stycznej:

„(1) Nadawca, (2) Odbiorca, (3) Kanał, (4) Pole tematyczne, (5) Kontekst społeczny”15.
Interesującą próbę zastosowania pojęcia sytuacji socjolingwistycznej w analizie rozu-

mienia, porozumienia i interpretacji podjął M. Zieliński. W jego ujęciu sytuacja komu-
nikacyjna, jaka powstaje pomiędzy odbiorcą i nadawcą określonego komunikatu, może 
zostać opisana przez następujący schemat:

nadawca (N) → komunikat nadany (KN) → wyrażenie (W) 
→ komunikat odebrany (KO) → odbiorca (O)16. 

Pierwsza cześć tego schematu, obejmująca takie elementy, jak nadawca, komunikat 
nadany oraz wyrażenie, dotyczy operacji składających się na proces redagowania tekstu 
prawnego, druga natomiast, obejmująca wyrażenie, odbiorcę i odebrany przez niego 
komunikat, to proces rozumienia (i zapewne interpretacji) tekstu prawnego. 

Porównanie schematu komunikacji językowej z określeniem sytuacji socjolingwistycz-
nej skłania do refl eksji. Wydaje się bowiem, że pomiędzy obiema sytuacjami zachodzi 
istotna analogia, zwłaszcza że zmierzają one do ujęcia określonego procesu (czynności) 
dziejącego się pomiędzy uczestnikami aktu komunikacji językowej. Analogia taka jest 
jednak w moim przekonaniu pozorna. Wspólny dla obu sytuacji komunikacyjnych jest 
ich socjolingwistyczny charakter, co oznacza, że obie sytuacje (chociaż opisane w różny 
sposób) są sytuacjami tego samego typu. Charakterystyka nadawcy tekstu prawnego i od-
biorcy tego tekstu z punktu widzenia rozumienia, a zwłaszcza zrozumienia gwarantującego 
porozumienie pomiędzy uczestnikami dyskursu, wymaga uwzględnienia pozostałych 
składników sytuacji socjolingwistycznej. Podkreślenia wymagają jednak istotne różnice 
w charakterystykach obu sytuacji komunikacyjnych.

Odmienności w określeniu składników obu porównywanych sytuacji socjolingwistycz-
nych są wyraźnie widoczne nawet przy pobieżnym oglądzie17. W szczególności schemat 
sytuacji socjolingwistycznej opisany przez M. Zielińskiego obejmuje takie składniki, jak 
„komunikat nadany”, „wyrażenie”, „komunikat odebrany”. Wprawdzie autor nie objaśnia 
wprost, jak należy pojmować desygnaty pojęć komunikatów – zarówno nadanego, jak 
i odebranego, ale kontekst rozważań o rozumieniu, a zwłaszcza „porozumieniu” pomiędzy 
nadawcą a odbiorcą komunikatu skłania do tezy, że przedmiot ten stanowi tekst prawny. 

15 T. Gizbert-Studnicki, dz. cyt., s. 46.
16 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki, Warszawa 2006, s. 49; zob. także J. Wrób-

lewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990, s. 52–55 
oraz 98–101.

17 Z uwagi właśnie na te różnice powstać mogą wątpliwości wobec uznania sytuacji komunikacyjnej 
opisanej przez M. Zielińskiego za sytuację socjolingwistyczną. Niezależnie od innych argumentów wydaje 
się jednak, że sam autor ją za takową uznaje, potwierdzenie tego stanowiska znaleźć można w charakterysty-
ce elementów sytuacji odnoszących się zwłaszcza do nadawcy komunikatu, które odpowiadają składnikom 
sytuacji socjolingwistycznej określonym przez T. Gizberta-Studnickiego jako „kontekst społeczny”, „pole 
tematyczne” oraz „kanał komunikacyjny”, por. M. Zieliński, dz. cyt., s. 51, a w szczególności punkty 1), 2) 
oraz 3) charakteryzujące ustawodawcę. 
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Z jednej strony tekst prawny nadany, z drugiej zaś – odebrany18. Przy takim ujęciu powstaje 
oczywiście pytanie, czy tekst prawny nadany oraz tekst prawny odebrany to ten sam tekst 
prawny, jeśli tak, to co przemawia za wyodrębnieniem takich dwóch kategorii tekstów, 
natomiast jeśli nie – to na czym polega różnica pomiędzy tekstem prawnym nadanym 
a tekstem odebranym. Na tak postawione pytanie koncepcja M. Zielińskiego nie udziela 
odpowiedzi. W moim przekonaniu takiej odpowiedzi upatrywać można w ingerencji 
interpretatora w tekst, polegającej chociażby na wstępnym jego rozumieniu związanym 
w ogóle z rozumiejącym postrzeganiem tekstu. Jeśli tak ująć źródło różnicy w określeniu 
tekstu prawnego, to powiedzieć możemy, że tekst prawny nadany to efekt ustawodawczej 
sytuacji socjolingwistycznej – tekst w takiej formie, w jakiej został opublikowany, bez 
jakiejkolwiek ingerencji interpretacyjnej. Natomiast tekst prawny odebrany – to tekst 
odczytany (i li tylko w tym sensie odebrany) – a zatem tekst po dokonaniu wstępnej 
(polegającej na odczytaniu) ingerencji interpretacyjnej.

Zatem w istocie rzeczy schemat „przekazywania komunikatów językowych” pomię-
dzy ich nadawcą (twórcą tekstu prawnego) a odbiorcą – w szerokim rozumieniu adresata 
tekstu prawnego – dotyczy nie jednej sytuacji socjolingwistycznej, lecz dwóch różnych 
sytuacji socjolingwistycznych. 

Pierwsza z tych sytuacji to sytuacja nadawania komunikatu przez nadawcę, czyli sy-
tuacja konstrukcji (tworzenia) tekstu prawnego. Szczególny charakter tego typu sytuacji 
socjolingwistycznych polega na tym, że

odbiorca nie jest wyróżniony z uniwersum, a w szczególności nie jest lingwistycznie odróżniona 
rola odbiorcy, dla którego wypowiedź jest przeznaczona, i ewentualnie innych osób, które się 
z wypowiedzią zapoznają19.

Druga sytuacja socjolingwistyczna to odbieranie komunikatu przez odbiorcę. Ta sy-
tuacja z kolei jest sytuacją interpretacyjną i zależnie od funkcji pełnionej przez odbiorcę 
tekstu może polegać na zwykłej percepcji tekstu (rozumiejącym odczytaniu go) bądź 
też na jego zaawansowanej interpretacji w celu zrozumienia komunikatu ustawodawcy.

Składnikami obu tych sytuacji socjolingwistycznych są zarówno nadawca, jak i od-
biorca oraz sformalizowana więź społeczna ich łącząca, którą przedstawić można jako 
stosunek władzy nadawcy tekstu nad jego odbiorcą. Właśnie pojęcie władzy państwowej 
determinuje ramy instytucjonalne funkcjonowania tekstów prawnych, gdyż „prawodawca 
jest organem państwa”, a „teksty prawne są jednym z instrumentów, którymi posługuje się 
władza państwowa”20. Zatem w sytuacji socjolingwistycznej tworzenia tekstu prawnego 
i jego nadawania jako komunikatu prawodawcy nadawca tekstu antycypuje pewne założe-
nia co do odbiorcy tegoż tekstu, natomiast w interpretacyjnej sytuacji socjolingwistycznej 
odbiorca (interpretator) przyjmuje określone założenia co do charakterystyki nadawcy 
tekstu (prawodawcy).

Decydujący argument za ujęciem procesu tworzenia tekstu prawnego i procesu jego 
interpretowania jako odrębnych sytuacji socjolingwistycznych tkwi jednak w moim prze-

18 O takim pojmowaniu przedmiotu „komunikatu” świadczyć może chociażby następujący fragment: 
„Jakże zatem trudne do uzyskania jest porozumienie między ustawodawcą jako nadawcą tekstu prawnego 
[podkr. moje K.P.] a odbiorcą tego tekstu”, tamże.

19 T. Gizbert-Studnicki, dz. cyt., s. 54. 
20 Tamże, s. 57.
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konaniu w tym elemencie sytuacji socjolingwistycznej, który został określony mianem 
kontekstu społecznego.

III. Okoliczność, że dyskurs ujmowany jako zdarzenie komunikacyjne ma charakter 
kontekstowy, jest współcześnie powszechnie podkreślana w badaniach nad dyskursem. 
W metodologii analizy dyskursu podkreśla się funkcjonowanie mniej lub bardziej po-
wszechnie akceptowanych przez badaczy norm, stanowiących zasady analizy dyskursu, 
to jest swoistą metodykę analizy dyskursu21. Zasady te dotyczą w istocie rzeczy anali-
zy każdego z elementów sytuacji socjolingwistycznej, tak uczestników sytuacji, czyli 
nadawcy i odbiorcy, jak kanału przekazu informacji, pola tematycznego czy kontekstu 
społecznego. Zatem rzetelny i pełny opis dyskursu legislacyjnego powinien zostać do-
konany w odniesieniu do każdego z nich. Opis taki przekraczałby z pewnością ramy 
przewidziane dla tego opracowania. Dlatego też zamierzam skoncentrować uwagę na 
kontekście społecznym dyskursu, a w szczególności na proceduralnych warunkach pro-
wadzenia dyskursu legislacyjnego z perspektywy sprzyjania – bądź nie – dialogowym, 
interakcyjnym społecznie trybom komunikacji. 

Zarówno w starszych opracowaniach, jak i w pracach współczesnych podkreśla się 
bądź niejasność pojęcia „kontekstu”, bądź jego wieloznaczność22. We współczesnych 
analizach dyskursu zasada odnosząca się do analizy kontekstowej pokazuje, o jakiej skali 
wieloznaczności mówimy:

Dyskurs powinno się studiować jako konstytutywną część kontekstów lokalnych i globalnych, 
społecznych i kulturowych. Teksty i wypowiedzi na wiele sposobów sygnalizują swoje zna-
czenie sytuacyjne i dlatego należy wnikliwie obserwować i analizować struktury kontekstu 
(w tym także ujmując je jako konsekwencje samego dyskursu): okoliczności, uczestników 
oraz ich komunikacyjne i społeczne role, cele, społecznie istotną wiedzę, normy i wartości, 
struktury instytucjonalne i organizacyjne itd. Mimo że znaczenie analizy kontekstualnej jest na 
ogół uświadamiane, zasada ta pozostaje, niestety, bardziej w sferze postulatów, niż realizacji23.

Niezależnie od postulatywnego charakteru analizy kontekstualnej samo wyliczenie 
perspektyw badawczych kontekstu ujawnia jego wieloaspektowość. W tym stanie rzeczy 
akceptowana w teorii prawa teza, że prawodawca w procesie tworzenia tekstu prawnego 
zakłada określoną wiedzę odbiorcy tego tekstu, wydaje się tezą minimum. W takim ujęciu 
kontekst tekstów prawnych stanowiłaby wiedza, jaką prawodawca zakłada u tych, do 
których teksty są kierowane. Przykład takiego minimalnego ujęcia kontekstu dyskursu 
legislacyjnego może stanowić następujące wyliczenie elementów kontekstu: 

21 T.A. van Dijk, dz. cyt., wymienia wiele zasad analizy dyskursu, takich jak skierowanie uwagi badaw-
czej na teksty i wypowiedzi występujące w naturalnych sytuacjach, zasadę analizy dyskursu jako interakcji 
werbalnej, traktowanie dyskursu jako społecznego działania uczestników, zasadę autonomii uczestników 
dyskursu, ujmowanie dyskursu sekwencyjnie i linearnie, konstrukcyjność polegająca na budowaniu struktur 
hierarchicznych, zasada analizy znaczenia wypowiedzi, akceptacja dla wielopoziomowości i wieloaspek-
towości dyskursu, zasada analizy reguł języka, dyskursu i komunikacji, zasada analizy wykorzystywanych 
strategii mentalnych i interakcyjnych oraz zasada analizy mechanizmów kognitywnych warunkujących re-
prezentacje użytkowników języka.

22 T. Gizbert-Studnicki, dz. cyt., s. 84: „określenie »kontekst« jest wysoce niejasne. Niełatwo jest przy 
tym uporządkować rozmaite intuicje znaczeniowe, związane z tym określeniem, gdyż rzadko bywa ono de-
fi niowane”.

23 T.A. van Dijk, dz. cyt., s. 1043.
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1)  wiedza dotycząca ogólnych właściwości świata społecznego i prawidłowości nim rządzą-
cych,

2)  wiedza dotycząca wartości akceptowanych w społeczeństwie, w którym prawo funkcjonuje, 
a przede wszystkim wartości akceptowanych przez grupę (klasę, warstwę) rządzącą,

3)  wiedza o ogólnych właściwościach prawa, jego funkcjach i cechach, granicach skuteczności 
jego oddziaływania,

4)  wiedza dotycząca przyjętych reguł interpretacji tekstów prawnych oraz reguł inferencyjnych, 
na których oparte są wnioskowania prawnicze,

5)  wiedza dotycząca innych tekstów prawnych należących do danego systemu prawa,
6)  akceptowana koncepcja źródeł prawa danego systemu24.

Powyższe ujęcie typologii elementów kontekstu wydaje się ujęciem idealizacyjnym, co 
oznacza, że powyższa typologia nie przesądzi tego, jakie konkretnie przekonania będą po-
trzebne w celu zrozumienia konkretnego tekstu. Zaletą typologii elementów kontekstu jest 
wskazanie przynajmniej niektórych aspektów kontekstualnych tworzenia tekstu prawnego, 
wadą natomiast jest idealizacyjny charakter tej typologii, polegający przede wszystkim 
na tym, że wszystkie aspekty kontekstu traktujemy jako założenie przyjmowane przez 
wyidealizowanego prawodawcę. Takie ujęcie sprzyja monologowemu, instrumentalnemu 
trybowi komunikacji. Z jednej strony mamy do czynienia z prawodawcą, który zakłada 
określoną wiedzę potencjalnego odbiorcy tekstu, z drugiej strony występuje interpretator, 
który zakłada określony kontekst funkcjonowania prawodawcy. Prawodawca może więc 
śmiało posłużyć się dyskursem monologowym, traktując go instrumentalnie, jeśli tylko 
uwzględnia kontekstualne ograniczenia dyskursu. 

Warto jednak zauważyć, że w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych tworzenia 
prawa aspekty kontekstu będą wchodziły w liczne i różnorodne relacje. Związki te są 
rozmaitej natury i wraz z elementami symbolicznymi oraz instytucjonalnymi tworzą 
kulturę prawną. Zatem kontekst z perspektywy konkretnych procesów tworzenia prawa 
to uświadomiony, bądź nie, udział kultury prawnej w tworzeniu tekstu. W szczególno-
ści istotnym elementem kultury prawnej jest akceptacja dla określonego paradygmatu 
interpretacyjnego. Paradygmat interpretacyjny określić można jako kulturowo wyzna-
czoną wspólnotę przekonań, to jest wspólnotę wartości i rozumienia zasad wartości te 
wyrażających25. Funkcjonowanie paradygmatu interpretacyjnego w kulturze prawnej 
społeczeństw ujawnia się przede wszystkim w ten sposób, że określone sposoby rozu-
mienia i interpretacji tekstów prawnych są akceptowane społecznie, a w szczególności 
instytucjonalnie, to jest przez instytucje, które w danej kulturze prawnej są powołane do 
formułowania interpretacji prawa. Interpretacje tekstów powstające w dyskursie interpreta-
cyjnym sądów, a w szczególności dyskursie interpretacyjnym sądów wyższych, takich jak 
Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy czy Naczelny Sąd Administracyjny, są oparte na 
wspólnych przekonaniach, wartościach i wyrażających je zasadach. Wspólnota wartości 
i zasad nie jest ograniczona instytucjonalnie w tym sensie, że dotyczy jedynie wskazanych 
instytucji sądowych, wspólnota ta jest charakterystyczna dla całej społeczności prawni-

24 T. Gizbert-Studnicki, dz. cyt., s. 87–88. 
25 Tamże, s. 89: „Istnienie paradygmatu interpretacyjnego jest objawem akceptacji w ramach kultury 

prawniczej pewnego wspólnego zespołu przekonań i wartości. Właśnie te przekonania i wartości stoją u pod-
staw powszechnych dyrektyw interpretacyjnych i inferencyjnych”.
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ków26 biorących udział w dyskursie interpretacyjnym, chociaż istotnie znaczący stopień 
oddziaływania dyskursu interpretacyjnego sądów wyższych na pozostałych uczestników 
dyskursu nie ulega wątpliwości. Podobnie jak nie ulega wątpliwości rola Trybunału Kon-
stytucyjnego w dyskursie interpretacyjnym, zarówno jako negatywnego ustawodawcy, 
jak i wyznaczającego rozumienie oraz zakres zasad wyrażających wartości konstytucyjne, 
czyli ustalającego wzorce konstytucyjne. Ustalenia konstytucyjnych wzorców zasad czę-
sto polegają na rozstrzygnięciu ich konfl iktu w konkretnych przypadkach. Suma takich 
rozstrzygnięć ustanawia zakres wzorca danej zasady konstytucyjnej. W konsekwencji 
podkreślenia wymaga potrzeba dynamicznego ujęcia dyskursu interpretacyjnego. Sam 
dyskurs interpretacyjny jest bowiem zmienny, bo zmienne są konteksty jego występowa-
nia, bo historycznie zmienna jest kultura prawna społeczeństwa, a w rezultacie zmianom 
podlega także paradygmat interpretacyjny. Zatem wzorce zasad konstytucyjnych nigdy nie 
zostaną ustalone. Mogą one być stale doskonalone, ustalane, ale nie ustalone. Jeśli jeden 
ze sposobów ustalenia wzorca zasad konstytucyjnych polega na rozstrzygnięciu konfl iktu 
zasad występującego w jakimś konkretnym przypadku, to potencjalnych konfl iktów może 
powstać nieskończenie wiele. Choćby z tego powodu ostateczne ustalenie abstrakcyjnego 
wzorca jakiejkolwiek zasady konstytucyjnej nie jest możliwe. 

Dla dyskursu legislacyjnego rolę zasady dyskurs ten organizującej, wyznaczającej 
sposób jego prowadzenia, pełni zasada państwa prawnego czy jej odpowiednik w pań-
stwach o anglosaskiej kulturze prawnej – rule of law27. Zakres, rozumienie, innymi słowy, 
wzorzec konstytucyjnej zasady państwa prawnego stale jest kształtowany w orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego – jest to zatem wzorzec o dynamicznym, zmiennym cha-
rakterze. Na tym właśnie polega największa trudność w konstrukcji komunikacyjnego, 
w sensie dialogowym, dyskursu legislacyjnego – trudność w ujęciu kulturowo zmiennego, 
dynamicznego wzorca, zmiennego paradygmatu interpretacyjnego w sformalizowanym 
i tradycyjnie monologowym dyskursie legislacyjnym.

Przezwyciężenie tej trudności bądź przynajmniej jej złagodzenie może być ułatwione 
przez odpowiednie ukształtowanie procedury tworzenia tekstów prawnych. Nie ulega 
wątpliwości, że procedury tworzenia tekstów prawnych od fazy ich projektowania aż 
po fazę ich uchwalania, podpisywania i publikacji są procedurami sformalizowanymi. 
W istocie rzeczy procedury tworzenia tekstów prawnych stwarzają warunki i ramy, w ja-
kich dyskurs legislacyjny może być prowadzony. Zatem konstrukcja procedury, w jakiej 
toczy się dyskurs legislacyjny, będzie przesądzała o dialogowym bądź monologowym 
charakterze dyskursu, mniejszej bądź większej możliwości uwzględnienia kulturowego 
paradygmatu interpretacyjnego. Polska procedura tworzenia tekstów prawnych jest ure-
gulowana w aktach o różnej randze (Konstytucja, ustawy, uchwały Sejmu, Senatu czy 
rozporządzenia Rady Ministrów). Z perspektywy formalnej zgodności ze standardami 
europejskimi procedura ta jest akceptowalna. Powstaje pytanie, skąd zatem w rapor-
tach Rady Legislacyjnej stale jest podkreślany stan kryzysu legislacyjnego objawiający 
się nie tylko nadmierną liczbą tworzonych tekstów prawnych, ale także niską jakością 

26 M. Zirk-Sadowski, dz. cyt., s. 35–44, s. 57–80.
27 O słabej i mocnej koncepcji rule of law oraz zasadach tworzących jej strukturę, a także funkcji orga-

nizującej dyskurs legislacyjny zob. T. Inoue, The rule of Law as the Law of Legislation, [w:] Legislation in 
Context..., dz. cyt., s. 55–74.
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tworzonych tekstów28. Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest czysto formalne, 
instrumentalne stosowanie procedur tworzenia prawa. Dotyczy to zwłaszcza sposobu 
organizacji dyskursu prawodawczego, braku badań skuteczności tworzonych tekstów, 
niedostatecznego poziomu etycznego dyskursu, a w szczególności niedostatecznego 
spełnienia wymagań równości i wolności uczestników dyskursu29. Te właśnie niedostatki 
sprawiają, że formalnie negocjacyjny sposób tworzenia tekstów prawnych, zakładający 
dialog pomiędzy różnymi uczestnikami dyskursu, zmienia się w praktyce w instrumen-
talny monolog organów tworzących teksty prawne. Charakterystycznym objawem tego 
monologu jest brak praktycznie egzekwowalnej odpowiedzialności za jakość tworzonych 
tekstów, podobnie jak niewykonywanie bądź spóźnione wykonywanie orzeczeń Trybu-
nału Konstytucyjnego. Wydaje się, że źródła niechęci organów projektujących i tworzą-
cych teksty prawne do dialogu z innymi uczestnikami kultury prawnej można upatrywać 
w instrumentalnej wizji władzy politycznej. Zatem jedynie trwała, rzeczywista zmiana 
tego elementu kultury pozwoli na komunikacyjne, dialogowe wykorzystanie procedur 
tworzenia tekstów prawnych.

SUMMARY

Th e determinants of the communicative account of the legal discourse

The monologue of the lawmaker – this is how, traditionally, we understand the legislative discourse. 
Thus it is reasonable to ask, whether this discourse can be understood as a dialogue. The fi rst part of 
the answer to the question is made up from the consideration of the defi nition of the discourse, through 
highlighting its basic aspects: the use of language, the communication of ideas and the interaction in social 
situations. The importance of legal text cannot be denied in legislative discourse. The description of the 
role and the relations of the legal text in the legislative discourse is easier, if we consider the notion of 
a communicative situation which is understood as a sociolinguistic situation. In Polish legal literature on 
the matter, two conceptions deserve special consideration: the framing of the lawmaking sociolinguistic 
situation formulated by T. Gizbert-Studnicki and the scheme of linguistic communication in making 
and interpretation of legal text proposed by M. Zieliński. The analysis of these conceptions leads to the 
argument that the social context which is the element of sociological situation of the making of the legal 
text and of the situation of the interpretation of this text is also the decisive element which differentiates 
these situations. The social context, by nature, consists of various aspects. In concrete communicative 
situations of making of the legal text these various aspects of the context will enter into manifold rela-
tions. These connections together with symbolic and institutional elements make up the legal culture. 
An important element of legal culture is the acceptance of an interpretative paradigm. The rule of law 
is one the basic rules of such a paradigm – the rule which delimits the way in which the legal discourse 
is conducted. Therefore, a dialogical (negotiatory) account of the legislative discourse is linked closely 
with the framing of the rule of law in legal culture, and especially with the framing of the element of the 
rule of law which is concerned with the procedure of creation of a text of law.

28 S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady 
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 7.

29 A. Bierć, Procedura prawodawcza a dobre prawo, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 24–26.
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