
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Janik 

Superweniencja i ugruntowanie norm prawnych – analiza 

filozoficznoprawna 

 

 

 

 

 

Praca doktorska napisana pod opieką 

Prof. dr. hab. Bartosza Brożka 

 

Kraków, 2019 

  



1 
 

Spis treści 

 

Wprowadzenie ................................................................................................... 4 

Rozdział I: Wyjaśnianie i rozumienie ................................................................. 9 

1.1 Wyjaśnianie naukowe ....................................................................... 10 

1.1.1 Modele wyjaśniania ....................................................................... 11 

1.1.2 Wyjaśnianie w sensie „słabym” i „silnym” ................................... 22 

1.2 Pojęcie rozumienia ........................................................................... 25 

1.2.1 Filozofia nauki ............................................................................ 26 

1.2.2 Epistemologia rozumienia .......................................................... 32 

1.2.3 Silne i słabe ujęcie rozumienia ................................................... 35 

1.3 Podsumowanie .................................................................................... 38 

Rozdział II: Redukcjonizm i antyredukcjonizm ................................................ 40 

2.1 Redukcja i redukcjonizm ......................................................................... 42 

2.1.1 Uwagi ogólne .................................................................................... 42 

2.1.2 Krytyka redukcjonizmu ..................................................................... 49 

2.2 Redukcjonizm w naukach społecznych .................................................. 50 

2.3 Redukcjonizm w filozofii prawa ............................................................... 56 

2.3.1 Redukcyjne teorie prawa .................................................................. 57 

2.3.2 Pozytywistyczne teorie prawa .......................................................... 64 

2.4 Antyredukcjonizm: H. Kelsen .................................................................. 71 

2.5 Podsumowanie ....................................................................................... 76 

Interludium: Fakty społeczne i fakty prawne .................................................... 79 

I.1. Dlaczego fakty? ...................................................................................... 80 

I.2. Rozumienie faktów ................................................................................. 82 

I.3 Fakty społeczne ....................................................................................... 86 



2 
 

I.3.1 Uwagi ogólne ..................................................................................... 86 

I.3.2. Problemy definicyjne ........................................................................ 88 

I.4. Fakty prawne .......................................................................................... 95 

I.5. Podsumowanie ....................................................................................... 99 

Rozdział III: Superweniencja i ugruntowanie we współczesnej filozofii ......... 101 

3.1 Metafizyczna/ontologiczna zależność .................................................. 102 

3.2 Superweniencja .................................................................................... 108 

3.2.1 Uwagi ogólne .................................................................................. 108 

3.2.2 Superweniencja: wyjaśnianie i rozumienie ..................................... 115 

3.2.3 Problemy i krytyka .......................................................................... 117 

3.3 Ugruntowanie ....................................................................................... 120 

3.3.1 Uwagi ogólne .................................................................................. 120 

3.3.2 Ugruntowanie: redukcja i superweniencja ...................................... 126 

3.3.3 Ugruntowanie: wyjaśnianie i rozumienie ........................................ 131 

3.3.4 Problemy i krytyka .......................................................................... 134 

3.4 Podsumowanie ..................................................................................... 136 

Rozdział IV: Superweniencja i ugruntowanie w teorii i filozofii prawa ........... 137 

4.1 Metodologia nauk prawnych ................................................................. 138 

4.1.1 Uwagi ogólne .................................................................................. 138 

4.1.2 Zadanie analitycznych teorii prawa ................................................ 141 

4.2. Społeczne pochodzenie prawa a superweniencja i ugruntowanie ...... 147 

4.2.1 Pozytywizm i teza o społecznym pochodzeniu prawa .................... 147 

4.2.2 Superweniencja .............................................................................. 148 

4.2.3 Ugruntowanie ................................................................................. 154 

4.3 Spory o ugruntowanie we współczesnej analitycznej filozofii prawa .... 157 



3 
 

4.3.1 Spór Greenberg – Plunkett ............................................................. 158 

4.3.2 Propozycja Chiloviego i Pavlakosa................................................. 161 

4.4 Podsumowanie: wyjaśnianie i rozumienie w teorii prawa ..................... 168 

Zakończenie .................................................................................................. 170 

Dodatek: Tezy bronione w pracy ................................................................... 175 

Literatura ........................................................................................................ 181 

 

  



4 
 

Wprowadzenie 

 

Metaphysics is not for everybody. 

(Moore, 2002, s. 704) 

 

Współczesna filozofia prawa wydaje się uporczywie powracać do problemu 

relacji tego, co prawne, z tym, co społeczne. Tradycyjnie, teoretycy prawa 

skupieni byli na opracowywaniu własnych narzędzi oraz metod analizy, do 

pewnego stopnia ignorując debaty odbywające się w innych obszarach refleksji 

filozoficznej. Od pewnego czasu jednak zauważyli, że zagadnienia podobne do 

interesujących ich kwestii równie uporczywie rozpatrywane są w różnych 

dziedzinach filozofii, gdzie proponuje się nowe metody ich rozwiązywania.  

Problem relacji dwóch odmiennych na pierwszy rzut oka sfer występuję w 

estetyce (rzeczywistość fizykalna i własności estetyczne), etyce (fakty naturalne 

i wartości) oraz w filozofii umysłu (ciało i umysł). To szczególnie w tym ostatnim 

obszarze – w odniesieniu do tzw. problemu psychofizycznego – prowadzi się 

ożywioną debatę owocującą najciekawszymi propozycjami teoretycznymi.  

Problem psychofizyczny jest pod wieloma względami podobny do kwestii relacji 

rzeczywistości społecznej i prawa. Przede wszystkim, w obu przypadkach, 

rozwiązania skrajne (pełna redukcja jednej sfery do drugiej lub całkowite ich 

odseparowanie) z różnych powodów wydają się niezadowalające. W przypadku 

relacji ciała i umysłu, z jednej strony posiadamy silne intuicje, że to, co fizyczne, 

wchodzi w rzeczywiste interakcje z tym, co mentalne; z drugiej zaś – nie wydaje 

się, aby odrzucenie jednego z poziomów było dobrym rozwiązaniem. Intuicyjnie 

wydaje się, że zarówno sfera mentalna, jak i sfera fizykalna powinny 

znaleźć swoje miejsce w „ostatecznej teorii” opisującej funkcjonowanie 

ludzkiego umysłu. Podobne intuicje zdają się dominować w refleksji nad 

prawem: zjawisk prawnych, z ich normatywnym charakterem i rozmaitymi 

osobliwościami, nie można w pełni wyeliminować, ale nie sposób też przyjąć, 

że nie mają one nic wspólnego ze sferą zjawisk społecznych. 



5 
 

Przekonanie o istnieniu wzajemnej relacji dwóch poziomów ontycznych, przy 

jednoczesnym odrzuceniu możliwości ich wzajemnej redukcji, prowadzi 

filozofów do konstrukcji narzędzi teoretycznych, które umożliwiać 

mają wyjaśnienie tej złożonej sytuacji. W kontekście tym, zarówno w filozofii 

umysłu, jak i innych obszarach refleksji, najczęściej dyskutuje się obecnie 

możliwość wykorzystania dwóch relacji: superweniencji i ugruntowania. Obie są 

relacjami nieredukcjonistycznymi, a więc zajmują miejsce pomiędzy redukcją a 

separacją (antyredukcjonizmem), oferując przy tym jakąś formę wyjaśnienia 

badanych zjawisk.   

W filozofii prawa w ostatnich latach pojawiło się wiele teorii wykorzystujących 

superweniencję i ugruntowanie do opisu relacji pomiędzy prawem a 

rzeczywistością społeczną. Analizy te wywołały lawinę komentarzy oraz 

sporów, w których dominującym wątkiem była  kwestia, czy te dwie relacje są w 

stanie odpowiednio wyjaśnić związek między tym, co prawne, a tym, co 

społeczne. Kłopot w tym, że rzadko – jeśli w ogóle – poświęca się uwagę temu, 

co to znaczy, że relacje te mają coś „wyjaśnić”. Kwestii tej poświęcona będzie 

niniejsza rozprawa.  

Hipotezą badawczą niniejszej pracy jest twierdzenie, że  

(H) Relacja superweniencji nie oferuje wystarczającego wyjaśnienia (ani 

rozumienia) związku pomiędzy tym, co społeczne, a tym co prawne, podczas 

gdy relacja ugruntowania wyjaśnienie (rozumienie) takie generuje. 

Hipoteza ta wydawać się może nie do końca jasna. Użyte zostały w niej pojęcia 

co do których w filozofii nie ma zgody (wyjaśnianie, rozumienie), które są 

nieostre („to, co społeczne”, „to, co prawne”) lub za którymi stoi wiele lat sporów 

teoretycznych (superweniencja i ugruntowanie). W związku z tym, w niniejszej 

pracy sporo miejsca poświęcone będzie zarówno analizie tych pojęć i wyrosłych 

wokół nich debat filozoficznych, jak i wyborowi takich sposobów ich rozumienia, 

które są najbardziej użyteczne w kontekście filozofii prawa. Trzeba jednak mieć 

świadomość, że wybory te muszą mieć – do pewnego przynajmniej stopnia – 

charakter arbitralny. Nie jest to jednak coś wyjątkowego: „ustalenie słownika” 
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stanowi przecież typowy zabieg poprzedzający prowadzenie złożonych 

rozważań filozoficznych. 

Niniejsza praca składa się z dwóch części przedzielonych metodologicznym 

interludium. W pierwszej części, obok analizy pojęć rozumienia i wyjaśniania, 

podjęta zostanie próba wykazania, że podejścia redukcjonistyczne i 

antyredukcjonistyczne nie stanowią satysfakcjonujących teoretycznie wyjaśnień 

związku między tym, co prawne, a tym, co społeczne. W Interludium, które 

rozdziela obie zasadnicze części pracy, dokonana zostanie analiza dwóch 

pojęć: „faktów społecznych” i „faktów prawnych”. Jej celem jest ustalenie, 

jakiego typu byty wchodzić mogą w relacje superweniencji i ugruntowania. Z 

kolei druga część rozprawy zmierza do uzasadnienia głównej hipotezy (H). Po 

prześledzeniu ogólnofilozoficznej debaty dotyczącej superweniencji i 

ugruntowania, przeniosę poczynione ustalenia na grunt teorii prawa i w ich 

świetle dokonam ewaluacji (H). 

Bardziej szczegółowo, treść pracy przedstawia się następująco. W pierwszym 

rozdziale podjęty zostanie kluczowy problem zdefiniowania pojęć wyjaśniania i 

rozumienia. Oba te pojęcia pojawiają się w ramach debaty związanej z relacją 

prawa i rzeczywistości społecznej, lecz bardzo rzadko dokonuje się ich 

precyzyjnej analizy. Po przedstawieniu zasadniczych dyskusji, które pojawiają 

się we współczesnej filozofii nauki i epistemologii, sformułowane zostaną po 

dwie definicje wyjaśniania i rozumienia. W dalszej części pracy staną się one 

podstawowym kryterium ewaluacji propozycji teoretycznych związanych z 

wyjaśnianiem (rozumieniem) związku pomiędzy prawem a rzeczywistością 

społeczną. 

W drugim rozdziale podjęta została próba ustalenia, czy któraś ze skrajnych 

dróg wyjaśnienia związku między tym, co prawne, a tym, co społeczne, jest 

zadowalająca z punktu widzenia sformułowanych kryteriów oraz czy stanowiska 

te nie wikłają się w poważne problemy teoretyczne. Jak będę przekonywał, 

pierwsze z omawianych rozwiązań – redukcja – jest doskonałym narzędziem 

eksplanacyjnym; równocześnie jednak program redukcjonistyczny we 
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współczesnej filozofii prawa zapada się pod ciężarem problemów 

wewnętrznych oraz nie radzi sobie z ogólnofilozoficzną krytyką. Drugie z 

omawianych rozwiązań – separacjonizm (antyredukcjonizm) – nie dość, że nie 

oferuje prawie żadnych możliwości eksplanacyjnych, to dodatkowo nie radzi 

sobie z problemami wewnętrznymi.  

Pomostem pomiędzy częścią pierwszą i drugą pracy będzie interludium, w 

którym analizie poddany zostanie problem określenia faktów społecznych i 

faktów prawnych. Będę przekonywał, że – z punktu widzenia celów tej rozprawy 

– „fakty społeczne” rozumieć należy jako tzw. surowe fakty społeczne, a „fakty 

prawne” są szczególnymi faktami instytucjonalnymi (bazującymi na regule).  

Trzeci rozdział pracy poświęcony będzie analizie sporów ogólnofilozoficznych 

dotyczących superweniencji i ugruntowania. Podstawowym problemem 

związanym z tymi relacjami, jest brak zgody co do ich definicji (dotyczy to 

szczególnie ugruntowania). Dlatego też analizie i ocenie poddane zostaną 

podstawowe, spotykane w literaturze sposoby określenia superweniencji i 

ugruntowania. Poświęcę uwagę także określeniu, czy i do jakiego stopnia 

relacje te generują wyjaśnianie i rozumienie.  

W czwartym, ostatnim rozdziale pracy przeprowadzona zostanie analiza 

wykorzystania superweniencji i ugruntowania we współczesnej filozofii prawa. 

Aby takiej wszechstronnej analizy móc dokonać, rozpocznę od dłuższej dygresji 

na temat zadań analitycznych i empirycznych teorii prawa. Ustalenia te posłużą 

za tło dla dalszych rozważań, w których odpowiem na pytanie, czy 

superweniencja i ugruntowanie stanowią właściwe narzędzia dla zmagań z 

metafizycznymi pytaniami stawianymi w obrębie filozofii prawa. 

Słowo należy się także metodologii niniejszej pracy. Ze względu na charakter 

rozważanych tu problemów, podstawową wykorzystywaną przeze mnie metodą 

będzie analiza filozoficzna. Pojęcie to często występuje w dyskursie 

metodologicznym związanym z teorią i filozofią prawa, ale bardzo rzadko bywa 

precyzyjnie definiowane. Na potrzeby niniejszej pracy, przez „analizę 

filozoficzną” rozumiem wykorzystanie trzech sposobów postępowania. Po 
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pierwsze, rozważane teorie i argumentacje zostaną poddane analizie logicznej, 

której głównym celem będzie rekonstrukcja formalnej struktury badanych 

zbiorów zdań i ewentualne wykrycie sprzeczności bądź innych problemów 

natury formalnej. Po drugie, treść rozważanych pojęć i ich wzajemne związki 

„wydobyte” zostaną na światło dzienne za pomocą analizy pojęciowej, a więc 

quasi-formalnego i zarazem empirycznego badania struktury schematów 

pojęciowych i intuicji dotyczących zakresu stosowania pojęć. Po trzecie, 

wykorzystana zostanie analiza presupozycyjna, która polega na rekonstrukcji 

presupozycji analizowanych stanowisk teoretycznych. 

Na koniec chciałbym poczynić uwagę techniczną. Każdy z rozdziałów (oraz 

Interludium) zawiera tezę główną, wprost wysłowioną we wprowadzeniu do 

rozdziału. Na końcu każdego podrozdziału znajdują się tezy szczegółowe, 

stanowiące rozwinięcie tez głównych, a przy tym uzasadnione rozważaniami w 

danym podrozdziale. Wszystkie tezy główne i szczegółowe opatrzone są 

stosownym numerem, ukazującym związki między nimi i porządkującym 

strukturę argumentacji zaprezentowaną w pracy. Pełna lista tez znajduje się w 

załączniki do niniejszej pracy. 
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Rozdział I: Wyjaśnianie i rozumienie 

 

Zasadniczym zagadnieniem tej pracy jest analiza możliwości wykorzystania 

relacji superweniencji i ugruntowania w pewnej klasie teorii, opisujących to, w 

jaki sposób powiązane są ze sobą obiekty prawne i obiekty społeczne. Głównym 

kryterium oceny tych relacji będą kryteria wyjaśniania i rozumienia: czy, i w jakim 

stopniu, superweniencja i ugruntowanie pozwalają na wyjaśnienie lub 

zwiększenie rozumienia zjawisk prawnych w kontekście zjawisk społecznych.  

Wyjaśnianie i rozumienie są pojęciami uwikłanymi w bardzo dużo intuicji, które 

ciężko precyzyjnie wyartykułować. Celem niniejszego rozdziału będzie w 

związku z tym sformułowanie precyzyjnych definicji tych dwóch pojęć, 

przedyskutowanie ich wzajemnych relacji oraz połączenie tych ustaleń z 

rozważaniami prowadzonymi we współczesnej filozofii nauki i epistemologii. 

Zaproponowane poniżej definicje będą oparte zarówno na elementarnych 

intuicjach językowych, jak i na rozważaniach teoretycznych prowadzonych w 

ramach tych dyscyplin. 

W pierwszej części rozdziału chciałbym zająć się pojęciem wyjaśniania 

naukowego. Rozpocznę od zaprezentowania klasycznego, dedukcyjno-

nomologicznego modelu wyjaśniania, aby, zidentyfikowawszy jego problemy, 

przejść do ujęć bardziej współczesnych. Na bazie dokonanych ustaleń przejdę 

do omówienia pojęcia rozumienia. Pojawia się ono zarówno w dyskusjach 

prowadzonych przez filozofów nauki, jak i epistemologów. Zrekonstruuję 

najważniejsze wątki tych dyskusji oraz postaram się sformułować pewną 

definicję roboczą pojęcia rozumienia. 

W podsumowaniu niniejszego rozdziału skomentuję wzajemne relacje 

pomiędzy wypracowanymi definicjami obu interesujących mnie pojęć oraz 

pokażę, w jaki sposób zostaną one wykorzystane w kolejnych rozdziałach. 

*** 
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Teza 1. Ocena konstrukcji teoretycznych pod kątem tego, czy dostarczają one 

wyjaśnienia bądź rozumienia, wymaga precyzyjnych definicji pojęć 

„wyjaśnianie” i „rozumienie”  

*** 

 

1.1 Wyjaśnianie naukowe 

 

Zaraz po tym, jak uczeni zaczęli konstruować pierwsze modele przyczynowe 

wyjaśniające zjawiska, wyjaśnianie stało się podstawowym zadaniem nauki. 

Jako że idea związku przyczynowego zachodzącego pomiędzy zdarzeniami i 

będącego podstawą konstruowania rozmaitych wyjaśnień stała się szybko dość 

kontrowersyjna i szeroko analizowana w filozofii (Hume, 1955; Hume & Lindsay, 

1911), można by się spodziewać, że samo pojęcie wyjaśniania doczekało się 

wielu analiz. Tak się jednak nie stało i fragment filozofii (a dokładniej: filozofii 

nauki), który zajmuje się pojęciem i koncepcjami wyjaśniania (głównie 

naukowego), powstał i rozwijany jest dopiero od połowy ubiegłego stulecia 

(Bonnay, 2018; Hempel, 1965a). 

Zanim przejdę do prezentacji podstawowych twierdzeń oraz debat toczonych w 

związku z pojęciem wyjaśniania, poświęcę kilka słów wstępu zasadniczym 

intuicjom dotyczącym zadań nauki. Wydaje się, że wielu ludziom towarzyszy 

przekonanie, iż wynikiem procesu wyjaśniania jest odkrycie pewnej obiektywnej 

rzeczywistości, tj. pokazanie, jak się mają rzeczy (Duhem, 1962)1. Do tego 

można dodać jeszcze inne funkcje: uproszczenie wizji świata czy uczynienie 

czegoś bardziej zrozumiałym. W literaturze wskazuje się, że w zależności od 

podejścia na wyjaśnianie możemy potrzeć w sposób realistyczny lub 

epistemiczny, a mieszanie tych dwóch poziomów analizy powoduje 

powstawanie niepotrzebnych problemów. Zazwyczaj o wyjaśnianiu pisze się w 

kontekście teorii i z takiego poziomu będą prowadzone poniższe rozważania. 

                                                           
1 “To explain is to strip the reality of the appearances covering it like a veil, in order to see the bare 
reality itself”. (Duhem, 1962).  



11 
 

Zgodnie z realistyczną koncepcją wyjaśniania, skonstruowanie dobrego 

wyjaśnienia jest równoznaczne z osiągnięciem korespondencji teorii z 

obiektywną rzeczywistością, która jest nam dostępna poznawczo. Innymi słowy, 

można powiedzieć, że teoria, która dobrze wyjaśnia jakieś zjawisko, prezentuje 

nam świat takim, jakim jest naprawdę (jest to naiwna wersja realizmu). Z drugiej 

strony, gdy przyjmiemy epistemiczne rozumienie pojęcia wyjaśniania, to teoria, 

która dostarcza wyjaśnienia, porządkuje tylko nasze doświadczenia. W tym 

przypadku zatem, kryterium „mocy wyjaśniającej” nakazuje wybór teorii, która 

oferuje wyższy poziom uporządkowania danych doświadczalnych. 

Paul Thagard i Abninder Litt (2008), omawiając problematykę wyjaśniania 

naukowego, dzielą ją na dwa zbiory zagadnień. Pierwszy z nich obejmuje 

procesy, które związane są z wyjaśnianiem, a więc: generowanie wyjaśnienia z 

dostępnych informacji, tworzenie nowych hipotez oraz ocena istniejących i 

konkurujących ze sobą wyjaśnień (Thagard & Litt, 2008). Ta grupa problemów, 

odnoszących się bezpośrednio do praktyki badawczej, nie będzie rozważana w 

niniejszej pracy. Drugi z wymienionych zbiorów zagadnień zawiera ogólne 

teorie procesu wyjaśniania, które dzieli się z uwagi na metodę dochodzenia do 

wyjaśniania z dostępnych faktów. Są to: podejście dedukcyjne, schematyczne 

(oparte na związkach przyczynowych), probabilistyczne i neuronalne (Thagard 

& Litt, 2008). Takie teorie będą istotne z punktu widzenia niniejszej pracy, 

pozwolą bowiem podjąć próbę sformułowania w miarę obiektywnej definicji 

wyjaśniania oraz kryteriów, które spełnić powinna teoria, jeśli mamy ją uznać za 

wyjaśniającą jakieś zjawisko. 

 

1.1.1 Modele wyjaśniania 

 

1.1.1.1 Model dedukcyjno-nomologiczny 

 

Współczesne dyskusje dotyczące problemu wyjaśniania naukowego 

zapoczątkowała publikacja artykułu C.G. Hempla i P. Oppenheima 
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zatytułowanego „Studies in the Logic of Explanation” (1948), w którym wyłożyli 

oni strukturę obecnie nazywaną dedukcyjno-nomologicznym modelem 

wyjaśniania naukowego. Warto już na wstępie powiedzieć, że model ten zwykle 

interpretowany jest epistemiczne, a zatem jako pokazujący, w jaki sposób 

odbywa się i powinno odbywać wyjaśnianie naukowe w teoriach, których 

zadaniem jest porządkowanie doświadczeń.  

Zasadnicza idea stojąca za modelem dedukcyjno-nomologicznym (DN) jest 

bardzo prosta. Hempel i Oppenheim skonstruowali ramę teoretyczną, w której 

prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwość wniosku. Głównym 

elementem tej ramy jest logiczna (dedukcyjna) struktura wnioskowania oraz 

prawa ogólne (Hempel, 2013; Nell & Hempel, 2006). W ramach modelu 

wyjaśnienie jakiegoś zjawiska przybiera postać prostych wnioskowań, w których 

przesłankami są: prawa ogólne (stwierdzające jakieś regularności) oraz tzw. 

warunki początkowe, a wnioskiem wyprowadzanym w sposób dedukcyjny – opis 

wyjaśnianego zjawiska. Dodatkowo zakłada się, że przesłanki muszą być 

testowalne empirycznie oraz prawdziwe (Brożek, 2016; Hempel & Oppenheim, 

2002):  

The idea behind the deductive-nomological explanation is that, given the truth 

of all the statements involved – both those that formulate the explanatory facts 

and the one that asserts the occurrence of the fact-to-be-explained – the 

logical relation between premises and conclusions shows that the former 

explain why the latter obtain (Kitcher & Salmon, 1989, s. 7). 

Model przedstawia zatem bardzo wyidealizowaną strukturę wyjaśniania. Oba 

jego kluczowe warunki – dedukcyjny charakter związku miedzy tym, co 

wyjaśniane, i podstawą wyjaśnienia, oraz nomologiczna natura przesłanek 

(przynajmniej jedna z nich musi mieć postać ogólnego prawa), mogą być w 

praktyce – przynajmniej w naukach innych niż fizyka – trudne do spełnienia. 

Hempel i Oppenheim rozpatrywali w związku z tym również model indukcyjno-

statystyczny, który – jeżeli chodzi o strukturę wnioskowania – przybiera 

podobną formę, ale opiera się na prawidłowościach statystycznych zamiast 
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praw ogólnych i na wnioskowaniu indukcyjnym zamiast dedukcyjnego (Hempel, 

1962). 

Aby zilustrować różnicę pomiędzy tymi dwoma modelami oraz porównać ich 

strukturę, rozpatrzmy dwa proste przykłady. Gdy wykorzystujemy model 

dedukcyjno-nomologiczny, interesują nas wnioskowania następującej postaci 

(Mayes, 2001): 

Komórki (tego) noworodka zawierają po trzy kopie 21 chromosomu. 

Każdy noworodek, którego komórki zawierają po trzy kopie 21 chromosomu, 

jest chory na zespół Downa. 

(Ten) noworodek jest chory na zespół Downa. 

Ogólna struktura tego wyjaśnienia prezentuje się następująco: 

C1, C2… (opis warunków początkowych) 

L1, L2… (prawa ogólne) 

E (opis wyjaśnianego zjawiska) 

gdzie ponad kreską mamy explanans, pod kreską - explanandum, zaś sama 

kreska reprezentuje dedukcję (Brożek, 2016). Umożliwia to budowę wyjaśnień 

tych zjawisk, w stosunku do których posiadamy prawa ogólne. W przypadku 

wnioskowania indukcyjno-statystycznego spotykamy się natomiast z 

następującymi wnioskowaniami (Mayes, 2001): 

Mózg pacjenta był pozbawiony dopływu tlenu przez pięć minut. 

Niemalże każdy brak dopływu tlenu do mózgu spowoduje jego uszkodzenie. 

Mózg pacjenta jest uszkodzony.  

W tym przypadku nie mamy do czynienia z prawem ogólnym, ale jedynie z 

prawidłowością probabilistyczną, zaś pozioma kreska nie reprezentuje dedukcji, 

tylko operację „uprawdopodobniania” wniosku.  
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Za oboma zaprezentowanymi modelami stoi jedna kluczowa idea, którą W. 

Salmon nazywa nomiczną przewidywalnością (nomic expectability)2: jesteśmy 

w stanie dokonać naukowego wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, jeżeli potrafimy 

sformułować jakąś prawidłowość w formie generalizacji, choćby statystycznej 

(Weber, Van Bouwel, & De Vreese, 2013). Pozwala to na przewidywanie – choć 

czasem zawodne – zachodzenia określonego typu zjawisk. 

Uwagi dotyczące modelu DN pozwalają na wprowadzenie bardzo „słabej” 

koncepcji wyjaśniania naukowego. Sprowadza się ona do uznania za 

wyjaśnianie bardzo wielu przypadków, które mogą wydawać się kontrowersyjne 

(o czym piszę poniżej). Jednakże, na potrzeby niniejszej pracy, tak słabe 

rozumienie wyjaśniania służyć może jako punkt wyjścia dla dalszych analiz. 

Uznajmy zatem, że  

WYJAŚNIANIE (w sensie „słabym”) [WW]: by wyjaśnić X (np. fakt), trzeba 

wykazać, że X wynika logicznie z ogólnego prawa oraz z warunków 

początkowych.  

Trzeba pamiętać, że „prawo ogólne” w powyższym sformułowaniu obejmuje nie 

tylko prawa o charakterze bezwyjątkowym, ale także prawidłowości 

probabilistyczne. Nie zmienia to w zasadniczy sposób jakości wyjaśnienia: 

uogólnienia statystyczne pozwalają przecież na przewidywanie zjawisk, a 

zatem – w ujęciu Hempla i Oppenheima – dostarczają jakiegoś rodzaju 

wyjaśnienia. Jest to szczególnie istotne w takich dziedzinach, jak np. 

psychologia, socjologia, albo empiryczne badania nad prawem, w których nie 

można spodziewać się możliwości sformułowania bezwyjątkowych praw 

ogólnych. 

Koncepcja Hempla i Oppenheima (a przede wszystkim forsowany przez nich 

model dedukcyjno-nomologiczny) spotkała się z wieloma głosami krytyki. 

Podstawowe kierunki tej krytyki wskazują na problem wzajemnej relacji 

                                                           
2 “[…] the essence of scientific explanation can be described as nomic expectability—that is expectability 
on the basis of lawful connections” (Kitcher & Salmon, 1989, s. 57). 
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pomiędzy przesłankami a wnioskiem (relewancja), asymetrię wyjaśnień oraz 

niejasność pojęcia prawa naukowego. Argument z relewancji pokazuje, że 

model zmusza nas do przyjęcia i uznania za dobre wyjaśnienie naukowe 

następującego rozumowania (Kitcher & Salmon, 1989; Weber i in., 2013): 

Jon Jones jest mężczyzną zażywającym regularnie pigułki antykoncepcyjne.  

Żaden mężczyzna zażywający regularnie pigułki antykoncepcyjne nie zajdzie 

w ciążę. 

Jon Jones nie zajdzie w ciążę. 

Rozumowanie to, mimo że spełnia warunki wyjaśnienia naukowego, nie oferuje 

nam w rzeczywistości wyjaśnienia istotnych przyczyn stojących za 

wystąpieniem relewantnego zjawiska. Fakt, że Jones regularnie zażywa pigułki 

antykoncepcyjne, nie jest przyczyną tego, że nie zajdzie on w ciążę. Zatem 

wydaje się, że model Hempla i Oppenheima nakazuje uznać za wyjaśnienia zbyt 

wiele rozumowań, w tym takie, które z wyjaśnieniem (rozumianym potocznie) 

nie mają nic wspólnego. Wydaje się zatem, że proponowane przez nich ujęcie 

wymaga modyfikacji. 

Drugim problemem rozważanego modelu jest asymetria. Rozważmy 

następujący przykład:  

Wskazówka barometru zaczyna opadać. 

Ilekroć wskazówka barometru zaczyna opadać, nadchodzi burza. 

Nadchodzi burza. 

Z intuicyjnego punktu widzenia nie można powiedzieć, że barometr wyjaśnia 

nadejście burzy, mimo że dobrze wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego 

zdarzenia (Bromberger, 1966; Mayes, 2001).  

Kolejny problem, który pojawia się w ramach szerszej dyskusji filozoficznej 

dotyczącej praw przyrody, to kwestia koniecznych generalizacji oraz metody ich 

odróżniania od generalizacji przygodnych. Hempel i Oppenheim nigdzie nie 
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oferują wyjaśnienia, w jaki sposób możemy być pewni, że uogólnienie 

wykorzystywane w schemacie wyjaśniającym jest prawem ogólnym (tj. nie 

stanowi przygodnej generalizacji) i jaki jest jego status metafizyczny (Mayes, 

2001). Zwraca się także uwagę, że model Hempla-Oppenheima jest zbyt 

restryktywny przez ograniczenie schematu wyjaśniania do praw ogólnych. 

Wydaje się, że również fakty jednostkowe mogą stanowić wyjaśnienia (Brożek, 

2016; Scriven, 1959). Model ten narażony jest również na zarzuty związane z 

pomijaniem innych aspektów procesu wyjaśniania w nauce. Przede wszystkim, 

wskazuje się, że ujęcie Hempla-Oppenheima nie zakłada udziału podmiotu 

poznającego w procesie tworzenia nauki, co będzie istotne w kontekście analizy 

pojęcia rozumienia (Brożek, 2016).  

 

1.1.1.2 Inne modele wyjaśniania 

 

Mimo powszechnej krytyki klasycznego podejścia dedukcyjno-nomologicznego, 

stało się ono podstawą do tworzenia innych modeli wyjaśniania naukowego. 

Zazwyczaj motywacją do stworzenia innego modelu były trudności związane z 

tym podejściem, które musiały zostać przezwyciężone. Współczesne modele 

wyjaśnienia kładą nacisk na rolę praw statystycznych w wyjaśnianiu zjawisk 

(Salmon, 1971), poprawną interpretację pojęcia przyczynowości (Salmon, 1984, 

1998), konieczność wypracowania zunifikowanej ramy eksplanacyjnej dla 

różnych zjawisk (Friedman, 1974; Kitcher, 1989), analizę procesu wyjaśniania 

w ramach teorii aktów mowy (Achinstein, 1983) czy konieczność uspójnienia 

procesu wyjaśniania z  naturalizmem (Thagard, 1988, 2012). W tym miejscu 

chciałbym przedstawić te elementy współczesnych modeli wyjaśniania, które 

będą interesujące z punktu widzenia celów niniejszej pracy, tj. wyjaśniania 

związków między faktami prawnymi a faktami społecznymi. 

Warto na wstępie podkreślić, że zazwyczaj tworzenie nowych modeli 

wyjaśniania związane było z marginalizowaniem przez zwolenników koncepcji 

dedukcyjno-nomologicznej kwestii rozumienia związanego z procesem 



17 
 

wyjaśniania. Dla przykładu, podejście takie prezentuje Salmon (1984), dla 

którego to właściwe ujęcie przyczynowości ma umożliwić naukowe zrozumienie 

świata: 

underlying causal mechanisms hold the key to our understanding of the world 

[…] causal processes, causal interactions, and causal laws provide the 

mechanisms by which the world works; to understand why certain things 

happen, we need to see how they are produced by these mechanisms 

(Salmon, 1984, s. 260,132).  

W podobny sposób do sprawy podchodzą Friedman (1974)3 oraz Kitcher 

(1989)4, dla których zasadniczym celem nauki jest zwiększanie rozumienia 

otaczającej nas rzeczywistości.  

Przyjrzyjmy się w związku z tym niektórym spośród wspomnianych modyfikacji 

modelu wyjaśniania naukowego, zwracając szczególnie uwagę na te elementy, 

które mogą pozwolić na wzbogacenie definicji wyjaśniania naukowego (w wersji 

słabej) sformułowanej powyżej.  

Interesującą koncepcją, która powstała na bazie modelu DN, jest teoria 

przyczynowo-mechaniczna (Salmon, 1984, 1998). Bezpośrednią motywacją 

powstania tej koncepcji było przekonanie, że wyjaśnienie jakiegoś zjawiska to 

odkrycie jego przyczyny. Salmon wyróżnia dwa rodzaje wyjaśnień. Pierwsze 

nazywa etiologicznymi; sprowadzają się one do umieszczenia tego, co ma być 

wyjaśniane, w sieci relewantnych połączeń przyczynowych, które doprowadziły 

do zajścia wyjaśnianego zjawiska5 (Salmon, 1984). W definicji tej istotne wydaje 

się pojęcie relewancji, które umożliwia wykluczenie takich „wyjaśnień” zgodnych 

z  modelem DN, które nie dają żadnego wglądu w faktyczne przyczyny 

zachodzenia zjawisk. W literaturze podkreśla się również, że wyjaśnienia 

                                                           
3 Science increases our understanding of the world by reducing the total number of independent 
phenomena that we have to accept as ultimate or given (Friedman, 1974, s. 15). 
4 Science advances our understanding of nature by showing us how to derive descriptions of many 
phenomena, using the same patterns of derivation again and again (Kitcher, 1989, s. 432) 
5 … involves the placing of the explanandum in a causal network consisting of relevant causal 
interactions that occurred previously and suitable causal processes that connect them to the fact-to-be-
explained. (Salmon, 1984, s. 269) 
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etiologiczne dotyczą jednostkowych faktów (Weber i in., 2013). Drugi rodzaj 

wyjaśniania nazywany jest przez Salmona konstytutywnym. Dotyczy on 

regularności w świecie, a jego  zadaniem jest pokazanie w jaki sposób 

obserwowana regularność konstytuowana jest przez proces przyczynowy.  

Teoria Salmona, mimo że sprowadza się do stwierdzenia, iż wyjaśnienie 

powstaje w ramach łańcuchów przyczynowych, jest bardzo techniczna i pełna 

szczegółowych analiz, których prezentacja wykracza poza ramy – i potrzeby – 

tej pracy. W tym miejscu warto jedynie dodać, że kiedy Salmon mówi o 

identyfikacji procesów przyczynowych, zazwyczaj chodzi mu o fundamentalne 

(a więc zachodzące na poziomie fizycznym) procesy. Nie znaczy to oczywiście, 

że wyjaśnienia przyczynowe na poziomie innym niż fizyczny nie mogą być 

uznane za naukowe. Celem nauki jest jednak ciągła redukcja wyjaśnień na 

różnych poziomach i podążanie w kierunku poziomu fundamentalnego. Dodać 

też wypada, że koncepcja Salmona dobrze radzi sobie z zarzutami 

podnoszonymi przeciwko klasycznemu modelowi DN; w szczególności, odrzuca 

ona jako wyjaśnienia te rozumowania, które nie korzystają z relewantnego 

schematu przyczynowego lub regularności opierającej się na łańcuchu 

przyczynowym. W ujęciu Salmona Jon Jones nie może zajść w ciążę, ale nie z 

tego powodu, że regularnie bierze tabletki antykoncepcyjne. 

Inną, bardzo popularną koncepcją wyjaśniania, jest teoria pragmatyczna 

zaproponowaną przez Basa van Fraassena (1980)6. Model ten opiera się w 

części na krytyce stanowiska klasycznego. Warto podkreślić, że jest to 

podejście epistemiczne. W związku z tym przedstawienie swojego stanowiska 

van Fraassen rozpoczyna od pokazania, że klasyczna koncepcja wyjaśniania 

pomija bardzo ważny aspekt analizowanego procesu: 

The discussion of explanation went wrong at the very beginning when 

explanation was conceived of as a relation like description: a relation between 

                                                           
6 Robię to w oderwaniu od metafizycznych poglądów van Fraassena na naturę rzeczywistości. Warto 
również dodać, że opierając się na tej koncepcji, pragmatyczne podejście do wyjaśniania rozwijał  
również Achinstein, dla którego punktem wyjścia była analiza wyjaśniania w ramach teorii aktów mowy 
(Achinstein, 1983). 
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a theory and a fact. Really, it is a three-term relation between theory, fact, and 

context. No wonder that no single relation between theory and fact ever 

managed to fit more than a few examples! Being an explanation is essentially 

relative for an explanation is an answer… it is evaluated vis-à-vis a question, 

which is a request for information. But exactly… what is requested differs from 

context to context (Van Fraassen, 1980, s. 156). 

Wyjaśnianie zatem jest dla van Frassena odpowiedzią na pytanie „dlaczego?”, 

która będzie w stanie połączyć zarówno uznawaną przez nas teorię i dostępne 

fakty, jak i kontekst, w którym odpowiedź ta jest udzielana. W ramach tej teorii 

kluczową rolę odgrywa pojęcie relewancji. Jednakże relewancja jest tu 

rozumiana jako związek z interesami pytającego, dlatego też odpowiedź na 

pytanie naukowe zależy w dużym stopniu od tego, kto to pytanie zadaje. 

Oznacza to, że wyjaśnienia mogą być konstruowane na różnym poziomie 

ogólności i powinny być każdorazowo odpowiedziami kontrastowymi, tj. 

budowanymi w opozycji do innych odpowiedzi, z których wybiera się najbardziej 

prawdopodobną – zgodnie z regułą Bayesa (a więc jest to model przynajmniej 

w części probabilistyczny). Reguła Bayesa mówi nam o tym, w jaki sposób 

oceniać hipotezy w sytuacji, w której posiadamy już pewne dane obserwacyjne 

i wiedzę tła. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jest ona formalnym narzędziem, które 

umożliwia zmianę oceny prawdopodobieństwa hipotez w świetle dotąd 

dostępnych i nowych danych. Istotne jest to, że wyjaśnienia każdorazowo 

zrelatywizowane są do teorii oraz założeń wyjściowych teoretyka. Ważnym 

elementem, który pojawia się w tej koncepcji, jest także zależność wyjaśniania 

od kontekstu, w jakim jest ono dokonywane.  

I ta koncepcja nie jest wolna od punktów kontrowersyjnych - największym 

zarzutem wydaje się być brak jakichkolwiek ograniczeń dotyczących relacji 

relewancji (Kitcher & Salmon, 1989). Większość z tych ograniczeń wynika ze 

specyfiki naukowego kontekstu wyjaśniania, a nie ze specyfiki samej koncepcji. 

Warto też dodać, że: 
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In van Fraassen’s account of science, explanation is a pragmatic virtue and 

does not constitute an epistemic aim of science. Van Fraassen analyzes 

explanations as answers to why-questions, and argues that explanation is 

context dependent. Although the issue of the character of scientific 

understanding is not mentioned explicitly by van Fraassen, one may safely 

conclude that his analysis of the nature of explanation as extrascientific holds 

a fortiori for understanding. (De Regt, Leonelli, & Eigner, 2009, s. 7) 

Reasumując, inaczej niż w modelu dedukcyjno-nomologicznym, istotne dla van 

Fraassena jest operowanie wyjaśnieniami w obrębie pewnej teorii naukowej i 

zrelatywizowanie ich do zbioru wyjściowych założeń, wyjaśnień 

konkurencyjnych oraz kontekstu, w jakim są generowane.  Z punktu widzenia 

niniejszej pracy szczególnie interesujące jest zrelatywizowanie oceny wyjaśnień 

naukowych oraz samego rozumienia do pewnych wartości i celów, które są 

ważne dla konstruującego je naukowca. W szczególny sposób będzie to 

widoczne podczas prezentowania kryteriów oceny wyjaśnień naukowych, 

którymi zajmę się w jednym z kolejnych rozdziałów.  

Warto jeszcze spojrzeć na unifikacjonistyczne podejście do wyjaśniania 

naukowego, które kojarzone jest przede wszystkim z pracami P. Kitchera 

(Kitcher, 1989; Kitcher & Salmon, 1989). Autor ten twierdzi, że unifikacja 

zachodzi w sytuacji, gdy tworzone w ramach wyjaśnień argumenty łączą różne 

obszary naszej wiedzy o świecie. Inaczej rzecz ujmując, w sytuacji, w której z 

posiadanych przez nas informacji jesteśmy w stanie stworzyć przesłanki, które 

– poprzez jakieś prawo ogólne – będziemy w stanie połączyć z innymi 

informacjami, w obrębie naszego zbioru przekonań dojdzie do większej 

systematyzacji lub nawet unifikacji (systematyzacja dotyczy jednotematycznego 

zbioru przekonań, zaś unifikacja – zbioru wszystkich przekonań).  

Kitcher odróżnia przy tym wyjaśnienia od argumentów. Wyjaśnienia są to 

argumenty posiadające pewne określone cechy, a najważniejszą i najbardziej 

pożądaną z nich jest wysoka moc unifikacyjna (Kitcher, 1989). Kitcher podaje 

też cztery techniczne kryteria, które wykorzystuje do oceny argumentów pod 
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względem siły unifikacyjnej. Odpowiadają one dość intuicyjnemu rozumieniu 

unifikacji, którą zazwyczaj rozumie się jako możliwość użycia dużej liczby 

przekonań ze zbioru jako przesłanek, tworzenia dodatkowych połączeń 

logicznych pomiędzy posiadanymi przekonaniami oraz wiązania ze sobą 

przekonań o podobnej treści. Na zarzuty przeciwko klasycznemu modelowi (np. 

przypadek Jona Jonesa), Kitcher będzie zatem odpowiadał przez wskazanie, 

że takie kontrprzykłady stanowią argumenty, a nie wyjaśnienia, bo nie 

przechodzą jego testu unifikacji. 

Na bazie uwag krytycznych wobec modelu DN, jak i innych koncepcji 

wyjaśniania, można zastanowić się, czy „słabe” rozumienie wyjaśniania nie 

powinno zostać zmodyfikowane lub wręcz zastąpione innym. Wydaje się 

bowiem, że nie radzi sobie ono z zarzutami formułowanymi przeciwko teorii 

Hempla-Oppenheima; jednak aby uzupełnić tę koncepcję, należy się 

zastanowić, co jest głównym problemem koncepcji DN. Sformułowane powyżej 

obserwacje sugerują, że problemem tym jest kwestia relewancji, tj. brak 

wymogu łączenia prawem ogólnym takich zdarzeń czy faktów, które w jakiś 

sposób są ze sobą „faktycznie” powiązane. Aby jednak wprowadzić taki wymóg 

do modelu, należy się zastanowić, czym relewancja może być. Jedną z 

odpowiedzi na to pytanie jest przyjęcie koncepcji przyczynowej, która za cenę 

wprowadzenia filozoficznie kontrowersyjnego pojęcia przyczynowości tworzy 

między faktami wyjaśnianymi relewantny związek, opierający się na 

regularnościach kauzalnych. Wprowadzenie takiej modyfikacji rozwiązuje 

również problem asymetrii. Na podobny sposób rozwiązania problemów modelu 

DN zwraca uwagę Kitcher, chociaż na pozór proponuje bardziej formalne 

kryterium unifikacji. Można jednak zauważyć, że generowanie coraz bardziej 

zunifikowanej wiedzy jest w praktyce odkrywaniem fundamentalnego 

mechanizmu odpowiadającego za zachodzące zjawiska (lub, mówiąc z 

mniejszym zaangażowaniem ontycznym, jest projektowaniem pewnego 

ogólnego mechanizmu, łączącego treści naszych przekonań o danej 

dziedzinie). Wydaje się wreszcie, że również w ten sposób możemy 

interpretować uwagi van Fraassena dotyczące zadań nauki, czyli udzielania 
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odpowiedzi na pytania „dlaczego?” (Bromberger, 1966; Van Fraassen, 1980). 

Pytania te domagają się wskazania relewantnego mechanizmu stojącego za 

analizowanymi zjawiskami. 

W związku z tymi uwagami należy przyjąć, że „silne” rozumienie wyjaśniania 

naukowego musi uwzględniać wymóg wskazania mechanizmu, który 

zagwarantuje relewantność odpowiedzi na pytania „dlaczego?” Na potrzeby tej 

pracy sformułować można zatem następującą definicję: 

WYJAŚNIANIE (w sensie „silnym”) [WS]: (1) by wyjaśnić X (np. fakt), trzeba 

wykazać, że X wynika logicznie z ogólnego prawa oraz z warunków 

początkowych; oraz że (2) prawo ogólne opisuje mechanizm generujący X. 

 

1.1.2 Wyjaśnianie w sensie „słabym” i „silnym” 

 

Pierwsza część niniejszego rozdziału miała za zadanie wprowadzenie do 

debaty związanej z wyjaśnianiem naukowym. Sformułowane zostały dwa 

rozumienia tego pojęcia: 

WYJAŚNIANIE (w sensie „słabym”) [WW]: by wyjaśnić X (np. fakt), trzeba 

wykazać, że X wynika logicznie z ogólnego prawa oraz z warunków 

początkowych. 

WYJAŚNIANIE (w sensie „silnym”) [WS]: (1) by wyjaśnić X (np. fakt), trzeba 

wykazać, że X wynika logicznie z ogólnego prawa oraz z warunków 

początkowych; oraz że (2) prawo ogólne opisuje mechanizm generujący X. 

 

Bezpośrednio z tych definicji widać, że „silne” wyjaśnienie jakiegoś zjawiska 

pociąga za sobą logicznie jego „słabe” wyjaśnienie. Warunek nałożony na 

wyjaśnianie w sensie „silnym” może jednak wydawać się nieostry. Wiążą się z 

tym dwie uwagi. Po pierwsze, nieostrość ta osłabia nieco siłę omawianego 

warunku i umożliwia dyskutowanie wyjaśnień proponowanych w filozofii i innych 
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nieempirycznych dziedzinach refleksji. Zazwyczaj, mówiąc o mechanizmach, 

dodaje się również, że mają to być mechanizmy przyczynowe. W filozofii 

jednakże spotyka się wyjaśnienia, które wskazują mechanizm generowania 

zjawisk odwołujący się nie do przyczyn, ale innych pojęć, np. fundamentalności 

czy struktury. Takie wyjaśnienia również będą spełniały sformułowany powyżej 

warunek. Po drugie, razić może pewna nieostrość samego pojęcia 

mechanizmu. Wydaje się jednak, że każdorazowo oceniając jakość 

analizowanego wyjaśnienia będzie można określić – czy to intuicyjnie, czy przy 

wykorzystaniu bardziej rozbudowanej argumentacji – czy rzeczywiście mamy 

do czynienia z odpowiednio rozumianym „mechanizmem”. 

W tym miejscu warto zilustrować różnicę pomiędzy dwoma sposobami 

rozumienia wyjaśniania. Powróćmy do dwóch omawianych już przykładów: 

 

Komórki (tego) noworodka zawierają po trzy kopie 21 chromosomu. 

Każdy noworodek, którego komórki zawierają po trzy kopie 21 chromosomu, 

ma zespół Downa. 

(Ten) noworodek ma zespół Downa. 

 

oraz  

 

Żaden mężczyzna zażywający regularnie pigułki antykoncepcyjne nie zajdzie 

w ciążę. 

Jon Jones jest mężczyzną zażywającym regularnie pigułki antykoncepcyjnę. 

Jon Jones nie zajdzie w ciąże. 
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W przypadku obu tych wnioskowań możemy powiedzieć, że stanowią one 

wyjaśnienia, gdyż spełniają one warunki określone w modelu DN: korzystają z 

dedukcji i prawa ogólnego. Tym samym są one wyjaśnieniami w sensie słabym. 

W pierwszym przykładzie mamy jednak prawo ogólne, które wskazuje na 

pewien (przyczynowy) mechanizm (posiadanie trzech kopii 21 chromosomu jest 

przyczyną zespołu Downa), podczas gdy w drugim tak nie jest. A zatem 

pierwsze rozumowanie stanowi wyjaśnienie w sensie silnym, a drugie – nie. 

Ustalić to można korzystając z wiedzy tła, jaką jest elementarna wiedza 

biologiczna. 

Na koniec warto dodać, że zaproponowane tutaj sposoby rozumienia 

wyjaśniania naukowego nie są jedynymi możliwymi. Zostały one przyjęte na 

potrzeby rozważań teoretycznych dotyczących relacji pomiędzy tym, co prawne, 

a tym, co społeczne. W związku z takim musiały one przybrać  postać 

maksymalnie ogólną oraz uproszczoną. Wskazywać mają one jedynie na 

najważniejsze kryteria nakładane na proces wyjaśniania, bez uwzględniania 

odrębności, które mogą się pojawić w poszczególnych dziedzinach refleksji 

(Díez, Khalifa, & Leuridan, 2013; Nickel, 2010). 

 

*** 

Teza 1.1.1. Podstawowa intuicja stojąca za wyjaśnianiem naukowym głosi, że 

proces wyjaśniania musi opierać się na prawie ogólnym. 

Teza 1.1.2. Na tej intuicji opiera się model dedukcyjno – nomologiczny. 

Teza 1.1.3. Na podstawie Tezy 1.1.1 można sformułować słabe rozumienie 

wyjaśniania [WW], które klasyfikuje jako wyjaśnienie każdy schemat 

argumentacyjny, w którym wśród przesłanek występuje prawo ogólne. 

Teza 1.1.4. Jednym z podstawowych problemów modelu DN jest uznawanie 

nierelewantnych schematów argumentacyjnych za wyjaśnienia.  
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Teza 1.1.5. W związku z Tezą 1.1.4, zaproponowane zostały w modyfikacje 

modelu DN, których wspólnym rdzeniem jest położenie akcentu na konieczność 

ujawnienia jakiegoś (relewantnego) mechanizmu stojącego za prawem 

ogólnym, pojawiającym się wśród przesłanek wyjaśnienia. 

Teza 1.1.6. Na podstawie Tezy 1.1.5 można sformułować definicję wyjaśniania 

w sensie „silnym” [WS], która nakłada na prawo ogólne będące przesłanką 

wyjaśnienia warunek identyfikacji mechanizmu generującego wyjaśniane 

zjawisko. 

*** 

 

1.2 Pojęcie rozumienia 

 

Z pojęciem rozumienia, zarówno w języku potocznym, jak i w dyskursie 

filozoficznym, wiąże się bardzo dużo dość rozbieżnych intuicji, które powodują, 

że pojęcie to jest bardzo niejasne. Stosunkowo łatwo jest odpowiedzieć na 

pytanie, „czy coś jest zrozumiałe?”, ale ciężko jest podać chociażby przybliżone 

powody, skąd ta zrozumiałość się bierze. W związku z tym o rozumieniu 

najczęściej mówi się jako o subiektywnym poczuciu lub stanie mentalnym 

podmiotu. O ile takie subiektywizujące podejście może dobrze oddawać nasze 

intuicje dotyczące rozumienia, o tyle dla potrzeb poniższych analiz rozwiązanie 

to jest nieakceptowalne, bo usuwałoby pojęcie rozumienia poza ramy 

racjonalnej, obiektywnie kontrolowalnej dyskusji. Należy zatem podjąć próbę 

zobiektywizowania tego pojęcia. Próby takie podejmowane są przez 

epistemologów i filozofów nauki. Warto zatem rozpocząć rozważania dotyczące 

pojęcia „rozumienie” od tych koncepcji. 
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1.2.1 Filozofia nauki 

 

Powróćmy do krytyki klasycznego modelu D-N. Jak zwraca uwagę Bartosz 

Brożek (2016),  model ten jest „ślepy” na związki pomiędzy wyjaśnianiem i 

rozumieniem. Nie oznacza to jednak, że Hempel i Oppenheim nie dostrzegali 

istnienia takiego zjawiska jak rozumienie. Traktowali je jednak jako coś 

subiektywnego, zależnego od podmiotu poznającego (Brożek 2016). W 

późniejszych pracach Hempel co prawda podkreślał, że pochodną posługiwania 

się prawami ogólnymi oraz zjawiska nomicznej przewidywalności jest 

wytworzenie się u podmiotu poczucia zrozumienia tego, dlaczego dane 

zjawisko wystąpiło (Hempel, 1965a). Nie zmienia to jednak faktu, że model DN 

programowo ignoruje ten podmiotowy wymiar wyjaśniania. Można oczywiście 

bronić takiego stanowiska:  

A key feature of understanding is the fact that it involves a cognizing subject. 

In the case of scientific understanding this subject is typically a scientist who 

tries to understand a phenomenon, for example by developing a theory. There 

is an important difference between understanding and explanation: while one 

may legitimately say that theory T explains phenomenon P, one can only 

speak about understanding P by means of T if one invokes a subject (in the 

case above, the scientist). In other words, while explanation may be viewed 

as a two-term relation between an explanans (for example, a theory) and an 

explanandum (the phenomenon), understanding is always a three-term 

relation involving explanans, explanandum, and a subject. This feature of 

understanding has important implications. (De Regt i in., 2009, s. 3) 

Jak jednak wskazywałem w poprzednim podrozdziale, wiele współczesnych 

ujęć procesu wyjaśniania wskazuje na jego związki z rozumieniem. Zauważa 

się na przykład, że tylko wyjaśnienia konstruowane w pewnym kontekście mogą 

być przedmiotem oceny jako generujące pewien poziom rozumienia u 

poznającego podmiotu. Autorzy tacy jak van Frassen zwracają uwagę, że – aby 

mieć pełny obraz procesu wyjaśniania naukowego – należy uwzględnić w nim 



27 
 

zarówno kontekst pytania badawczego, jak i podmiot, który tworzy i ocenia 

wyjaśnienie. Co warto podkreślić, rozumienie we współczesnej filozofii nauki 

zwykle rozpatrywane jest jako pojęcie do pewnego stopnia zobiektywizowane, 

a nie jako czysto subiektywne odczucie naukowca (de Regt, 2009). Zazwyczaj 

opisuje się ten stan jako ściśle związany z pragmatycznymi cechami procesu 

tworzenia wyjaśnień naukowych, takimi jak używanie relewantnych teorii czy 

budowanie adekwatnych modeli (De Regt, 2017; De Regt i in., 2009). 

Obiektywizacja pojęcia rozumienia jest możliwa, gdyż naukowcy  – jako 

zbiorowość – nakładają na to pojęcie pewne zobiektywizowane warunki.  

Klasyczny model DN krytykowany jest on za to, iż pomimo tego, że jego 

struktura wydaje się być adekwatnym opisem praktyki naukowej, w żaden 

sposób nie odnosi się on do konstruowania takich wyjaśnień, które pomagają 

lepiej zrozumieć świat (Brożek, 2016; Friedman, 1974)7. Ta krytyka zazwyczaj 

stanowi punkt wyjścia dla rozważań dotyczących pojęcia rozumienia. 

Rozważania te zmierzają w różnych kierunkach. Dla przykładu: M. Friedman 

zestawia rozumienie z prostotą oraz ogólnością praw, które formułowane są w 

ramach jakiegoś wyjaśnienia, a przy tym „wytwarzają” rozumienie na poziomie 

globalnym: 

the kind of understanding provided by science is global rather than local. 

Scientific explanations do not confer intelligibility on individual phenomena by 

showing them to be somehow natural, necessary, familiar, or inevitable. 

However, our over-all understanding of the world is increased; our total 

picture of nature is simplified via a reduction in the number of independent 

phenomena that we have to accept as ultimate (Friedman, 1974, s. 18). 

                                                           
7 Hempel wskazuje tylko że wyjaśnienie umożliwia nam zrozumienie dlaczego zjawisko zaszło, ale 
związane jest to z obecnością prawa ogólnego:”[…]the argument shows that, given the particular 
circumstances and the laws in question, the occurrence of the phenomenon was to be expected; and it 
is in this sense that the explanation enables us to understand why the phenomenon occurred”(Hempel, 
1965a, s. 337). Położenie nacisku na pojęcie rozumienia, jako subiektywnego było w tym modelu 
zbędne i potencjalnie szkodliwe, w podobny sposób pisze o tym Friedman: “what counts as an 
explanation should not depend on the idiosyncrasies and changing tastes of scientists and historical 
periods. It should not depend on such nonrational factors as which phenomena one finds somehow 
more natural, intelligible, or self-explanatory than others”(Friedman, 1974, s. 14). 
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Jest to niewątpliwie ważny punkt na drodze do eksplikacji pojęcia “rozumienia”. 

Jak widać, Friedman podstawowym kryterium czyni tu wzrastającą prostotę 

opisu świata. W podobny sposób wypowiada się M. Scriven (1962), który 

identyfikuje lepsze rozumienie ze wzrostem organizacji wiedzy – nie tylko w 

systemie praw ogólnych, ale również w systemie wzajemnych powiązań 

pomiędzy faktami (Brożek, 2016).  

Watever an explanation actually does, in order to be called an explanation 

at all it must be capable of making clear something not previously clear, 

that is, of increasing or producing understanding of something. (…) 

Understanding is not a subjectively appraised state anymore than 

knowing is; both are objectively testable and are, in fact, tested in 

examinations (Scriven, 1988, ss. 175-176). 

Z drugiej strony, W. Salmon (1990) widzi źródła rozumienia w identyfikowaniu 

przyczyn wyjaśnianych zjawisk. W takim ujęciu pojęcie wyjaśniania nabiera 

nowych odcieni znaczeniowych, domagając się nowej ramy teoretycznej. Jak 

pisze Salmon:: 

there is a (…) notion of scientific understanding that is essentially mechanical 

in nature. It involves achieving a knowledge of how things work. One can look 

at the world, and the things in it, as black boxes whose internal workings we 

cannot directly observe. What we want to do is open the black box and expose 

its inner mechanisms (Salmon, 1990, s. 18). 

Analiza współczesnych sporów wokół pojęcia rozumienia doprowadziła H. de 

Regta do próby skonstruowania teorii rozumienia naukowego (De Regt, 2017). 

Jego koncepcja opiera się na dwóch głównych tezach. Pierwsza z nich to 

twierdzenie, że nauka wymaga inteligibilnych teorii, a drugie, że cecha ta musi 

być zależna od kontekstu (De Regt, 2017). Dla de Regta inteligibilność można 

pojmować jako wiązkę pewnych cech, która w zależności od przekonań 

naukowców w danej dyscyplinie może się zmieniać. Przykładowe cechy, które 

znajdować się mogą w tej wiązce, to: prostota, zakres, podobieństwo do innych 

teorii, przyczynowość, unifikacja, możliwość wizualizacji, czy identyfikacja 
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mechanizmów (De Regt, 2017). Niezależnie od tego, że uznaje on inteligibilność 

teorii za cechę zależną od kontekstu, formułuje też kryterium, które ma w 

sposób obiektywny pokazać, czy dana teoria jest inteligibilna: 

CIT: Teoria naukowa T (w jednej lub wielu postaciach) jest inteligibilna dla 

naukowców (w kontekście C), jeżeli potrafią oni rozpoznać jakościowo 

charakterystyczne konsekwencje tej T bez dokonywania dokładnych obliczeń 

(De Regt, 2017, s. 102)8. 

Na podstawie takiej charakterystyki, de Regt przechodzi do sformułowania 

kryterium rozumienia naukowego, które brzmi następująco: 

CUP: Zjawisko P jest zrozumiałe naukowo wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 

wyjaśnienie P, które opiera się na inteligibilnej teorii T i spełnia podstawowe 

wartości empirycznej adekwatności i spójności wewnętrznej (De Regt, 2017, 

s. 92)9. 

Kryterium takie jest pragmatyczne, gdyż zakłada użycie zależnego od kontekstu 

pojęcia inteligibilności. Jednakże – jako że zależność od kontekstu realizowana 

jest na poziomie całej społeczności badawczej – zrozumiałość zjawiska zależy 

od czynników, które w danym czasie uznawane są za najważniejsze i jako takie 

rozpoznawane są przez naukowców w danej dyscyplinie. Pozwala to uniknąć 

zarzutu subiektywności. Co ważne, de Regt podkreśla, że nie możemy mówić o 

historycznych niezmiennikach związanych z konstruowaniem wyjaśnień 

naukowych i o powiązanym z nimi rozumieniu świata. Wprost stwierdza, że w 

zależności od rozwoju nauki faworyzowane były wyjaśnienia przyczynowe, 

mechanicystyczne lub unifikacyjne. 

Wydaje się, że takie podejście do rozumienia, które wiąże je z pewnymi 

typowymi czynnikami i uznaje, że preferowanie jednych wobec drugich jest 

                                                           
8 CIT1: A scientific theory T (in one or more of its representations) is intelligible for scientists (in context 
C) if they can recognize qualitatively characteristic consequences of T without performing exact 
calculations (H. De Regt, 2017, s. 102). 
9 CUP: A phenomenon P is understood scientifically if and only if there is an explanation of P that is 
based on an intelligible theory T and conforms to the basic epistemic values of empirical adequacy and 
internal consistency (H. De Regt, 2017, s. 92). 
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historycznie zmienne, może posłużyć do sformułowania pewnego bardzo 

słabego kryterium rozumienia, niezależnego od pragmatycznego i 

historycznego tła. Kryterium tym jest wzrost zawartości informacyjnej przekonań 

głoszonych przez poznający podmiot. Niezależnie od tego, czy do wyjściowej 

bazy informacji zostaną dodane dodatkowe informacje dotyczące przyczyn, 

mechanizmów czy możliwości unifikacji, otrzymany w efekcie wzrost rozumienia 

będzie można scharakteryzować jako zmianę epistemicznej sytuacji podmiotu 

polegającą na tym, że zbiór przekonań tego podmiotu będzie miał większą 

zawartość informacyjną (tzn. będzie wykluczał więcej możliwych stanów 

rzeczy). Pokrywa się to z uwagami różnych filozofów nauki, a szczególnie K. 

Poppera (1959). Można zatem zaproponować następującą definicję rozumienia 

w sensie „słabym”: 

ROZUMIENIE (w sensie „słabym”) [UW]: rozumienie przez X-a kwestii P w 

kontekście K zwiększa się, gdy następuje zmiana epistemicznej sytuacji 

podmiotu X polegająca na tym, że zwiększa się zawartość informacyjna 

przekonań podtrzymywanych przez X-a odnośnie do P. 

 

Powyższe uwagi odnośnie do pojęcia rozumienia i związku rozumienia z 

wyjaśnianiem warto uzupełnić przybliżając poglądy B. Brożka na tę kwestię. 

Analiza typów rozumienia zaprowadziła Brożka do propozycji pewnego 

schematu, który ma ułatwić dyskusję oraz eksplikację tego pojęcia (Brożek, 

2016). Autor ten widzi dwa zasadnicze sposoby interpretacji znaczenia pojęcia 

„rozumienie” i twierdzi, że można je zilustrować na odcinku, którego końce 

stanowią wzorcowe egzemplifikacje tych dwóch zasadniczych ujęć rozumienia. 

Pierwsza z wyróżnionych koncepcji określana jest jako konkretna, druga zaś - 

jako abstrakcyjna (Brożek, 2016). 

The “concrete understanding” is pre-linguistic (i.e., it is possible to grasp the 

meaning of an event or of someone’s action with no use of words). Moreover, 

such an understanding is action-oriented – its goal is to facilitate one’s 

actions. It is also causal, but “cause” is not a theoretical concept here, but 
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rather an aspect of how our brains represent events and actions. Still, this 

kind of understanding has a flavor of subjectivity: two individuals can 

understand the same event or action in quite different ways, given their varied 

experience, cognitive skills, goals, etc. However, since we are equipped with 

similar cognitive mechanisms and face similar problems, the subjective 

character of “concrete understanding” has substantial potential for objectivity 

(Brożek, 2016, s. 34). 

Źródeł tej koncepcji rozumienia Brożek poszukuje w ewolucyjnych 

mechanizmach, które zrodziły architekturę ludzkiego umysłu. Opiera się ona na 

ucieleśnionych pojęciach wykształconych w interakcjach ze środowiskiem. Z 

drugiej strony, Brożek wskazuje na globalny sens rozumienia, które, w 

najbardziej skrajnym przypadku, będzie polegało na aksjomatycznym ujęciu 

pewnego wycinka rzeczywistości (Brożek, 2016, ss. 33–34). Rozumienie takie 

wymaga użycia języka i jest w pełni zobiektywizowane. Ten rodzaj rozumienia 

jest silnie związany z nauką: 

Usually, it is abstract understanding that is taken as a model for scientific 

explanation, especially in such disciplines as theoretical physics. The reason 

behind this fact has to do with the universal character of scientific knowledge. 

A highly formalized explanation is invariant with respect to more conceptual 

schemes (Brożek, 2016, s. 35). 

Widać zatem, że abstrakcyjna koncepcja rozumienia jest zbliżona do ogólnych, 

znanych z filozofii nauki poglądów dotyczących statusu wyjaśniania 

naukowego. Ważne jest, żeby podkreślić, iż oba wspomniane podejścia do 

rozumienia – konkretne i abstrakcyjne - stanowią wyidealizowane typy (Brożek, 

2016). Spotykane w praktyce próby rozumienia czy wyjaśnienia pewnych 

zjawisk mogą zawierać zarówno elementy bardziej konkretne (np. zrozumienie 

mechanizmu prowadzącego do jakiegoś zdarzenia), jak i bardziej 

formalistyczne (np. związku logiczne pomiędzy teoriami).  

Powyższe analizy pokazują, że związek między wyjaśnianiem i rozumieniem nie 

jest oczywisty. W niektórych ujęciach pojęcia te wyraźnie się oddziela, 
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zwracając uwagę na subiektywny charakter rozumienia; w innych podkreśla się 

z kolei, że wyjaśnienie nie spełni swej funkcji, jeśli nie zwiększy poziomu 

rozumienia danego zjawiska. Wreszcie, istnieją koncepcje, które starają się 

wpisać wyjaśnianie i rozumienie w jedną, spójną ramę teoretyczną. Wydaje się, 

że jedynym wspólnym mianownikiem tych koncepcji jest pojęcie rozumienia w 

sensie „słabym” sformułowane powyżej. 

 

1.2.2 Epistemologia rozumienia 

 

Powyższe rozważania dotyczyły w całości dyskusji toczącej się wokół pojęcia 

rozumienia na gruncie filozofii nauki. Aby otrzymać pełny obraz problemów i 

kontrowersji związanych z „rozumieniem rozumienia”, należy jeszcze 

przedyskutować to, w jaki sposób do zagadnienia tego podchodzi współczesna 

epistemologia. 

Analizy dotyczące tego, czym jest rozumienie, mogą zostać przyporządkowane 

do jednego z dwóch wielkich obozów (Kelp, 2015). Pierwszy z nich to 

eksplanacjoniści, którzy twierdzą, że zasadniczym elementem służącym do 

wysłowienia tego, czym jest rozumienie, jest pojęcie wyjaśniania (Hempel, 

1965b; Khalifa, 2012, 2013; Salmon, 1984). Drugi obóz stanowią 

manipulacjoniści, którzy twierdzą, że rozumienie wiąże się z działaniami 

poznawczymi po stronie podmiotu, tj. manipulacją różnymi reprezentacjami 

rozumianego zjawiska (H. De Regt, 2009; H. De Regt i in., 2009; Grimm, 2006; 

Wilkenfeld, 2013). W literaturze pojawiają się również głosy, że właściwą drogą 

dla ujęcia rozumienia może być propozycja pośrednia, łącząca pomysły 

eksplanacjonistów i manipulacjonistów (Kelp, 2015). Ponadto, przedmiotem 

rozbudowanych analiz w literaturze epistemologicznej są rozmaite cechy 

rozumienia – w szczególności jego faktualny lub niefaktualny charakter, związek 

z pojęciem ujmowania (grasping) oraz status jako wartości epistemicznej. 

Większość z tych zagadnień – mimo że bardzo interesująca – nie ma 

bezpośredniego wpływu na prowadzone w ramach tego rozdziału rozważania. 
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Postaram się zatem skupić na kilku podstawowych kwestiach, które mogą być 

przydatne w kontekście definicji rozumienia sformułowanej poprzednim 

podrozdziale.  

Jak wspomniano, zwolennicy eksplanacjonizmu uważają, że pojęcie rozumienia 

pozostaje w ścisłym związku z pojęciem wyjaśniania. Takie podejście wpisuje 

się w szerszą dyskusję dotyczącą ujmowania (grasping) jako centralnego 

mechanizmu nabywania rozumienia (Kvanvig, 2003; Riggs, 2003). Nie wdając 

się w spory dotyczące tego pojęcia, zazwyczaj myśli się o nim jako o poczuciu 

powstającym na bazie informacji dotyczących tego, jak części pasują do siebie 

i w jaki sposób tworzą pełną całość10 (Riggs, 2003). Przy takim ujęciu, 

zasadnicza myśl eskplanacjonistów może być wyrażona poprzez stwierdzenie, 

że rozumienie tworzy się poprzez sformułowanie jakiegoś poprawnego 

wyjaśnienia danego zjawiska. Z tej perspektywy te dwa pojęcia są ściśle ze 

sobą związane, co bywa krytykowane w literaturze (Lipton, 2009).  

Z drugiej strony, zwolennicy manipulacjonizmu utrzymują, że rozumienie 

jakiegoś zjawiska to możliwość manipulacji mentalnymi reprezentacjami na 

pewne określone sposoby. Posiadanie takich reprezentacji i możliwość 

manipulacji nimi może być niezależna od dysponowania jakąś teorią dotyczącą 

rozważanych zjawisk (Wilkenfeld, 2013). Przez manipulacje rozumie się tutaj 

dokonywanie uzupełnień w posiadanych reprezentacjach, dokonywanie w nich 

zmian w zależności od kontekstu oraz wnioskowanie w oparciu o nie11. Krytyka 

tej koncepcji dotyczy zazwyczaj zbyt inkluzywnego ujęcia reprezentacji 

mentalnych (pod pojęciem tym rozumie się zwykle w tych teoriach struktury 

komputacyjne posiadające treść, która może podatna na transformacje 

mentalne (Wilkenfeld, 2013, s. 1003)). Krytycy przywołują  też przykład 

                                                           
10 “[understanding – B.J] requires a deep appreciation, grasp or awareness of how its parts fit together, 
what role each one plays in the context of the whole, and of the role it plays in the larger scheme of 
things” (Riggs, 2003, s. 20) 
11 Wilkenfeld, pisze o tym w następujący sposób: URM (Understanding as Representation 
Manipulability): A statement, attributed in context C, that thinker T understands object o, is true if and 
only if T possesses a mental representation R of o that T could (in counterfactuals salient in C) modify 
in small ways to produce R’, where R’ is a representation of o and possession of R’ enables efficacious 
(according to standards relevant in C) inferences pertaining to, or manipulations, of o. (Wilkenfeld, 2013, 
ss. 1003–1004) 
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wszechwiedzącego pasywnego podmiotu, który intuicyjnie posiada rozumienie, 

ale zgodnie z omawianą teorią nie jest w stanie nic rozumieć (Kelp, 2015). 

Wydaje się, że powiązanie rozumienia z wyjaśnianiem w sposób, który sugerują 

eksplanacjoniści, jest błędne. Nie jest trudne, nawet w kontekście nauki, 

wyobrażenie sobie takiej sytuacji, w której, nie posiadając wyjaśnienia danego 

zjawiska, posiadamy pewne jego rozumienie (możemy np. nie dysponować 

żadnym prawem ogólnym opisującym pewne zjawisko, a mimo to posiadać 

rozległą i praktycznie przydatną wiedzę na jego temat) . Z drugiej strony, sposób 

ujęcia rozumienia przez manipulacjonistów również nie wydaje się być 

przekonujący, głównie dlatego, że posługują się oni niejasnym pojęciem 

reprezentacji mentalnej (Rupert, 2018).  

Powyższe uwagi pokrywają się z wypracowanymi na gruncie filozoficznym 

argumentami krytycznymi wobec obu koncepcji. Jednym z nich jest argument 

Liptona (2009) przeciwko eksplanacjonistom. Strategia argumentacyjna jest tu 

bardzo prosta. Lipton rozpoczyna od wykazania, że posiadanie wyjaśnienia 

jakiegoś zjawiska z jednej strony, i płynących z tego korzyści poznawczych 

takich jak informacje o przyczynach, konieczności, możliwości, unifikacji oraz 

subiektywne poczucie rozumienia z drugiej, są od siebie niezależne. Przyjmuje 

on przy tym, że rozumienie najlepiej ujmować jako stan, w którym osiągamy 

powyższe korzyści poznawcze. W tej sytuacji, aby wykazać, że rozumienie bez 

posiadania wyjaśnienia jest możliwe konstruuje on przykłady dla każdej z 

wymienionych korzyści, pokazując, że można je osiągnąć w ogóle nie 

posiadając wyjaśnienia danego zjawiska. Dla przykładu, Lipton pokazuje, że 

jeżeli przyjmiemy koncepcję wyjaśniania związaną z pokazaniem że w 

określonych warunkach musiało zajść wyjaśniane zjawisko (Glymour, 1980), to 

przekonanie takie można wywołać również bez konstruowania wyjaśnienia, a 

jedynie za pomocą wywoływania pewnego rozumienia. Jednym ze sposobów 

wywoływania takiego rozumienia jest przeprowadzenie eksperymentu 

myślowego, którego rezultatem, wedle Liptona, może być poczucie, że zjawisko 

zaszło z konieczności, ale sam eksperyment myślowy nie stanowi wyjaśnienia 
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danego zjawiska. Przykładem takiego eksperymentu myślowego jest argument 

Galileusza za niezależnością przyspieszenia grawitacyjnego i masy, który daje 

nam rozumienie tego, dlaczego obiekty o różnych masach spadają z takim 

samym przyspieszeniem (Lipton, 2009). 

W literaturze filozoficznej pojawiają się również propozycje, aby nie ujmować 

problematyki rozumienia ani w trybie eskplanacjonistycznym, ani 

manipulacyjnym, ale żeby zrobić to za pomocą innych narzędzi. Taką drogą, w 

jednym ze swoich artykułów, poszedł Ch. Kelp (2015),  który posługuje się 

pojęciem maksymalnej wiedzy o danym zjawisku aproksymowanej przez 

posiadanie rozumienia tego zjawiska w określonym stopniu (Kelp, 2015). Autor 

ten podkreśla, że z wiedzą o zjawiskach i ich rozumieniem wiąże się posiadanie 

określonych zdolności praktycznych i wykorzystywanie ich w odpowiednich 

okolicznościach. Omija on w tej sposób problemy związane z dwoma wyżej 

wymienionymi podejściami, jednocześnie wskazując na bardzo oczywistą 

charakterystykę rozumienia, która bazuje na intuicji, że rozumienie umożliwia 

dokonywanie pewnych działań poznawczych oraz praktycznych. W świetle 

kłopotów, w jakie popadają koncepcje eksplanacyjne i manipulacyjne, sugestia 

Kelpa wydaje się niezwykle przydatna i służyć może do wzbogacenia 

sformułowanego powyżej „słabego” sensu rozumienia:  

ROZUMIENIE (w sensie „silnym) [US]: rozumienie przez X-a kwestii P w 

kontekście K zwiększa się, gdy następuje zmiana epistemicznej sytuacji 

podmiotu X polegająca na tym, że (1) zwiększa się zawartość informacyjna 

przekonań podtrzymywanych przez X-a odnośnie P; co (2) prowadzi do tego, 

że X potrafi odpowiedzieć na więcej pytań odnośnie do P generowanych 

przez K lub podjąć działania odnośnie do P wymagane przez K. 

 

1.2.3 Silne i słabe ujęcie rozumienia 

 

Ustalenia poczynione powyżej pozwoliły na wprowadzenie dwóch ujęć 

rozumienia: słabego i silnego. Spójrzmy raz jeszcze na obie definicje: 
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ROZUMIENIE (w sensie „słabym”) [UW]: rozumienie przez X-a kwestii P w 

kontekście K zwiększa się, gdy następuje zmiana epistemicznej sytuacji 

podmiotu X polegająca na tym, że zwiększa się zawartość informacyjna 

przekonań podtrzymywanych przez X-a odnośnie do P. 

ROZUMIENIE (w sensie „silnym) [US]: rozumienie przez X-a kwestii P w 

kontekście K zwiększa się, gdy następuje zmiana epistemicznej sytuacji 

podmiotu X polegająca na tym, że (1) zwiększa się zawartość informacyjna 

przekonań podtrzymywanych przez X-a odnośnie P; które (2) prowadzi do 

tego, że X potrafi odpowiedzieć na więcej pytań odnośnie do P generowanych 

przez K lub podjąć działania odnośnie do P wymagane przez K. 

Tę drugą definicję można wykorzystać do sformułowania warunków pełnego 

rozumienia jakiejś kwestii w danym kontekście: 

PEŁNE ROZUMIENIE: rozumienie przez X-a kwestii P w kontekście K jest 

pełne, gdy X potrafi odpowiedzieć na wszelkie pytania odnośnie P 

generowane przez K lub podjąć wszelkie działania odnośnie do P wymagane 

przez K. 

Warto na koniec zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, w 

sformułowaniach powyższych pada stwierdzenie dotyczące „generowania” 

pytań oraz działań przez kontekst K. Intuicyjnie jest to zrozumiałe: jeśli 

poszukuję leku na chorobę, której etiologia nie jest znana, kontekst teoretyczno-

praktyczny generuje pewne pytania, np.  jaki mechanizm odpowiada za 

pojawienie się symptomów choroby. Gdybym poznał ten mechanizm, nowy 

kontekst „wygenerowałby” pytanie praktyczne: jak w takim razie postąpić, żeby 

chorobę uleczyć lub jej zapobiegać? Kłopot w tym, że te intuicje trudno wyrazić 

w bardziej precyzyjnym języku. Pewnych podpowiedzi, jak to zrobić, szukać 

można zapewne w logice erotetycznej (A. Brożek, 2011; Wiśniewski, 1996, 

1999). Dalsza analiza tej kwestii wykracza jednak poza ramy tej rozprawy. 

Po drugie, z definicji rozumienia w sensie słabym i silnym bezpośrednio wynika, 

że to drugie pociąga za sobą to pierwsze: ilekroć rozumiemy coś w sensie 

silnym, mamy także „słabe” rozumienie, ale nie vice versa. 



37 
 

 

*** 

Teza 1.2.1. Klasyczny model DN zmarginalizował rolę rozumienia w wyjaśnianiu 

naukowym, ponieważ uznawał to pojęcie za subiektywne. 

Teza 1.2.2. Współczesna filozofia nauki pokazuje, że można prowadzić 

rozważania związane z pojęciem rozumienia, jednocześnie akcentując jego 

związek z poznającym podmiotem, jak i obiektywizując je, np. poprzez dodanie 

kontekstu wspólnoty naukowej. 

Teza 1.2.3. Uwagi dotyczące pojęcia rozumienia, które pojawiają się w 

literaturze, akcentują jego związek z takimi kryteriami jak prostota, organizacja 

wiedzy lub znajomość przyczyn zjawisk. 

Teza 1.2.4. W sensie „słabym” rozumienie [UW] polega na zmianie sytuacji 

epistemicznej podmiotu sprowadzającej się do zwiększenia zawartości 

informacyjnej jego przekonań. 

Teza 1.2.5. Dwie grupy współczesnych poglądów epistemologicznych na naturę 

rozumienia dokonują błędnej jego charakterystyki poprzez zbyt silne związanie 

go z wyjaśnieniem (eksplanacjonizm) oraz wprowadzenie nieadekwatnego 

kryterium manipulacji reprezentacjami (manipulacjonizm). 

Teza 1.2.6. W związku z Tezą 1.2.5 należy zaakceptować drogę pośrednią 

pomiędzy tymi poglądami i zdefiniować rozumienie w sensie silnym [US] w taki 

sposób,  który akcentuje jego kontekstualność oraz wypływającą z niego 

zdolność do odpowiedzi na pytania oraz dokonywania określonych działań. 

*** 
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1.3 Podsumowanie 

 

W rozdziale tym wprowadzone zostały dwa kluczowe w kontekście celów 

niniejszej pracy pojęcia: wyjaśniania i rozumienia. Po dokonaniu analizy 

toczących się wokół nich filozoficznych dyskusji, zaproponowane zostały cztery 

definicje: wyjaśniania w sensie słabym i silnym oraz rozumienia w sensie słabym 

i silnym. Na zakończenie tego rozdziału warto zastanowić się, jakie są 

wzajemne relacje pomiędzy tymi pojęciami. 

Po pierwsze, pomiędzy silnymi i słabymi rodzajami wyjaśniania i rozumienia 

zachodzi wynikanie logiczne. Wyjaśnianie w sensie silnym pociąga za sobą 

wynikanie w sensie słabym; podobnie, rozumienie w sensie silnym implikuje 

rozumienie w sensie słabym. Dzieje się tak dlatego, że „silne” wersje obu 

definicji obejmują wszystkie warunki z definicji „słabych” oraz pewne dodatkowe 

wymogi. A zatem: 

(WW) Dla każdego wyjaśnienia, jeżeli wyjaśnienie to jest WS, to jest ono również 

WW. 

(WU) Dla każdego rozumienia, jeżeli rozumienie to jest US, to jest ono również 

UW.  

Interesujące może być też przeanalizowanie możliwych związków logicznych 

pomiędzy różnymi ujęciami wyjaśniania i rozumienia. W poprzednim 

podrozdziale ustaliliśmy, że nie ma koniecznego związku pomiędzy 

wyjaśnianiem a rozumieniem, tj. że warunkiem koniecznym posiadania 

rozumienia nie jest posiadanie odpowiedniego wyjaśnienia. Dotyczy to jednak 

wyłącznie silnych ujęć tych pojęć. Łatwo bowiem dostrzec, że każde słabe (i, a 

fortiori, silne) wyjaśnienie generuje rozumienie w sensie słabym, gdyż zwiększa 

zawartość informacyjną poglądów głoszonych przez poznający podmiot. Można 

zatem napisać, że: 

(WWUW) Każde WW jest UW 

(WSUW) Każde WS jest UW 
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W przypadku silnego sensu rozumienia mamy natomiast, jak na to wskazują 

analizy poprzednich podrozdziałów, relację niezależności z silnym (i słabym) 

sensem wyjaśniania: 

(WWUS) Niektóre WW są US 

(WSUS) Niektóre WS są US 

 

*** 

Teza 1.3.1. (WW) Dla każdego wyjaśnienia, jeżeli wyjaśnienie to jest WS, to jest 

ono również WW. 

Teza 1.3.2. (WU) Dla każdego rozumienia, jeżeli rozumienie to jest US, to jest 

ono również UW. 

Teza 1.3.3. (WWUW) Każde WW jest UW. 

Teza 1.3.4. (WSUW) Każde WS jest UW. 

Teza 1.3.5. (WWUS) Niektóre WW są US. 

Teza 1.3.6. (WSUS) Niektóre WS są US. 

*** 
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Rozdział II: Redukcjonizm i antyredukcjonizm 

 

Celem tego rozdziału jest próba pokazania, że dwa najbardziej naturalne 

sposoby określenia relacji między tym, co prawne, a tym, co społeczne, czyli 

redukcjonizm i separacjonizm nie pozwalają ani na wyjaśnienie, czym jest 

prawo, ani na lepsze rozumienie zjawisk prawnych. 

Pierwszym krokiem będzie dyskusja głównych koncepcji redukcjonistycznych 

obecnych we współczesnej filozofii nauki oraz filozofii umysłu. Będę 

argumentował, że podejścia te uwikłane są we wspólne problemy, i, co więcej, 

narażona jest na nie każda teoria, wykorzystująca pewne wersje programu 

redukcjonistycznego. Ustalenia te posłużą później jako model interpretacyjny w 

kolejnych etapach analizy. Dodatkowo, będę argumentował, że istnieją ważne 

powody, aby stwierdzić, że w odniesieniu do nauk szczegółowych – 

przynajmniej niektórych – lepiej jest rozważać relacje między pojęciami w 

sposób nieredukcjonistyczny. W swoich analizach odniosę się również do 

wypracowanych wcześniej definicji rozumienia i wyjaśniania. Ocenię, czy 

skuteczna redukcja, sama z siebie, mogłaby zostać uznana za dobre 

wyjaśnienie oraz czy mogłaby – w razie powodzenia – doprowadzić do lepszego 

rozumienia związku pomiędzy sferą prawną a sferą społeczną. 

W drugim kroku przedstawię klasyczne – a zarazem silne – programy redukcji 

w filozofii prawa: podejście Olivera Wendella Holmesa do zagadnienia natury 

prawa oraz teorię psychologiczną Leona Petrażyckiego. Omówię krótko te 

koncepcje, a następnie pokażę, na jakie problemy napotykają. Problemy te 

można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są kwestie 

pojawiające się w teoretycznoprawnej literaturze komentatorskiej i uderzające 

w treść tych teorii, związaną z wyjaśnianiem zjawiska, jakim jest prawo. Drugą 

grupą są problemy, które sformułować można na bazie ustaleń dokonanych w 

pierwszym kroku analizy. Dotyczą one fragmentów tych teorii, które związane 

są bezpośrednio z pojęciem redukcji. Pokażę, że z uwagi na powyższe 

komplikacje redukcjonistyczne teorie Holmesa i Petrażyckiego nie mogą być 
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uznane za satysfakcjonujące wyjaśnienia natury prawa. Co więcej, skoro 

problematyczne jest samo wykorzystanie zabiegu redukcji, głoszona przeze 

mnie teza nie ogranicza się do teorii Holmesa i Petrażyckiego, ale rozciąga się 

na całą klasę redukcjonistycznych ujęć prawa. 

Trzecim krokiem będzie zaprezentowanie wybranych teorii pozytywistycznych i 

ich analiza w ramach redukcjonistycznej siatki pojęciowej. W tym kroku będę 

się opierał na interpretacji tych teorii zaproponowanej przez Andreia Marmora 

w książce Philosophy of law. Analiza i interpretacja Marmora zostanie 

skontrastowana z dorobkiem współczesnej metafizyki analitycznej, nie tylko w 

zakresie samego pojęcia i warunków redukcji, ale również w zakresie 

rozumienia analizy pojęciowej, która jest podstawą dla dyskusji teoretycznych 

prowadzonych w ramach teorii i filozofii prawa.  

W czwartym kroku dokonam analizy poglądów antyredukcjonistycznych, a 

przede wszystkim tzw. czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Wskażę problemy 

teoretyczne, w które koncepcja ta jest uwikłana, co doprowadzi do konkluzji, że 

antyredukcjonizm nie może stanowić odpowiedniego narzędzia do wyjaśnienia 

związku między zjawiskami prawnymi i społecznymi. 

Ustalenia tego rozdziału prowadzić będą do konkluzji, że relacja między tym, co 

prawne, a tym, co społeczne, musi mieć charakter nieredukcjonistyczny. 

 

*** 

Teza 2. Redukcja i separacja nie są dobrymi wyjaśnieniami relacji pomiędzy 

tym, co prawne, a tym, co społeczne. 

*** 
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2.1 Redukcja i redukcjonizm 

 

2.1.1 Uwagi ogólne 

 

Redukcja dyskutowana jest szeroko na gruncie filozofii umysłu, gdzie 

rozpatrywana jest jako jedno z rozwiązań klasycznego problemu 

psychofizycznego. Co więcej, zagadnienie redukcjonizmu jest również jednym 

z centralnych zagadnień współczesnej filozofii nauki (Eronen, 2013; Horst, 

2007; Ney, 2008; Sachse, 2013; Van Riel & Van Gulick, 2014). 

Analizę redukcji warto zacząć od wysłowienia najprostszych intuicji związanych 

z tym pojęciem. Używamy go wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że jedna klasa 

obiektów może zostać sprowadzona do innej klasy obiektów. Sformułowanie to 

dalekie jest od jednoznaczności, więc od razu wymaga pewnych uzupełnień. Na 

bazie tego stwierdzenia możemy uznać np., że  pewna klasa obiektów nie jest 

niczym innym, niż klasą obiektów, do których mogą one zostać/są 

zredukowane. Niekiedy przeprowadzenie takiej redukcji nie jest trudne. Jednym 

z najczęściej przywoływanych w literaturze przykładów jest sprowadzenie 

termodynamiki klasycznej do termodynamiki statystycznej (Bechtel, 2007; 

inaczej twierdzi Sklar, 1999).  

W takiej sytuacji możemy się zastanawiać, jaki jest status teorii, która została 

skutecznie zredukowana do teorii podstawowej (bazowej). Wydaje się, że mamy 

wówczas dwa wyjścia: możemy (zredukowaną) teorię  wyeliminować lub z 

jakichś powodów ją zachować. Najczęstszym powodem pozostawienia takich 

teorii jest ich użyteczność oraz prostota. Dla przykładu, zwolennicy redukcji 

psychologii potocznej do neuronauki bardzo często twierdzą, że słownik oraz 

nieprecyzyjne prawa psychologii potocznej powinny zostać zachowane, 

ponieważ są one użyteczne: pojęcia umożliwiają sprawną komunikację, a 

prawa, mimo że nieprecyzyjne, służą jako dobre przybliżenie zachowań ludzi 

(Bermúdez, 2003, 2007).  
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Wyposażeni w ogólny zarys tego, czym jest redukcja, możemy spróbować 

relację tę scharakteryzować w sposób precyzyjny. Zwykle w literaturze pisze się 

o trzech rodzajach czy koncepcjach redukcji (Ney, 2008). Omówmy je po kolei. 

Pierwsza z koncepcji dotyczy całych teorii, które w tym wypadku rozumiane są 

jako  zaksjomatyzowane zbiory zdań (Savage, 1990). Powiemy, że dowolna 

teoria A redukuje się do teorii B wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie prawdziwe 

zdania (włączając w to prawa i regularności) wyrażone w teorii A są 

przetłumaczalne na język teorii B (Ney, 2008). Za klasycznego zwolennika 

takiego podejścia do redukcji uznaje się Rudolfa Carnapa (1966)12. Zgodnie z 

omawianą ideą, redukcja jest silnie związana z językiem. Dodatkowo, aby móc 

skutecznie przeprowadzić redukcję, musimy uwzględniać poziom całych teorii 

oraz wskazać metodę tłumaczenia zdań jednej teorii na zdania drugiej. Co 

więcej, można zaryzykować stwierdzenie, że do wykonania takiego zadania 

potrzebujemy uniwersalnego języka, a więc takiego, który byłby wspólny dla 

obydwu teorii. O udanej redukcji mówić możemy wtedy, gdy podczas przejścia 

od jednej teorii do drugiej nie zostaną utracone jakiekolwiek informacje. 

Ponieważ w historii nauki trudno znaleźć jest przykłady w pełni udanych redukcji 

w powyższym rozumieniu, pojawiły się inne sposoby definiowana redukcji, które 

nie kładą nacisku na konieczność tłumaczenia zdań redukowanej teorii na 

zdania innej, bardziej podstawowej. Należy do nich podejście derywacyjne, 

zgodnie z którym teoria A jest redukowalna do teorii B wtedy i tylko wtedy, gdy 

wszystkie prawa teorii A są wyprowadzalne z praw teorii B (Ney, 2008). Ujęcie 

redukcji, które koncentruje się na prawach, a więc zależnościach pomiędzy 

obiektami teoretycznymi, zyskało popularność zarówno w filozofii nauki, jak i w 

filozofii umysłu. Będzie ono również kluczowe dla niniejszego rozdziału. W 

przypadku redukcji w powyższym znaczeniu dokonujemy de facto uproszczenia 

ontologii, tj. pokazujemy, że jedna klasa obiektów, podlegających prawom, jest 

redukowalna do innej klasy. W ramach takiego podejścia pojawia się ważne 

                                                           
12 Carnap pisał, że o obiekcie można powiedzieć, że jest redukowalny do innego obiektu, gdy zdania 
o tym obiekcie, mogą zostać przetransformowane na zdania o tym innym obiekcie.(Carnap, 1966) 

 



44 
 

pytanie o status praw pomostowych, czyli praw łączących obydwie dziedziny i 

opisujących sposób, w jaki możemy przejść od jednej z nich do drugiej. Jest to 

jest szeroko dyskutowane i w literaturze z zakresu filozofii umysłu pojawiają się 

głosy twierdzące, że aby całe przedsięwzięcie redukcji powiodło się, prawa takie 

muszą mieć charakter identyczności. Jak pisze Kim: 

It is arguably analytic that reduction must simplify; after all, reductions must 

reduce… On this score bridge laws of the form [Something is a T1 if and only 

if it is a B1] apparently are wanting in various ways. Since [Something is a T1 

if and only if it is a B1] is supposed to be a contingent law, the concepts [T1] 

and [B1] remain distinct; hence bridge laws yield no conceptual simplification. 

Further, since we have only a contingent biconditional “iff” connecting 

properties [T1] and [B1], [T1] and [B1] remain distinct properties and there is 

no ontological simplification…. If we want ontological simplification out of our 

reductions, we must somehow find a way of enhancing bridge laws… into 

identities (Kim, 2000, ss. 96–97). 

Wyżej opisany charakter praw pomostowych stał się podstawą do 

sformułowania krytyki redukcjonizmu w filozofii umysłu. Opierała się ona na 

obserwacji faktu, że aby redukcja na bazie praw pomostowych mogła się 

powieść, zjawiska redukowane, jak i zjawiska bazowe, powinny być dobrze 

określone, co jest problematyczne w przypadku redukcji zjawisk mentalnych do 

fizykalnych. Co więcej, prawa pomostowe nie mogą dopuszczać możliwości 

wielorakiej realizacji zjawisk z jednej z dziedzin (Fodor, 1974). Warto podkreślić, 

że problemy związane z prawami pomostowymi doprowadziły Fodora do tezy o 

niezależności potencjalnie redukowalnych dyscyplin („nauk szczegółowych” w 

jego nomenklaturze). Problem ten dotyczy nie tylko filozofii umysłu, ale zdaje 

się dotykać każdego projektu redukcjonistycznego. 

Trzeci i ostatni rodzaj redukcji, z którym spotykamy się we współczesnej filozofii 

nauki oraz filozofii umysłu, to redukcja oparta na pojęciu wyjaśniania. W ramach 

tej koncepcji, teoria A jest redukowalna do teorii B wtedy i tylko wtedy, gdy 
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wszystkie obserwacje wyjaśniane przez teorię A są wyjaśniane przez teorię B 

(Ney, 2008). Jak piszą Oppenheim i Putnam: 

Anything we want to say about actual observations can be said without 

theoretical terms, but their introduction allows a much more highly 

systematized treatment of our total knowledge. Nevertheless, since 

theoretical terms are in a sense a luxury, we want to know if we can get along 

without some of them. It is, then, of considerable interest to know that a set 

of theoretical terms is superfluous since we can replace the theories using 

these by others in which they do not occur, without sacrificing the degree of 

systematization achieved by science to this day. (Oppenheim i Putnam, 1958, 

s. 12). 

Zasadnicza idea związana z tym ujęciem redukcji opiera się na odróżnieniu 

terminów teoretycznych od terminów obserwacyjnych. Jest to odróżnienie 

dobrze znane filozofom nauki przynajmniej od czasu Koła Wiedeńskiego. W 

uproszczeniu można powiedzieć, że terminy teoretyczne to terminy, które 

funkcjonują w ramach danej teorii, odnosząc się do obiektów bezpośrednio 

nieobserwowalnych. Terminy obserwacyjne odnoszą się z kolei do zjawisk 

poddających się bezpośrednio empirycznym badaniom (Carnap, 1966; Putnam, 

1962). W przypadku redukcji związanej z pojęciem wyjaśniania chodzi o 

sprowadzenie terminów teoretycznych jednej teorii do terminów teoretycznych 

drugiej teorii. W podobny sposób, choć bez odwołania do dystynkcji na terminy 

teoretyczne i obserwacyjne, powyższa idea została wyrażona przez Bickle’a: 

When this strategy is successful, the cellular or molecular events in specific 

neurons into which the experiments have intervenes… directly explain the 

behavioral data. These explanations set aside intervening explanations, 

including the psychological, the cognitive/information processing, even the 

cognitive-neuroscientific… These successes amount to reductions of mind to 

molecular pathways in neurons… (Bickle, 2006, s. 426). 

Fragment ten przekonuje, że jeżeli na poziomie podstawowym możemy coś 

wyjaśnić (a wyjaśnienie zarówno w tym fragmencie, jak i we fragmencie o 
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terminach teoretycznych, ściśle związane jest z formułowaniem praw ogólnych), 

to oznacza, że teoria pokazująca te same zjawiska na innym poziomie może 

być efektywnie zredukowana (sam Bickle jest zresztą zwolennikiem redukcji 

zjawisk psychologicznych do zjawisk na poziomie molekularnym). 

Warto jeszcze na chwilę powrócić do wspomnianego zagadnienia eliminacji 

teorii redukowalnej, czyli, w terminologii filozofii umysłu i filozofii nauki, do 

zagadnienia eliminatywizmu. W ramach redukcji tego, co mentalne, do tego, co 

materialne, Paul Churchland wskazuje, że z uwagi na eksplanacyjną 

nieadekwatność teorii, którą należy zredukować (jest nią psychologia potoczna) 

powinna ona zostać wyeliminowana: 

Restricting ourselves to this latter dimension, what we must say is that FP 

suffers explanatory failures on an epic scale, that it has been stagnant for at 

least twenty-five centuries, and that its categories appear (so far) to be 

incommensurable with or orthogonal to the categories of the background 

physical science whose long-term claim to explain human behavior seems 

undeniable. Any theory that meets this description must be allowed a serious 

candidate for outright elimination (Churchland, 1981). 

Powyższy fragment dobrze reprezentuje poglądy eliminatywistów i pozwala 

nam na sformułowanie kryteriów eliminacji również dla dziedzin innych niż te,  

które zaangażowane są w problem psychofizyczny, włączając także teorię 

prawa (zob. Jakubiec & Janik, 2017). Klasycznie, argumentacja eliminatywistów 

opiera się na pokazaniu, że jakaś teoria (rozumiana jako zbiór terminów 

teoretycznych w niej występujących) nie jest teorią oferującą dobre wyjaśnienie, 

oraz że nie generuje ona praw dotyczących jakiegoś wycinka rzeczywistości. 

Kolejnym krokiem jest pokazanie, że zadanie to może spełniać inna (bardziej 

fundamentalna) teoria. W takim wypadku nie ma korzyści płynących z 

utrzymywania takiej teorii i powinna ona zostać wyeliminowana (Bickle, 2013; 

Churchland, 1981, 1986; Schaffner, 1967). 

Przyjęcie redukcjonizmu automatycznie prowadzi nas do zaakceptowania 

pewnych twierdzeń metafilozoficznych. Zazwyczaj wyraźnie widać, że mówiąc 
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o redukcji proponujemy jakiś wariant ontologii warstwowej, ponieważ dziedzina 

bazowa jest zwykle bardziej fundamentalna niż dziedzina redukowana. Gdy 

budujemy pewną teorię metafizyczną, wyjaśniającą naturę rzeczywistości, to 

zwykle tego, co fundamentalne, szukamy w fizyce (Sider, 2013), ale budując 

teorie o innym charakterze i zakresie, to, co fundamentalne, może mieć 

charakter moralny lub społeczny (Khalidi, 2013b). 

Analogiczny problem pojawia się w związku z praktycznym aspektem 

konstruowania teorii redukcjonistycznych. Pożądanym zabiegiem byłoby 

określenie nie tylko tego, że redukcja jest w ogóle możliwa, ale również w jaki 

sposób można ją przeprowadzić. Oznaczać to może np. konieczność 

pokazania, jakie dokładnie prawa pomostowe będą łączyły obydwie dziedziny 

redukcji. To z kolei implikuje kolejne wymagania: prawa pomostowe powinny 

być uzasadnione, powinno się ustalić, czy  są one czysto konceptualne, czy też 

są empiryczne itd. Ponadto pojawia się problem „uprawdziwiaczy” dla praw 

pomostowych, to znaczy faktów, na których opierała się będzie ich 

prawdziwość.  

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęte zostanie drugie z omówionych podejść do 

redukcji – redukcja na mocy praw. Podejście derywacyjne wymaga jednak 

pewnych uzupełnień. Przede wszystkim, interesowała nas będzie wzajemna 

relacja dwóch sfer: zjawisk (faktów, obiektów) społecznych i zjawisk (faktów, 

obiektów) prawnych. Zatem równoważności, które będą stanowiły prawa 

pomostowe, mają łączyć twierdzenia o zjawiskach (faktach, obiektach) 

prawnych z twierdzeniami o zjawiskach (faktach, obiektach) społecznych. W 

tym miejscu możemy w sposób czysto teoretyczny ocenić przydatność 

eksplanacyjną takiego podejścia, wykorzystując wypracowane w rozdziale 

pierwszym pojęcia rozumienia i wyjaśniania.  

Jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy w stanie dokonać skutecznej redukcji poprzez 

sformułowanie praw pomostowych o postaci równoważności, to ocena 

eksplanacyjna takiego zabiegu jest dość prosta. Przede wszystkim, z uwagi na 

to, że redukcja będzie musiała prowadzić do formułowania praw ogólnych, 
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łączących to, co prawne, z tym, co społeczne, będzie spełniała warunek 

definicyjny wyjaśniania w sensie słabym. Zakładając ponadto, że dysponujemy 

dobrą teorią opisującą mechanizmy generowania zjawisk społecznych (do 

których redukujemy zjawiska prawne), redukcja spełniać będzie także kryteria 

wyjaśnienia w sensie silnym.  

Jeżeli chodzi o rozumienie, którego dostarczają teorie postulujące redukcję 

zjawisk prawnych do zjawisk społecznych, to można przekonywać, że teorie 

takie będą prowadziły zarówno do rozumienia w sensie słabym, jak i w sensie 

silnym. Prawa pomostowe, będące podstawą redukcji, zwiększają zawartość 

informacyjną przekonań podtrzymywanych przez podmiot z uwagi na to, że 

wykluczają pewne możliwości (np. że nie istnieje związek między sferami 

prawną i społeczną). Dodatkowo wydaje się, że po dokonaniu redukcji podmiot 

poznający będzie mógł odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące prawa, na 

które nie potrafiłby odpowiedzieć bez dokonania tego zabiegu; a zatem, 

redukcja wydaje się zwiększać rozumienie w sensie silnym. 

 

*** 

Teza 2.1.1. Przyjmowana koncepcja redukcji opiera się na wykorzystaniu 

równoważnościowych praw pomostowych. 

Teza 2.1.2. Redukcja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie słabym oraz 

rozumienia w sensie słabym i mocnym. 

Teza 2.1.3. To, czy redukcja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie silnym, 

zależne jest od tego, jaką teorią zjawisk społecznych dysponujemy. 

*** 
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2.1.2 Krytyka redukcjonizmu 

 

Przechodząc do ogólnej krytyki redukcjonizmu, zacząć wypada od tzw. 

problemu nowych własności. Najłatwiej wyjaśnić, o co w tej kwestii chodzi, 

odwołując się do pojęcia emergencji:  

(…) the key idea from emergentism is supposed to be that complex systems 

exhibit irreducibly novel properties, and that these novel properties are neither 

predictable nor explainable in terms of the properties of their constituents. The 

goal of emergentist theories is to find an approach that avoids both the Scylla 

of vitalism (or dualism) and the Charybdis of reductionism (or materialism) 

(Boogerd, Bruggeman, Richardson, Stephan, & Westerhoff, 2005, s. 131). 

Istotową cechą emergencji jest zatem istnienie nieredukowalnych i nowych 

własności, które pojawiają się na poziomie wyłaniającym się z poziomu 

podstawowego. Redukcjonizm – z definicji – nie radzi sobie z własnościami 

emergentnymi. Innymi słowy, we wszystkich tych sferach, w których można 

mówić o wyłanianiu się „nowych własności”, redukcjonista będzie miał niezwykle 

trudne zadanie: będzie zmuszony wykazać, że własności te wcale nie są 

„nowe”,  a jedynie takimi się wydają (Kim, 1999).  

Klasycznym argumentem przeciw redukcjonizmowi jest znany z filozofii umysłu 

problem wielorakiej realizacji (Putnam, 1979). Otóż, jeżeli mamy mieć 

uniwersalne prawa redukujące o postaci równoważności lub identyczności, to 

problem pojawia się w sytuacji, gdy coś może być realizowane na więcej niż 

jeden sposób.  

Ilustracją tego może być fizyczna realizacja własności bycia środkiem 

płatniczym – nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że własność ta realizowana 

może być na różne sposoby, tj. za pomocą złota, srebra, kawałka papieru, czy 

zapisu w pamięci komputera. Wówczas albo prawa redukujące przestają być 

uniwersalne i przedsięwzięcie redukcji staje się słabsze z metodologicznego 

punktu widzenia, albo musimy porzucić ten pomysł na rzecz projektu 

nieredukcjonistycznego. Warto podkreślić, że nie chodzi jedynie o 
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obserwowalną realizację jakichś własności na różne sposoby, ale również o 

potencjalną możliwość takiej realizacji. Tak sformułowany argument staje się 

silniejszy i wymagający filozoficznie. W literaturze prowadzona jest debata 

dotycząca statusu tego argumentu, a także kwestii, jak silna jest jego wersja 

modalna (Booth, 2018; Polger, 2009; Polger, Shapiro, & Polger, 2016).  

 

*** 

Teza 2.1.4. Podstawowym problemem każdej teorii postulującej redukcję jest 

kwestia wielorakiej realizacji. 

*** 

 

2.2 Redukcjonizm w naukach społecznych 

 

Zamykając ogólne rozważania dotyczące redukcji, warto zwrócić uwagę na kilka 

kwestii związanych z naukami społecznymi. Problemy, które spotyka się 

najczęściej w ramach metateoretycznych rozważań dotyczących tych nauk, to: 

problem ich niezależności od dyscyplin bardziej fundamentalnych (np. biologii, 

psychofizjologii) oraz problem ich możliwości eksplanacyjnych. Pierwszy z 

problemów pojawia się, gdy przyjmiemy, że redukcja zjawisk społecznych do 

bardziej fundamentalnych zjawisk jest możliwa, oraz że istnieje uzasadnienie 

dla takiego zabiegu. Niektórzy twierdzą, że skoro nauki społeczne dobrze 

wyjaśniają rzeczywistość społeczną, formułując przy tym prawa ogólne, to 

redukcja jednak nie jest potrzebna (Walsh, 1997). Problem ten pojawia się tylko 

przy założeniu, że teoretycznie taką redukcję jesteśmy w stanie przeprowadzić, 

tj. jesteśmy w stanie wskazać to, co chcemy zredukować, bazę redukcji oraz 

prawa pomostowe. Zastanówmy się, czy istnieją teoretyczne powody, z uwagi 

na które redukcja nauk społecznych byłaby niemożliwa.  
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Redukcja nauk społecznych do przyrodniczych odrzucana jest często z uwagi 

na fakt, że zdaje się ona godzić w niezależność tych pierwszych. Dla przykładu, 

jeżeli zdecydujemy się na psychologizm albo fizykalizm w kwestii natury 

obiektów społecznych i przyjmiemy, że możemy dokonać redukcji, to pojawia 

się problem, jak uzasadnić pozostawienie w dyskursie naukowym obiektów 

postulowanych dotychczas w naukach społecznych (tj. dlaczego ich nie 

wyeliminować?). Nauki społeczne są z pewnością niezależne w sytuacji, w 

której ich przedmiot zainteresowania różni się od tego, co badają nauki 

przyrodnicze. Niezależność trudniej obronić jest w sytuacji, gdy mamy 

przedmiot redukowalny do przedmiotu innej nauki, a bazujemy tylko na bliżej 

nieokreślonym pojęciu użyteczności redukowanej dyscypliny. Warto jeszcze 

podkreślić, że chodzi o redukcjonizm jako element teorii wyjaśniających, a nie o 

redukcjonizm jako element argumentów czy dyskusji prowadzonych w ramach 

dyskursu naukowego (pojęcia tego często używa się w bardzo dowolny sposób, 

np. argumentując, że pewne grupy społeczne mają określoną charakterystykę 

w oparciu o założony redukcjonizm biologiczny). 

Idąc dalej, warto pokazać, że problematyka redukcji nauk społecznych jest 

bardzo skomplikowanym zagadnieniem. Przeprowadzenie skutecznej redukcji 

obiektów społecznych do obiektów fizykalnych wymagałoby rozwiązania wielu 

klasycznych problemów filozoficznych. Przede wszystkim, gdy mówimy o 

obiektach ze sfery społecznej i o możliwej redukcji, to pojawia się problem 

indywidualnych i koordynowanych zbiorowo procesów poznawczych jako źródeł 

obiektów rozważanych przez nauki społeczne – do tego problemu powrócę w 

dalszych częściach pracy. Przy takim ujęciu rzeczywistości społecznej, 

redukcjonistyczne przejście wydaje się być bardzo problematyczne, jako że 

musi zmierzyć się z kwestiami: intencjonalności, intencjonalności kolektywnej 

oraz pojawiania się obiektów społecznych. W takiej sytuacji nie dość, że mamy 

problematyczne kategorie po stronie społecznej, to sprawa dodatkowo 

komplikuje się ze względu na problemy z zakresu filozofii umysłu. Uprzedzając 

kierunek dalszych rozważań, podobnej sytuacji spodziewać się można w 

przypadku redukcji faktów prawnych do społecznych.  
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O kłopotliwych aspektach redukcjonizmu pisze się wiele; w literaturze 

proponowane są efektywne modele redukcji (Chalmers, 1996; Jackson, 1998). 

Przykładem takiego modelu jest choćby redukcja funkcjonalna, którą spotykamy 

w filozofii umysłu: 

For the most interesting phenomena that require explanation, including 

phenomena such as reproduction and learning, the relevant notions can 

usually be analyzed functionally. The core of such notions can be 

characterized in terms of the performance of some function or functions 

(where “function” is taken causally rather than teleologically), or in terms of 

the capacity to perform those functions. It follows that once we have explained 

how those functions are performed, then we have explained the phenomenon 

in question. Once we have explained how an organism performs the function 

of producing another organism, we have explained reproduction, for all it 

means to reproduce is to perform that function (Chalmers, 1996, s. 44). 

Dokonanie redukcji  w powyższym rozumieniu odbywa się w trzech krokach 

(Chalmers, 1996; Chalmers & Jackson, 2006). Pierwszym z nich jest 

zdefiniowanie własności funkcjonalnej, co odbywa się poprzez wskazanie ról 

przyczynowych, w których występuje taka własność. Dla przykładu, jeżeli 

będziemy chcieli przeprowadzić redukcję własności odczuwania bólu, to 

pokażemy wszystkie te okresy warunkowe, w których występuje odczuwanie 

bólu – w ten sposób skonstruujemy pewien profil przyczynowy, w ramach 

którego pojęcie odczuwania bólu będzie mogło zostać zdefiniowane. W drugim 

kroku konieczne jest wskazanie elementu z bazy redukcji, który realizował 

będzie wyznaczoną własność. W wypadku bólu będzie to pewien fizykalny 

realizator, odnoszący się do zmian w aktywności neuronalnej. W literaturze 

wskazuje się, że w związku z tym redukcja funkcjonalna wymaga przyjęcia 

pewnych praw pomostowych (Marras, 2005). W ostatnim kroku przyjmujemy i 

pokazujemy, w jaki sposób realizator sprawia, że redukowana własność jest 

dokładnie tą, którą mieliśmy zamiar zredukować (Esfeld & Sachse, 2007). 

Przyjęcie takiego rozumienia redukcji omija pewne problemy związane z 
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definiowaniem terminów oraz ich wieloraką realizacją. Z drugiej strony jednak, 

uznawanie wyżej opisanej praktyki za redukcję bywa kwestionowane. Wskazuje 

się, że zabieg taki omija jedynie problem wielorakiej realizowalności poprzez 

pokazanie, że redukcja przeprowadzana jest zawsze w przypadkach 

jednostkowych (Sachse, 2013). 

Po tych uwagach dotyczących redukcjonizmu w naukach społecznych, warto 

wspomnieć, że obecnie toczy się debata nad samą teoretyczną możliwością 

redukcji tych nauk do nauk niższego poziomu (Hansson-Wahlberg, 2017; 

Lachapelle, 2000). Debata ta toczy się pomiędzy zwolennikami holizmu 

eksplanacyjnego (explanatory holists) oraz indywidualizmu eksplanacyjnego 

(explanatory individualists). Ci ostatni twierdzą, że co do zasady 

przeprowadzenie redukcji nauk społecznych do nauk odnoszących się do 

podmiotów i ich interakcji jest możliwe (Oppenheim & Putnam, 1958). Jak 

zauważa Little:  

The ontological thesis of methodological individualism (MI) holds that all 

social entities are reducible without remainder to logical compounds of 

individuals. On this account, social entities are nothing but ensembles of 

individuals in various relations to one another. A university is nothing but the 

individuals who are involved in university activities. (…) The ontological thesis 

is manifestly true (Little, 1991, ss. 183–184). 

Pogląd ten nie jest dominujący we współczesnej filozofii nauk społecznych i 

ustępuje konkurencyjnemu, wspomnianemu wyżej, stanowisku holistycznemu, 

zgodnie z którym redukcji takiej dokonać się nie da (Hansson-Wahlberg, 2017). 

Zasadniczym argumentem za przyjęciem stanowiska holistycznego jest 

omawiany wcześniej argument odnoszący się do  wielorakiej realizacji. Do uwag 

dotyczących tego argumentu należy dodać, że gdy twierdzimy, iż możliwa jest 

redukcja jednej klasy obiektów do innej (na podstawie praw pomostowych 

stwierdzających identyczność), to możemy mieć na myśli albo redukcję typów 

obiektów do typów obiektów (type-type reduction), albo redukcję egzemplarzy 

do innych egzemplarzy (token-token reduction). Rozróżnienie na typy i 
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egzemplarze wykorzystywane jest często w filozofii umysłu (Fodor, 1974; 

Smart, 1970). Zwolennicy holizmu eksplanacyjnego twierdzą, że argument z 

wielorakiej realizowalności uniemożliwia budowę – w ramach szczegółowych 

nauk społecznych - praw pomostowych gwarantujących identyczność typów 

(Little, 1991; Sawyer, 2002, 2003). Nie znaczy to jednak, że niemożliwe jest 

zbudowanie takich identyczności w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy 

obiektów społecznych (Little, 1991; Sawyer, 2002, 2003). Pojawiają się również 

głosy, że argument z wielorakiej realizacji nie jest w tym kontekście 

przekonujący (Hansson-Wahlberg, 2017). Odwołując się do debaty na temat 

rodzajów naturalnych, zwolennicy holizmu eksplanacyjnego twierdzą, że po 

stronie podmiotów i ich relacji nie możemy mówić o rodzajach naturalnych, a 

więc nie możemy przeprowadzić redukcji (Fodor, 1974). Co ciekawe, w 

literaturze pojawił się niedawno argument uznawany za bardziej przekonujący 

niż ten podawany przez zwolenników holizmu eksplanacyjnego (Wahlberg, 

2017). Zgodnie z nim niemożliwość dokonania jakiejkolwiek redukcji w 

przypadku nauk społecznych pojawia się już na poziomie egzemplarzy. 

Trudność polega na tym, że niemożliwe jest zbudowanie spójnych 

identyczności egzemplarycznych: 

(…) explanatory individualism presupposes the obtaining of token–token 

identities between social and individualistic objects. As a consequence of the 

failure of token–token identities to obtain, the relevant sortal predicates of the 

social sciences must be taken to apply to entities (if they exist) that are distinct 

from the entities of the individualistic sciences, and this entails that type–type 

identities between social and individualistic properties/relations must be 

rejected too: the predicates in question cannot even be taken to be 

coextensive—they do not apply to the same things, not even at times 

(Wahlberg, 2017, s. 23). 

Niezależnie od tego, którą strategię argumentacyjną wybierzemy – przyjęcie 

tezy o wielorakiej realizacji i stwierdzenie, że obiekty społeczne są wielorako 

realizowalne, czy też przyjęcie, że już próba budowy słabszych połączeń 
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egzemplarycznych pomiędzy obiektami społecznymi a obiektami nauk niższego 

poziomu jest skazana na niepowodzenie – wnioskiem będzie niemożliwość 

przeprowadzenia redukcji w obszarze nauk społecznych. 

Konsekwencją tych argumentów, w sytuacji, gdy chcemy powiązać jakąś klasę 

obiektów społecznych z klasą innych obiektów, jest przyjęcie relacji słabszej od 

identyczności, a więc porzucenie redukcji: 

(…) many of the social objects of current social science are (if they exist) 

entities distinct from (sums of) interrelated individuals / temporal parts of 

individuals. Such social objects can at most be taken to be exhaustively, but 

non-extensionally, composed—or constituted of sums—of suitably 

interrelated individuals (composition is a many-one relation, while constitution 

is one-one relation), where composition/constitution is not identity but some 

weaker relation, plausibly some kind of grounding, ontological dependence or 

determination relation (Wahlberg, 2017, s. 19). 

Wydaje się, że sytuacja taka zachodzi nie tylko, gdy chcemy dokonać redukcji 

obiektów społecznych do podmiotów i relacji pomiędzy nimi, ale również, gdy 

będziemy chcieli dokonywać redukcji obiektów społecznych do innych obiektów 

społecznych. Gdziekolwiek tylko zasadna wydaje się być teza o wielorakiej 

realizacji, tam redukcja – w szczególności oparta o prawa pomostowe 

wykorzystujące identyczność – nie może zachodzić. Jest to jedna z kluczowych 

obserwacji z punktu widzenia niniejszej pracy. Wydaje się, że gdy rozpatrzymy 

wzajemne relacje zjawiska (faktów, obiektów) społecznych i zjawiska (faktów, 

obiektów) prawnych, to nasuwającym się wnioskiem jest możliwość wielorakiej 

realizowalności tych drugich, tj. że zjawiska prawne mogą być realizowane 

przez bardzo różne zjawiska społeczne, a zatem postulowana redukcja nie jest 

możliwa. Zmusza nas to do przyjęcia jakiejś innej – słabszej – relacji pomiędzy 

tym, co prawne, a tym, co społeczne. 

Dodać należy jeszcze, że powyższe argumenty dotyczą pewnego 

teoretycznego zabiegu, jakim jest redukcja. W żadnym stopniu nie mogą one 
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przesądzać o istnieniu lub nieistnieniu obiektów społecznych. W szczególności 

argument z niemożliwości dokonania redukcji nie może być argumentem za 

niezależnym istnieniem jakichś obiektów (Wahlberg, 2017).  

Kolejnym krokiem jest prześledzenie prób redukcjonistycznych w naukach 

prawnych i ich ocena. Po wykazaniu, że redukcja taka z określonych powodów 

nie może się udać, uzyskamy istotny argument za tezą o konieczności 

poszukiwania innych relacji, które mogłyby wyjaśnić bądź zwiększyć rozumienie 

związku między zjawiskami prawnymi i społecznymi.  

 

*** 

Teza 2.2.1. Z uwagi na problem wielorakiej realizowalności, redukcja w naukach 

społecznych jest przedsięwzięciem teoretycznym skazanym na porażkę. 

Teza 2.2.2. Należy jednak każdorazowo sprawdzić, czy argument z wielorakiej 

realizacji jest aplikowany w danym kontekście. 

*** 

 

2.3 Redukcjonizm w filozofii prawa 

 

W tym punkcie pokażę, że redukcjonizm w filozofii prawa nie jest 

zadowalającym podejściem zarówno z uwagi na ogólne problemy, z jakimi 

stanowisko to musi się mierzyć, jak i ze względów szczegółowych, związanych 

z treścią redukcjonistycznych teorii rozważających naturę prawa. W kolejnej 

sekcji przedstawię poglądy na naturę prawa uznawane powszechnie za 

redukcjonistyczne. Następnie przeanalizuję taką interpretację 

pozytywistycznych koncepcji prawa, która klasyfikuje tę grupę jako teorie 

redukcjonistyczne. Wszystkie te rozważania pozwolą umieścić problem 

redukcjonizmu w filozofii prawa w możliwie szerokim kontekście, a przez to 



57 
 

zwiększyć siłę uzasadnienia wniosku, że „prawniczy redukcjonizm” skazany jest 

na porażkę. 

 

2.3.1 Redukcyjne teorie prawa  

 

Tradycyjnie uważa się, że zadaniem analitycznej filozofii prawa jest 

zredukowanie zjawisk (faktów, obiektów) prawnych do innych, bardziej 

podstawowych. Poprzez redukcję (w znaczeniu ścisłym) zwykle rozumie się taki 

sposób tłumaczenia zdań z języka zjawisk prawnych na język zjawisk 

podstawowych, w którym nie traci się nic z treści zdań tłumaczonych (dla 

prostoty wystarczy uznać, że przez treść rozumie się zawartość informacyjną 

zdania). Sformułowane powyżej uwagi dotyczące redukcji pokazują, że 

przedsięwzięcie to jest zagadnieniem bardziej złożonym i zasługuje na 

szczegółowe potraktowanie. W związku z tym, można dokonać reinterpretacji 

klasycznych poglądów, posługując się aparatem pojęciowym redukcjonizmu 

rozwijanym we współczesnej filozofii nauki i filozofii umysłu.  

Ważne jest podkreślenie, że niniejszy podrozdział nie zawiera analizy 

wszystkich poglądów redukcjonistycznych w filozofii prawa. Dobór poniższych 

przykładów nie jest jednak całkowicie arbitralny, ponieważ dyskutowane są one 

najczęściej w literaturze. Przykłady te mają służyć jako możliwie najlepsza 

ilustracja tezy, że redukcja w filozofii prawa nie jest strategią właściwą. 

Pewne warianty redukcji można przypisać zarówno O.W. Holmesowi (zdania o 

tym, czym jest prawo, nie są niczym innym niż zdania o tym, co zrobi sędzia w 

danej sytuacji) oraz L. Petrażyckiemu (zdania o normach prawnych są 

redukowalne do zdań o złożonych stanach mentalnych) (B.Brożek, 2017b). 

Warto zatem prześledzić poglądy obu teoretyków na naturę prawa oraz 

pokazać, na jakie trudności poglądy te są narażone.  

Pierwszym przykładem, z którym wypada się zmierzyć, jest pewna interpretacja 

artykułu The Path of the Law O.W. Holmesa. Jednym z głównych elementów tej 
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pracy jest próba podania takiej definicji prawa, aby mogło ono być analizowane 

w ramach szerszego, realistycznego poglądu na świat. Według Holmesa:  

The confusion with which I am dealing besets confessedly legal conceptions. 

Take the fundamental question, What constitutes the law? You will find some 

text writers telling you that it is something different from what is decided by 

the courts of Massachusetts or England, that it is a system of reason, that it 

is a deduction from principles of ethics or admitted axioms or what not, which 

may or may not coincide with the decisions. But if we take the view of our 

friend the bad man we shall find that he does not care two straws for the 

axioms or deductions, but that he does want to know what the Massachusetts 

or English courts are likely to do in fact. I am much of this mind. The 

prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, 

are what I mean by the law (Cook i Holmes, 2006, s. 172). 

Dla Holmesa prawo nie jest zatem niczym innym jak tylko przewidywaniem tego, 

co zrobi sąd w określonych okolicznościach. Holmes wyjaśnia to na prostym 

przykładzie. Według niego obowiązek dotrzymania umowy oznacza 

przewidywanie, że zapłaci się odszkodowanie, jeśli umowy się nie dotrzyma 

(Holmes, 1896). Wydaje się zatem, że Holmes sugeruje projekt redukcji, w 

którym prawa pomostowe będą miały następującą formę: 

(Holmes) Norma nakazująca, by X uczynił Y, jest równoważna ze 

stwierdzeniem, że jeżeli X nie uczyni Y, to sąd wyda wyrok nakazujący X 

dokonać Z (np. zapłacić odszkodowanie, odbyć karę pozbawienia wolności, 

itd.). 

Mamy dwie możliwości interpretacji takich praw. Po pierwsze, można przyjąć, 

że będą one stanowiły redukcję za pomocą identyczności egzemplarzy. W 

związku z tym, teoria ta może uniknąć problemu wielorakiej realizacji, który jest 

najbardziej kłopotliwy, gdy rozważamy redukcję związaną z typami obiektów. 

Ogranicza to jednak siłę teorii. Niezależnie od tego, ten typ redukcji jest 

narażony na argument drugi przeciwko możliwości dokonania redukcji, tj. 

trudności ze zbudowaniem właściwych praw egzemplarycznych (Wahlberg, 
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2017). Jeżeli przyjmiemy, że prawa takie musza dotyczyć rodzajów, a nie 

„egzemplarzy” zachowań, to argument z wielorakiej realizacji będzie działał z 

całą swoją siłą. Okaże się bowiem, że to samo zjawisko z poziomu prawa (np. 

obowiązek wykonania umowy najmu) będzie miało różne realizacje na poziomie 

zachowań sędziowskich (np. decyzja o przymusowej eksmisji, decyzja o 

odszkodowaniu, itp.). 

Przyjmijmy jednak, że ogólnoteoretyczne zarzuty dotyczące redukcji w prawie 

nie są wystarczające i że można dokonać identyfikacji prawa z predykcjami, co 

najmniej wtedy, gdy posługiwać się będziemy egzemplarycznymi prawami 

pomostowymi. W takim wypadku do oceny możliwości dokonania redukcji 

należy dodać uwagi formułowane przez teoretyków prawa i związane ściśle z 

propozycją Holmesa. Jedną z pierwszych krytyk predykcyjnej teorii prawa 

sformułował H.L.A. Hart, który pisał: 

If it were true that the statement that a person had an obligation meant that 

he was likely to suffer in the event of disobedience, it would be a contradiction 

to say that he had an obligation, e.g. to report for military service but that, 

owing to the fact that he had escaped from the jurisdiction, or had successfully 

bribed the police or the court, there was not the slightest chance of his being 

caught or made to suffer. In fact, there is no contradiction in saying this, and 

such statements are often made and understood (Hart, 2007, s. 86). 

Jest to jeden z argumentów oparty w całości na intuicji i jako taki nie jest 

argumentem wystarczającym do całkowitego odrzucenia tej propozycji (B 

Brożek, 2017b). Byłby on wystarczający jedynie przy założeniu, że analiza 

języka naturalnego może dać wgląd w naturę prawa, jak to się dzieje u Harta, 

ale nie jest to powszechnie akceptowane (B Brożek, 2017b). Argumentację 

przeciwko poglądom Holmesa można wzmocnić, dodając do niej argument z 

tzw. metodologicznej schizofrenii, który zostanie zaprezentowany po 

przedyskutowaniu teorii Petrażyckiego, jako że odnosić się może do obu tych 

koncepcji. 
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W literaturze wskazuje się również, że Holmesowska propozycja redukcji nie 

jest dobrą próbą wyrażenia tego, czym jest prawo, z uwagi na fakt, że pomija 

ona bardzo ważne elementy tego zjawiska. Jak pisze Smith: 

However, as Holmes's critics have pointed out, this view overlooks much 

of the social value and human significance of the practice of making 

contracts. It overlooks or denies the moral quality of entering into and then 

honoring, or breaching, a set of mutually binding promises. Holmes's view 

also fails to appreciate, even if it does not actually deny, the tremendous 

extrajudicial importance of contracts, most of which do not contemplate or 

lead to litigation, in regulating human interactions (Smith, 2006, s. 82). 

Jak widać, zarzuty pod adresem tej koncepcji można mnożyć i w zasadzie 

wszystkie sprowadzają się do stwierdzenia, że dokonując redukcji prawa do 

przewidywań, tracimy jakieś cechy prawa (czy poszczególnych redukowanych 

norm), które intuicyjnie są niezbędne, aby jakieś zjawiska rozpoznawać jako 

prawne. 

Przejdę teraz do kolejnej propozycji redukcjonistycznej: teorii emocji prawnych 

Leona Petrażyckiego. Głosi on konieczność  oparcia rozważań 

teoretycznoprawnych na bardziej podstawowej nauce, którą dla niego jest 

psychologia. Najważniejszymi elementami życia psychicznego są dla 

Petrażyckiego emocje, które stanowią zasadniczy element jego teorii:  

Emocje rządzą życiem fizycznym, ruchami i niezliczonymi innymi procesami 

fizjologicznymi, jak również życiem psychicznym istot obdarzonych 

świadomością. One to wyznaczają przyczynowo kierunek i energię uwagi 

oraz skojarzeniowego biegu myśli i myślenia; od nich zależy siła, żywość i 

charakter postrzeżeń i śladów, pozostawianych przez procesy poznawcze 

(pamięć); z nimi pozostają w związku przyczynowym uczucia zadowolenia i 

niezadowolenia; one też kierują wolą, usuwając dążenia woli sobie przeciwne 

i wywołując postanowienia woli, odpowiadające ich żądaniom, o ile takie 

postanowienia w pewnych wypadkach zachodzą (przeważnie gdy się odkłada 

postępowanie na przyszłość) i wywołują działania, oparte na woli, zamiast 
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zwykłych działań impulsywnych, bezpośrednio emocjonalnych (Petrażycki, 

1959, s. 475). 

Rozumienie emocji przez Petrażyckiego zamknąć można w stwierdzeniu, że 

mają one aktywno-popędowy charakter, tj. obejmują pewne dążenia oraz 

doznawania (B Brożek, 2015). Mając takie bardzo ogólne pojęcie o tym, co 

stanowi podstawę życia psychicznego, można zacząć się zastanawiać, w jaki 

sposób prawo wiąże się z emocjami. Petrażycki twierdził, że prawo jest dość 

specyficzną klasą zjawisk i powinno być rozumiane jako zbiór przeżyć 

psychicznych, z którymi związane są emocje o charakterze imperatywno-

atrybutywnym (Petrażycki, 1959): 

Przez prawo w znaczeniu odrębnej klasy zjawisk realnych będziemy 

rozumieć takie przeżycia etyczne, których emocje posiadają charakter 

atrybutywny (...). Wszelkie natomiast inne przeżycia etyczne, to jest przeżycia 

o emocjach wyłącznie imperatywnych, będziemy nazywali zjawiskami 

moralnymi i zaliczymy je do moralności (Petrażycki, 1960, ss. 72–73). 

W ujęciu Petrażyckiego prawo nie jest zatem tożsame ze zbiorem norm, a same 

normy nie są tożsame z emocjami jakiegokolwiek typu. Prawo, tak jak już 

podkreślano, składa się ze złożonych przeżyć psychicznych, które zawierają, 

między innymi, reprezentacje (wyobrażenia) oraz wywoływane przez nie 

emocje  (B Brożek, 2015). Prawo zatem redukuje się do przeżyć psychicznych, 

zaś prawo stanowione (np. normy kodeksowe) jest jedynie źródłem wyobrażeń 

ewokujących emocje imperatywno-atrybutywne (B Brożek, 2015). Petrażycki 

dokonuje więc redukcji bardzo szczególnego rodzaju: to, co zwykle uznaje się 

za normatywną sferę prawa (np. obowiązek pewnego typu), jest w istocie 

rodzajem przeżycia psychicznego. Wydaje się przy tym, że mamy tu do 

czynienia z redukcją związaną z identycznością typów, przeciwko której można 

wytoczyć argument z wielorakiej realizacji.  

Twierdzenia analizowanej teorii narażone są na szereg zarzutów 

szczegółowych oraz ogólnych. Przede wszystkim, redukcja według 

Petrażyckiego może zostać przeprowadzona bez filozoficznej analizy „pojęcia 
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prawa”, wprost z poziomu nauki podstawowej (B Brożek, 2015). Odtworzenie 

ontologii prawa wprost w innym słowniku, bez dokonania stosownej pracy 

konceptualnej, nie wydaje się zabiegiem uzasadnionym. Inny kłopot sprowadza 

się do pytania, czym na poziomie psychologicznym jest normatywność. Można 

przekonywać, że Petrażycki nie dostrzega tego problemu, albo interpretuje 

normatywność w kategoriach emocjonalnych, co jest sprzeczne z głęboko 

zakorzenionymi intuicjami odnośnie do natury normatywności.  

Teoria Petrażyckiego naraża się również na zarzuty związane z postępem 

wiedzy psychologicznej. Przede wszystkim, jej konsekwencją jest uznanie, że 

emocje etyczne (prawne i moralne) są uniwersalne i nie zależą od kultury, co 

jest sprzeczne ze współczesnymi badaniami antropologicznymi (B Brożek, 

2015). Także metodologia przyjęta przez Petrażyckiego wydaje się archaiczna, 

bo jest silnie zakorzeniona w arystotelizmie, zaś odróżnienie motywacji 

związanych z prawem od emocji, w świetle współczesnych badań 

neuronaukowych, jest bardzo kontrowersyjne.  

Przedstawiwszy najważniejsze tezy dwóch typowych redukcjonistycznych 

filozofii prawa, a także podstawowe zarzuty wobec nich, warto pokusić się o 

bardziej ogólną charakterystykę kłopotów teoretycznych, w które popadają 

wszelkie koncepcje redukcjonistyczne. 

Po pierwsze, można utrzymywać, że gdy dokonamy przekładu zdania o 

normach na zdanie o stanach mentalnych (albo innych faktach empirycznych) 

to, z punktu widzenia językowego, zdania takie mają różną zawartość 

informacyjną, a więc nie są wzajemnie wymienialne salva veritate w dowolnym 

kontekście. Jest to kłopotliwe, bo okazuje się, że redukcja omawianego typu jest 

„wrażliwa” na kontekst.  

Po drugie, możemy wykorzystać argument z „metodologicznej schizofrenii” (B 

Brożek, 2017b), który dotyczy problemu z normatywnym charakterem opisu 

rzeczywistości prawnej proponowanym przez Holmesa i Petrażyckiego (B 

Brożek, 2017b) (w cytacie tym (N) oznacza normę prawną, (H) tę samą normę 
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wyrażoną w ramach teorii O.W. Holmesa, a (P) tę normę odtworzoną w teorii 

Petrażyckiego):  

More generally, the argument from methodological schizophrenia states that 

the reduction of norms and legal obligations to descriptions of certain facts is 

always only partial. Even if we determine the equivalence of such propositions 

as (N) and (H) as well as (N) and (P), then such a norm (legal or non-legal) 

must appear, which is irreducible to facts. In Holmes’s conception it is a norm 

for the judges to maximise social utility, while in Petrażycki’s tradition it is the 

rule of the instrumental rationality governing the actions of the legislator. 

In these cases we encounter a serious theoretical problem: why should one 

insist on reducing legal norms and obligations to the descriptions of certain 

facts, when ultimately one is forced to acknowledge that certain norms and 

obligations are not subject to such reduction? (B. Brożek, 2017b, ss. 23–24).  

Argument z metodologicznej schizofrenii wskazuje zatem na to, że redukcja 

norm prawnych z konieczności ma charakter tylko częściowy. W omawianych 

przypadkach, teorii Holmesa i teorii Petrażyckiego, elementem, który nie 

podlega redukcji jest, odpowiednio, nakaz maksymalizacji bogactwa 

społecznego skierowany do sędziów oraz nakaz działania wedle reguł 

racjonalności instrumentalnej skierowany do legislatora (B Brożek, 2017b). 

Teorie te zatem, choć postulują redukcję sfery normatywnej do faktów 

empirycznych, zmuszone są pozostawić – poza mechanizmem redukcji – 

pewne nakazy o wyraźnie normatywnym charakterze. 

Po trzecie, gdy przedstawimy problem redukcji pomiędzy poziomem zjawisk 

prawnych i zjawisk społecznych w analogii do problemu psychofizycznego 

(normatywność miałaby tu pełnić rolę nieredukowalnych własności 

fenomenalnych, tzw. qualiów), problem redukcji staje się nierozwiązywalny z 

uwagi na trudność z podaniem zadowalającego opisu normatywności w języku 

faktów podstawowych (tj. innym niż z użyciem operatorów deontycznych).  
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*** 

Teza 2.3.1. Teorie postulujące redukcję prawa do jakiejś klasy fenomenów 

empirycznych nie radzą sobie z dwoma typami problemów: ogólnymi 

(dotyczącymi redukcji jako takiej) i szczegółowymi (dotyczącymi zawartości 

teorii prawnych). 

Teza 2.3.2. Szczegółowe problemy związane z redukcją w filozofii prawa 

obejmują: problem nierówności informacyjnej teorii redukowanej i bazowej; 

problem częściowej eliminacji normatywności; oraz problem niemożliwości 

wyrażenia normatywności w kategoriach empirycznych.  

Teza 2.3.3. Teorie Petrażyckiego i Holmesa narażone są na problemy ogólne 

(wieloraka realizacja) i szczegółowe, dlatego powinny zostać odrzucone. 

*** 

 

2.3.2 Pozytywistyczne teorie prawa  

 

Często zakłada się, że filozofowie prawa mówiący o konieczności analizy tego, 

co prawne, w kategoriach tego, co społeczne, są przyporządkowywani do obozu 

pozytywistycznego w filozofii prawa (a w każdym razie do jego anglosaskiej 

wersji): 

Roughly, three main schools of thought have emerged in response to the 

general questions concerning the conditions of legal validity: According to one 

school of thought—called legal positivism, which emerged during the early 

nineteenth century and has retained considerable influence ever since—the 

conditions of legal validity are constituted by social facts. Legality is 

constituted by a complex set of facts relating to people’s actions, beliefs, and 

attitudes, and those social facts basically exhaust the conditions of legal 

validity.  
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[…] a very important aspect of the debate here relates to the possibility of 

reduction: Can the conditions of legal validity be reduced to facts of a non-

normative type? (Marmor, 2010, s. 4). 

Jak można było się spodziewać, głównym zadaniem pozytywistów jest 

pokazanie, że obowiązywanie prawa (validity) jest konstytuowane przez fakty 

społeczne, a legalność prawa (legality) – przez zbiór faktów powiązanych z 

przekonaniami, zachowaniami i postawami ludzi. W tym miejscu omówię 

poglądy na redukcję tego, co prawne, do tego, co społeczne oraz poglądy na 

redukcjonizm, które czasem przypisuje się pozytywistycznym teoriom prawa. 

Trzeba jednak rozpocząć od ważnej uwagi. Bardzo często relacja zjawisk 

społecznych i zjawisk prawnych nie jest w tych teoriach eksplikowana 

bezpośrednio, a jej charakter jest przedmiotem sporu. Dlatego też interpretacja 

niektórych z poniżej prezentowanych poglądów może wydawać się 

kontrowersyjna. Nie powinno to jednak przesłaniać celu, w jakim prowadzona 

jest analiza. Jej zadaniem jest pokazanie, że pojęcie redukcji oraz program 

redukcjonizmu jest obecny we współczesnej pozytywistycznej teorii prawa, i że 

program taki jest obarczony pewnymi fundamentalnymi trudnościami, które 

powodują, że powinien zostać porzucony na rzecz podejścia 

nieredukcjonistycznego. 

Chciałbym podkreślić, że zadaniem niniejszego fragmentu jest wybranie jednej 

z dostępnych w literaturze interpretacji stanowiska pozytywistycznego, 

wskazanie jej kłopotliwych konsekwencji i następnie jej odrzucenie. W związku 

z tym może wydawać się, że jest to prezentacja dla pozytywizmu krzywdząca i 

niesprawiedliwa. Jednak w związku z tym, że wniosek będzie dotyczył tylko tej 

interpretacji, zaś inne możliwe interpretacje pozytywizmu będą analizowane w 

rozdziale czwartym rozprawy, pozytywizmowi zostanie oddana należna mu 

sprawiedliwość. 

Filozofem przekonanym o redukcjonistycznym zadaniu pozytywistycznych teorii 

prawa jest A. Marmor (2013). Jego argumentacja opiera się na założeniach 
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dotyczących roli analizy pojęciowej w filozofii prawa oraz na specyficznym 

rozumieniu samego pojęcia redukcji. Marmor zaczyna od prostej obserwacji: 

If there is a clear demarcation of one type of discourse or class of statements, 

and we can provide a full explanation of that class of statements in terms of 

some other type or class, then the explanation is reductive (Marmor, 2010, s. 

12). 

Marmor twierdzi, że filozofia prawa Harta oraz innych pozytywistów, którzy 

kroczą podobną ścieżką, nie jest – wbrew powszechnej opinii – oparta na 

analizie pojęciowej, a zamiast tego teorie te przeprowadzają metafizyczną 

redukcję (Gizbert-Studnicki, 2015; Marmor, 2013). Marmor zakłada, że pojęcia 

nie są obiektami abstrakcyjnymi, tylko oznaczeniem sposobów użycia słów w 

grach językowych (Marmor, 2013; Ryle, 1955). Jak pisze: 

Thus, if we assume that reasonably competent speakers of a natural 

language know the meaning of the word ‘law’ (in its juridical sense), then they 

understand the concept of law. And, crucially, there is nothing more to the 

concept than that which is designated by the word (Marmor, 2013, s. 212). 

Odróżnia on dwa rodzaje redukcji: semantyczną i metafizyczną. Uwagi możemy 

rozpocząć od pierwszego z tych pojęć: 

A successful semantic reduction is defined as follows: “A semantic reduction 

would have to satisfy the condition that the entire vocabulary of a given type 

of discourse or theory, say, D1, can be fully expressed in terms of the axioms 

and vocabulary of a different type or class of statements, say D2. If this 

condition can be met, we have a semantic reduction of D1 to D2” (Marmor, 

2013, s. 216). 

Jeżeli chodzi zaś o redukcję metafizyczną, to definiowana jest ona w 

następujący sposób: 

The idea of metaphysical reduction is to show that a distinct type of 

phenomenon is actually constituted by, and fully reducible to, some other, 

more fundamental type of phenomenon (Marmor, 2013, s. 216). 
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Traktując tę definicję literalnie, za przykład redukcji w filozofii prawa uznać 

można teorię Johna Austina (Marmor, 2013). Koncepcja ta zakłada, że prawo 

składa się z nakazów nałożonych przez uprawnione jednostki, a siła tego 

nakazu zależy od suwerena, który posiada władzę de facto, a nie (tylko) de iure. 

Marmor twierdzi, że, mimo iż możemy nie zgadzać się z teorią Austina lub 

przyjmować krytykę tej teorii autorstwa H. L. A. Harta, nie warto pomijać jej 

metodologicznych walorów, które pokazują, w jaki sposób można wyjaśnić 

prawo za pomocą czegoś bardziej fundamentalnego.  

W analogiczny sposób Marmor interpretuje koncepcję samego Harta. Sugeruje 

on mianowicie, że zasadniczym elementem teorii Harta, z którego czerpie ona 

swoją siłę, jest pojęcie redukcji, a nie zastosowanie analizy pojęciowej (Marmor, 

2013): 

Many think that Hart must have given up on this reductionist project, since he 

demonstrated many of its failures. But this assumption is seriously misguided. 

Hart’s own theory of law is as reductionist as Austin’s. Hart clearly shared 

Austin’s view that a theoretical explanation of the nature of law should explain 

what the law is in terms of social facts, facts that can be explained by more 

foundational truths about how people behave, the kind of beliefs they have 

about their conduct, and the kind of attitudes and dispositions that tend to 

accompany those shared beliefs. In other words, the hallmark of Hart’s theory 

is the idea that social rules are at the foundations of law, and that social rules, 

in turn, can be explained reductively in terms of people’s actual conduct, 

beliefs, and attitudes (Marmor, 2013, s. 214). 

Taka interpretacja jest kontrowersyjna i wiąże się z pewnymi problemami. 

Przede wszystkim, nie wiadomo, jakie są kryteria adekwatności postulowanej 

przez Marmora redukcji (Gizbert-Studnicki, 2015). Nie mogą być one 

empiryczne, gdyż nie będzie to zgodne z poglądami Marmora na naturalizację 

prawa.  

Nie mogą być również oparte na analizie pojęciowej, gdyż ta możliwość została 

przez niego wprost odrzucona (Gizbert-Studnicki, 2015; Marmor, 2010). Co 
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więcej, propozycja naraża się na standardowe zarzuty wysuwane w różnych 

miejscach przeciwko teorii Harta. Jednym z nich jest argument Dworkina, o 

którym wspomina sam Marmor: 

There is a clear sense in which Dworkin’s interpretative theory challenges the 

reductionism inherent in Hart’s legal positivism. It aims to show that legality 

cannot be reduced to facts about people’s conduct, beliefs, and attitudes 

because legality is partly, but necessarily, constituted by truths about moral 

issues. If truths about morality necessarily figure in the determination of what 

counts as a legal requirement, then it is clearly not the case that legality 

admits of reduction to social facts. And, of course, Dworkin does not need to 

show that this is the case in every legal system we are familiar with; in order 

to refute the possibility of reduction it is sufficient to show that reduction is not 

possible at least in some cases. Since reductionism is a universal claim, it 

can be refuted by counterexamples (Marmor, 2013, s. 226). 

Podsumowanie powyższych uwag rozpocznę od podkreślenia, że celowo 

pominąłem inne, bardziej popularne interpretacje myśli Harta. Z punktu 

widzenia niniejszej rozprawy (na tym jej etapie) istotne jest bowiem jedynie 

pojęcie redukcji oraz pokazanie, że pozytywistyczne teorie mogą być 

analizowane przy wykorzystaniu siatki pojęciowej redukcjonizmu. Marmor, 

przyjmując pewną wizję redukcji, ciekawie przekonuje, że Hart zbudował swój 

system w bardzo prosty sposób, opierając się niemal wyłącznie na intuicji 

dotyczącej społecznych źródeł prawa. Teza ta w naturalny sposób może być 

przełożona na język analizy relacji pomiędzy zjawiskami prawnymi i zjawiskami 

społecznymi. Tak odtworzona Hartowska teoria opiera się na pojęciu redukcji i 

z pojęciem tym wiążą się jej zasadnicze problemy. Poza argumentami 

związanymi z treścią tak zinterpretowanej teorii (których reprezentatywnym 

przykładem jest argument Dworkina prezentowany powyżej) w literaturze 

podnoszone są również zarzuty związane z samym pojęciem redukcji (w 

kontekście społecznym), w szczególności akcentujące konieczność 
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odwoływania się do przekonań jakiejś społeczności, by wyjaśnić prawo (Banaś 

& Gołba, 2017). 

Dodatkowo, jeżeli Hart (zgodnie z powyższą interpretacją) konsekwentnie 

dążyłby redukcji zjawisk prawnych do zjawisk społecznych, to naraziłby się on 

na klasyczny zarzut przeciwników redukcji. Jak pisze Gizbert-Studnicki: 

We come to the same conclusion when we adopt the metaphysical 

interpretation of over and above. A feature of legal facts is that they are 

normative; the nature of legal facts is that something ought to be the case 

(either in a weak or strong sense). The nature of social facts is that something 

is the case. Thus, legal facts have a property that social facts do not have. 

So, even if legal facts totally or ultimately depend on social facts (as legal 

positivism maintains), legal facts are not simply social facts in disguise 

(Gizbert-Studnicki, 2016, s. 127). 

Wydaje się zatem, że sfera prawna i społeczna z uwagi na swoje własności 

generują przeszkody całkowicie uniemożliwiające pełną redukcję jednej do 

drugiej. Bardzo podobne argumenty za niemożliwością dokonania redukcji 

pojawiają się w filozofii umysłu, gdzie problemem są jednostkowe własności 

fenomenalne (qualia) (Dennett, 2012). Na podobny argument wskazuje Brożek, 

zauważając, że redukcjonizm wpada w jedną z dwóch pułapek: albo dokonuje 

jedyne częściowej eliminacji normatywności, albo – eliminując ją w całości – 

usuwa także wszelkie kryteria oceny poprawności czy prawdziwości teorii, 

zamieniając się w dogmat. Pisze on: 

All in all, reductionism faces one of two objections: it either only partially 

accounts for the normative sphere or else becomes a dogma that cannot be 

discussed, since there are no – and there cannot be any – criteria for 

comparing and rejecting theories. In light of this conclusion, as well as the 

problems inherent in separationism, it seems only reasonable to seek for the 

“third way” of determining the relation between legal rules and facts (B. 

Brożek, 2017a, s. 131). 
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Warto podkreślić, że prezentowane uwagi dotyczące analizy pojęciowej i 

redukcji w kontekście teorii Harta spotkały się z krytyką w literaturze, która 

opiera się na wskazaniu, że aby wyprowadzić swój argument, Marmor posłużył 

się specyficznym rozumieniem analizy pojęciowej, tj. analizą opartą na filozofii 

języka potocznego, która charakterystyczna jest dla szkoły oksfordzkiej (Banaś 

& Gołba, 2017). Inną możliwością, nierozpatrywaną przez Marmora, jest 

wykorzystanie analizy pojęciowej w duchu tzw. planu Canberry (Jackson, 1998; 

Lewis, 1972, 1983). W ramach tego podejścia analiza prowadzona jest w 

sposób podobny do opisywanej powyżej redukcji funcjonalnej (Banaś & Gołba, 

2017): 

While Jackson understands conceptual analysis as an exercise in global 

reduction, translating a description of reality in one (e.g. normative) 

vocabulary into a discontinuous (e.g. scientific) vocabulary, the actual 

reductive work is assigned to a separate, empirical inquiry into which overall 

constellation of entities, properties etc. at the metaphysical level contingently 

manifests (close enough to) the same relations (Laskowski & Finlay, 2017, s. 

546). 

Taki rodzaj analizy pojęciowej doskonale pasuje do problematyki redukcji i 

redukcjonizmu oraz, jak wskazuje się w literaturze (Banaś & Gołba, 2017), 

pozwala na ominięcie pewnych problemów związanych z klasycznym 

podejściem do tego zagadnienia.  

Na sam koniec warto zauważyć, że Marmor, prezentując swoje uwagi dotyczące 

redukcji metafizycznej, kieruje nas wprost ku innemu pojęciu, które jest istotne 

z punktu widzenia tej pracy, czyli pojęciu ugruntowania. Wydaje się, że intuicja, 

która stoi za jego definicją redukcji metafizycznej, jest związana z 

konstytuowaniem i opieraniem się jednej sfery zjawisk na innej, tj. w tym 

wypadku sfery zjawisk (faktów, obiektów) prawnych na zjawiskach (faktach, 

obiektach) społecznych. Uwagi dotyczące zasadności konstrukcji 

redukcjonistycznej nie tracą nic na sile ani zasadności, gdy z definicji usuniemy 

stwierdzenie zawierające słowo „redukcja” i przyjmiemy, że interesującą nas 
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cechą tej „redukcji metafizycznej” w zmodyfikowanym znaczeniu jest relacja 

konstytucji.  

Relacja ta, uznawana przez Marmora za metafizyczną, i nakazująca 

poszukiwać sfery bardziej fundamentalnej od sfery prawa, wydaje się spełniać 

wszystkie warunki definicyjne relacji ugruntowania. Taka interpretacja może być 

krytykowana z uwagi na to, że Marmor konsekwentnie posługuje się pojęciem 

redukcji oraz wyjaśniania. Nie chodzi jednak o słowa, ale o to, co się za nimi 

kryje.  

 

*** 

Teza 2.3.4. Redukcjonizm pozytywistycznych koncepcji prawa uwikłany jest w  

nieprzezwyciężalne problemy, zarówno charakterystyczne dla redukcjonizmu 

jako takiego (ogólne), jak i specyficzne dla filozofii prawa (szczegółowe). 

*** 

 

2.4 Antyredukcjonizm: H. Kelsen 

 

Aby zamknąć argumentację prowadzącą do tezy, że właściwą drogą analizy 

prawa nie jest ani redukcja ani separacja, w tym miejscu należy pokazać, że 

druga z tych dróg jest również niewłaściwa. Sama teza o separacji nie jest tak 

interesująca filozoficznie jak redukcja. Stwierdza ona po prostu, że pomiędzy 

dwoma zbiorami, w tym wypadku zbiorem zjawisk prawnych i zjawisk 

społecznych, nie zachodzi żaden związek. 

Już w oparciu o tę prostą definicję można stwierdzić, że antyredukcjonizm nie 

spełnia warunków wyjaśniania (w sensie słabym i mocnym), które sformułowane 

zostały w Rozdziale I. To podejście prowadzi przy tym do wzrostu rozumienia w 

sensie słabym, gdyż zmienia sytuację podmiotu poznającego w ten sposób, że 

zwiększa się zawartość informacyjna podtrzymywanych przez podmiot 
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przekonań (pewne możliwości – np. to, że istnieje jakiś związek między 

zjawiskami prawnymi a społecznymi – zostają wykluczone). Można wreszcie 

przekonywać, że antyredukcjonizm nie daje rozumienia w sensie silnym, bo 

„odizolowując” prawo od innych sfer rzeczywistości podmiot poznający będzie 

potrafił odpowiedzieć na te same – i tylko te – pytania dotyczące prawa, na które 

znał odpowiedź przed wprowadzeniem tezy o niemożliwości dokonania 

redukcji. 

Jednym z najbardziej znanych podejść antyredukcjonistycznych w filozofii 

prawa jest koncepcja czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Stanowisko to jest 

antyredukcjonistyczne (i nazywane również separatystycznym (B Brożek, 

2017b) lub dualistycznym (Marmor, 2010)), gdyż deklaratywnie zamyka teorię 

prawa na możliwość redukcji zjawisk prawnych do zjawisk społecznych, a 

równocześnie sprzeciwia się poglądowi, że prawo może być w jakikolwiek 

sposób konstytuowane przez fakty pozaprawne. Kelsen pisze w następujący 

sposób o „czystości” swojej teorii: 

[T]he purity of the theory or – amounting to the same thing – the 

independence of the law as an object of scientific cognition is what I am 

striving to secure, specifically in two directions. The purity of the theory is to 

be secured against the claims of a so-called ‘sociological’ point of view, which 

employs causal, scientific methods to appropriate the law as a part of natural 

reality. And it is to be secured against the natural law theory, which, by 

ignoring the fundamental referent found exclusively in the positive law, takes 

legal theory out of the realm of positive legal norms and into that of ethico-

political postulates (Kelsen, 1911, ss. 3–4;  cyt. za: Brożek, 2017a). 

Widać wyraźnie, co jest celem Kelsena. Stara się on sformułować teorię prawa 

jako systemu idealnie istniejących norm, których obowiązywanie jest niezależne 

od jakichkolwiek warunków społecznych, psychologicznych, czy politycznych (B 

Brożek, 2017b). Najważniejszym elementem tego systemu jest norma 

podstawowa, która niejako domyka system prawny i umożliwia jego 

samodzielną egzystencję. W literaturze pojawiają się opinie, że wprowadzenie 
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normy podstawowej jako pewnego rodzaju fikcyjnego założenia, stanowi punkt 

problematyczny dla całego systemu13 (B Brożek, 2017b; Marmor, 2010). 

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej, do czego prowadzi Kelsenowski postulat 

separacji prawa, posługując się w tym kontekście interpretacją A. Marmora 

(Marmor, 2010). Wyprzedzając wnioski, można wskazać, że zasadniczo 

pokrywały będą się one z tymi, które można spotkać w literaturze, tj. że 

możliwość całkowitej separacji prawa od sfery faktów jest albo mało użyteczną 

fikcją, albo separacja taka może być jedynie częściowa, co skutkowało będzie 

powrotem do pytania o naturę związku między prawem i czynnikami 

pozaprawnymi (Brożek, 2012). 

Analizę poglądów Marmora zacząć można od następującej uwagi: 

Kelsen assumed in advance, as it were, that if a detachment view of legality, 

one that makes legal validity completely detached from the moral content of 

the law, can be provided, it would be a better kind of explanation of the nature 

of law (Marmor, 2010, s. 14). 

Wprowadzając czystą teorię prawa, Kelsen chciał wyjaśnić obowiązywanie 

(validity) oraz normatywność prawa bez dokonywania redukcji sfery prawnej do 

jakiejkolwiek innej klasy zjawisk (w szczególności społecznych i 

psychologicznych). Antyredukcjonizm tej teorii opierał się na normie 

podstawowej, która pełniła trojaką funkcję (Marmor, 2010). Przede wszystkim, 

zapewniała pewien grunt dla nieredukcyjnego wyjaśnienia obowiązywania 

(validity) prawa. Po drugie, zapewniała podstawę dla antyredukcyjnego 

wyjaśnienia normatywności prawa. Po trzecie, wyjaśniała systemową naturę 

prawa.  

                                                           
13 Trudno jest właściwie odpowiedzieć na pytanie, czym jest norma podstawowa. Jak zauważa Brożek: 
It is difficult to answer this question given that Kelsen describes it as, among other things, the 
presupposed norm, presupposition, a norm included in a supposition, juristic hypothesis, ultimate 
hypothesis of positivism, ultimate ground of the validity of the legal system, thought norm, genuine 
fiction, judicio-logical constitution, constitution in the transcendental- logical sense, transcendental-
logical concept, or transcendental-logical condition of the interpretation in legal sciences (B Brożek, 
2017b) 
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W systemie Kelsena kluczową rolę odgrywają dwa pojęcia: obowiązywania 

(validity) oraz skuteczności (efficacy). Przez obowiązywanie rozumie on tę 

cechę norm prawnych, przez rozpoznanie której możemy stwierdzić, że normy 

te mają moc wiążącą w tych sytuacjach, do których się odnoszą (B Brożek, 

2017b). Przez skuteczność prawa rozumie on z kolei fakt, że ludzie zachowują 

się zgodnie z normami prawnymi, czyli tak, jak powinni się zachowywać (B 

Brożek, 2017b). Najważniejsza w tym kontekście jest relacja między tymi 

dwoma pojęciami. Kelsen wielokrotnie podkreśla, że obowiązywanie jest 

pojęciowo niezależne od skuteczności prawa; z drugiej strony zmuszony jest 

jednak przyznać, że system prawny, który jako całość jest nieskuteczny, nie 

obowiązuje. 

W związku z tym Marmor zauważa: 

This is what was meant earlier by the comment that Kelsen had no option but 

to admit that the validity of the basic norm is conditional on its efficacy. The 

normative relativism that is inherent in Kelsen’s conception forces him to 

ground the content of the basic norm in the social facts that constitute its 

content—the facts about actions, beliefs, and attitudes entertained by the 

population in question. And this makes it very questionable that reductionism 

can be avoided. In fact, what Kelsen really offered us here is an invitation to 

provide a reductive explanation of the concept of legal validity in terms of 

some set of social facts—the facts that constitute the content of any given 

basic norm (Marmor, 2010, s. 23). 

Argumentacja Marmora prowadzi zatem do zaskakującej konkluzji, że 

koncepcja Kelsena jest w istocie redukcjonistyczna. Równocześnie jednak 

Marmor podkreśla, że w pewnych aspektach Kelsenowski projekt w sposób 

skuteczny unika redukcjonizmu:  

We should make a distinction between a theory that offers a reductive 

explanation of some object of inquiry and a view that strives to reduce one 

type of theory to another type of theory. Kelsen’s pure theory of law strove to 

avoid both. If my argument is correct, then he failed on the former, but this 
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does not necessarily mean that he was wrong about the latter. The fact that 

one offers a reductive explanation of what legal validity consists in does not 

commit one to the view that a theory about the nature of law can be reduced 

to some other type of theory. In rejecting this latter type of reduction, Kelsen 

was quite right, or so I shall argue (Marmor, 2010, ss. 28–29). 

Wynika z tego, że redukcja prawa do socjologii (czy psychologii) nie jest 

konieczna (a być może byłaby wręcz nieadekwatna). Marmor twierdzi, że 

dostrzeżenie tego jest dużym osiągnięciem Kelsena.  

Marmor wskazuje też, że z typowym, pełnym redukcjonizmem mamy do 

czynienia w realizmie prawniczym, zarówno amerykańskim, jak i 

skandynawskim. Dla przedstawicieli tych nurtów podstawowym celem było 

zredukowanie i zastąpienie (czy nawet silniej, wyeliminowanie) filozofii prawa 

przez teorię o charakterze naukowym (Marmor, 2010). Tymczasem, zdaniem 

Marmora, projekt Kelsena jest nieredukcjonistyczny w tym sensie, że nie będzie 

on nigdy wymagał redukcji prawa do socjologii. Możemy zajmować się 

psychologią podejmowania decyzji i innymi powiązanymi z prawem gałęziami 

tej nauki, ale nie ma to nic wspólnego z pytaniem, co konstytuuje rolę sędziego, 

albo co kreuje normy prawne wpływające na decyzje sędziowskie. 

Podsumowując, warto się zastanowić, czy powyższe rozważania jednoznacznie 

wskazują, że antyredukcjonizm jest opcją fałszywą. Choć tak daleko idącej 

konkluzji nie możemy sformułować, to nie sposób zignorować kłopotów 

teoretycznych, w które popadają antyredukcjoniści. Z jednej strony, ich poglądy 

są często bardzo kontrintuicyjne. Z drugiej, jeśli zgodzimy się z interpretacją 

Marmora, może się okazać, że – paradoksalnie – antyredukcjonizm nie mógłby 

istnieć bez pewnej dozy redukcji. Podobną konkluzję wyprowadza B. Brożek, 

który pisze: 

This analysis of Kelsen’s views on the relationship between the validity and 

the efficacy of law is extremely instructive for anyone who would like to insist 

on separating normative and factual spheres. A lawyer cannot completely cut 

off the realm of facts but as Kelsen’s doctrine shows, it is difficult to imagine 
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a partial isolation. I do not want to say that this is certainly impossible because 

it is difficult to draw such conclusions based on one – although very 

characteristic - example. However, one may admit that the advocates of 

separation are condemned to the following dilemma: either they recognise 

the absolute independence of the normative sphere from the factual one 

which is a pure fiction, one very difficult to maintain, or they advocate for a 

partial autonomy of law, but then will probably be forced to recognise that the 

relationship between the legal facts  and the social facts is much stronger 

than they would like to admit (B. Brożek, 2017b, s. 21).  

Wydaje się zatem, że z uwagi na swoiste dla antyredukcjonistycznej koncepcji 

problemy, stanowisko to nie może być uznane za adekwatne wyjaśnienie 

związku zjawisk prawnych i zjawisk społecznych. Pomiędzy tym, co prawne, a 

tym, co społeczne, zachodzi jakaś relacja, nawet jeśli nie jest nią pełna redukcja. 

 

*** 

Teza 2.4.1. Antyredukcjonizm spełnia jedynie warunki rozumienia w sensie 

słabym, nie spełniając kryteriów rozumienia w sensie silnym oraz wyjaśniania w 

sensie słabym i silnym. 

Teza 2.4.2. Antyredukcjonizm należy odrzucić ze względu na jego niewydolność 

w wyjaśnianiu i zwiększaniu rozumienia zjawisk prawnych, a także inne 

problemy: kontrintuicyjność oraz niemożliwość pełnej eliminacji tendencji 

redukcjonistycznych. 

*** 

 

2.5 Podsumowanie 

 

Niniejszy rozdział miał na celu obronę poglądu, że zarówno redukcjonizm, jak i 

antyredukcjonizm skazane są na porażkę jako projekty wyjaśnienia natury 
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prawa. Pierwsza część tego rozdziału dotyczyła samego pojęcia redukcji oraz 

dyskusji zasadniczych problemów związanych z redukcjonizmem w naukach 

empirycznych oraz w naukach społecznych. Pokazałem, że redukcjonizm może 

być programem trudnym do przeprowadzenia, w szczególności w naukach 

społecznych. Co więcej, w literaturze pojawia się wiele przekonujących głosów, 

że obiekty nauk społecznych nie mogą być redukowane do obiektów nauk 

empirycznych, a ich związek musi być przedstawiany za pomocą relacji 

nieredukcyjnych. Wydaje się też, że wniosek ten może być rozszerzony w taki 

sposób, aby obejmował wzajemną redukcję różnych obiektów społecznych.  

W drugiej części niniejszego rozdziału analizie poddane zostały teorie 

postulujące redukcję prawa do jakiejś bardziej fundamentalnej sfery. Omawiane 

w tym kontekście teorie wychodziły z odmiennych założeń. Jedna z nich 

(Holmesa) sugerowała redukcję tego, co prawne, do predykcji zachowań 

sędziów; druga zaś (Petrażyckiego) – do specjalnego typu stanów psychicznych 

(emocji). W obu przypadkach okazało się, że redukcja nie może się powieść, bo 

wikła się w rozmaite problemy ogólne (związane z ideą redukcji) i szczegółowe 

(związane z treścią redukowanych teorii). W kolejnym kroku przedstawiłem 

kontrowersyjną, redukcjonistyczną interpretację pozytywizmu. Interpretacja ta 

również napotyka na poważne problemy i w związku z tym jest projektem 

nieudanym. Porażka programu redukcjonistycznego może oznaczać, że 

podejściem właściwym do analizy tego, co prawne, jest paradygmat 

antyredukcjonistyczny (separacjoznim). W końcowych fragmentach tego 

rozdziału pokazałem jednak, że wikła się on we własne problemy, co można 

wykazać na przykładzie poglądów Kelsena na naturę prawa. W związku z tym 

trudno uciec od konkluzji, że adekwatnego wyjaśnienia (bądź rozumienia) 

natury prawa szukać należy pomiędzy redukcjonizmem i antyredukcjonizmem 

– w koncepcjach nieredukcjonistycznych.  

Warto też przypomnieć, że w niniejszym rozdziale analizowany był związek 

rozumienia i wyjaśniania z redukcją oraz separacją. Okazało się, że redukcja 

spełnia wszystkie warunki rozumienia (w sensie słabym i silnym) oraz 
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wyjaśniania w sensie słabym; może także spełniać – przy spełnieniu 

dodatkowych założeń – kryteria bycia silnym wyjaśnieniem. Równocześnie 

jednak redukcjonizm wikła się w tak zasadnicze problemy, że – pomimo tego, iż 

dostarcza wyjaśnienia i zwiększa rozumienie – musi zostać odrzucony. 

Tymczasem separacja spełnia tylko warunki rozumienia w sensie słabym; nie 

generuje natomiast rozumienia w sensie silnym ani żadnego typu wyjaśnienia. 

Trzeba ją zatem odrzucić, także ze względu na inne, wspomniane powyżej 

kłopotliwe konsekwencje teoretyczne.  

Na koniec warto podkreślić, że przesłaniem tego rozdziału nie jest krytyka 

redukcjonizmu w każdej dyscyplinie i uznanie go za program źródłowo 

niewłaściwy. W wielu dyscyplinach – przede wszystkim w naukach 

empirycznych – dokonuje się wielu udanych redukcji zjawisk czy faktów. 

Zachodzi to zazwyczaj w sytuacji, gdy łatwo zbudować takie prawa pomostowe, 

w przypadku których nie traci się nic z informacji, które pojawiają się na poziomie 

mającym podlegać redukcji. W naukach społecznych oraz w naukach o umyśle, 

które pojawiły się jako przykłady obszarów, gdzie redukcja jest problematyczna, 

niemożliwość jej dokonania wiąże się z tym, że poziom, który miałby zostać 

zredukowany, zazwyczaj odznacza się jakimiś własnościami, które nie dają się 

w łatwy sposób zredukować lub, jak twierdzą niektórzy, nie dają się wcale 

zredukować (Levine, 1983; McGinn, 1989; Nagel, 1974). 

Właściwego wyjaśnienia (lub rozumienia) relacji między tym, co prawne, a tym, 

co społeczne, trzeba – powtórzmy – poszukiwać w koncepcjach 

nieredukcjonistycznych. Dwie najbardziej popularne – i obiecujące – spośród 

nich to superweniencja oraz ugruntowanie. Zanim jednak przejdziemy do ich 

opisu i analizy (w rozdziale III), trzeba poświęcić nieco uwagi kwestiom 

metodologicznym, a dokładniej próbie odpowiedzi na pytanie, co wchodzi ze 

sobą relacje nieredukcjonistyczne. W moim przekonaniu obiektami tymi są fakty 

społeczne i fakty prawne.  
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Interludium: Fakty społeczne i fakty prawne 

 

Niniejsze Interludium jest rodzajem pomostu między pierwszą a drugą częścią 

niniejszej rozprawy. W części pierwszej starałem się wykazać, że dwa 

tradycyjne sposoby określenia relacji między tym, co prawne, a tym, co 

społeczne – czyli redukcjonizm i antyredukcjonizm – nie stanowią atrakcyjnych 

opcji teoretycznych. W związku z tym poszukiwanie dobrego wyjaśnienia (i 

lepszego rozumienia) zjawisk prawnych w kontekście zjawisk społecznych musi 

zwrócić się w kierunku relacji nieredukcjonistycznych, a przede wszystkim 

superweniencji i ugruntowania. Żeby jednak manewr ten wykonać i umożliwić 

porównanie wyjaśnień konstruowanych z użyciem tych dwóch pojęć, konieczny 

jest pewien zabieg metodologiczny. Trzeba mianowicie ustalić, jakie typy bytów 

– z poziomu prawnego i społecznego – „wchodzić” mogą ze sobą w relacje 

superweniencji i ugruntowania. Wydaje się, że najlepszym wyborem 

teoretycznym w tym kontekście jest kategoria faktów (społecznych i prawnych), 

a niniejsze Interludium poświęcone jest przybliżeniu i analizie pojęcia faktu. 

Rozpocznę od próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego pojęcie to stanowi 

najlepsze narzędzie dywagacji teoretycznych związanych z wyjaśnieniem 

natury zjawisk prawnych w kontekście tego, co społeczne. Następnie 

rozważę kilka możliwych definicji faktów i postaram się uzasadnić wybór tej z 

nich, która wydaje się najbardziej użyteczna dla celów tej pracy. W kolejnym 

kroku przedstawię pokrótce podstawowe problemy tzw. ontologii społecznej, co 

pozwoli nakreślić tło dla pytania, jak najlepiej rozumieć fakty społeczne. 

Dokonawszy w tym zakresie odpowiedniego wyboru (tzw. surowych faktów 

społecznych), przejdę do dyskusji wokół faktów prawnych. Doprowadzi ona do 

wniosku, iż najlepszym sposobem rozumienia faktów prawnych jest uznanie ich 

za tzw. fakty instytucjonalne.  

 

*** 
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Teza I. Relację między sferą prawną i sferą społeczną najlepiej ujmować jako 

związek między faktami prawnymi i faktami społecznymi.  

*** 

 

I.1. Dlaczego fakty? 

 

Zacznijmy od pytania, dlaczego fakty mają być właściwym poziomem analizy 

relacji między tym, co prawne, a tym, co społeczne. Podstawowym argumentem 

za uznaniem poziomu faktów za właściwy poziom prowadzonej tu analizy 

stanowi popularność takiego manewru teoretycznego w literaturze przedmiotu. 

Zarówno w koncepcjach związanych ściśle z filozofią prawa, jak i w rozmaitych 

ontologiach społecznych, do których będę się odwoływał w niniejszej pracy, 

wykorzystuje się pojęcie faktu, by wyjaśnić naturę prawa (Greenberg, 2004; 

Plunkett, 2012) lub rzeczywistości społecznej (Searle, 1995). Nie jest to, rzecz 

jasna, argument rozstrzygający; ale wskazuje on, że fakty są w interesującym 

mnie w tej rozprawie kontekście wyborem naturalnym i niekontrowersyjnym. Co 

więcej, skupienie analiz na innym poziomie (np. reguł) wymuszałoby 

konieczność przedstawienia dobrego uzasadnienia, dlaczego porzuca się 

poziom faktów. 

Argument ten można wzmocnić zwracając uwagę, że jedna z kluczowych dla 

rozważań w tej pracy relacja – ugruntowanie – spełnia swoją eksplanacyjną rolę 

najlepiej wtedy, gdy dotyczy faktów (Koons & Pickavance, 2017). Trzeba od 

razu dodać, że autorzy publikacji dotyczących ugruntowania –  w zależności od 

tego, jaką teorię proponują i co chcą wyjaśnić – twierdzą, że ugruntowanie 

zachodzić może pomiędzy faktami (Fine, 2012a), ale także obiektami 

postulowanymi przez teorię (Fine, 2012a), dyspozycjami (Rosen, 2010) czy 

własnościami (Bennett, 2017). Ta różnorodność daje nam dużą dowolność 

kształtowania poziomu analizy, bo wydaje się, że sugeruje, iż wybór poziomu 

zawsze będzie zrelatywizowany do problemu, który będziemy chcieli rozwiązać 

– zatem  przyjęcie faktów jako poziomu analizy w niniejszej pracy uzasadnione 
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jest przede wszystkim z tego względu, że jest to pojęcie zwykle wykorzystywane 

do wyjaśnienia relacji między tym, co prawne, i tym, co społeczne.  

Druga z interesujących mnie w tej pracy relacji – superweniencja – definiowana 

jest zwykle jako zachodząca między własnościami. Można jednak przekonywać, 

że analiza własności niekoniecznie jest konkurencyjna wobec analizy faktów. 

Przyjmuje się bowiem zwykle, że fakty składają się z obiektów posiadających 

określone własności oraz że możemy mówić o klasach obiektów i klasach 

własności. Rozwiązanie to jest jednak zbyt proste. Superweniencja – jak pokażę 

w następnych rozdziałach – jest relacją konieczniej współzmienności: jeżeli X 

superweniuje na Y, to nie może zajść zmiana w X bez zmiany w Y. W literaturze 

pojawiają się w związku z tym głosy, że zasadnicza różnica pomiędzy 

ugruntowaniem a superwenienicją sprowadza się właśnie do tego, że „operują” 

one na zupełnie innych poziomach: 

One such consideration is that these relations may not have the same relata. 

Supervenience is typically said to be a relation between properties or families 

of properties, but at least some of grounding’s advocates say that it is a 

relation between facts only (e.g. Rosen 2010, Audi 2012), and ontological 

dependence seems to obtain between members of a variety of ontological 

categories (Bennett & McLaughlin, 2005). 

Warto zastanowić się jednak, w jakiej sytuacji powodowało to będzie 

rzeczywisty problem. Wydaje się, że mógłby się on pojawić, gdyby okazało się, 

że z powodów teoretycznych superweniencja obejmuje swoim zakresem tylko 

własności (lub jakiekolwiek inne, różne od faktów, byty). Wtedy rozpatrywanie 

relacji superweniencji faktów prawnych i faktów społecznych byłoby niemożliwe. 

Problem ten okazałby się pozorny, gdyby taka sytuacja miała miejsce jedynie 

jako wyniki arbitralnego wyboru teoretycznego. Wydaje się, i na to wskazuje 

literatura, że nic w samej koncepcji superweniencji nie zmusza nas do przyjęcia, 

że zachodzi ona jedynie na własnościach (lub wyłącznie na innych, różnych od 

faktów, bytach). Co więcej, w literaturze spotykane są podejścia, które wskazują 

na poziom faktów jako właściwy dla analiz z wykorzystaniem pojęcia 
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superweniencji. Warto też dodać, że własności i fakty często pozostają do siebie 

w bardzo prostej, niekontrowersyjnej relacji. Dla przykładu, w taki sposób o 

superweniencji pisze D. Chalmers:  

The A-facts and B-facts about the world are the facts concerning the 

instantiation and distribution of A-properties and B-properties. So the physical 

facts about the world encompass all facts about the instantiation of physical 

properties within the spatiotemporal manifold (Chalmers, 1996, s. 33). 

Wydaje się zatem, że wybór poziomu rozważań jest sprawą do pewnego stopnia 

arbitralną i, z uwagi na cele niniejszej pracy, analiza może odbywać się na 

poziomie faktów.  

 

*** 

Teza I.1.1. Z uwagi na wykorzystanie faktów w teoriach społecznych i 

teoretycznoprawnych, wydają się one być dobrym kandydatem na przedmiot 

analiz wykorzystujących pojęcia ugruntowania i superweniencji. 

Teza I.1.2. Poziom faktów i poziom własności nie są wobec siebie 

konkurencyjne. Twierdzenia o faktach można tłumaczyć na twierdzenia o 

własnościach. 

*** 

 

I.2. Rozumienie faktów 

 

Zasadniczym problemem, z jakim mierzyć muszą się teorie, które mówią o 

relacji faktów pewnego rodzaju do faktów innego rodzaju, jest samo pojęcie 

faktu. Wydaje się zatem, że zasadne jest rozważenie ogólnego problemu, który 

można wyrazić w postaci następującego pytania: „jakie rozumienie faktu 

powinno się przyjąć?”. Dzięki jego rozstrzygnięciu dyskurs o faktach 
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społecznych i faktach prawnych prowadzony będzie w adekwatny sposób , a 

formułowane argumenty nie będą narażone na problem ekwiwokacji. 

Współcześnie w dyskursie filozoficznym do problematyki tego, czym są fakty, 

podchodzi się różnorodnie, wskazując za każdym razem, że rozumienie tego 

pojęcia musi zostać ustalone przed dokonaniem jakichkolwiek analiz. Dla 

przykładu, możemy rozpocząć od przywołania czterech fundamentalnych 

ujęć faktów (Mulligan, 2008): 

• fakt jako nośnik prawdziwości (truth bearer), 

• fakt jako zachodzący stan rzeczy (state of affairs), 

• fakt jako swoisty typ bytu (entity), w którym obiekt egzemplifikuje pewne 

własności albo znajduje się w jakiejś relacji do innych obiektów, 

• fakt jako łącznik (nexus) między własnościami i obiektami. 

Teorię łącznika – najmniej może intuicyjną z wymienionych – definiuje się w 

sposób następujący: 

A fact is a nexus or tie between one or more particulars and a property or 

universal. If a snowball is white, then there exists a single, simple thing (the 

tie or nexus) that connects the snowball (the particular) with whiteness (the 

property). This very nexus could not exist unless the snowball were in fact 

white. Hence, the mere existence of the nexus is sufficient to ground the truth 

of the sentence ‘The snowball is white.’ (Koons & Pickavance, 2017, s. 172). 

Wszystkie wymienione podejścia generują bardzo dużo teoretycznych dyskusji 

związanych z użyciem terminów o silnym zabarwieniu teoretycznym (nośnik 

prawdziwości, stan rzeczy, obiekt itp.). Wszystkie też wykorzystywane są w 

filozofii ogólnej oraz filozofii prawa. Wydaje się na przykład, że w szeroko 

rozumianej teorii prawa pojawia się często pojęcie faktu jako zachodzącego 

stanu rzeczy (Porn, Ziembinski, & Ter-Organian, 1978), szczególnie w 

rozmaitych koncepcjach rozumowań prawniczych. Z kolei teorie semantyczne 

w naturalny sposób będą faworyzowały rozumienie faktu jako nośnika 

prawdziwości (Gizbert-Studnicki, 2015; Greenberg, 2006; Plunkett, 2012). W 
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literaturze filozoficznej wskazuje się przy tym,  że wybór pomiędzy różnymi 

rozumieniami faktu jest zazwyczaj podyktowany zadaniami teorii, której 

elementem staje się to pojęcie, oraz jej założeniami (Koons & Pickavance, 

2017).  

Biorąc pod uwagę to ostatnie spostrzeżenie, wydaje się, że na potrzeby 

niniejszej pracy powinno się przyjąć, że fakty stanowią swoistą klasę bytów, tj. 

uznać za właściwą trzecią z podanych powyżej charakterystyk. W tym ujęciu 

fakty to rodzaje bytów, w których obiekty egzemplifikują pewne własności. Ta 

decyzja wypływa z trzech przesłanek. Przede wszystkim, uznaliśmy powyżej, 

że użyteczne będzie takie pojęcie faktu, które umożliwi proste przejście 

pomiędzy faktami a własnościami. Co więcej, analizowane rozumienie faktu jest 

bliskie ujęciu faktu jako stanu rzeczy, bardzo popularnemu w filozofii i teorii 

prawa. Wreszcie, fakty rozumiane jako swoiste byty mogą też łatwo spełniać 

rolę „uprawdziwiaczy”, czyli tego, co sprawia, że nasze sądy są prawdziwe. I ten 

wymiar problemu wydaje się ważny w kontekście  teoretycznoprawnym (Hage, 

2018; Koons & Pickavance, 2017). 

Dokonawszy wyboru rozumienia faktu jako specyficznego bytu, musimy odnieść 

się do dwóch zagadnień. Po pierwsze, trzeba rozważyć problem charakterystyki 

faktów, tj. pytanie, w jaki sposób dokonać ich wyróżnienia i czym się one 

charakteryzują. Po drugie, należy określić, jakie korzyści teoretyczne płyną ze 

wzbogacenia naszych teorii o takie a nie inne pojęcie faktu. Jeżeli chodzi o 

pierwsze zagadnienie, to w literaturze wskazuje się, iż charakterystyczną cechą 

faktów jako osobnej klasy bytów jest to, że składają się one z obiektów 

egzemplifikujących pewne własności oraz znajdujących się we wzajemnych 

relacjach. Tym, co pozwala wyróżniać fakty, są więc odpowiednie konstelacje 

obiektów i własności.  

Bardziej interesującym zagadnieniem jest koszt wprowadzania do danej teorii 

pojęcia faktu. Z jednej strony, dokonujemy inwestycji ontologicznej, 

wprowadzając pewną klasę bytów; z drugiej – decyzja ta może nie tylko być 

użyteczna, ale i konieczna. Zanim przejdę do kwestii konieczności takiego 
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wzbogacenia ontologii, poczynię kilka uwag odnośnie do użyteczności 

stosowania tego pojęcia. Użyteczność wprowadzenia pojęcia faktu do teorii 

można rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Przede wszystkim, pojęcie to 

służy do wyeksplikowania intuicji fundamentalności w teoriach, w których 

zakłada się istnienie pewnych faktów podstawowych (Dancy, 2000; Dasgupta, 

2014, 2017). Idąc dalej, fakty bardzo często służą jako nośnik modalności. 

Zatem teorie, które posługują się takim pojęciem, mogą w sposób bezpośredni 

włączać własności modalne do swojej ontologii. Fakty okazują się również być 

użyteczne w teoriach, które konstruują jakiś wariant semantyki dla okresów 

kontrfaktycznych (Kratzer, 2002; Mulligan, 2008; Mulligan, Simons, & Smith, 

2011). Co ciekawe, spór „realizm – antyrealizm” często bywa definiowany 

poprzez wskazanie, że teorie realistyczne odwołują się do faktów pewnego 

rodzaju, podczas gdy teorie antyrealistyczne fakty takie odrzucają (Mulligan, 

2008).  

Powróćmy do zagadnienia konieczności wprowadzenia faktów do teorii 

ontologicznej. Otóż, jeżeli czynimy to wyłącznie z uwagi na użyteczność 

teoretyczną, to możemy się w bardzo prosty sposób narazić na zarzut braku 

korespondencji (teorii z rzeczywistością) lub nominalizmu (pojęcie faktu nie 

wyprowadza nas poza sferę języka). Wydaje się, że w większości teorii 

postulowanie istnienia pewnych obiektów związane jest z przekonaniem, że 

kryterium ich wyróżnienia jest niezależne od samej teorii. Tę intuicję szczególnie 

silnie podkreślają ci, którzy twierdzą, że zadaniem naszych teorii jest 

wychwycenie niezmiennych (albo wysoce stabilnych) struktur rzeczywistości  

(wśród nich znajdują się przede wszystkim zwolennicy koncepcji rodzajów 

naturalnych). Takie stabilne struktury (np. rodzaje naturalne) spełniają pewne 

warunki: pozwalają na tworzenie rozumowań inferencyjnych, mogą występować 

w prawach ogólnych, być hierarchiczne i oddzielone kategorialnie (Brzović, 

2018). Jeśli by przyjąć, że fakty wypełniają te postulaty, to może się okazać, iż 

nie są one jedynie użytecznym narzędziem konstruowania teorii, ale 

narzędziem koniecznym.  
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Po tych krótkich uwagach dotyczących faktów i roli, jaką spełniają one w 

teoriach, przejdę do omówienia problematyki istoty oraz kryteriów wyróżnienia 

faktów społecznych oraz faktów prawnych. 

 

*** 

Teza I.2.1. W literaturze filozoficznej fakty rozumiane są przynajmniej na cztery  

sposoby: jako stany rzeczy, nośniki prawdziwości, swoiste byty złożone z 

obiektów i egzemplifikowanych przez nie własności oraz jako łączniki między 

obiektami i własnościami. 

Teza I.2.2. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że fakt jest swoistym typem 

bytu (entity), w którym obiekt egzemplifikuje pewne własności albo znajduje się 

w jakiejś relacji do innych obiektów. 

*** 

 

I.3 Fakty społeczne 

 

I.3.1 Uwagi ogólne 

 

Po omówieniu pojęcia faktu możemy przejść do kolejnych kwestii istotnych dla 

analizy przeprowadzanej w tej pracy. Najpierw zajmę się pojęciem faktów 

społecznych, jako że można wstępnie powiedzieć, iż charakterystyka faktów 

prawnych będzie do pewnego stopnia opierała się na charakterystyce faktów 

jako takich oraz faktów społecznych (stwierdzenie to należy potraktować w 

sposób metodologiczny, a nie ontologiczny). 

Aby ustalić, czym są fakty społeczne oraz wskazać zasadnicze problemy, które 

ich dotyczą, należy rozpocząć od zakreślenia szerszego kontekstu, w którym 

pojawiają się debaty dotyczące faktów społecznych, a więc kontekstu ontologii 

społecznej (social ontology). W najprostszym ujęciu, ontologia społeczna 
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zajmuje się filozoficzną analizą obiektów/bytów występujących w dyskursie 

społecznym (Durkheim, 1953; Searle, 1995). Analiza tych obiektów rozbija się 

na dwie duże grupy tematów. W pierwszej grupie znajdujemy rozważania 

dotyczące tego, czy kategorie obiektów oraz obiekty, które spotykamy w 

rozważaniach z zakresu nauk społecznych, istnieją, a jeżeli istnieją, to w jaki 

sposób (najbardziej klasycznym problemem jest tu kwestia istnienia grup 

społecznych). W drugiej grupie przedmiotem dociekań jest problematyka 

fundamentalnych „cegiełek”, z których zbudowane są elementy rzeczywistości 

społecznej. W ramach tej grupy zagadnień zastanawiać się również można, czy 

i w jaki sposób te podstawowe obiekty są konstruowane (co je konstytuuje), a 

także w jaki sposób tworzą one obiekty bardziej złożone. W odniesieniu do 

faktów społecznych można zatem zapytać, w jaki sposób one istnieją, jak 

dokonać ich wyróżnienia oraz czy są to obiekty fundamentalne (lub/i co je 

konstytuuje). Warto podkreślić, że problemy wyróżnienia faktów społecznych i 

ich konstytucji są odrębne, ale też silnie powiązane.  

Nieco inaczej o zadaniach ontologii społecznej pisze Brian Epstein (2015). 

First is what I will call the “grounding project.” This is the inquiry into the 

grounds for the existence of a social object (such as a screwdriver or a 

hipster), the grounds for an object to have a social property (such as being a 

screwdriver or being a hipster), or to be a member of a social kind (such as 

screwdriver or hipster ). (…) 

The second inquiry I will call the “anchoring project.” Though it has an equally 

long pedigree as the grounding project, it is a little less familiar. Suppose that 

a given social property or kind has such-and-such instantiation conditions and 

such and such identity conditions. The anchoring project asks why are these 

the property or kind’s instantiation and identity conditions? Or, to put the 

question slightly differently, why is this the property or kind that we have 

introduced or created? (Epstein, 2015, s. 42). 

Mamy zatem dwa różne zagadnienia. Z jednej strony, chcemy wiedzieć, w jaki 

sposób są konstytuowane (i istnieją) obiekty społeczne; z drugiej – można 
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zadać pytanie funkcjonalne: dlaczego stworzyliśmy te właśnie, a nie inne 

obiekty społeczne.  

Jeszcze inaczej akcenty w tej debacie rozkłada A. Thomasson, dla której 

główne problemy ontologii społecznej to: problem ontologiczny (jaki jest status 

obiektów intencjonalnych?) oraz epistemologiczny (czy – i w jaki sposób - 

obiekty te mogą być przedmiotem badania nauk społecznych?) (Thomasson, 

2003). 

Te krótkie uwagi pozwalają na wyrysowanie panoramy zagadnień, z którymi 

zmaga się ontologia społeczna. W jej zakres wchodzą pytania związane z 

istnieniem obiektów społecznych (czy i jak one istnieją?; co je konstytuuje? jakie 

są ich kryteria identyczności?), ich kształtem (dlaczego są takie a nie inne?) i 

poznaniem (w jaki sposób je poznawać?). Wszystkie te kwestie powinny 

wyczulić nas na to, że ontologia społeczna jest bardzo osobliwym polem 

refleksji. Zmusza ona do zadawania pytań, które w kontekście ontologii 

fizycznych są niekontrowersyjne, a czasem wręcz trywialne. Świadomość tej 

złożoności i odmienności sfery społecznej powinna towarzyszyć nam w 

dalszych rozważaniach. 

 

I.3.2. Problemy definicyjne 

 

Rozważania dotyczące faktów społecznych (i, w dalszej kolejności, faktów 

prawnych) należy rozpocząć od krótkiej analizy poglądów Johna Searle’a na 

naturę tych obiektów. Jest to o tyle istotne, że zaproponował on w swojej teorii 

bardzo wpływowe we współczesnej filozofii rozumienie pojęcia faktu 

instytucjonalnego, które często wykorzystywane jest do konstrukcji ontologii 

prawa. Pojęcie faktu instytucjonalnego jest u Searle’a związane z pojęciem faktu 

surowego (brute fact), wprowadzonego przez Elizabeth Anscombe, która 

definiowała fakty surowe jako te fakty, które w odpowiednim kontekście 

konstytuują jakiś fakt wobec nich nadrzędny (Anscombe, 1957; Chrobak, 2011). 

Do zagadnienia tego Searle podchodzi zakładając bardzo silny realizm oraz 
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naturalizm. Uświadomienie sobie tego jest dość przydatne dla właściwej 

interpretacji jego stanowiska, które w skrócie wyrażone zostało w następujący 

sposób: 

Brute facts exist independently of any human institutions; institutional facts 

can exist only within human institutions. Brute facts require the institution of 

language in order that we can state the facts, but the brute facts themselves 

exist quite independently of language or of any other institution. Thus the 

statement that the sun is ninety-three million miles from the earth requires an 

institution of language and an institution of measuring distances in miles, but 

the fact stated; the fact that there is a certain distance between the earth and 

the sun, exists independently of any institution. Institutional facts, on the other 

hand, require special human institutions for their very existence. Language is 

one such institution; indeed, it is a whole set of such institutions (Searle, 1995, 

s. 27). 

Widać więc wyraźnie, że definicja faktu surowego u Searle’a w sposób jasny 

skontrastowana została z definicją faktu instytucjonalnego. Te ostatnie opierają 

się na pojęciu instytucji, która daje się zredukować do pojęcia intencjonalności 

(Chrobak, 2011). Searle, pokazując, w jaki sposób na bazie faktów surowych 

możemy tworzyć fakty instytucjonalne, posługuje się pojęciem reguły 

konstytutywnej: 

I want to clarify a distinction between two different sorts of rules, which I shall 

call regulative and constitutive rules (...). As a start, we might say that 

regulative rules regulate antecedently or independently existing forms of 

behaviour; for example, many rules of etiquette regulate inter-personal 

relationships which exist independently of the rules. But constitutive rules do 

not merely regulate, they create or define new forms of behaviour. The rules 

of football or chess, for example, do not merely regulate playing football or 

chess, but as it were they create the very possibility of playing such games 

(Searle, 1969, s. 33). 
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Rozróżnienie to jest dość intuicyjne i polega na tym, że gdy spotykamy się z 

regułą regulatywną, wprowadza ona pewien porządek w zjawiskach, które 

istniały (i mogą istnieć) niezależnie od istnienia jakichkolwiek reguł; natomiast 

gdy spotykamy się z regułą konstytutywną, „powołuje ona do życia” całkiem 

nową i niezależną klasę zjawisk (Chrobak, 2011); zjawiska te bez reguł 

konstytutywnych by nie istniały. Jeszcze dokładniej opisuje to sam Searle, 

rozważając kwestię tego, czy wszystkie reguły nie powinny być rozpatrywane 

jako konstytutywne: 

There is a trivial sense in which the creation of any rule creates the possibility 

of new forms of behaviour, namely, behaviour done as in accordance with the 

rule. That is not the sense in which my remark is intended. What I mean can 

perhaps be best put in the formal mode. Where the rule is purely regulative, 

behaviour which is in accordance with the rule could be given the same 

description or specification (...) whether or not the rule existed, provided the 

description or specification makes no explicit reference to the rule. But where 

the rule (or system of rules) is constitutive, behaviour which is in accordance 

with the rule can receive specifications or descriptions which it could not 

receive if the rule or rules did not exist (Searle, 1969, s. 35). 

Searle twierdzi zatem, że fakty instytucjonalne do istnienia potrzebują reguł 

konstytutywnych; co więcej, mogą one istnieć tylko w ramach systemów takich 

reguł. Pokazuje on również prosty przepis na ich generowanie: od pewnego 

momentu jakiś fakt lub przedmiot zaczynamy traktować jako określony obiekt 

instytucjonalny w pewnym kontekście (Chrobak, 2011; Searle, 1995) – na 

przykład uznajemy, że kawałek papieru będzie pełnił funkcję pieniądza.  

Aby pokazać, jak tworzymy fakty instytucjonalne, Searle wychodzi od 

stwierdzenia, że mamy wrodzoną tendencję do zachowywania się w sposób 

kolektywny (Searle, 1995; Tomasello, 2008). Kolektywne zachowanie w wielu 

sytuacjach wymaga uznawania pewnych obiektów za spełniające pewne 

funkcje, które nie pochodzą bezpośrednio od ich fizykalnych własności; mamy 

zatem naturalną tendencję do nadawania nowych funkcji zwykłym obiektom. W 
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całej koncepcji ważne jest pojęcie funkcji statutowej (status function), która 

sprawia, że pewne obiekty przestają mieć funkcję związaną z ich konstytucją 

fizyczną, a zaczynają mieć inną, przypisaną im w ramach pewnej społeczności. 

Ważne jest podkreślenie, że Searle przechodzi od obiektów fizycznych do 

instytucjonalnych faktów społecznych, tj. od tego, co fizyczne, do czegoś, co 

jest abstrakcyjne (Thomasson, 2003): 

Entities such as the U.S. Constitution, General Motors, or Calvinist doctrine 

obviously have close relations to individual material objects, but in no case is 

there some particular material object (with additional social properties) with 

which we can identify the entity in question – they seem to be abstract in the 

sense of not being identifiable with any particular material object (Thomasson, 

2003, s. 273) 

Takie ujęcie prowadzi problematycznych konsekwencji. Przede wszystkim, 

Searle podkreśla, że zaistnienie obiektów społecznych wymaga „pomyślenia ich 

jako takich”. Ale to tłumaczy jedynie, dlaczego obiekty takie istnieją (gounding 

w rozumieniu Epsteina), ale nie, czemu są takie a nie inne (anchoring w 

terminologii Espteina). Co więcej: 

Slogans like “for something to be a social object, it must be thought of as a 

social object,” or “for something to be a social object, it must be created with 

some functional intention in mind,” are widely repeated. But they are frankly 

incredible, given the immense diversity of the social world and the scanty 

understanding we have of it. An inquiry into the anchoring of the social world, 

I suggest, might better begin with broad investigation of diverse cases of 

social kinds, and investigation into the purposes social kinds may play 

(Epstein, 2015, s. 54). 

Epstein twierdzi zatem, że świat społeczny jest “ontologicznie” bogatszy, niż 

wynikać by to mogło z prostych definicji Searle’a.  

Z tego powodu w dyskusji dotyczącej faktów społecznych wychodzi się zwykle 

od idei Searle’a, modyfikując jednak jakieś jej elementy. Twierdzi się na 
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przykład, że faktami społecznymi są takie fakty, które charakteryzowane są przy 

użyciu słownika dotyczącego tego, co społeczne, i konstytuowane są w 

odpowiedni sposób (np. jak fakty); albo wyrażane są za pomocą słownika 

zawierającego terminologię społeczną, która odnosi się pośrednio lub 

bezpośrednio do jakichś form intencjonalności zbiorowej. Niedoskonałością 

takich sformułowań jest trudność w precyzyjnym ustaleniu, czym jest 

„terminologia społeczna”; podobny problem można spotkać przy okazji 

określania klasy faktów mentalnych w monizmie anomalnym Donalda 

Davidsona (Davidson, 1970), dla którego to, co mentalne, wyróżniane jest za 

pomocą sformułowań zawierających określone słowa, charakterystyczne dla 

opisu zjawisk psychicznych. Dalsze komplikacje dotyczące pojęcia faktów 

społecznych związane są z relacją pomiędzy faktami społecznymi a stanami 

mentalnymi. Pojawia się bowiem problem wyróżnika sfery mentalnej oraz 

pojęcia intencjonalności. Oba te zagadnienia wywołują bardzo żywą dyskusję 

we współczesnej filozofii umysłu, co przekłada się także na spory wokół 

ontologii społecznej. 

Lektura powyższych uwag prowadzi do obserwacji, że za pojęciem faktu 

społecznego stoi dość naturalna intuicja „rozpoznawania” statusu tych faktów 

przez członków danej społeczności. Jest to na tyle ogólne sformułowanie, że 

może służyć jako wyjściowa definicja faktu społecznego. Zatem (Hage, 2018, s. 

116):  

social facts are  facts which exist because the members of some group 

collectively recognize or accept them as existing. 

Tak określone fakty społeczne można podzielić na surowe oraz instytucjonalne 

(oparte na regule) (Hage, 2018; McCormick & Weinberger, 1986): 

Brute social facts are the result of collective recognition. Important aspects of 

collective recognition are that sufficiently many and/or sufficiently important 

members of a social group believe the fact to be present, believe that the 

sufficiently many and/or sufficiently important other members also believe the 
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fact to be present, and believe that these mutual beliefs constitute the 

believed fact (Hage, 2018, s. 116).  

Surowe fakty społeczne zależą zatem wyłącznie od tego, że dana społeczność 

rozpoznaje je jako takie. Z kolei: 

Rule-based [or institutional] facts are those facts which exist because they 

were attached by a rule to some other fact, including the occurrence of some 

event (Hage, 2018, s. 119). 

A zatem fakty instytucjonalne – np. istnienie małżeństwa, obowiązek płacenia 

podatków, istnienie funkcji prezydenta kraju – wymagają istnienia odpowiedniej 

reguły, która „powołuje je do życia”. 

W literaturze filozoficznej, a szczególnie filozoficznoprawnej, spotyka się 

jeszcze inne rozumienie faktów społecznych. Zastanówmy się nad poniższym 

fragmentem: 

Fakty społeczne to takie fakty, których niezbędnymi składnikami są 

zachowania, postawy, dyspozycje lub przekonania ludzi. Faktem społecznym 

jest więc fakt, że pewna osoba lub grupa osób żywi pewne przekonanie, ma 

dyspozycję do pewnego zachowania się lub podejmuje pewne działanie. W 

rozumieniu pozytywistycznym faktem społecznym jest także fakt, że jakaś 

osoba lub grupa osób wytworzyła pewien tekst wyposażony w znaczenie 

językowe. Pozytywiści uważają przy tym, że fakty społeczne to tylko takie 

fakty, które mogą być opisane w czysto deskryptywnym języku, bez użycia 

wyrażeń wartościujących lub normatywnych (takich jak: dobry, sprawiedliwy, 

powinien, obowiązek itp.) (Gizbert-Studnicki, 2015, s. 22). 

Widać, że proponowane tu rozumienie faktów społecznych jest dość proste; nie 

bierze ono pod uwagę reguł konstytutywnych ani kolektywnej intencjonalności. 

Są to fakty empiryczne dotyczące danej społeczności.  

Dotyczasowe ustalenia podsumować można w następującej tabeli, w której 

odróżniono trzy sposoby rozumienia faktów społecznych: 
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Rozumienie faktów 

społecznych 

Kryterium istnienia Poziom podstawowy 

superweniencji / 

ugruntowania 

empiryczne (fakty o 

społeczeństwie) 

- tak / nie 

surowe fakty społeczne rozpoznanie społeczne tak / tak 

fakty instytucjonalne reguła konstytutywna nie / nie 

 

Należy w tej sytuacji zapytać, który z trzech sposobów rozumienia faktów 

społecznych jest właściwy dla rozważań prowadzonych w niniejszej pracy, tj. 

dla analizy, czy relacje superweniencji i ugruntowania stanowią adekwatne 

narzędzia do wyjaśniania (lub rozumienia) zjawisk prawnych w kontekście 

zjawisk społecznych. Trzeba najpierw zauważyć, że czysto empiryczne 

rozumienie faktów społecznych jest problematyczne z dwóch powodów. Po 

pierwsze, tak ujęte fakty społeczne mogą nie wykazywać odpowiedniej 

stabilności, by mogły pojawić się w sformułowaniach praw ogólnych (np. że „X 

superweniuje na Y” lub „W jest ugruntowane w Z”) . Po drugie, nawet jeśli można 

by je wykorzystać w kontekście relacji superweniencji, z całą pewnością nie 

„pasują” one do relacji ugruntowania. W tej pierwszej chodzi bowiem jedynie o 

współwystępowanie pewnych własności; jednak druga ma za zadanie wyrazić 

głębszy związek metafizyczny. Do tego potrzeba silniejszej definicji faktów 

społecznych niż uznanie ich za podgrupę faktów empirycznych. 

Pozostaje nam zatem wybór między dwoma pozostałymi opcjami: surowymi 

faktami społecznymi oraz faktami instytucjonalnymi. Nie powinno być większych 

wątpliwości, że w kontekście niniejszej pracy posłużyć się trzeba kategorią 

surowych faktów społecznych. Powody po temu są dwa. Po pierwsze, wydaje 

się, że fakty prawne są podklasą faktów instytucjonalnych, a to z tego powodu, 

że istnieją one, bo pewna reguła (prawna) przypisuje je do innego faktu 

(zdarzenia). Innymi słowy, zaistnienie co najmniej pewnych faktów 



95 
 

instytucjonalnych presuponuje już istnienie prawa (reguł prawnych), co nie jest 

prawdą w przypadku surowych faktów społecznych. Po drugie, uznanie, że fakty 

prawne są podklasą faktów społecznych (instytucjonalnych) uniemożliwiłoby 

jakąkolwiek analizę relacji między tym, co prawne, a tym, co społeczne; w takim 

ujęciu zjawiska prawne byłyby po prostu pewną odmianą zjawisk społecznych. 

Wyłączałoby to – już na poziomie definicyjnym – wykorzystanie pojęć 

superweniencji i ugruntowania do próby wyjaśnienia (lub zrozumienia), czym 

jest prawo. 

 

*** 

Teza I.3.1. Fakty społeczne to takie fakty, które istnieją, ponieważ członkowie 

jakiejś społeczności rozpoznali je jako takie i zaakceptowali jako istniejące. 

Teza I.3.2. Fakty społeczne można podzielić na surowe fakty społeczne oraz 

fakty instytucjonalne (oparte na regule). 

Teza I.3.3. Ujęcie faktu społecznego jako faktu empirycznego jest nieadekwatne 

dla celów niniejszej pracy. 

Teza I.3.4. Przedmiotem analizy w niniejszej pracy będą surowe fakty 

społeczne, gdyż tylko one pozwalają na sensowne zadanie pytania o 

superweniencję lub ugruntowanie faktów prawnych na faktach społecznych.  

*** 

 

I.4. Fakty prawne 

 

Jak można się spodziewać, pojęcie faktu prawnego pojawia się najczęściej w 

literaturze pozytywistycznej, w której zwykle dyskutowany jest problem relacji 

faktów prawnych do faktów społecznych. Pozytywiści, mimo że różnią się co do 

rozwiązań tego problemu, zwykle są bardzo zgodni co do charakterystyki faktów 

prawnych, przedstawiając jednak jedynie bardzo powierzchowną 
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charakterystykę tych obiektów. W tym tonie o faktach prawnych pisze na 

przykład Scott Shapiro: 

A legal fact is a fact about either the existence or the content of a particular 

legal system. It is a legal fact, for example, that Bulgaria has a legal system. 

Similarly, it is a legal fact that the law in California prohibits driving in excess 

of 65 miles per hour (Shapiro, 2011, s. 25). 

Charakterystykę zawartą w tym fragmencie można potraktować jako bardzo 

ogólna ramę niezbędną do wyeksplikowania tego, czym jest fakt prawny. 

Zauważmy, że oddaje ona sprawiedliwość dość silnym intuicjom: fakty prawne 

mają dotyczyć zawartości konkretnych systemów prawnych. W bardzo podobny 

sposób ujmuje ten problem Tomasz Gizbert-Studnicki, zwracając przy tym 

uwagę na dodatkowy wyznacznik faktów prawnych: 

Fakty prawne to fakty polegające na tym, że pewien system prawny ma 

określoną zawartość. I tak stwierdzeniem faktu prawnego jest następujące 

stwierdzenie: Prawo niemieckie nakazuje segregację śmieci. Fakty te mogą 

być albo ogólne (Obywatel ma obowiązek płacenia podatków) albo 

indywidualne (Jan zobowiązany jest zwrócić pożyczkę Piotrowi). Fakty 

prawne są faktami normatywnymi, przynajmniej w tym sensie, że ich opis 

wymaga użycia wyrazów zabarwionych normatywnie (zobowiązany, 

uprawnienie. itp.) (Gizbert-Studnicki, 2015, s. 24). 

Istotne z punktu widzenia naszych rozważań jest stwierdzenie Gizbert-

Studnickiego, że fakty prawne wyrażane są w języku „zabarwionym 

normatywnie”. Mamy zatem prosty test pozwalający na identyfikację faktów 

prawnych: dotyczą one konkretnego systemu prawnego i wyrażone są w 

odpowiednim, normatywnym języku. 

Te ustalenia nie są jeszcze wystarczające, by sformułować zadowalającą 

definicję faktów prawnych. Zauważmy na przykład, że zdanie 

„Północnokoreański system prawny jest niesprawiedliwy” trudno uznać za opis 

faktu prawnego – jest to raczej wyrażenie opinii moralnej. Tym niemniej spełnia 
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ono oba wspomniane powyżej warunki: dotyczy treści konkretnego systemu 

prawnego i zawiera terminy normatywne. Co ważniejsze, nie wiadomo, jakiego 

typu faktami są fakty prawne. By odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić 

się nad zmodyfikowaną tabelą typów faktów społecznych: 

 

Rozumienie faktów 

prawnych 

Kryterium istnienia Poziom wyjaśniany w 

superweniencji / 

ugruntowaniu 

empiryczne (fakty o 

społeczeństwie) 

- nie / nie 

surowe fakty społeczne rozpoznanie społeczne nie / nie 

fakty instytucjonalne reguła konstytutywna tak / tak 

fakty sui generis samoistnie nie / nie 

 

W tabeli tej przedstawiono cztery potencjalne sposoby rozumienia faktów 

prawnych. Po pierwsze, można je potraktować jako podklasę empirycznych 

faktów o zachowaniach społecznych (np. doprecyzowując, że chodzi o 

zachowania prawnie relewantne). Taki wybór były jednak kontrintuicyjny: cała 

tradycja zachodnioeuropejskiej filozofii prawa opiera się na głębokim 

przekonaniu, że zjawiska prawne – przynajmniej prima facie – nie są zjawiskami 

empirycznymi. Inne zdanie w tej sprawie mają, oczywiście, redukcjoniści. 

Redukcjonizm jednak, jak starałem się pokazać w poprzednim rozdziale, nie jest 

atrakcyjną opcją teoretyczną w rozważaniach nad naturą prawa. Łatwo w tym 

kontekście dostrzec, że uznanie faktów prawnych za fakty empiryczne 

uniemożliwiłoby próbę wyjaśnienia (i rozumienia) prawa z wykorzystaniem 

relacji superweniencji i ugruntowania. 

Fakty prawne rozumieć można także jako fakty sui generis, istniejące 

niezależnie od innych zjawisk, czy to empirycznych czy społecznych. Jest to – 

przynajmniej wedle pewnej dopuszczalnej interpretacji – rozumienie faktów 
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prawnych charakterystyczne dla projektów antyredukcjonistycznych (np. filozofii 

prawa H. Kelsena). I ten wybór teoretyczny należy zatem odrzucić, zarówno ze 

względu na poważne problemy antyredukcjonizmu, jak i jego niezgodność z 

koncepcjami superweniencji i ugruntowania. 

Trzecia możliwość to uznanie, że fakty prawne są tzw. surowymi faktami 

społecznymi. Także ta opcja nie jest akceptowalna. Gdyby fakty prawne były 

surowymi faktami społecznymi, nie sposób byłoby zrozumieć, jak mogą 

superweniować lub być ugruntowane w innych faktach społecznych. Co więcej, 

mamy silną intuicję, że fakty prawne nie zależą jedynie od „rozpoznania” ich 

jako takich przez daną społeczność. 

W związku z tym pozostaje ostatnia możliwość: fakty prawne są faktami 

instytucjonalnymi. Rozwiązanie to jest zgodne z przywoływanymi wyżej 

uwagami Shapiro i Gizbert-Studnickiego, wedle których fakty prawne dotyczą 

konkretnych systemów prawa. Teraz możemy dopowiedzieć: dotyczą ich w ten 

sposób, iż są konstytuowane przez reguły zawarte w tych systemach. Co więcej, 

gdy uznamy fakty prawne za instytucjonalne, możemy w sensowny sposób 

pytać, czy superweniują one (lub są ugruntowane) na faktach społecznych. Jeśli 

odpowiedź na to pytanie okaże się pozytywna, oznaczać to będzie, iż 

superweniencja (ugruntowanie) stanowią eksplikację tego, co to znaczy, że 

reguły prawne konstytuują fakty prawne na bazie faktów społecznych. 

 

*** 

Teza I.4.1. Fakty prawne są to fakty instytucjonalne, które konstytuowane są 

przez reguły konkretnych systemów prawnych. 

*** 
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I.5. Podsumowanie  

 

Celem tego Interludium było przygotowanie „teoretycznego gruntu” pod dalsze 

rozważania poświęcone możliwości wykorzystania superweniencji i 

ugruntowania do wyjaśnienia natury prawa. W szczególności, konieczne było 

ustalenie, jakiego typu byty mogą stanowić relata tych nieredukcjonistycznych 

relacji. By to ustalić, należało dokonać szeregu wyborów metodologicznych. 

Po pierwsze, zdecydowano, że dalsze analizy prowadzone będą przy 

wykorzystaniu pojęcia faktu, a nie np. zjawiska, obiektu i własności, itp. Wybór 

ten podyktowany był tym, że to właśnie fakty stanowią jedno z ulubionych 

narzędzi teoretycznych analitycznych filozofów prawa, a przy okazji są 

„naturalnym środowiskiem” dyskusji wokół ugruntowania. Równocześnie 

wydaje się, że i relacja superweniencji może zostać przeformułowana w taki 

sposób, aby operować na faktach. 

Po drugie, uznano, że przez fakt rozumieć będziemy pewien byt, który obejmuje 

obiekty, egzemplifikowane przez nie własności, i relacje, w które obiekty te 

wchodzą z innymi obiektami. Odrzucono tym samym rozumienie faktu jako 

stanu rzeczy, nośnika prawdziwości lub łącznika. Podyktowane to było 

relatywną neutralnością wybranego rozumienia faktów, które ma silne związki z 

pozostałymi trzema definicjami. 

Po trzecie, rozważono, w jaki sposób najlepiej rozumieć „fakty społeczne”. 

Istnieją w tym kontekście trzy możliwości: można ujmować je jako empiryczne 

fakty o zachowaniach społecznych, tzw. surowe fakty społeczne, albo fakty 

instytucjonalne. Ze względu na cele niniejszej rozprawy okazało się, iż jedynym 

akceptowalnym rozwiązaniem jest drugie z wymienionych. Ani traktowanie 

faktów społecznych jako empirycznych, ani jako instytucjonalnych, nie pozwala 

na zadanie pytania, czy relacje superweniencji i ugruntowania przyczynić się 

mogą do wyjaśnienia zjawisk prawnych lub zwiększenia ich rozumienia.  

Po czwarte wreszcie, przedmiotem namysłu było rozumienie faktów prawnych. 

W tym przypadku rozważono uznanie ich za fakty empiryczne, surowe fakty 
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społeczne, fakty instytucjonalne oraz fakty sui generis. Przeprowadzona analiza 

doprowadziła do konkluzji, iż ze względu na cele niniejszej pracy jedynym 

możliwym sposobem rozumienia faktów prawnych jest potraktowanie ich jako 

faktów instytucjonalnych. 

Uzbrojeni w te ustalenia metodologiczne możemy przejść do bardziej 

precyzyjnej prezentacji i analizy relacji superweniencji i ugruntowania.  
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Rozdział III: Superweniencja i ugruntowanie we współczesnej 

filozofii 

 

Celem tego rozdziału jest dokonanie szczegółowej analizy dwóch relacji, które 

mają kluczowe znaczenie dla celów tej pracy: superweniencji i ugruntowania. 

Rozpocznę od zarysowania filozoficznego tła, w ramach którego pojawiły się te 

pojęcia, tj. problematyki zależności metafizycznej. Rozważania te pozwolą nie 

tylko na umieszczenie dyskusji wokół superweniencji i ugruntowania we 

właściwym kontekście, ale także na wyrażenie i analizę ważnych intuicji, które 

odgrywają kluczową rolę we współczesnej metafizyce analitycznej.  

Następnie przejdę do prezentacji, analizy oraz krytyki superweniencji i 

ugruntowania. W obu przypadkach przyjrzę się nie tylko kwestiom definicyjnym, 

ale także obszarom, w których pojęcia te zwykle występują oraz typowym 

argumentom zwolenników i przeciwników wykorzystania superweniencji i 

ugruntowania do rozważań filozoficznych. Odpowiem także na pytanie, czy 

analizowane relacje mogą służyć jako narzędzia wyjaśniania bądź rozumienia 

faktów. W tym kontekście będę bronił tezy, że superweniencja dostarcza jedynie 

wyjaśnienia i rozumienia w sensie słabym, zaś ugruntowanie – także w sensie 

silnym. 

 

*** 

Teza 3. Ugruntowanie generuje wyjaśnienie i rozumienie w sensie silnym, 

podczas gdy superweniencja – jedynie w sensie słabym.  

*** 
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3.1 Metafizyczna/ontologiczna zależność 

 

Zanim przejdę do dokładnej charakterystyki relacji superweniencji oraz 

ugruntowania, warto poświęcić kilka słów ogólnemu zagadnieniu zależności 

ontologicznej/metafizycznej, w ramach którego prowadzone są współcześnie 

rozważania dotyczące tych dwóch relacji. Chciałbym podkreślić, że nie jest to 

wprowadzenie zupełnie obojętne z punktu widzenia celów całej pracy. Po 

pierwsze, zadania metafizyki wprost pojawiają się w debacie dotyczącej relacji 

zależności, które analizowane są w tym rozdziale. Po drugie, będą one również 

istotne przy rozważaniu zadań filozofii prawa, a w szczególności jej analitycznej 

odmiany. Pozwoli to na lepszą ocenę pewnych koncepcji pojawiających się w 

debatach filozoficznoprawnych, które omówione zostaną dokładniej w rozdziale 

czwartym. 

Metafizyka jest tą gałęzią filozofii, która od samego początku swojego istnienia 

prowokowała wiele dyskusji, dotyczących nie tylko jej narzędzi i formułowanych 

przez nią twierdzeń, ale również samej konieczności istnienia i celowości jej 

rozważań. Roboczo możemy przyjąć następującą definicję:  

Metaphysics, or first philosophy, is that branch of philosophy concerned with 

the nature of reality in its most fundamental aspects: existence, the part/whole 

relation, space, time, causality, possibility and necessity, similarity and 

dissimilarity. It includes ontology, the study of what exists, as well as the 

investigation of the most general features of reality. Metaphysicians seek to 

understand the real structure and the unity of the world and to catalog the 

ways in which its parts relate to each other (Koons & Pickavance, 2017, s. 3). 

Najważniejsze z punktu widzenia dyskusji o metafizycznej zależności jest 

ostatnie zdanie zacytowanego fragmentu, w którym autorzy wyraźnie 

stwierdzają, że przedmiotem zainteresowania metafizyki jest prawdziwa 

struktura rzeczywistości. Rozważania metafizyczne prowadzone są często w 

odniesieniu do pewnego wycinka świata. Dla przykładu, metafizyka umysłu 

interesuje się tym, jakie miejsce w strukturze rzeczywistości zajmuje umysł, a 
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metafizyka prawa – statusem obiektów prawnych. W kontekście tematyki 

niniejszego rozdziału oraz celu całej pracy interesujące będą rozważania 

dotyczące metafizycznej zależności, tj. ogólnych relacji pomiędzy różnymi 

elementami rzeczywistości. W podobny sposób pisze również o zadaniach 

metafizyki K. Fine: 

Metaphysics has two main areas of concern: one is with the nature of things, 

with what they are; and the other is with the existence of things, with whether 

they are. Considerations of dependence are relevant to both. For central to 

the question of the nature of any item is the determination of what it depends 

upon; and if something is taken to exist, then so must anything upon which it 

depends (Fine, 2015, s. 269). 

Jest to zagadnienie różniące się od kwestii budowy ontologii dla jakiegoś 

wycinka rzeczywistości (Quine, 1948). O konstruowaniu ontologii dla sfery 

społecznej była mowa w Interludium. Natomiast kluczowym celem tej rozprawy 

jest nie tyle konstrukcja teorii ontologicznej, co raczej analiza relacji między 

dwoma typami obiektów: faktami społecznymi i faktami prawnymi. To właśnie 

wyjaśnienie tej zależności, realnie zachodzącej w rzeczywistości społecznej, 

jest celem metafizyki prawa jako przedsięwzięcia poszukującego prawd o 

naturze rzeczywistości. Na tym metafizyka jednak nie poprzestaje: 

In addition, metaphysicians want to know, not just what exists, but what exists 

most fundamentally and really. These last two tasks may be closely related. 

It may be that what most fundamentally or really exists are those things that 

exist independently, and upon which all other things depend. At the very least, 

it seems clear that what exists fundamentally cannot depend for its existence 

on things that do not exist fundamentally. So, a theory of metaphysical 

dependence would greatly constrain our theory of what is Fundamental 

(Koons & Pickavance, 2017, s. 47). 

Mamy zatem jasno naszkicowanie zadania metafizyki, które mogą być 

interesujące również z punktu widzenia teoretyka prawa. Szczegółowo zostaną 

one omówione – w kontekście wyjaśniania natury prawa - w kolejnym rozdziale. 
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W tym miejscu wypada skupić się natomiast na pojęciach metafizycznej 

zależności oraz fundamentalności, które stworzą tło do analizy superweniencji i 

ugruntowania. 

Samo zagadnienie zależności jest dość dobrze ufundowane na pewnym zbiorze 

intuicji dotyczących hierarchii istniejących obiektów. Wiemy na przykład, że 

obiekty, które spotykamy w makroświecie (np. stoły, krzesła), są w jakimś sensie 

zależne od materiałów, z których są zbudowane, a własności estetyczne 

przedmiotów zależą od ich cech fizycznych (np. piękno posągu zależy od jego 

kształtu). Intuicje te w sposób ogólny trafnie podsumowuje F. Correia, pisząc: 

A dependent object, so the thought goes, is an object whose ontological 

profile, e.g. its existence or its being the object that it is, is somehow derivative 

upon facts of certain sorts – be they facts about other particular objects or not 

(Correia, 2008, s. 1013). 

Idee fundamentalności, zależności i relacji pomiędzy poziomami rzeczywistości 

mają długi filozoficzny rodowód, bo pojawiają się już u Arystotelesa (Rosen, 

2010). Współczesna metafizyka analityczna świadoma jest jednak, że aby w 

sposób dobrze uzasadniony posługiwać się takimi terminami jak „na mocy” czy 

„jest zależne”, należy te terminy poddać systematycznemu opracowaniu w taki 

sposób, by nabrały konkretnych treści. Jak słusznie bowiem zauważa G. Rosen:  

Philosophers are right to be fussy about the words they use, especially in 

metaphysics where bad vocabulary has been a source of grief down through 

the ages. But they can sometimes be too fussy, dismissing as ‘unintelligible’ 

or ‘obscure’ certain forms of language that are perfectly meaningful by 

ordinary standards and which may be of some real use. 

So it is, I suggest, with certain idioms of metaphysical determination and 

dependence. We say that one class of facts depends upon or is grounded in 

another. We say that a thing possesses one property in virtue of possessing 

another, or that one proposition makes another true. These idioms are 

common, as we shall see, but they are not part of anyone’s official vocabulary. 
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The general tendency is to admit them for heuristic purposes, where the aim 

is to point the reader’s nose in the direction of some philosophical thesis, but 

then to suppress them in favor of other, allegedly more hygienic formulations 

when the time comes to say exactly what we mean. The thought is apparently 

widespread that while these ubiquitous idioms are sometimes convenient, 

they are ultimately too unclear or too confused, or perhaps simply too exotic 

to figure in our first-class philosophical vocabulary (Rosen, 2010, s. 109). 

Analiza zależności pomiędzy klasami obiektów jest dość dobrze opracowaną 

dziedziną filozofii. Problemy, jakie się pojawiają, gdy mówimy o 

fundamentalności, dotyczą przede wszystkim tego, pomiędzy jakimi obiektami 

należy mówić o fundamentalnych z perspektywy ontologicznej związkach, oraz 

czy lista możliwych typów zależności jest kompletna. W literaturze filozoficznej 

klasycznie mówiło się o dwóch rodzajach połączeń pomiędzy obiektami: 

przygodnych i koniecznych. W miarę rozwoju refleksji nad tymi zagadnieniami 

typów zależności przybywało. Jedna z możliwych klasyfikacji tych typów 

wygląda następująco. Na poziomie podstawowym pojawiają się twierdzenia 

materialne dotyczące relacji pomiędzy obiektami. Twierdzenia te odpowiadają 

niekoniecznym zależnościom, które możemy obserwować wokół nas: dla 

przykładu możemy przyjąć, że każdy parlament składa się z posłów. Jest to 

niewątpliwie stwierdzenie prawdziwe i uzasadnione jest użycie kwantyfikatora 

ogólnego. Jednakże nie zachodzi ono z konieczności oraz nie stoi za nim żadne 

prawo przyrody (Khalidi, 2013a). Na kolejnym poziomie mamy relację opartą na 

jakichś prawach. Najłatwiej jest wyobrazić sobie tę relację jako opartą na 

prawach przyrody i rozpatrywać stwierdzenia dotyczące zależności w świecie 

natury. Przykładowo, można powiedzieć, że zgodnie z prawami natury każdej 

akcji odpowiada jakaś reakcja. Opuszczając poziom praw przyrody i idąc ku 

mocniejszym relacjom, przechodzimy na poziom znacznie bardziej 

wyrafinowany filozoficznie. Relacją rozpatrywaną na tym poziomie jest relacja 

konieczności, a więc relacja modalna14. Na tym poziomie występowały będą 

                                                           
14 W tym miejscu należy rozwinąć jedną kwestię. Odróżnienie poziomu, na którym występują prawa, i 
poziomu, gdzie relacją łączącą jest konieczność, może być uznane za kontrowersyjne. Zazwyczaj 
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wszelkie twierdzenia koniecznościowe. Poziom wyżej pojawia się (jeszcze 

silniejsza) relacja aprioryczności. Na poziomie najwyższym z kolei będziemy 

mówili o prawdach analitycznych, a więc o relacji identyczności, która jest w tym 

schemacie relacją najsilniejszą15 (Bennett, 2017; Berto & Plebani, 2015; 

Chalmers, Manley, & Wasserman, 2009; Eklund, 2006; Sider, 2011):  

 

siła połączenia ↓ 

materialna 

nomiczna 

modalna 

aprioryczna 

analityczna 

 

Do tego schematu warto dodać, że w literaturze dotyczącej zależności 

ontologicznej/metafizycznej wskazuje się na bardzo różne obiekty, między 

którymi zachodzić mogą relacje zależności. Przykładowo, zależność ta 

zachodzić może pomiędzy faktami,16 obiektami postulowanymi przez teorie 

naukowe17, albo dyspozycjami,18 czy też własnościami o bardzo specyficznej 

charakterystyce19.  

Niektórzy autorzy zaangażowani w debatę dotyczącą metafizycznej zależności 

rozróżniają dwa jej podstawowe typy: egzystencjalne i esencjalne (Correia, 

                                                           
bowiem mówiąc o prawach przyrody posługujemy się terminologią modalną. W związku z tym, w 
literaturze toczy się spór o uznanie konieczności opartej na prawach przyrody za konieczność 
metafizyczną, co efektywnie połączyłoby dwa omawiane poziomy (Bird, 2005; Fine, 2006). Na potrzeby 
niniejszej pracy nie ma konieczności rozstrzygania tego zagadnienia. Celem tego fragmentu jest 
ilustracja mnogości połączeń, które oferuje nam współczesna metafizyka, i umiejscowienie w jej ramach 
ugruntowania i superweniencji. 
15 Do relacji pomiędzy poziomem apriorycznym a analitycznym stosują się powyższe uwagi dotyczące 
konieczności opartej na prawach i konieczności metafizycznej. Więcej informacji można znaleźć w 
(Russell, 2008). 
16 „The fact that the ball is red and round obtains in virtue of the fact that it is red and the fact that it is 
round (Fine, 2012a, s. 37)” 
17 “[…]the particle is accelerating in virtue of increasing its velocity over time (Fine, 2012a, s. 39)” 
18  “The dispositions of a thing are always grounded in its categorical features (according to some) 
(Rosen, 2010, s. 110)” 
19 “How do nonmoral properties give rise to moral ones, or normative ones more generally? How are 
the modal facts built out of the nonmodal ones? (Bennett, 2017, s. 1)” 
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2008). Zależność egzystencjalna zachodzi wtedy, gdy istnienie obiektu 

zależnego warunkowane jest istnieniem jakiegoś innego obiektu (Correia, 2008, 

s. 1014). W zależności od tego, czego wymaga się, aby obiekt mógł istnieć, 

mówić można o zależności egzystencjalnej sztywnej albo ogólnej. W pierwszym 

przypadku do istnienia wymagana jest uprzednia obecność konkretnego 

obiektu, w drugim zaś – określonej klasy obiektów. Używając słowa „uprzednia” 

wskazuje się na możliwość analizy twierdzeń dotyczących zależności w 

kontekście czasowym. Możemy rozpatrywać sytuacje, w których obiekt na 

którym opiera się istnienie innego obiektu, musiał istnieć uprzednio, bądź też 

wystarczy, że istnieją oba w jednym czasie.  

Zależność esencjalna, z kolei zachodzi w sytuacji, w której obiekt zależny nie 

byłby obiektem, którym jest (nie posiadałby określonych cech lub określonej 

istoty), gdyby nie zaszły pewne okoliczności. Problematyka zależności 

esencjalnej wiąże się silnie z pojęciem esencji. W zależności od tego, jak 

rozumiane jest to pojęcie, zależność esencjalna również jest rozumiana 

odmiennie. W tym miejscu wystarczy przyjąć, że przez esencję zwykle rozumie 

się to, co sprawia, że obiekt jest taki, jaki jest, albo to, co go definiuje (Fine, 

1995, 2012a).  

Traktując te dwa typy zależności ontologicznej jako podstawowe, niektórzy 

autorzy wskazują również na zasadność wyróżnienia zależności 

eksplanacyjnej, tj. takiej, która definiowana jest w terminach eksplanacyjnych 

(Correia, 2008; Fine, 2012a; Raven & Raven, 2019). Zazwyczaj w tych 

kontekstach wskazuje się na sformułowania typu „x istnieje, dlatego że F”, a 

więc bezpośrednio kieruje nas to do zagadnienia ugruntowania, które 

prezentowane będzie w dalszej części tego rozdziału. 

W ramach rozważań dotyczących relacji pomiędzy egzystencjalną, esencjalną i 

eksplanacyjną wersją zależności, można się zastanowić, jakie warianty tych 

relacji mogą wystąpić łącznie. Podnosi się na przykład, że bardzo często, 

rozpatrując zależność esencjalną, formułuje się twierdzenia o postaci „x 

esencjalnie zależy od y w taki sposób, że x istnieje tylko, jeżeli istnieje y” 
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(Correia, 2008; Mulligan i in., 2011), co daje wyraz zarówno zależności 

esencjalnej, jak i egzystencjalnej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w sytuacji, 

w której pojawiają się stwierdzenia że „obiekt x istnieje na mocy jakichś cech F”, 

co daje wyraz zarówno egzystencjalnej, jak i eksplanacyjnej zależności 

(Correia, 2005, 2008; Koslicki, 2008; Lowe, 1998; Masolo, 2010). 

Po przedstawieniu głównych problemów związanych z zależnością 

metafizyczną, w kolejnej części tego rozdziału zajmę się dwoma relacjami – 

superweniencją i ugruntowaniem – które w literaturze filozoficznej są najczęściej 

wykorzystywane do wyrażenia zależności pomiędzy klasami obiektów.   

 

*** 

Teza 3.1.1. Idea zależności metafizycznej jest kluczowym konstruktem 

współczesnej metafizyki analitycznej. 

Teza 3.1.2. Istnieje hierarchia relacji zależności metafizycznych, od 

najsilniejszych (zależność analityczna) do najsłabszych (zależność materialna). 

Teza 3.1.3. Można mówić o różnych typach zależności metafizycznych: 

egzystencjalnej, esencjalnej i eksplanacyjnej. 

*** 

 

3.2 Superweniencja 

 

3.2.1 Uwagi ogólne 

 

Uznaje się, że relację superweniencji do współczesnej debaty filozoficznej 

wprowadził R.H. Hare w książce The Language of Morals w roku 1952. 

Prawdziwą popularność zyskała ona jednak dopiero  po publikacji artykułu 

Concepts of supervenience przez Jaegwona Kima w roku 1984. Od tego czasu, 
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filozofowie analityczni spierają się o precyzyjną definicję relacji superweniencji 

oraz jej filozoficzne znaczenie (Hare, 1952; Kim, 1984).  

Superweniencja to termin rodzinowy (w sensie Wittgensteina), określający całą 

klasę relacji, które mogą mieć odmienne charakterystyki. Superweniencja 

zachodzić może zarówno pomiędzy własnościami, faktami, jak i innymi 

obiektami. Centralnym pojęciem, za pomocą którego definiuje się 

superweniencję, jest współzmienność (kowariancja). Najprościej rzecz ujmując, 

można powiedzieć, że superweniencja to relacja łącząca dwa zbiory obiektów 

w taki sposób, że nie jest możliwa zmiana w zbiorze superweniującym bez 

stosownej zmiany w zbiorze „niższym”, subweniującym (superweniencja nie jest 

więc niczym innym niż konieczną współzmiennością). W literaturze wskazuje 

się, że poziom superweniujący jest w jakimś stopniu zależny (pochodny) 

ontologicznie (ontologically derivative) od poziomu subweniującego. To 

twierdzenie nie jest jednak akceptowane powszechnie i bez dalszych precyzacji 

może być bardzo kontrowersyjne20. Superweniencja wpisuje się również w 

rodzinę relacji związanych w jakimś stopniu z zależnością, ale nie powinna być 

ona uwzględniania w schemacie podanym wcześniej21.  

Literatura jest pełna różnych definicji superweniencji (Bennett & McLaughlin, 

2005). Na potrzeby tej pracy wystarczy wymienić podstawowe jej rodzaje oraz 

wskazać, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Punktem wyjścia do analizy 

superweniencji są następujące jej formu podstawowe (Kim, 1984): 

Silna superweniencja: A silnie superweniuje na B wtw, jeżeli dla wszystkich 

światów możliwych w oraz w’ oraz dla wszystkich obiektów x oraz x’, jeżeli x 

w świecie w jest B-nieodróżnialne od x’ w w’, wtedy x w w jest A-

nieodróżnialne od x’ w w’. 

                                                           
20 Dla przykładu, Correia pisze o tym w następujący sposób: Strong, weak and global supervenience as 
defined above, as well as most of the supervenience relations which have been discussed in the 
literature, clearly express forms of covariation, but they arguably do not express relations of ontological 
priority (Correia, 2008, s. 1029). 
21 Będzie o tym mowa w końcowych fragmentach tego podrozdziału. 
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Słaba superweniencja: A słabo superweniuje na B wtw, jeżeli dla każdego 

świata w oraz dla wszystkich obiektów x oraz x’, jeżeli x w świecie w jest B-

nieodróżnialne od x’ w w, wtedy x w w jest A-nieodróżnialne od x’ w w. 

Globalna superweniencja: A globalnie superweniuje na B wtw, dla wszystkich 

światów możliwych w oraz w’, jeżeli w oraz w’ są B-nieodróżnialne, to są też 

A-nieodróżnialne. 

Z definicji tych widać od razu, że superweniencja jest relacją niesymetryczną 

(jeżeli A superweniuje na B to, (1) B superweniuje na A albo (2) B nie 

superweniuje na A); zwrotną (A superweniuje na A); oraz przechodnią (jeżeli A 

superweniuje na B oraz B superweniuje na C, to A superweniuje na C) (Kim, 

1984). 

Wydaje się, że prosty przykład pomoże zilustrować przytoczone definicje. 

Rozpatrzmy własność bycia wysokim (Leuenberger, 2008). Własność tę można 

zdefiniować w taki sposób, że dotyczy ona wszystkich tych x w świecie w, 

których wzrost jest ponad średnią w tej populacji. Przy takim ujęciu, w 

pierwszym kroku zastanówmy się, czy bycie wysokim silnie albo słabo 

superweniuje na wzroście. Jeżeli podstawimy nasze pojęcia do definicji słabej 

superweniencji, otrzymamy: 

Słaba superweniencja bycia wysokim: Bycie wysokim słabo superweniuje na 

wzroście wtw, jeżeli dla każdego świata w oraz dla wszystkich obiektów x 

oraz x’, jeżeli x w świecie w jest nieodróżnialny od x’ pod względem wzrostu 

w w, wtedy x w w jest nieodróżnialny od x’ w w pod względem posiadania 

cechy bycia wysokim. 

Zauważmy, że przy takiej definicji bycia wysokim, cecha ta słabo superweniuje 

na wzroście. Jeżeli dwa obiekty w danym świecie są nieodróżnialne pod 

względem wzrostu (w związku ze stałym średnim wzrostem dla danego świata), 

to są one również nieodróżnialne pod względem posiadania cechy bycia 

wysokim. Innymi słowy, jeżeli dwa obiekty są równego wzrostu, to również oba 
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posiadają cechę bycia wysokim. Sprawdźmy, czy ta sama sytuacja zachodzi dla 

silnej superweniencji: 

Silna superweniencja bycie wysokim: Bycie wysokim silnie superweniuje na 

wzroście wtw, jeżeli dla wszystkich światów możliwych w oraz w’ oraz dla 

wszystkich obiektów x oraz x’, jeżeli x w świecie w jest nieodróżnialny od x’ w 

w’ pod względem wzrostu, wtedy x w w jest nieodróżnialne od x’ w w’ pod 

względem posiadania cechy bycia wysokim. 

W tym przypadku sytuacja wydaje się odmienna. Chcemy gwarancji, że nie ma 

takiej sytuacji, w której dwa obiekty o tym samym wzroście nie zostałyby uznane 

za wysokie w dwóch różnych światach możliwych. Prosty namysł nad 

możliwością zajścia takiej sytuacji powoduje dostrzeżenie, że w dwóch różnych 

światach możliwych możemy mieć różne średnie wartości wzrostu. Zatem 

rozważana sytuacja jest bardzo łatwa do wyobrażenia. W związku z tym, 

musimy przyjąć, że bycie wysokim nie superweniuje silnie na wzroście. 

Obie te wersje superweniencji określa się mianem tez o superweniencji 

indywidualnej. Odmienne od nich jest trzecie z podanych wyżej sformułowań, tj. 

teza o globalnej superweniencji. W jej przypadku porównanie, którego 

dokonujemy, nie dotyczy indywiduów, ale dystrybucji pewnych obiektów 

(własności, faktów, rodzajów) w całych światach możliwych (Bennett & 

McLaughlin, 2005). W związku z tym, relacja ta jest dobrym narzędziem do 

charakteryzowania ogólnych twierdzeń metafizycznych (Leuenberger, 2008) 

Pojęcie globalnej superweniencji, mimo że często wykorzystywane w 

dyskusjach filozoficznych, nastręcza wielu trudności z uwagi na brak 

precyzyjnego narzędzia porównywania światów, które występują w jej definicji. 

Prosty przykład tego problemu podaje Leuenberger (2008). Wyobraźmy sobie 

dwa światy: w oraz w’. Każdy z nich zawiera dokładnie dwa obiekty: w świecie 

w mamy czerwony sześcian i niebieską sferę, a w świecie w’, niebieski sześcian 

oraz czerwoną sferę. W zależności od tego, w jaki sposób porównywać 

będziemy te światy, twierdzenie, że są one identyczne pod względem rozkładu 

koloru i kształtów, może być prawdziwe, fałszywe lub częściowo prawdziwe.  
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Dodać jeszcze wypada, że uzupełnieniem koncepcji superwenienicji globalnej 

są następujące definicje zaproponowane przez Kima (1984), które 

doprecyzowują – w jeden z możliwych sposobów – pojęcie nieodróżnialności: 

x w w jest A-nieodróżnialne od x’ w w’ wtw dla każdej własności O w A, x ma 

B w w wtw gdy x’ ma B w w’. 

w oraz w’ są A-nieodróżnialne wtw gdy dla każdego obiektu x i każdej 

własności O w A, x ma O w w wtw x ma O w w’. 

Na bazie wspomnianych wyżej koncepcji w literaturze oferuje się więcej podejść 

do superweniencji, definiując ją każdorazowo w taki sposób, aby zdawała 

relację z pewnych intuicji i przekonań autorów dotyczących interesującej ich 

kwestii. W szczególności, obszarem, gdzie pojawia się wiele wariantów 

superwenienicji, jest filozofia umysłu (Correia, 2008).  

Przejdźmy teraz do kluczowego pytania: w jakim sensie superweniencja służyć 

może do eksplikacji intuicji metafizycznych? Czy wychwytuje istotne aspekty 

zależności ontologicznych? Czy używając tego pojęcia wnosimy coś do debat 

filozoficznych? Kwestie te wywołują w literaturze wiele kontrowersji 

(Leuenberger, 2008). Niektórzy twierdzą na przykład, że superweniencja jest 

dobrym sposobem na wyrażenie pewnej słabej wersji idei redukcjonistycznej: 

A supervenience thesis is, in broad sense, reductionist. But it is a stripped-

down form of reductionism, unencumbered by dubious denials of existence, 

claims of ontological priority, or claims of translatability. One might wish to say 

that in some sense the beauty of statues is nothing over and above the shape 

and size and colour that beholders appreciate, but without denying that there 

is such a thing as beauty, without claiming that beauty exists only in less-than-

fundamental way, and without undertaking to paraphrase ascriptions of 

beauty in terms of shape etc. A supervenience thesis seems to capture what 

the cautious reductionist wishes to say (Lewis, 1983, s. 358). 

Lewis trafnie zauważa, że superweniencję można postrzegać jako pewną, 

bardzo podstawową, wersję tezy redukcjonistycznej. W literaturze często 
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twierdzi się też, że zachodzenie superweniencji pomiędzy analizowanymi 

obiektami jest warunkiem wstępnym dla dokonania redukcji (Gizbert-Studnicki, 

2015; Kim, 1984, 2000). Jednocześnie, jak słusznie wskazuje Lewis, choć 

możemy ją postrzegać w taki redukcjonistyczny sposób, to siła jej wyrazu 

kończy się dokładnie w tym miejscu, w którym redukcjonista chce powiedzieć 

coś interesującego. Z drugiej strony, jeśli uznamy ścisłe odróżnienie pomiędzy 

redukcjonizmem a nieredukcjonizmem, to superweniencja stanie się 

narzędziem nieredukcjonistycznym: ostatecznie bowiem nie wyraża ona relacji 

identyczności, tylko słabszy związek między obiektami. W istocie, nie zakłada 

ona nawet, że jakieś obiekty są bardziej fundamentalne, a stwierdza jedynie ich 

współzmienność .  

W związku z tym pojawia się zasadnicze pytanie: czy superweniencja nie jest 

zbyt słabą relacją do opisywania zależności metafizycznej? (Leuenberger, 

2008). W literaturze proponuje się kilka argumentów, które uzasadniać mają 

pozytywną odpowiedź na to pytanie (Horgan, 1983, 2002; Leuenberger, 2008). 

Po pierwsze, formułowany jest argument z silnej konieczności; wskazuje on, że 

w przypadku, gdy relacją naszego wyboru jest globalna superweniencja, to 

każdy konieczny fakt (np. że 2+2=4) superweniuje na dowolnych faktach. 

Związek taki trudno nazwać rodzajem zależności ontologicznej. Po drugie, 

pojawia się argument z nieproporcjonalnej wariancji/zmiany, bazujący na 

założeniu, że zakres zmienności pomiędzy tym, co superweniujące i 

subweniujące, musi być proporcjonalny. Argument ten pokazuje, że można 

budować proste schematy argumentacyjne, opierające się na pokazywaniu 

bardzo małej różnicy pomiędzy scenariuszami na poziomie subwenientnym 

oraz dużej różnicy na poziomie superwenientnym. Dla przykładu, możemy 

wyobrazić sobie świat, w którym istnieją doskonałe odpowiedniki ludzi, różniące 

się jedynie jednym atomem, a które nie posiadają stanów mentalnych (tzw. 

filozoficzne zombie (Stalnaker, 2002)). Jest to sytuacja dopuszczalna ze 

względu na superweniencję, ale łamiąca proporcjonalność zależności, co czyni 

ją nieintuicyjną. Po trzecie, pojawiają się argumenty przeciwko zwrotności oraz 

asymetrii tej relacji. Formułowane są one zwykle w sytuacjach, w których 
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modelowana przez superweniencję relacja zależności powinna mieć taką 

charakterystykę, która jest sprzeczna z charakterystyką superweniencji 

(Leuenberger, 2008). Chodzi w szczególności o sytuacje, w której nie chcemy 

powiedzieć, że coś może być zależne od siebie, a co superweniencja 

dopuszcza.  

W tej sytuacji wielu autorów uważa, że fałszywa jest teza, iż „Jeżeli A 

superweniuje na B, A ontologicznie zależy od B” (podobnie zresztą jak 

stwierdzenie „Jeżeli A superweniuje na B, B ugruntowuje A”; to kwestii tej 

powrócimy poniżej). Proste generowanie przykładów własności, dla których 

może zachodzić współzmienność (a nie ma między nimi chociażby intuicyjnej 

„bliskości” ontycznej), pokazuje, że co do zasady superweniencja pozostaje 

poza diagramem zależności, będąc relacją bardzo słabą. Jednak rozważania 

dotyczące tego, czy superweniencja jest „ontologicznie niewinna” (Bennett & 

McLaughlin, 2005), są bardziej skomplikowane. Co do zasady, w literaturze 

twierdzi się, że w związku z tym, że rozkład własności subwenientnych w 

świecie wystarczy, aby „wygenerować” pewien rozkład własności 

superwenientnych, superweniencja oddaje intuicję, że nie ma nic ponad (over 

and above) własności subwenientne (Kim, 1984). Z drugiej strony, część 

autorów wskazuje, że takie podejście ignoruje bardzo silną intuicję mówiącą, że 

własności superweniujące są odróżnialne (distinct) od własności 

subwenientnych (Bennett & McLaughlin, 2005). Wydaje się, że z własności 

logicznych superweniencji wyłania się jej obraz jako relacji nie mówiącej nic o 

zależności ontycznej (szczególnie w sytuacji, w której fakt superweniuje na 

samym sobie). Bardzo często intuicje generujące sporne tezy w wypadku 

superweniencji pochodzą nie z analizy tej relacji per se, ale z analizy tez (czy 

też całych teorii), w ramach których używana ma być superweniencja. Dlatego 

też status obiektów superweniujących powinniśmy rozstrzygać dla każdej teorii 

osobno. Jak podsumowuje to J. Kim: 

if you want to include determination-dependence claim as part of a 

supervenience thesis, that claim must be explained and justified 
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independently of the required pattern of property co-variance (Kim, 2003, s. 

564). 

Zatem wydaje się, że choć zależność można rozumieć bardzo szeroko – w taki 

sposób, aby obejmowała współzmienność – należy przyjąć, że superweniencja 

sama w sobie nie wyraża zależności  ontologicznej, którą sugerują twierdzenia 

o postaci „x jest zależne od y” oraz „x jest metafizycznie/ontologicznie zależne 

od y”. Niezależnie od tego, superweniencja może być warunkiem wstępnym lub 

jednym z centralnych elementów, za pomocą których budować można teorie 

dotyczące takich zależności. Sama superweniencja wyznacza zakres 

współzmienności, natomiast – by odegrać rolę w kontekście debat 

metafizycznych – wymaga ona dodatkowych tez wyjaśniających, dlaczego 

współzmienność zachodzi. 

 

3.2.2 Superweniencja: wyjaśnianie i rozumienie 

 

Bardzo ważną kwestią, która pojawia się w ramach dyskusji wokół 

superweniencji, jest jej związek z eksplanacją. Warto odnieść ustalenia 

definicyjne dotyczące superweniencji do warunków nakładanych na wyjaśnianie 

i rozumienie, które zostały wyeksplikowane w Rozdziale I. Przedmiotem analizy 

będzie hipotetyczna teoria, której zasadnicze twierdzenie ma postać: X 

superweniuje w sposób słaby/silny/globalny na Y.  

Mając tak określoną teorię, możemy się zastanowić, czy spełnia ona kryteria 

wyjaśniania w sensie słabym lub silnym. Przypomnijmy poczynione ustalenia: 

wyjaśnianie w sensie słabym jakiegoś zjawiska zachodzi, gdy jesteśmy w stanie 

sformułować pewne prawo ogólne dotyczące tego zjawiska, tak, by opis tego 

zjawiska wynikał logicznie z ogólnego prawa i warunków początkowych. 

Powróćmy do omawianego przykładu: gdyby zjawiskiem, które chcemy 

wyjaśnić, był związek bycia wysokim ze wzrostem, to zachodziłaby następująca 

zależność: 
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Bycie wysokim słabo superweniuje na wzroście wtw, jeżeli dla każdego 

świata w oraz dla wszystkich obiektów x oraz x’, jeżeli x w świecie w jest 

nieodróżnialny od x’ pod względem wzrostu w w, wtedy x w w jest 

nieodróżnialny od x’ w w pod względem posiadania cechy bycia wysokim. 

Takie ujęcie związku pomiędzy wzrostem a byciem wysokim uznać można za 

wyjaśnienie w sensie słabym, z uwagi na występujące w nim prawo ogólne, 

wyrażone za pomocą superweniencji (głoszące współzmienność dwóch 

własności). Jednocześnie, z uwagi na to, że występujące tu prawo ogólne nie 

opisuje mechanizmu generującego ten związek, nie będziemy mogli uznać 

powyższego sformułowania za wyjaśnienie w sensie silnym. Można, jak się 

wydaje, uogólnić tę obserwację: w związku z tym, że superweniencja opisuje 

jedynie współzmienność pewnych obiektów, nie wyraża na mechanizmu 

generującego tę współzmienność, a zatem nigdy nie dostarcza wyjaśnienia w 

sensie silnym. Można też zauważyć, że gdybyśmy znali taki mechanizm (tzn. 

posiadali prawo ogólne wyrażające go), nie byłoby potrzeby posługiwania się 

pojęciem superweniencji. Potwierdzenie tej tezy odnaleźć można w literaturze 

przedmiotu, gdzie wskazuje się, że superweniencja (niezależnie od jej rodzaju) 

nie jest w stanie wyjaśnić, jaka jest natura zależności, którą relacja ta modeluje 

(Chilovi, 2018; Horgan, 2002; Kim, 1984; Morris, 2018; Sawyer, 2002): 

Because we expect supervenience theses to be explainable, it is hard for us 

to rest content with a supervenience thesis if we do not see what would 

explain why it is true. If it is claimed, for instance, that moral properties 

supervene on non-moral properties, we expect there to be an explanation of 

why this is so. Appeals to unexplainable supervenience theses can thus seem 

to be mystery mongering (Bennett & McLaughlin, 2005). 

Przejdźmy teraz do pojęcia rozumienia w sensie słabym i silnym. Przypomnijmy, 

że rozumienie w sensie słabym zdefiniowaliśmy w następujący sposób: 

rozumienie przez X-a kwestii P w kontekście K zwiększa się, gdy następuje 

zmiana epistemicznej sytuacji podmiotu X polegająca na tym, że zwiększa się 

zawartość informacyjna przekonań podtrzymywanych przez X-a odnośnie do P. 
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Rozumienie w sensie silnym, z kolei, jest taki rozumieniem w sensie słabym, 

które ponadto prowadzi do tego, że X potrafi odpowiedzieć na więcej pytań 

odnośnie do P generowanych przez K lub podjąć działania odnośnie do P 

wymagane przez K. Gdy spojrzymy na te kryteria, możemy stwierdzić, że 

superweniencja spełnia charakterystykę rozumienia w sensie słabym, gdyż teza 

głosząca zachodzenie tej relacji – np. współzmienność „bycia wysokim” i 

wzrostu – zwiększa zawartość informacyjną przekonań podtrzymywanych przez 

podmiot. Z drugiej strony, spełnianie przez superweniencję kryteriów 

rozumienia w sensie silnym nie jest już takie oczywiste. Wydaje się, że ustalenie 

współzmienności dwóch (typów) obiektów (np. „bycia wysokim” i wzrostu) nie 

pozwala odpowiedzieć na więcej pytań odnośnie do analizowanego problemu 

(z wyjątkiem przypadku trywialnego, tj. pytania o to, czy między tymi dwoma 

cechami występuje kowariancja). Można zatem sformułować wniosek, że 

superweniencja nie generuje rozumienia w sensie silnym. 

 

3.2.3 Problemy i krytyka 

 

Mimo że superweniencja jest bardzo użytecznym narzędziem filozoficznym, to 

w ostatnim czasie wykorzystywana jest do opisu problemów i przy 

konstruowaniu wyjaśnień filozoficznych niezwykle rzadko.  

In recent years, that use of supervenience has widely gone out of favour. The 

complaints are familiar. I shall rehearse what I take to be the two main ones. 

First, the target notions of determination and dependence are 

hyperintensional, while supervenience is not. As a consequence, 

supervenience fails to make any discrimination in the realm of the non-

contingent. Second, the target notions are asymmetric. Supervenience, in 

contrast, fails to be asymmetric. Indeed, it even satisfies the condition of 

reflexivity, which precludes asymmetry (Leuenberger, 2014). 

Pierwszy z wymienionych zarzutów jest wyrażony w dość technicznym języku, 

ale sprowadza się do tego, że w związku własnościami wypowiedzi 
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sformułowanych przy użyciu pojęcia superwenincji (wymienność koniecznych 

elementów ekwiwaletnych nie powoduje zachowania prawdziwości sądu 

(Nolan, 2013)), nie mogą one stanowić dobrych wyjaśnień. Problem 

hiperintensjonalności powróci przy okazji omawiania relacji ugruntowania. Drugi 

problem – również wyrażony dosyć technicznie – dotyczy faktu, że 

superweniencja jest niesymetryczna (może, ale nie musi się zdarzyć, że A 

superweniuje na B i zarazem B superweniuje na A), podczas gdy zależności 

ontyczne są antysymetryczne (jeśli A zależy ontycznie od B, to B nie może 

zależeć ontycznie od A). 

Pojawiają się też mocniejsze argumenty przeciw wykorzystaniu superweniencji 

w teoriach mówiących o zależności metafizycznej. Formułowane są one często 

w kontekście pojęcia ugruntowania, które poddane zostanie analizie w dalszej 

części rozdziału. Zwraca się na przykład uwagę, że: 

Some of the advantages of grounding over supervenience lie in the fact that 

it is a more fine-grained notion. For while it is possible that two facts 

necessarily co-obtain even though neither grounds the other, supervenience 

cannot fail to hold between co-intensional entities. Furthermore, grounding 

can draw distinctions that supervenience cannot. For it is possible for a fact 

A to be grounded in a fact B, even though A fails to be grounded in a fact that 

necessarily coobtains with B, and it is possible that B grounds A, even though 

B fails to ground a fact that necessarily co-obtains with A, while 

supervenience allows for none of this. 

Indeed, the examples that have been used to show that there can be 

supervenience without dependence are often invoked in support of the 

complaint that supervenience is too weak to capture metaphysical 

dependence. At the same time, it seems natural to think that dependence 

should at least require lack of independent variation— that if entities of a 

certain kind metaphysically depend on entities of some other kind, then the 

former should not be capable of varying independently of the latter (cf. 

Jackson 1998). For these reasons, it is tempting to think that any two things 
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that stand in the grounding relation should also stand in a supervenience 

relation (Chilovi, 2018). 

Zwolennicy wykorzystania superweniencji w analizach filozoficznych 

odpowiadają na te zarzuty stwierdzając, że przypisywanie jej eksplanacyjnej 

funkcji, albo charakteru zależności metafizycznej, stanowi przykład jej użycia w 

niewłaściwy sposób: 

[S]upervenience itself is not an explanatory relation. It is not a ‘deep’ 

metaphysical relation; rather, it is a ‘surface’ relation that reports a pattern of 

property covariation, suggesting the presence of an interesting dependency 

relation that might explain it (Kim, 1993). 

Z tej perspektywy superweniencja staje się narzędziem przydatnym na 

wstępnym etapie formułowania poglądów dotyczących zależności 

metafizycznych.  

 

*** 

Teza 3.2.1. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje superweniencji: silną, 

słabą i globalną. 

Teza 3.2.2. Sama superweniencja pomiędzy obiektami nie wystarczy, aby 

stwierdzić istnienie zależności metafizycznej między nimi. 

Teza 3.2.3. Superweniencja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie słabym oraz 

rozumienia w sensie słabym. 

Teza 3.2.4. Superweniencja nie spełnia warunków wyjaśnienia w sensie silnym  

oraz rozumienia w sensie silnym. 

*** 
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3.3 Ugruntowanie 

 

3.3.1 Uwagi ogólne 

 

Relacja ugruntowania szeroko analizowana jest w filozofii od niedawna i 

znajduje zastosowanie w coraz większej ilości zagadnień filozoficznych (m.in. w 

problematyce relacji różnych poziomów ontycznych, takich jak właśnie relacja 

faktów społecznych i etycznych, czy relacja umysł – ciało). Jako że relacja ta w 

dużej mierze opiera się na intuicjach dotyczących fundamentalności, najprościej 

będzie scharakteryzować ją na przykładzie jakiegoś zdania opisującego wprost 

przypadek jej zachodzenia. Zdanie takie może wyglądać następująco: „Posąg 

jest piękny z uwagi na jego cechy fizyczne”, tj. piękno posągu jest ugruntowane 

w jego cechach fizycznych. W tej sytuacji poziomem podstawowym jest poziom 

faktów fizycznych (własności fizycznych obiektu), na których ugruntowane są 

fakty (cechy) estetyczne tego obiektu. Intuicja jest tutaj następująca: od poziomu 

fundamentalnego w jakiś sposób zależy fakt (cecha) pojawiająca się na 

poziomie estetycznym. Najważniejszą cechą ugruntowania, na którą wskazują 

komentatorzy, jest właśnie wskazanie poziomu fundamentalnego. 

Ugruntowanie najczęściej wyraża się sloganem „na mocy/z uwagi na” (in virtue 

of), tj. jeden fakt zachodzi z uwagi na inny, bardziej fundamentalny fakt. 

Odnosząc się do schematu zależności metafizycznych zaprezentowanego na 

początku tego rozdziału, niektórzy autorzy twierdzą, że pomiędzy relacjami 

modalnymi i apriorycznymi powinny pojawić się relacje metafizyczne (albo 

relacja metafizyczna, w zależności od tego, czy uznajemy, że jest ich więcej czy 

tylko jedna), które są odpowiedzią na potrzebę mówienia o zależności 

metafizycznej. Jednym ze zwolenników wprowadzenia takich relacji do słownika 

filozoficznego jest K. Fine, który pisze na ten temat następująco: 

It will not do, for example, to say that the physical is causally determinative of 

the mental, since that leaves open the possibility that the mental has a distinct 

reality over and above that of the physical. Nor will it do to require that there 



121 
 

should be an analytic definition of the mental in terms of the physical, since 

that imposes far too great a burden on the anti-realist. Nor is it enough to 

require that the mental should modally supervene on the physical, since that 

still leaves open the possibility that the physical is itself ultimately to be 

understood in terms of the mental. 

The history of analytic philosophy is littered with attempts to explain the 

special way in which one might attempt to “reduce” the reality of one thing to 

another. But I believe that it is only by embracing the concept of a ground as 

a metaphysical form of explanation in its own right that one can adequately 

explain how such a reduction should be understood. For we need a 

connection as strong as that of metaphysical necessity to exclude the 

possibility of a “gap” between the one thing and the other; and we need to 

impose a form of determination upon the modal connection if we are to have 

any general assurance that the reduction should go in one direction rather 

than another. (Fine, 2012a, ss. 41–42). 

W pierwszym akapicie tej wypowiedzi wysłowione zostały poglądy autora 

dotyczące tego, dlaczego widzi on potrzebę wprowadzenia relacji zależności 

metafizycznej. W jego ujęciu wprost wynika to z intuicji dotyczących relacji 

pomiędzy tym, co mentalne, a tym, co fizykalne. Fine nie widzi innej możliwości, 

jak tylko sformułowanie metafizycznego wyjaśnienia tego związku za pomocą 

pojęcia ugruntowania. Potrzeba ta wiąże się, po pierwsze, ze wspomnianymi 

intuicjami dotyczącymi zależności pomiędzy klasami obiektów oraz, po drugie, 

z brakiem możliwości adekwatnego jej modelowania za pomocą dostępnych 

narzędzi. Powracając do schematu zaprezentowanego na początku niniejszego 

rozdziału, zgodnie z uwagami Fine’a oraz innych teoretyków, uzupełnić go 

należy o dodatkowy poziom – zależności metafizycznej – której przykładem jest 

relacja ugruntowania: 
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siła połączenia ↓ 

materialna 

nomiczna 

metafizyczna 

modalna 

aprioryczna 

analityczna 

 

Oczywiście przy wprowadzaniu tego nowego terminu („ugruntowanie”) do 

słownika metafizyki, należy rozstrzygnąć kilka ważnych kwestii. Przede 

wszystkim, wciąż pozostajemy na poziomie intuicyjnym dotyczącym tego, jak 

rozumieć stwierdzenia, które sugerować mają relację ugruntowania pomiędzy 

jakimiś obiektami. Warto się zastanowić, jakie warunki powinny być spełnione, 

aby można było powiedzieć, że są one wyrazem jakiejś formy zależności 

metafizycznej: 

Expressions like ‘in virtue of ’, ‘because’ and ‘explains’ can be understood in 

many different ways. Importantly, the way they are used in the present context 

is intended to comply with the following two conditions (I here just focus on 

‘because’): 

(I) A sentence of type ‘p because q’ is truth-apt (i.e. can be used to say 

something true or false) provided that its two sentential component are; 

(II) If a claim of type ‘p because q’ has a truth-value, then its truth-value does 

not depend on the epistemic states of a subject or group of subjects – in 

particular it depends neither on the epistemic states of the subject who makes 

the claim, nor on those of a community of subjects the latter belongs to, nor 

on those of a subject who evaluates the claim (Correia, 2008, s. 1021). 

Warunki, które podaje Fabrice Correia powyżej, wydają się być bardzo 

intuicyjne. Po pierwsze, chce on, aby twierdzenia dotyczące ugruntowania (czy 

wyjaśniania „metafizycznego”) były twierdzeniami „zdolnymi do prawdziwości” 

(truth-apt). Po drugie, wskazuje, że wartość prawdziwościowa tych twierdzeń 
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nie powinna zależeć od stanów epistemicznych poznających podmiotów, co 

odpowiada poczuciu, że powinny one być ewaluowane w zgodzie z tym, jak się 

rzeczy naprawdę mają. W podobny sposób definiują ugruntowanie Koons i 

Pickavance: 

(1) Grounding is a kind of explanation: the metaphysical explanation of some 

facts or truths in terms of others. 

(2) Grounding is a relation of dependency between entities that is generated 

by the essences or real natures of those entities: x depends on y just in case 

y occurs as a constituent within the definition of x’s essence or real definition. 

We will call this relation ‘ontological dependence’. 

(3) Grounding is a relation of constitution or construction between entities: x 

depends on y just in case x is constructed from y, or y is an essential element 

in the constitution of x. (Koons & Pickavance, 2017, s. 48) 

Te trzy punkty, dostarczając ogólnej charakterystyki ugruntowania, 

jednocześnie pokazują główne sposoby podejścia do tego pojęcia. Zgodnie z 

nimi ugruntowanie może być rodzajem wyjaśnienia, relacją zależności lub 

relacją konstytuowania zachodzącą pomiędzy obiektami. Bardzo często w 

literaturze różne koncepcje ugruntowania mieszają się ze sobą w ramach jednej 

argumentacji. Są też autorzy, którzy mówią o ugruntowaniu, przyjmując 

wszystkie trzy podejścia jednocześnie.  

Koons i Pickavance uzupełniają swoją charakterystykę ugruntowania, 

zwracając uwagę na jego związki z innymi narzędziami metafizyki: 

3.1T.1T Indefinable Grounding. The grounding relation is unique and 

indefinable.  

3.1T.1T.1 Conceptual Analysis and Indefinable Grounding. Grounding is not 

definable in terms of conceptual analysis. 

3.1T.1T.2 Theoretical Reduction and Indefinable Grounding. Grounding 

cannot be defined in terms of theoretical reduction. 
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3.1T.1T.3 Ontological Reduction and Indefinable Grounding. Grounding 

cannot be defined in terms of ontological reduction (Koons & Pickavance, 

2017, ss. 52–53). 

Analiza tych tez wskazuje przede wszystkim, że ugruntowanie jest relacją 

pierwotną. Jako taka, nie może być ona zdefiniowana przez odwołanie do 

innych pojęć, a w szczególności przy pomocy analizy pojęciowej, redukcji 

teoretycznej i redukcji ontologicznej22.  

Przyjrzeliśmy się wstępnie temu, co możemy opisywać za pomocą relacji 

ugruntowania oraz w jakich kontekstach może być ona użyteczna. Jednak aby 

skutecznie wprowadzić to pojęcie do słownika filozoficznego, należy odnieść się 

do kilku fundamentalnych kwestii. Przede wszystkim, dotyczą one bliższej 

charakterystyki „ugruntowania”, jego cech jako relacji oraz jego związku z 

wyjaśnianiem. Podstawowe trzy pytania, które wymagają odpowiedzi, brzmią: 

czy ugruntowanie jest relacją unitarną (czy składać się może z wielu różnych 

relacji o wspólnym rdzeniu)?; czy ugruntowanie jest relacją pierwotną?; oraz czy 

ugruntowanie pociąga za sobą wyjaśnienie? Odpowiedź na te pytania jest dość 

istotna; jeśli ugruntowanie ma służyć opisaniu rzeczywistości, to musimy w pełni 

rozumieć naturę tej relacji (odpowiedź na pytanie 1), pokazać jej 

fundamentalność (odpowiedź na pytanie 2), oraz określić, w jaki sposób wiąże 

się ona z procesem generowania wyjaśnień (odpowiedź na pytanie 3). Ostatnia 

z tych kwestii, jako najistotniejsza z punktu widzenia niniejszej pracy, zostanie 

omówiona w dalszej części tego rozdziału. 

Jeżeli chodzi o pierwsze z pytań, a więc kwestię, czy ugruntowanie stanowi 

relację unitarną, czy też jest raczej zbiorem różnych relacji występujących pod 

jedną nazwą, w literaturze spotyka się zasadniczo cztery różne poglądy. Po 

pierwsze, niektórzy autorzy twierdzą, że ugruntowanie jest relacją unitarną, a 

argumentem za tym jest jego podobieństwo do relacji przyczynowości lub bycia 

                                                           
22 Przez redukcję rozumieją oni: The first was theoretical reduction (in the sense of Ernst Nagel 1961): 
the reduction of one scientific theory (like chemistry or geology) to another (like physics). The second 
was ontological reduction: reducing one object or class of objects to another, by showing that objects of 
the first kind are really nothing but objects of the second kind (Koons Pickavance 2017). 
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częścią (Audi, 2012; Rosen, 2010; Schaffer, 2009). Z drugiej strony, występują 

poglądy, wedle których ugruntowanie powinno być rozpatrywane jako wiązka 

relacji (Fine, 2012a). Jako rację za takim rozwiązaniem wskazuje się różne typy 

ugruntowania, które, jak się wydaje, wypełniają intuicje dotyczące odmiennych 

rodzajów zależności: metafizycznych, naturalnych czy normatywnych (Fine, 

2012a). Inni z kolei wskazują, że skoro w ramach ugruntowania występuje 

zróżnicowanie na różne relacje, to nie ma sensu korzystać z tego pojęcia, a w 

debatach metafizycznych powinno się odwoływać do pojęć, które są w danych 

kontekstach adekwatne (Daly, 2012; Hofweber, 2016; Koslicki, 2013; Wilson, 

2014). Ostatnie ze stanowisk głosi natomiast, że choć możemy mówić o 

ugruntowaniu jako ogólnej relacji zależności, w ramach rozważań 

szczegółowych może zaistnieć potrzeba dokonania odpowiednich precyzacji i 

modyfikacji, przez co ugruntowanie staje się „mniej unitarne” (Bliss & Trogdon, 

2014). Rozstrzygnięcie tego dylematu wykracza poza ramy niniejszej pracy; w 

związku z tym, pamiętając o teoretycznych komplikacjach związanych z 

rozumieniem ugruntowania, dla dalszych analiz można przyjąć jego unitarną 

interpretację.   

Kolejne z pytań, które należy rozważyć, brzmi: czy jest możliwa dalsza analiza 

pojęcia ugruntowania? Zwolennicy ujęcia ugruntowania jako fundamentalnego 

i unitarnego pojęcia z oczywistych względów powiedzą, że nie można go dalej 

analizować, a jedynie, jak w przypadku K. Fine’a, eksplikować jego różne 

odmiany (Fine, 2012a; Rosen, 2010; Schaffer, 2009). W literaturze pojawiają 

się też głosy, że próby definiowania ugruntowania za pomocą standardowych 

filozoficznych pojęć są jałowe. Oczywiście fakt, że dotąd nie udało się tego 

zrobić, nie może świadczyć, iż jest to niemożliwe. W pewnym sensie jednak nie 

jest to istotne: jeśli ugruntowania nie da się sprowadzić do redukcji ani do 

superweniencji (kwestie te omawiam poniżej), ustalenie, czy nie istnieją jakieś 

inne sposoby zdefiniowania ugruntowania nie mają większego znaczenia dla 

celów tej pracy. 
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Uzupełniając powyższe rozważania, warto dodać, że ugruntowanie może być 

relacją zarówno pomiędzy faktami jednostkowymi, jak i konkretnymi 

własnościami. Jest to przy tym relacja przeciwsymetryczna (jeżeli A 

ugruntowuje B, to B nie ugruntowuje A), przeciwzwrotna (A nie ugruntowuje A) 

i przechodnia (jeżeli A ugruntowuje B oraz B ugruntowuje C, to A ugruntowuje 

C) (Bliss & Trogdon, 2014). Dodatkowo, jak wspomniano powyżej, jest 

ugruntowanie jest hiperintensjonalne oraz niemonotoniczne (z faktu, że A 

ugruntowuje B, nie wynika, że A razem z jakimś C ugruntowuje B).  

 

3.3.2 Ugruntowanie: redukcja i superweniencja 

 

Istotną kwestią z punktu widzenia powyższych rozważań jest zbadanie, w jaki 

sposób pojęcie ugruntowania wiąże się z pojęciem redukcji, które omówione 

zostało w rozdziale drugim niniejszej pracy. Temat ten analizowany był we 

fragmencie poświęconym poglądom A. Marmora na redukcję w kontekście 

definiowania redukcji metafizycznej, w definicji której pojawia się kluczowe 

słowo „konstytucja” oraz wskazywane jest, że poziom, do którego redukujemy, 

powinien być w jakiś sposób bardziej fundamentalny. Wydaje się, że można 

powtórzyć te ustalenia, podkreślając, że bardzo często, gdy nie decydujemy się 

na redukcję eliminacyjną i zależy nam na pozostawieniu zarówno sfery 

redukowanej, jak i tej stanowiącej bazę redukcji, redukcja bardzo zbliża się do 

pojęcia ugruntowania. W szczególności taka sytuacja zachodzi, gdy mamy do 

czynienia z dwoma poziomami (zbiorami faktów), w ramach których nie dość, 

że chcemy zachować oba, to okazuje się, że jeden z nich (redukowany) ma 

bardzo specyficzną charakterystykę, która wymaga precyzyjnych praw 

pomostowych, a teoria proponuje jedynie ogólne uwagi dotyczące bazy 

redukcji. Wydaje się, że sytuacja taka zachodzi w przypadku prawa czy 

moralności (tą „dziwną” charakterystyką jest tu fenomen normatywności). 
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W literaturze pojawiają się również argumenty wskazujące na 

nieporównywalność ugruntowania i redukcji. Bazują one zwykle na prostych i 

silnych intuicjach (Audi, 2012; Gizbert-Studnicki, 2016): 

The strongest argument for this view is as follows: physical properties ground 

aesthetic properties. Aesthetic properties are not reducible to physical 

properties, as otherwise physical properties and aesthetic properties would 

be identical, which seems obviously wrong (unless one adheres to a strong 

aesthetic naturalism). If two facts are identical, those facts are one and the 

same. No fact can ground itself. If we reject strong aesthetic naturalism, the 

grounded fact (the fact of a statute having some aesthetic properties) must 

be something over and above the grounding fact (the fact of a statute having 

some physical properties) (Gizbert-Studnicki, 2016, s. 133). 

Pogląd ten zakłada jednak dosyć silne rozumienie redukcji (jeśli p redukuje się 

do q, to p i q są synonimami); tymczasem redukcję można rozumieć nieco 

bardziej liberalnie, tak choćby jak G. Rosen: 

To say that p reduces to q is not to say that p and q are synonymous, or that 

q gives the meaning of p. It is to give an account of what it is for p to obtain. 

When we ask what it is for a substance to be a metal or for a curve to be 

continuous or for a person to be responsible for an action, we are not asking 

questions about what ordinary speakers or even experts have in mind. We 

are asking questions about the natures of the properties and relations in 

question (Rosen, 2010, s. 122). 

W takim rozumieniu redukcja i ugruntowanie są sobie bardzo bliskie z 

metafizycznego punktu widzenia. Omawiana kwestia zależy zatem od decyzji 

metodologicznych, a przede wszystkim od tego, jak definiować będziemy 

redukcję. Jeśli uczynimy to tak, jak w Rozdziale II (odwołując się do 

tożsamościowych praw pomostowych), to ugruntowanie będzie czymś zgoła 

innym niż redukcja. Jeśli jednak przyjmiemy nieco bardziej liberalne rozumienie 

redukcji, wtedy nasza optyka się zmieni i może się okazać, że ugruntowanie jest 

pewną wersją czy też eksplikacją redukcji. 
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Warto także postawić pytanie o relację między ugruntowaniem i 

superweniencją. Jest to, jak podkreśla Leuenberger (2014), ważne z wielu 

względów. Dla zwolenników ugruntowania określenie tej relacji stanowić może 

szansę na prowadzenie rozważań w kontekście dobrze posadowionym we 

współczesnej filozofii, pozwalając na łatwiejsze „oswojenie” pojęcia 

ugruntowania. Przeciwnicy ugruntowania, z kolei, mogą wykorzystać 

potencjalną negatywną odpowiedź odnośnie do pytania o istnienie związku 

między ugruntowaniem a superweniencją jako dodatkowy argument za 

odrzuceniem tego pojęcia. Wreszcie, rozważenie tej kwestii daje okazję do 

głębszego przeanalizowania i oceny – na zasadzie kontrastu – dwóch 

konstruktów teoretycznych, które odgrywają kluczową rolę we współczesnej 

filozofii analitycznej (Leuenberger, 2014). 

Jaka zatem jest relacja między superweniencją a ugruntowaniem? Leuenberger 

jest co do jej siły sceptyczny. Proponuje on techniczny argument, który 

sprowadza się do pokazania, że w związku z wykluczającymi się cechami tych 

relacji nie może zachodzić między nimi bliska zależność: 

While they do indeed differ with respect to asymmetry and 

hyperintensionality, they also differ in a further, and arguably deeper, respect. 

The difference concerns the first relata: for grounding, they are pluralities or 

classes of facts; for global supervenience, they are types of facts 

(Leuenberger, 2014, s. 228). 

Wśród cech różniących superweniencję i ugruntowanie Leuenberger wyróżnia 

zatem wspominane już wyżej hiperintensjonalność i asymetrię, ale zauważa też, 

że obie relacje operują na różnych obiektach: superweniencja na typach faktów, 

zaś ugruntowanie – na klasach faktów. W podobny sposób wypowiadają się 

Koons i Pickavance23: 

                                                           
23 Aby zrozumieć ich wnioski, warto przypomnieć sobie podstawowe rozróżnienia których dokonują: 
3.1T.1T.4 Supervenience and Indefinable Grounding. Grounding is not definable in terms of 
metaphysical supervenience. 
We defined weak supervenience in Chapter 2 (D2.6). That definition gave us a relation between two 
sets of properties. We could modify it slightly to get a relation between two classes of possible facts: 
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There are at least three reasons why grounding cannot be defined in terms of 

supervenience. First of all, grounding is an asymmetric relation, while 

supervenience is not (see Stoljar 2015). It is possible for two sets of facts to 

supervene on each other. For example, the set of facts about which numbers 

are less than or equal to other numbers supervenes on the set of facts about 

which numbers are greater than or equal to other numbers, and vice versa. It 

won’t help to try to define grounding in terms of one-way supervenience. (…) 

Second, and more fundamentally, the granularity of the two relations are 

different. Grounding is more fine-grained than supervenience, able to 

distinguish between facts and sets of facts that supervenience must count as 

equivalent. Supervenience is an intensional relation. If propositions p and q 

are necessarily in agreement in truth-value (true or false in exactly the same 

worlds), superveniencemust treat the corresponding possible facts as 

interchangeable. In contrast, grounding is hyperintensional, able to draw 

distinctions between metaphysically equivalent facts. (…) 

Third, grounding implies an explanatory relation between the fundans and the 

fundatum, while supervenience requires no such explanatory relation 

between the supervening facts and their base. It is the presence of this 

explanatory relation that makes grounding relevant to issues of ontology 

(Koons & Pickavance, 2017, ss. 54–55). 

Z uwagi na cele niniejszej pracy, najważniejszy jest trzeci z wymienionych 

powodów: Koons i Pickavance zwracają uwagę, że ugruntowanie i 

superweniencja różnią się z uwagi na moc eksplanacyjną. W przypadku 

ugruntowania moc eksplanacyjna jest istotową cechą tej relacji, natomiast 

                                                           
Def D3.4.1Weak Supervenience (Facts). A set of possible facts A weakly supervenes on a set of 
possible facts B iff it is impossible for two worlds to agree on which B facts exist but to disagree about 
which A facts exist. 
We could talk similarly about supervenience for propositions. To bring this even closer to grounding, 
consider the special case in which a single proposition weakly supervenes on a set of propositions: 
Def D3.4.2 Weak Supervenience (Truth-Value of a Single Proposition). The truth value of a proposition 
p weakly supervenes on a set of possible facts B if and only if it is impossible for two worlds to agree on 
which B facts exist but to disagree about the truth-value of p (Koons & Pickavance, 2017). 
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superweniencja jest jej pozbawiona. Oddaje to intuicję wielu filozofów, zgodnie 

z którą superweniencja jest relacją słabą. Wydaje się również, że mówiąc o 

eksplanacji, autorzy ci mają na myśli takie rozumienie tego pojęcia, które będzie 

się zbliżało do wyjaśniania w sensie silnym, zdefiniowanym w rozdziale 

pierwszym (by wyjaśnić X (np. fakt), trzeba wykazać, że X wynika logicznie z 

ogólnego prawa oraz z warunków początkowych; oraz że prawo ogólne opisuje 

mechanizm generujący X). 

Na zakończenie warto jednak dodać, że pojawiają się w literaturze głosy, iż 

związek pomiędzy superweniencją i ugruntowaniem jest bliższy, niż się zwykle 

uznaje. S. Chilovi twierdzi bowiem, że pomiędzy tymi dwoma relacjami zachodzi 

wynikanie, w tym sensie, że ugruntowanie pociąga za sobą superweniencję24. 

Jego strategia argumentacji jest głównie negatywna i polega na dokładnej 

analizie argumentów Leuenbergera i pokazaniu, że nie są one konkluzywne. W 

konkluzji pisze: 

The wider picture underwritten by the principle is something like the following. 

Some facts depend on others, are grounded by them. When that is so, the 

grounded fact cannot simply float free of its grounds. There should be some 

pattern whereby the grounded is modally sensitive to the obtaining of facts of 

the same types to which its actual grounds belong. If thus-and-so are the 

types of the facts that actually ground it, then worlds that agree with the actual 

world on the distribution of facts of those types should agree with it on the 

obtaining of the grounded fact (Chilovi, 2018, s. 17). 

Chilovi twierdzi zatem, że jeśli pewne fakty ugruntowane są na innych, to musi 

przejawiać się to występowaniem pewnych wzorców współzmienności; jeśli tak, 

to wzorce te uchwycić można za pomocą pojęcia superweniencji. Choć 

argument ten nie ma ścisłej postaci formalnej, wydaje się niezwykle 

                                                           
24 First, it would help to defuse the charge of obscurity that is sometimes leveled against the grounding 
idiom, for supervenience claims would then provide necessary conditions for the truth of grounding 
claims, and the modal idiom in which the former are framed lends itself to a neat formalism that we 
clearly understand. Second, a recognition that grounding entails supervenience would increase the 
argumentative strategies that could be used in philosophical debates about the target views, since their 
opponents could defeat them by showing their entailed supervenience claims to be false (Chilovi 2018). 
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przekonujący. Definicyjnie ugruntowanie i superweniencja są różnymi relacjami; 

ale funkcjonalnie, wystąpienie jednej z nich musi pociągać występowanie 

drugiej. 

 

3.3.3 Ugruntowanie: wyjaśnianie i rozumienie 

 

Jeżeli chodzi o związek ugruntowania z wyjaśnianiem, to w literaturze wskazuje 

się na trzy możliwości sposoby jego ujęcia. Po pierwsze, niektórzy twierdzą, że 

ugruntowanie jest relacją eksplanacyjną; po drugie, twierdzi się, że jest to 

relacja, na której wyjaśnienia mogą się opierać; i po trzecie, uważa się, że 

ugruntowanie nic nie wyjaśnia i nie może stanowić podstawy wyjaśniania. 

Reprezentatywny przykład sposobu myślenia zwolenników pierwszego 

stanowiska wyłania się z prac K. Fine’a, który o ugruntowaniu pisze w 

następujący sposób: 

We take ground to be an explanatory relation: if the truth that P is grounded 

in other truths, then they account for its truth; P's being the case holds in virtue 

of the other truths' being the case. There are, of course, many other 

explanatory connections among truths. But the relation of ground is 

distinguished from them by being the tightest such connection; (…) [i]t is the 

ultimate form of explanation.’ (Fine, 2001, s. 15) 

oraz: 

 [T]here may be a distinctive kind of metaphysical explanation, in which 

explanans and explanandum are connected, not through some sort of causal 

mechanism, but through some constitutive form of determination. (…) [It] is 

properly implied by the statement of (metaphysical) ground…that there is no 

stricter or fuller account of that in virtue of which the explandandum holds. If 

there is a gap between the grounds and what is grounded, then it is not an 

explanatory gap.’ (Fine, 2012a, ss. 37–39) 
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Jak widać, Fine wypowiada niezwykle silne tezy. Nie tylko uważa ugruntowanie 

za relację wyjaśniającą, ale określa ją mianem „najwyższej” (the ultimate) formy 

wyjaśniania. Podobne, choć nie tak wyraziste stanowisko przedstawiają Koons 

i Pickavance, którzy piszą:  

When p grounds q, that p is the case is a way for q to be the case. As we 

shall see, this talk of ‘what is the case’ can be understood in either of two 

ways: (i) in a conceptual or logical way, explaining the truth of one proposition 

in terms of the truth of other propositions, by reference to the essences of the 

conceptual components of the propositions involved, or (ii) in a purely 

ontological way, explaining the existence of one fact or the actuality of some 

state of affairs in terms of other facts or arrangements of things in the world 

(Koons & Pickavance, 2017, s. 48). 

Oczywiście z samej deklaracji, iż ugruntowanie jest relacją eksplanacyjną, nic 

nie wynika, dopóki nie wesprze się jej jakąś argumentacją. W literaturze 

pojawiają się stwierdzenia, że wyjaśnień rzeczywistych zjawisk dostarczać 

mogą jedynie takie relacje ontologicznej zależności, które są hiperintensjonalne 

(Fine, 1995; Nolan, 2013). Z relacjami takimi mamy do czynienia wówczas, gdy: 

jeśli A jest ontologicznie zależne od B, to nie oznacza, że jest również zależne 

od C, będącego intensjonalnie równoważnym B.  K. Fine argumentuje, że w 

związku z tym, iż ugruntowanie jest hiperintensjonalne (oraz posiada inne 

charakterystyki zbliżone do charakterystyk relacji wyjaśniających), to powinno 

być postrzegane jako zdolne do generowania wyjaśnień dotyczących 

rzeczywistości (Fine, 1995).  

Tezie tej przeciwstawiają się zwolennicy trzeciego ze wspomnianych powyżej 

stanowisk, którzy zauważają, że same intuicje w sytuacji, w której przesądzamy 

o naturze rzeczywistości, to zbyt mało – szczególnie, gdy chcemy powiedzieć, 

że wyjaśnienie metafizyczne jest ściśle związane z ugruntowaniem bez 

uprzedniego określenia, czym jest wyjaśnienie metafizyczne oraz przy 

przyjęciu, że ugruntowanie jest terminem nieanalizowalnym: 
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…from the bare fact that some goings-on are Grounded in some others it 

hardly follows that the latter metaphysically explain the former in any 

interesting sense; nor does a bare Grounding claim itself constitute an 

explanation in either a metaphysical or epistemic sense (Wilson, 2014, s. 

553). 

Mediować pomiędzy tymi skrajnymi stanowiskami starają się zwolennicy 

podejścia, które nie uznaje ugruntowania za relację eksplanacyjną, ale traktuje 

je jako potencjalną podstawę dla konstruowania wyjaśnień (często w tym 

kontekście używane jest pojęcie relacji wspierającej, backing relation) (Audi, 

2012; Koslicki, 2013; Schaffer, 2017; Trogdon, 2013).  

Można odnieść wrażenie, że zrelacjonowana powyżej dyskusja zyskałaby na 

jasności, gdyby było wiadomo, jak rozumiane jest pojęcie wyjaśniania. 

Przyjmijmy – zgodnie z ustaleniami Rozdziału I – że wyjaśniamy X w sensie 

słabym, jeśli wykazujemy, iż X wynika logicznie z ogólnego prawa oraz z 

warunków początkowych, a w sensie mocnym, gdy dodatkowo to ogólne prawo 

opisuje mechanizm generujący X. Z tej perspektywy można powiedzieć, że 

ugruntowanie – dając możliwość sformułowania ogólnego prawa w postaci „X 

istnieje / ma takie a nie inne cechy w związku z Y” – dostarcza wyjaśnienia w 

sensie słabym. Ponadto zauważmy, że mechanizm, o którym mowa w definicji 

wyjaśniania w sensie silnym nie musi mieć charakteru przyczynowego, ale 

może odnosić się do fundamentalności lub struktury. Jeśli tak, to ugruntowanie 

dostarcza także wyjaśnień w sensie silnym, gdyż pozwala wskazać 

(metafizyczny) fundament, na którym opiera się wyjaśniane zjawisko. 

Jeżeli chodzi o pojęcie rozumienia, w Rozdziale I przyjęliśmy dwie jego definicje: 

w sensie słabym (rozumienie przez X-a kwestii P w kontekście K zwiększa się, 

gdy następuje zmiana epistemicznej sytuacji podmiotu X polegająca na tym, że 

zwiększa się zawartość informacyjna przekonań podtrzymywanych przez X-a 

odnośnie do P) i silnym (rozumienie przez X-a kwestii P w kontekście K 

zwiększa się, gdy spełniony jest warunek rozumienia w sensie słabym, co 

dodatkowo prowadzi do tego, że X potrafi odpowiedzieć na więcej pytań 
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odnośnie do P generowanych przez K lub podjąć działania odnośnie do P 

wymagane przez K). Ugruntowanie w sposób trywialny spełnia warunek 

rozumienia w sensie słabym. Jeśli zaś uznamy – a nie ma powodów, by tak nie 

postąpić – że odpowiednim kontekstem dla ugruntowania jest metafizyka 

analityczna, to niewątpliwie ustalenie, iż jakiś X opiera się na jakimś Y (zgodnie 

z definicją ugruntowania), pozwolić może na udzielenie odpowiedzi na 

nietrywialne pytania (Dlaczego X istnieje? Jaka jest natura X? itd.).  

 

3.3.4 Problemy i krytyka 

 

Na koniec tego rozdziału warto przywołać jeszcze bardziej ogólne głosy 

krytyczne pod adresem teorii ugruntowania. Przede wszystkim, sugeruje się, że 

koncepcja ta jest niespójna. Argument wspierający tę tezę jest prosty. 

Zwolennicy posługiwania się pojęciem ugruntowania chcą je wykorzystać do 

analizy rozmaitych quasi-technicznych terminów (np. fundamentalności). 

Równocześnie jednak odwołują się do tych terminów, aby zrozumieć i 

wyeksplikować pojęcie ugruntowania. Uzyskujemy w ten sposób błędne koło 

(Daly, 2012). W powiązaniu z tym krytykuje się także tezę o nieanalizowalności 

(pierwotności) pojęcia ugruntowania (Hofweber, 2009). Inni filozofowie zwracają 

z kolei uwagę, że nie ma przesłanek, by sądzić, iż u podłoża różnych relacji 

niezależności leży jedna relacja ugruntowania (Koslicki, 2013; Wilson, 2014), co 

podaje w wątpliwość sensowność posługiwania się tym pojęciem. W tym 

kontekście szczególnie interesująca wydaje się krytyka sformułowana przez 

Wilson (2014). Wychodzi ona od wskazania na ogólny problem z 

ugruntowaniem rozumianym unitarnie: 

The relation of Grounding, understood as being the target of the idioms of 

dependence, is supposed to be distinct from other relations, including 

modal/correlational relations, causal relations, and—importantly—the 

metaphysically specific relations (e.g., type and token identity, functional 

realization, the part-whole relation, and the determinable-determinate 
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relation) often in play in the target contexts, which I’ll sometimes refer to as 

(small-‘g’) ‘grounding’ relations (Wilson, 2014, s. 1). 

Na bazie tej obserwacji Wilson wskazuje, że pojęcie ugruntowania jako pojęcie 

ogólne, unifikujące wszystkie relacje metafizycznej zależności w jedną całość, 

jest nieadekwatne i niepotrzebne. Co istotne jednak, Wilson nie jest krytyczką 

zależności ontologicznej, która występuje powszechnie w świecie. Jak się 

jednak wydaje, zależność ta dobrze wyjaśniana jest przez relacje partykularne 

i nie potrzebuje bardzo ogólnej relacji, która ujmowałaby jej ogólną naturę. 

Wilson uderza zatem wprost w bardzo szeroką charakterystykę ugruntowania – 

postulat, że jest ono ostateczną formą wyjaśnienia metafizycznego oraz 

najbardziej podstawową relacją metafizyczną. Jednocześnie pokazuje ona, że 

krytykowane pojęcie ugruntowania jest swego rodzaju generatorem „łatwych 

wyjaśnień metafizycznych”, podczas gdy wyjaśnienia takie nigdy nie są łatwe, a 

przy tym nie mogą być generowane na poziomie ogólnym, ale raczej na 

poziomie szczegółowym, w zależności od lokalnych aspektów tego, co ma być 

wyjaśniane (np. wyjaśniania identycznościowe w filozofii umysłu) (Wilson, 

2014). 

 

*** 

Teza 3.3.1. Ugruntowanie jest pierwotną i unitarną relacją metafizycznego 

wyjaśniania. 

Teza 3.3.2. Ugruntowanie pociąga za sobą superweniencję. 

Teza 3.3.3. Ugruntowanie spełnia warunki wyjaśnienia oraz rozumienia, 

zarówno w sensie słabym, jak i silnym. 

*** 
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3.4 Podsumowanie 

 

Choć w rozdziale tym skupiałem się na metafizyce analitycznej, sporadycznie 

jedynie przywołując takie pojęcia jak „fakty prawne” czy „fakty społeczne”, 

przeprowadzone analizy były niezbędne z punktu widzenia zasadniczego celu 

tej pracy, jakim jest analiza roli superweniencji i ugruntowania we współczesnej 

teorii i filozofii prawa. By dokonać takiej analizy, potrzebna jest nie tylko ogólna 

charakterystyka wspomnianych relacji, ale także bardziej szczegółowy obraz 

kontekstów filozoficznych, w których są one wykorzystywane, oraz problemów 

teoretycznych, w które się wikłają. W kontekście celów tej pracy szczególne 

znaczenie miało też ustalenie, jaki związek zachodzi pomiędzy superweniencją 

i ugruntowaniem z jednej strony, a pojęciami wyjaśniania i rozumienia – z 

drugiej. Tylko takie podejście pozwala na wszechstronną analizę możliwości 

wykorzystania superweniencji i ugruntowania do wyjaśniania (rozumienia) 

faktów prawnych w kontekście faktów społecznych. 
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Rozdział IV: Superweniencja i ugruntowanie w teorii i filozofii 

prawa 

 

W rozdziale tym przeprowadzę analizę ugruntowania i superweniencji jako 

relacji, które mogą adekwatnie opisywać związek pomiędzy tym, co społeczne, 

i tym, co prawne, w kontekście teorii wyjaśniających naturę prawa. 

W pierwszej części rozdziału zajmę się metodologią nauk prawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem analitycznej filozofii prawa. Uwzględnienie 

ogólnych zadań teorii prawa jest konieczne z punktu widzenia oceny 

superweniencji i ugruntowania jako relacji opisujących zależność faktów 

prawnych od faktów społecznych. Wskażę ponadto na różnice pomiędzy 

filozofią prawa i naukami empirycznymi w zakresie formułowanych przez nie 

wyjaśnień i oczekiwanych od nich struktur eksplanacyjnych. 

Na bazie tych uwag przejdę do omówienia ugruntowania i superweniencji 

osadzonych w ramach teorii posługujących się jakąś wersją tezy o społecznym 

pochodzeniu prawa. Spróbuję ustalić, co pojęcia te mogą te pojęcia zaoferować 

w kontekście eksplanacji wobec określonych zadań filozofii prawa i gdzie mogą 

pojawić się problemy z ich aplikacją. 

Następnie przedstawię i przeanalizuję kluczową debatę we współczesnej 

analitycznej filozofii prawa, którą odbyli Greenberg, Plunkett, Chilovi i Pavlakos. 

Jej przedmiotem jest właściwe rozumienie pojęcia ugruntowania i ocena jego 

przydatności do wyjaśniania związku między faktami prawnymi i społecznymi. 

 

*** 

Teza 4. Superweniencja jest relacją zbyt słabą, aby wyrazić związek pomiędzy 

faktami społecznymi i faktami prawnymi w kontekście zadań filozofii prawa. 

Ugruntowanie, w kontekście tych samych zadań, jest relacją odpowiednią. 

*** 
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4.1 Metodologia nauk prawnych 

 

4.1.1 Uwagi ogólne 

 

Aby właściwie naszkicować kontekst, w jakim pojawiają się pojęcia 

superweniencji i ugruntowania we współczesnej filozofii prawa, warto 

zastanowić się, jaki jest status filozofii prawa jako przedsięwzięcia naukowego, 

a w szczególności – jaki jest jej związek z metodologią nauk empirycznych i 

nauk humanistycznych. W literaturze zadanie filozofii prawa ujmuje się 

różnorodnie: 

In particular, proponents of legal science believe that theoretical inquiry into 

law must enjoy a level of detachment from the specifically legal problems 

addressed by the practitioner, if it is to make sense of and clarify those 

problems. This scientific detachment is often expressed in terms of neutrality 

and objectivity, and one of the aims of legal theory is seen as consisting in 

establishing the possibility of ‘value-free’ accounts of law. (Coyle & Pavlakos, 

2005, ss. 2–3). 

Z powyższego fragmentu można wywnioskować, że głównymi zadaniami teorii 

(filozofii) prawa są: poszukiwanie ogólnego opisu zjawisk prawnych oraz 

wykorzystanie obiektywnych kryteriów przy wyjaśnianiu fenomenu prawa. 

Zazwyczaj w podobny sposób opisuje się również zadania nauk empirycznych. 

Jednakże z uwagi na swój charakter – tj. fakt, że przedmiotem zainteresowania 

prawa jest rzeczywistość, a w szczególności rzeczywistość społęczna która 

częściowo związana jest ze stanami mentalnymi jednostek oraz zbiorowości – 

filozofia prawa jest zmuszona poszukiwać swojego miejsca pomiędzy naukami 

empirycznymi a naukami humanistycznymi: 

This move towards ‘scientific’ explanation therefore entailed a shift away from 

a conception of law as based on social custom and practice, towards a 

conception of law as deriving from rational principles which transcend those 

practices. These intellectual conditions fostered a form of juristic scholarship 
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which centred upon the rational exposition of principle rather than the 

examination of social practices (Coyle & Pavlakos, 2005, s. 2). 

W tym miejscu konieczne jest słowo komentarza. Wymienione wyżej zadania 

są kluczowe dlatego, że teoretycy prawa, próbując wyjaśnić naturę prawa, nie 

chcą ograniczać się do opisu jakiegoś konkretnego systemu prawnego, tylko 

chcieliby sformułować ogólną koncepcję tego, czym jest system prawny i prawo 

jako takie. Co więcej, wnioski te powinny wynikać z ogólnych rozważań 

dotyczących natury społeczeństwa i dawać możliwość obiektywnego 

wyjaśnienia tego, czym są zjawiska prawne.  

Historia filozoficznej refleksji nad prawem pokazuje, że teoretycy od samego 

początku poszukiwali właściwej metody. W klasycznych koncepcjach 

pozytywizmu prawniczego, metodę stanowiły narzędzia analityczne, przy 

jednoczesnym przyjęciu, że normatywność prawa może być wyjaśniona z 

„zewnętrznego” punktu widzenia i bez uwzględnienia wymiaru aksjologicznego 

(np. filozofia prawa J. Austina czy H. Kelsena, obie wspomniane w poprzednich 

rozdziałach tej pracy). Zasadniczą zmianę przyniósł współczesny pozytywizm 

anglosaski, a w szczególności refleksje Harta, który wskazał na konieczność 

analizowania prawa przy odwołaniu się do faktów społecznych (Priel, 2011). 

Metodą Harta była introspekcja związaną z analizą języka25 (Langlinais & Leiter, 

2013; Priel, 2011). Analiza pojęcia prawa w tym ujęciu przeprowadzana jest z 

wewnętrznego punktu widzenia, tj. z perspektywy adresata prawa (Shapiro, 

2007). Podejście Harta wywołało nie tylko wiele komentarzy co do meritum jego 

propozycji, ale również szereg uwag związanych ze stosowaną przez niego 

metodą26 (Langlinais & Leiter, 2013). Hart wydaje się zajmować stanowisko 

                                                           
25 Notwithstanding its concern with analysis this book may also be regarded as an essay in descriptive 
sociology; for the suggestion that inquiries into the meanings of words merely throw light on words is 
false. Many important distinctions, which are not immediately obvious, between types of social situation 
or relationships may best be brought to light by an examination of the standard uses of the relevant 
expressions and of the way in which these depend on a social context, itself often left unstated. In this 
field of study it is particularly true that we may use, as Professor J.L. Austin said, 'a sharpened 
awareness of words to sharpen our perception of the phenomena'. (H. L. A. Hart, 2007) 
26 Rozmaite argumenty sformułowane zostały przez R. Dworkina (1986), B. Leitera (2007), J. Raza 
(2009) czy J. Finnisa (2011). W tym miejscu nie ma potrzeby dokładnego omówienia metodologii 
pozytywistycznego programu Harta oraz jej problemów, a raczej podkreślić warto jej miejsce pomiędzy 
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pomiędzy metodą nauk empirycznych a metodą nauk humanistycznych (Priel, 

2011). Z jednej strony postrzegał prawo jako fenomen społeczny, ale z drugiej 

nie testował empirycznie swoich hipotez.  

Odmiennie do metodologii prawoznawstwa podchodzą realiści prawni27 oraz 

niektórzy teoretycy współcześni, którzy przedstawiają się jako kontynuatorzy 

realizmu. Realiści prawni nie byli jednolici ani w poglądach, ani w metodologii 

badania prawa. W kontekście niniejszego rozdziału warto wskazać, że część z 

nich widziała nauki socjologiczne jako źródło właściwych narzędzi do badania 

prawa (np. O.W. Holmes, U. Moore), część zaś skłaniała się ku psychologii (J. 

Frank, J. Hutcheson) (Bix, 2008; Leiter, 2010; Postema, 2002). Na bazie 

poglądów realistycznych w kierunku nauk empirycznych chce przesunąć 

filozofię prawa B. Leiter (2010), będący zwolennikiem naturalizacji 

jurysprudencji, a więc metodologicznego uspójnienia jej z naukami 

empirycznymi. Podejście Leitera w sposób jasny różni się od podejścia Harta, 

które Leiter wielokrotnie krytykował, wskazując, że analiza natury prawa 

prowadzona musi być z zewnętrznego punktu widzenia, przeciwnie do analizy 

pozytywistycznej: 

The explanatory successes of science are widespread and overwhelming, 

and with much more data at their disposal, social scientists are able to reach 

interesting and often counterintuitive findings about human action and human 

nature, even though they are based on purely ― external‖ observations. In 

contrast, it is not easy to find many successful examples of explaining social 

phenomena by means of a priori reflection (Priel, 2011, s. 319). 

Program taki narażony jest na krytykę ze stanowisk pozytywistycznych, 

związaną z pominięciem wewnętrznego punktu widzenia oraz niektórych 

ważnych wątków debat filozoficznoprawnych. Należy podkreślić, że przy 

naturalistycznym ujęciu zadań filozofii prawa wyjaśnienia oferowane przez 

                                                           
naukami empirycznymi a naukami humanistycznymi. Przegląd dyskusji zawiera artykuł B. Leitera i A. 
Langlinaisa (2012). 
27 W szczególności chodzi mi o amerykańskich realistów prawnych. 
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jurysprudencję zbliżają się do wyjaśnień spotykanych w naukach 

empirycznych.  

Dodać należy jeszcze, że powyższe uwagi metodologiczne pozwalają na 

przyjęcie, że zadaniem teorii prawa jest przede wszystkim wyjaśnienie natury 

prawa (oraz umożliwienie zrozumienia prawa jako zjawiska). Uszczegóławiając: 

jeżeli mówimy o teoriach zakładających jakiś związek faktów prawnych z faktami 

społecznymi, to zadaniem takich teorii jest wypracowanie ogólnego wyjaśnienia 

relacji pomiędzy tymi typami faktów oraz pokazanie mechanizmu, na którym 

relacja ta się opiera. Podobne zadanie stawia sobie analiza empiryczna prawa. 

Różnica między tymi perspektywami polegała będzie na odmiennym sposobie 

uzasadniania i weryfikowania twierdzeń. Ta bardzo ogólna charakterystyka 

musi zostać uzupełniona rozważaniami dotyczącymi analitycznej teorii prawa, 

której zadania będą się różniły od zadań empirycznej teorii prawa oraz od innych 

pozytywistycznych podejść. W związku z tym dalsza część tego podrozdziału 

poświęcona będzie analitycznej filozofii prawa, w kontekście której najczęściej 

formułowane są tezy zawierające pojęcia superweniencji i ugruntowania. 

 

4.1.2 Zadanie analitycznych teorii prawa 

 

Powracając do punktu wyjścia, którym jest tu koncepcja Harta, warto powiedzieć 

coś więcej o zadaniu analitycznych teorii prawa, konstruowanych często w celu 

eksplikacji relacji pomiędzy prawem a tym, co społeczne. Analityczni filozofowie 

prawa bardzo często odwołują się do Harta jako pioniera refleksji nad 

metodologią filozofii prawa, nawet jeśli w wielu miejscach wyrażają odmienne 

od niego poglądy. We fragmencie tym poczynione zostaną także uwagi 

wprowadzające do dyskusji analitycznych filozofów prawa związanej z 

pojęciami rozumienia i wyjaśniania. Opieram się tutaj w dużej mierze na 

analizach T. Gizbert-Studnickiego (Gizbert-Studnicki, Dyrda, & Grabowski, 

2016). 
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Warto rozpocząć od roboczego ustalenia zakresu terminu „analityczna teoria 

(filozofia) prawa”. Jej zdefiniowanie jest problematyczne z uwagi na dwie 

okoliczności. Po pierwsze, gdy założymy, że słowo „analityczna” dotyczy 

statusu twierdzeń formułowanych w ramach tej teorii, to narazimy się na 

klasyczny problem filozoficzny dotyczący możliwości podania zadowalającej 

definicji zdań analitycznych. Po drugie, gdy spróbujemy zdystansować się od 

debat filozoficznych dotyczących pojęcia analityczności, ustalenia definicyjne 

nie będą się pokrywały z tym, co na temat analitycznej teorii prawa mówią jej 

adherenci (Gizbert-Studnicki, 2015). Najłatwiej zatem powiedzieć, że 

analityczna filozofia prawa to takie przedsięwzięcie teoretyczne, które 

proponuje dokonanie analizy prawa za pomocą metod oferowanych przez 

filozofię analityczną28 (tj. chodzi tu przede wszystkim o analizę pojęciową 

(Gizbert-Studnicki i in., 2016; Himma, 2015; Leiter, 2003; Woleński, 1980)). 

Aby móc zdefiniować zadanie analitycznych teorii prawa, należy zastanowić się, 

czym różnią się one od teorii empirycznych, których metodologia wydaje 

się  dużo prostsza, a na pewno lepiej określona. Teorie empiryczne definiować 

możemy w następujący sposób: 

Empiryczna teoria prawa to (…) spójny system twierdzeń opisujących prawo 

jako pewien zbiór obiektów czy zjawisk, zawierający twierdzenia ogólne 

(mające zapewne postać generalizacji historycznych), przy czym kryteria 

akceptacji przynajmniej niektórych z tych twierdzeń mają charakter 

empiryczny, w tym sensie, że twierdzenia te są przyjmowane lub odrzucane 

w zależności od wyników doświadczenia. W twierdzeniach empirycznej teorii 

prawa występują zarówno terminy obserwacyjne, jak i powiązane z nimi w 

pewien sposób terminy teoretyczne (Gizbert-Studnicki i in., 2016, s. 86). 

Zadaniem teorii empirycznych jest zatem wyjaśnienie, czym jest prawo, za 

pomocą twierdzeń ogólnych. Należy tutaj zwrócić uwagę na empiryczną 

testowalność takich teorii i obecność w nich terminów obserwacyjnych. Można 

                                                           
28 Na marginesie można dodać, że bardzo podobny problem przy określaniu zakresu pojęcia „filozofia 
analityczna” mają filozofowie (Glock, 2008; Wahl, 2009; Walsh, 2010). 
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zatem powiedzieć, że empiryczne teorie prawa zmierzają do wyjaśnienia 

zjawisk prawnych w sensie, jaki nadaliśmy temu pojęciu w Rozdziale I. 

Analogicznie do tak określonego zadania, zadaniem analitycznych teorii prawa 

jest wyjaśnienie pojęcia prawa za pomocą określonych narzędzi filozoficznych 

(T Gizbert-Studnicki i in., 2016). Analizy w ich ramach nie zawierają terminów 

obserwacyjnych i empirycznie testowalnych hipotez. Klasyczne rozumienie 

zadania analitycznej teorii prawa w literaturze przypisuje się Josephowi Razowi: 

Th e general theory of law is universal for it consists of claims about the nature 

of all law, and of all legal systems, and about the nature of adjudication, 

legislation, and legal reasoning, wherever they may be, and whatever they 

might be. Moreover, its claims, if true, are necessarily true (Raz, 2009, s. 91). 

W literaturze spotyka się pogląd, że terminu „wyjaśnienie” nie należy rozumieć 

w sposób sugerujący, iż zadaniem analitycznych teorii prawa jest dokonanie 

naukowego wyjaśnienia zjawisk prawnych (w znaczeniu, które pojęciu temu 

nadali filozofowie nauki z Hemplem i Oppenheimem na czele) (Gizbert-Studnicki 

i in., 2016). Niektórzy teoretycy twierdzą też, że twierdzenia, że zadanie to 

zbliżone jest raczej do umożliwienia lepszego rozumienia danego zjawiska. 

Opis tego, w jaki sposób powstaje prawo lub jakie cechy powinno posiadać 

zjawisko, abyśmy mogli je nazwać prawem, powinien stanowić narrację 

umożliwiającą w pewnym kontekście zrozumienie, czym jest prawo (Gizbert-

Studnicki i in., 2016). W związku z tym pojawiają się głosy, że należy 

odseparować eksplanacyjny cel teorii od jej celu hermeneutycznego (tj. 

odróżnić wyjaśnienie od rozumienia): 

Mówiąc o „wyjaśnianiu” mają oni [zwolennicy analitycznych teorii prawa - BJ] 

raczej na myśli potoczny i pragmatyczny sens tego określenia, w którym 

„wyjaśnić x” znaczy „uczynić x zrozumiałym”. Taki cel określać będziemy jako 

pragmatyczny lub hermeneutyczny. Wyjaśnienie polegające na osiągnięciu 

celu hermeneutycznego odnosi się zatem raczej do relacji komunikacyjnej 

pomiędzy jakimiś podmiotami. Tak pojmowane wyjaśnienie zakłada, że 

istnieje podmiot wyjaśniający i podmiot, do którego wyjaśnienie jest 
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adresowane. Skoro teorie analityczne stanowią zbiory zdań, powiedzieć 

można, że wyjaśnić zjawisko Z w sensie pragmatycznym to podać taki zbiór 

zdań, na gruncie którego zjawisko Z staje się zrozumiałe dla adresatów 

wyjaśnienia. Ten pragmatyczny sens jest zresztą w znacznym stopniu 

niedookreślony. Wyjaśnienie w sensie pragmatycznym (odmiennie niż 

wyjaśnienie w sensie metodologicznym) musi zostać zrelatywizowane do 

określonej osoby lub grupy osób, stanowiących adresatów wyjaśnienia. Ten 

sam zbiór zdań może być bowiem wyjaśnieniem pragmatycznym dla 

określonego adresata, a nie stanowić takiego wyjaśnienia dla innego 

adresata, choćby z uwagi na to, że różni adresaci wyjaśnienia mogą 

dysponować odmienną wiedzą i kompetencją językową (co z oczywistych 

względów nie jest relewantne w odniesieniu do wyjaśnienia w sensie 

metodologicznym). Co więcej, można stawiać wyjaśnieniom różne 

wymagania, w zależności od tego jakim celom pragmatycznym adresata 

wyjaśnienie ma służyć. Nie jest jasne przy tym, jakiego adresata wyjaśnień 

pragmatycznych mają na myśli analityczne teorie prawa (Gizbert-Studnicki i 

in., 2016, s. 53).  

Powyższy fragment ma pokazać, że zadaniem analitycznych teorii prawa nie 

jest skonstruowanie wyjaśnienia w rozumieniu modelu dedukcyjno-

nomologicznego, a przedstawienie wyjaśnienia w sensie pragmatycznym. 

Wyjaśnienie takie ma charakter kontekstowy, a przy tym skierowane jest 

zawsze do pewnego adresata. Efektem zaś „dobrego wyjaśnienia” jest to, że 

wyjaśniane zjawisko staje się dla adresata bardziej zrozumiałe. Jak zauważa 

Dickson: 

Legal theory tries to help us understand ourselves and our social world in 

terms of law, and so a successful legal theorist must make evaluative 

judgments of importance and significance about his or her subject matter and 

must do so in a way that is sufficiently sensitive to those already existing self-

understandings in terms of law held by those who create, administer, and are 

subject to law (Dickson, 2004, ss. 125–126).  
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Taką interpretację zadań oraz metod analitycznych teorii prawa wspiera 

Gizbert-Studnicki: 

Teoria analityczna natomiast nie stawia sobie zadań eksplanacyjnych, lecz 

hermeneutyczne. Twierdzenia takiej teorii opisujące konieczne czy istotowe 

właściwości prawa (…) nie wyjaśniają tych właściwości, lecz raczej tylko 

generują usystematyzowane i spójne rozumienie prawa jako instytucji 

społecznej. (…) Teoria analityczna (…) nie tylko rekonstruuje społeczne 

rozumienie prawa, ale także w pewnej mierze je reformuje, eliminując z niego 

niespójne przekonania, ujawniając milcząco przyjęte założenia, 

systematyzując przekonania składające się na to rozumienie itp., a więc 

dokonując przynajmniej częściowo jego racjonalnej rekonstrukcji. 

Niespójność i niekompletność społecznego rozumienia prawa objawia się 

przy tym zwykle w jego strukturze głębokiej, a nie powierzchniowej, a więc w 

niezwerbalizowanych założeniach względnie nieuświadomionych 

presupozycjach. Dopiero ujawnienie tych założeń i presupozycji oraz ich 

konsekwencji przez analityczną teorię prawa pozwala na dokonanie takiej 

reformy (T Gizbert-Studnicki i in., 2016). 

Na podstawie wyżej sformułowanych uwag można się zastanowić, w jakim 

stopniu zadania analitycznej teorii prawa będą się pokrywały z kryteriami 

wyjaśniania i rozumienia, które zostały sformułowane w rozdziale pierwszym 

niniejszej pracy. Wobec deklaracji składanych przez analitycznych filozofów 

prawa, a także w świetle tworzonych przez nich koncepcji, nie ma wątpliwości, 

że zadaniem, które przed sobą stawiają, jest lepsze rozumienie zjawisk 

prawnych – i to nie tylko w sensie słabym (akceptacja danej koncepcji zwiększa 

zawartość informacyjną poglądów uznawanych przez podmiot poznający), ale i 

w silnym (akceptując daną koncepcję, podmiot poznający potrafi odpowiedzieć 

na pytania związane ze zjawiskami prawnymi, na które wcześniej odpowiedzieć 

nie mógłby).  Przyjęcie, że celem analitycznych teorii prawa jest rozumienie w 

sensie silnym, wynika z roli słusznie przypisywanej tym teoriom przez Gizbert-
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Studnickiego, polegającej na porządkowaniu i systematyzowaniu wiedzy 

potocznej.  

Bardziej skomplikowana jest kwestia, czy analityczne teorie prawa mają także 

za zadanie formułowanie wyjaśnień zjawisk prawnych. W tym przypadku 

otwarte deklaracje zwolenników tego paradygmatu zdają się sugerować 

odpowiedź negatywną. Zauważmy jednak, że odrzucają oni wyjaśnienie jako 

cel swych teoretycznych przedsięwzięć z tego względu, że analityczna teoria 

prawa nie opiera się na danych empirycznych i testowalnych hipotezach. 

Tymczasem definiując wyjaśnianie w Rozdziale I, uznaliśmy, że aby wyjaśnić X 

(w sensie słabym), trzeba wykazać, że X wynika logicznie z ogólnego prawa 

oraz z warunków początkowych. Definicja ta nie zakłada, że prawo ogólne ma 

mieć charakter empiryczny. Co więcej, formułując koncepcję wyjaśnienia w 

sensie silnym stwierdziliśmy, że musi ono spełniać warunki wyjaśnienia w 

sensie słabym, a ponadto prawo ogólne zawarte w takim wyjaśnieniu powinno 

opisywać mechanizm generujący wyjaśniane zjawisko. Mechanizm ten nie musi 

mieć – jak w naukach empirycznych – charakteru przyczynowego. Otwiera to 

drogę do konstruowania wyjaśnień analitycznych, a nie empirycznych. Zwróćmy 

na koniec uwagę, że cel, który Gizbert-Studnicki stawia przed analityczną teorią 

prawa – porządkowanie i systematyzowanie potocznej wiedzy o prawie – byłby 

nieosiągalny, gdyby poprzestać na tworzeniu długich katalogów konkretnych 

faktów (np. rejestracji sposobów używania wyrażeń języka prawniczego). Nie 

może być mowy o „porządkowaniu i systematyzowaniu” bez odwołania się do 

jakichś praw ogólnych. W związku z tym można wyprowadzić wniosek, że celem 

analitycznych teorii prawa jest nie tylko lepsze rozumienie zjawisk prawnych, 

ale także ich wyjaśnianie (w sensie słabym i silnym). 

 

*** 

Teza 4.1.1. Zadaniem empirycznych teorii prawa jest podanie wyjaśnienia 

zjawisk prawnych (w sensie silnym) w oparciu o empirycznie testowalne prawa 

ogólne. 
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Teza 4.1.2. Zadaniem analitycznych teorii prawa jest wygenerowanie 

rozumienia (w sensie silnym) zjawisk prawnych, ale także ich wyjaśnienie z 

wykorzystaniem praw ogólnych o charakterze analitycznym (nieempirycznym). 

*** 

 

4.2. Społeczne pochodzenie prawa a superweniencja i ugruntowanie 

 

W kolejnej części tego rozdziału chciałbym sprawdzić, czy wykorzystanie pojęć 

superweniencji i ugruntowania w ramach teorii prawa może przynieść 

satysfakcjonujące wyjaśnienia zjawisk prawnych. Podrozdział ten rozpocznę od 

omówienia tezy o społecznym pochodzeniu prawa i możliwości 

zinterpretowania jej z uwzględnieniem superweniencji i ugruntowania. 

Następnie wskażę potencjalne problemy takich interpretacji. W ramach tych 

rozważań odniosę się zarówno do koncepcji przynależących do szeroko 

rozumianego pozytywizmu prawnego, jak i do wizji niepozytywistycznych, które 

zakładają wykorzystanie pojęć superweniencji i ugruntowania do analizy 

fenomenu prawa. 

 

4.2.1 Pozytywizm i teza o społecznym pochodzeniu prawa 

 

Zadaniem niniejszego podrozdziału jest wysłowienie tezy o społecznym 

pochodzeniu prawa oraz sprawdzenie, w jakim zakresie jest ona otwarta na 

możliwość interpretacji posługującej się pojęciem superweniencji lub 

ugruntowania29.  

                                                           
29 Póki co na boku pozostawiam rozważania dotyczące pozytywizmu w wersji inkluzywnej (Himma, 
2002; Marmor, 2002; W. J. Waluchow, 1994). Wyprzedzając nieco wnioski, mogę powiedzieć, że jeżeli 
relacja superweniencji nie jest wystarczająca z punktu widzenia ogólnych wymagań pozytywizmu, to 
niezależnie od wyboru ekskluzywnej lub inkluzywnej jego wersji, okaże się ona relacją nieadekwatną. 



148 
 

Współczesny pozytywizm anglosaski opiera się na tezie o społecznym 

pochodzeniu prawa (social sources thesis, dalej: SST), którą spotykamy już w 

pismach Harta: 

...the existence of law requires some form of social practice that includes 

judges and ordinary citizens, and this social practice determines, in any given 

legal system, the ultimate sources of law, or the ultimate criteria or ultimate 

tests for legal validity (H. Hart, 2016, s. 461) 

SST można za S. Shapiro (2011) wysłowić następująco:  

Fakty prawne są ostatecznie determinowane przez fakty społeczne30.  

Takie rozumienie tezy o społecznym pochodzeniu prawa przyjmuję na potrzeby 

tego fragmentu pracy. SST w tej wersji jest tezą dość silną, jako że występują 

w niej pojęcia o dużym ładunku teoretycznym, takie jak „fakt prawny”, 

„determinacja” oraz „fakt społeczny”. Sformułowanie to nazywane jest czasami 

metafizyczną wersją SST (T Gizbert-Studnicki, 2016). Aby we właściwy sposób 

ją rozumieć, należy dokonać analizy zawartych w niej pojęć, posługując się 

narzędziami wypracowanymi przez teoretyków prawa. Analizy takiej – w 

odniesieniu do pojęć „faktu prawnego” i „faktu społecznego” – dokonałem w 

Interludium, zaś pojęcie „determinacji” odsyła do rozważań o redukcji oraz 

nieredukcjonistycznych relacjach zachodzących między zjawiskami prawnymi i 

społecznymi. Wobec dokonanych dotąd ustaleń (odrzucenie redukcjonizmu), 

poniżej zastanowię się, czy „determinację” faktów prawnych przez fakty 

społeczne można rozumieć w kategoriach superweniencji lub ugruntowania. 

 

4.2.2 Superweniencja 

 

Jako pierwszą omówię superweniencję. Przyjmijmy, że istnieje teoria, która 

wyjaśnia naturę prawa poprzez odwołanie się do jego społecznego charakteru 

                                                           
30 Legal facts are ultimately determined by social facts alone (Shapiro, 2011, s. 269). 
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i jej centralną tezą jest twierdzenie, że fakty prawne superweniują na faktach 

społecznych. SST w ramach takiej teorii przybiera następującą formę: 

(S-SST) Fakty prawne superweniują na faktach społecznych. 

Z uwagi na wieloznaczność pojęcia superweniencji wydaje się, że teza taka jest 

mało informatywna. Powinniśmy zatem uszczegółowić ją wybierając konkretny 

wariant superweniencji: 

(Słaba superweniencja SST) Fakty prawne słabo superweniują na faktach 

społecznych, tj. jeżeli dla każdego świata w oraz dla wszystkich obiektów x 

oraz x’, x w świecie w jest nieodróżnialne pod względem faktów społecznych, 

w których występuje, od x’ w w, to x w w jest 

(Silna superweniencja SST): Fakty prawne silnie superweniują na faktach 

społecznych, tj. jeżeli dla wszystkich światów możliwych w oraz w’ oraz dla 

wszystkich obiektów x oraz x’, x w świecie w jest nieodróżnialne pod 

względem faktów społecznych, których jest elementem, od x’ w w’, to x w w 

jest nieodróżnialne pod względem faktów prawnych, w których występuje, od 

x’ w w’. 

nieodróżnialne pod względem faktów prawnych, w których występuje, od x’ w 

w. 

(Globalna superweniencja SST) Fakty prawne globalnie superweniują na 

faktach społecznych, tj. jeżeli dla wszystkich światów możliwych w oraz w’, w 

oraz w’ są nieodróżnialne pod względem faktów społecznych, to są też 

nieodróżnialne pod względem faktów prawnych. 

Pierwsze z tych sformułowań głosi, że jeśli jakieś obiekty x i x’ występowałyby 

w określonym świecie możliwym w tych samych (surowych) faktach 

społecznych w tej samej roli (tj. byłyby pod tym względem nieodróżnialne), to 

występowałyby także w tych samych faktach prawnych. Mówiąc nieco inaczej, 

w tej interpretacji SST występowanie pewnych relacji między indywiduami i 

własności indywiduów na poziomie społecznym jest współzmiennicze z 

relacjami i własnościami, które charakteryzują te indywidua na poziomie 
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prawnym. W wersji SST, w której wykorzystana jest tzw. silna superweniencja, 

wyrażona jest jeszcze mocniejsza teza, która nie jest ograniczona do 

konkretnego świata możliwego, ale odnosi się do wszelkich światów możliwych. 

Ujmując to inaczej: podczas gdy w pierwszym sformułowaniu dokonuje się 

eksplikacji przygodnego pojęcia prawa (związku między tym, co prawne, a tym, 

co konieczne), w drugim chodzi o konieczne (esencjalne) rozumienie, czym jest 

prawo, bo odnosi się ono do każdego świata, o którym możemy pomyśleć. 

Wreszcie, w trzecim ujęciu SST, wykorzystującym relację globalnej 

superweniencji, mowa jest o tym, że jeśli dwa dowolne światy możliwe zawierają 

takie same fakty społeczne, to zawierają też takie same fakty prawne. W 

sformułowaniu tym nie „schodzimy” na poziom indywiduów – nie jest dla nas 

istotne, co składa się na fakty społeczne i prawne; musimy jedynie wiedzieć, 

kiedy dwa fakty uznać można za nieodróżnialne. Podkreślić wypada raz 

jeszcze, że S-SST nie mówi nic o naturze związku między faktami prawnymi i 

społecznymi, a jedynie o ich współzmienności. 

Zastanówmy się, czy S-SST może być przydatna dla teoretyków prawa, a jeśli 

tak, to czy o jej przydatności będzie decydował rodzaj superweniencji użyty do 

jej sformułowania. Co więcej, spróbujmy te rozważania odnieść do zadań 

różnych teorii prawa: empirycznych oraz analitycznych. Na pytania te odpowiem 

w dwóch krokach: w pierwszym ustalę, czy wobec siły eksplanacyjnej 

superweniencji poszczególne teorie prawa uznać ją mogą za przydatne 

narzędzie; w drugim sprawdzę, czy na ocenę tej przydatności wpływa wersja 

relacji superweniencji, którą wykorzystujemy. 

Zacznijmy od empirycznych teorii prawa. Przypomnijmy, że ich zadaniem jest 

wyjaśnianie zjawisk prawnych przy użyciu testowalnych praw ogólnych. Jeśli 

tak, to S-SST nie stanowi dla nich atrakcyjnej opcji teoretycznej. Relacja 

superweniencji, jak ustaliliśmy w poprzednim rozdziale, dostarcza co najwyżej 

wyjaśnienia w sensie słabym, a empiryczne teorie prawa zmierzają do 

sformułowania wyjaśnienia w sensie silnym. Nie oznacza to jednak, że S-SST 

jest w tym kontekście całkowicie bezużyteczna. Otóż występowanie 
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współzmienności faktów prawnych i faktów społecznych może dla zwolennika 

empirycznego podejścia do prawa sugerować, gdzie należy poszukiwać 

testowalnych praw ogólnych, które mogą wyjaśnić zjawiska prawne. Warto też 

zwrócić uwagę, że podejście empiryczne skorzystać może jedynie z tej wersji 

S-SST, która opiera się na słabym rozumieniu superweniencji (określającym 

współzmienność faktów prawnych i społecznych w konkretnym świecie 

możliwym). Bierze się to stąd, że celem badań empirycznych jest odkrycie 

prawd o świecie, w którym żyjemy, a nie rozważanie innych, nieistniejących 

światów. Innymi słowy, dla metodologii empirycznych teorii prawa zarówno 

silne, jak i globalne rozumienie S-SST są po prostu niezrozumiałe. 

W przypadku analitycznych teorii prawa celem ma być, przede wszystkim, 

„wyjaśnienie pragmatyczne” zjawisk prawnych, tj. lepsze zrozumienie czym jest 

prawo, w kontekście faktów społecznych. S-SST generuje oczywiście 

rozumienie w sensie słabym (zmienia położenie podmiotu poznającego w ten 

sposób, że zawartość informacyjna uznawanych przez niego przekonań się 

zwiększa), ale nie jest to rodzaj rozumienia, którego poszukuje analityczna 

teoria prawa. Równocześnie, jak wykazano w rozdziale poprzednim, można 

mieć poważne wątpliwości, czy relacja superweniencji pozwala na lepsze 

rozumienie (w sensie silnym) relacji między zjawiskami – ustalenie 

współzmienności między dwoma typami faktów nie daje nic ponad to, że można 

odpowiedzieć na pytanie, czy taka współzmienność występuje. Można zatem 

skonkludować, że S-SST jest nieprzydatne jako narzędzie rozumienia w 

analitycznym podejściu do prawa.  

Choć analityczne teorie prawa nie stawiają przed sobą zadania wyjaśnienia (w 

sensie metodologicznym) zjawisk prawnych, to – jak zauważono w rozdziale 

poprzednim – przy wystarczająco liberalnym rozumieniu wyjaśnienia (prawa 

ogólne nie muszą mieć charakteru empirycznego, a mechanizm przez nie 

opisywany nie musi być przyczynowy), można bronić tezy, że teorie te mogą 

przyczynić się do wyjaśnienia związku między faktami prawnymi i społecznymi. 

Z tej perspektywy, S-SST może służyć jedynie jako sposób na wygenerowanie 
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wyjaśnienia w sensie słabym, gdyż opisuje ona współzmienność faktów 

prawnych i społecznych, nie odkrywając mechanizmu, który za tą kowariancją 

stoi.  

Warto wreszcie zauważyć, że dla analitycznej filozofii prawa interesujące (choć, 

jak widzieliśmy, i tak w ograniczonym zakresie) są jedynie sformułowania S-

SST wykorzystujące silne oraz globalne rozumienie superweniencji. Celem 

filozofów prawa prowadzących badania w ramach nurtu analitycznego jest 

bowiem wyrażenie ogólnych prawd o prawie (odkrycie „natury” prawa), a nie 

refleksja nad konkretnymi, rzeczywiście istniejącymi systemami prawnymi. 

Do powyższych rozważań warto dodać jeszcze kilka uwag. Można na przykład 

zauważyć, że wysłowienie SST za pomocą superweniencji uniemożliwia 

opisanie sporu pomiędzy pozytywistami a nie-pozytywistami. Argumentacja 

opiera się tu na następującej uwadze G. Rosena: 

The antipositivist says that the legal facts supervene on the moral and the 

social facts taken together; but of course the positivist will agree. The positivist 

says that the legal facts supervene on the social facts alone. Possible worlds 

cannot differ in legal respects without differing in social respects. But the 

antipositivist need not deny this. For he may think that whenever two worlds 

are alike in social respects, whenever they involve the same actions, habits 

and responses of human being they must also agree in moral respects, since 

the moral facts themselves supervene on the social facts broadly conceived. 

But in that case the parties will accept the same supervenience claims. And 

yet they differ on an important issue, viz. whether the moral facts play a role 

in making the law to be as it is (Rosen, 2010, ss. 113–114). 

Okazuje się zatem, że ze względu na relatywną słabość superweniencji 

(identyfikacja współzmienności), relacja ta nie wystarcza do wyrażenia różnicy 
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między pozytywistami i nie-pozytywistami, co sprawia, że jest dalece 

nieadekwatna dla opisu rzeczywistości prawnej i społecznej31. 

Ponadto trzeba zauważyć, że intuicje stojące za tezą o społecznym 

pochodzeniu prawa niewątpliwie dotykają jakiejś wersji zależności 

metafizycznej, a w związku z tym proponowana wyjaśnienie związku pomiędzy 

faktami społecznymi a faktami prawnymi powinno te intuicje jakoś 

wychwytywać. Tymczasem w przypadku superweniencji: 

While for some time attempts were made to define the relevant notion of 

dependence in terms of well-understood modal notions such as 

supervenience and necessitation, these attempts ultimately met with 

unavoidable difficulties. In particular, Fine convincingly argued that neither 

supervenience nor necessitation is in general sufficient for dependence. To 

use one of his examples, although the fact that Socrates exists supervenes 

on, and is necessitated by, the fact that singleton Socrates exists, the latter 

fails to determine the former in any intuitive sense (Chilovi & Pavlakos, 2019, 

s. 5). 

Posłużenie się tezą S-SST nie spowoduje więc wzbogacenia teorii prawa o 

twierdzenia odnoszące się do „fundamentalności” jakiegoś poziomu 

ontologicznego, ani nie pozwoli uznać, że fakty prawne determinowane są przez 

fakty społeczne. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy całkowicie odrzucić 

superweniencję jako narzędzie analiz filozoficznoprawnych – choć nie generuje 

ona poszukiwanego wyjaśnienia i rozumienia związku między faktami prawnymi 

i społecznymi, stanowi rodzaj „minimalnego filtru”, który nałożyć można na 

                                                           
31 W podobny sposób, lecz nieco bardziej precyzyjnie, piszą o tym Chilovi i Pavlakos: Lastly, 
hyperintensionality. It has been noticed by Greenberg that, under the assumption that the basic moral 
facts are necessary, framing the dispute between positivism and anti-positivism in terms of 
supervenience meets with very serious difficulties. The problem is that if positivism is understood as the 
view that legal facts supervene on social facts alone, and anti-positivism as claiming that they supervene 
on social and moral facts taken together, their claims will be true under exactly the same conditions. For 
if the moral facts are necessary (hence invariant across worlds), anti-positivism will be true just in case 
any variation in legal facts requires a variation in social facts, just as positivism is. The underlying issue 
here is that, since supervenience is an intensional notion, it cannot discriminate between claims that 
feature intensionally equivalent supervenience bases (and the same supervenient entities) (Chilovi & 
Pavlakos, 2019, ss. 8–9). 
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potencjalne rozwiązania tego zagadnienia. W najgorszym zaś razie służyć 

może – na zasadzie kontrastu – za „negatywne tło” poszukiwania lepszego 

ujęcia interesującego nas związku. 

 

4.2.3 Ugruntowanie 

 

SST można również sformułować posługując się relacją ugruntowania. W tym 

ujęciu teza ta będzie brzmiała następująco: 

(G-SST) Fakty prawne ugruntowane są w faktach społecznych. 

Przypomnijmy, że ugruntowanie postrzegane jest jako relacja wyrażająca 

„metafizyczną fundamentalność” oraz jako relacja pierwotna (tj. niepodlegająca 

dalszej analizie), hiperintensjonalna i przeciwsymetryczna (Trogdon, 2013). W 

poprzednim rozdziale ustalono, że ugruntowanie spełnia wszystkie kryteria 

wyjaśniania (zarówno w sensie słabym, jak i silnym). Z tym pierwszym mamy 

do czynienia wtedy, gdy dane zjawisko wynika logicznie z jakiegoś prawa 

ogólnego i warunków początkowych; to drugie wymaga dodatkowo, by prawo 

użyte w wyjaśnieniu identyfikowało mechanizm (przyczynowy, funkcjonalny itd.) 

powstawania interesującego nas zjawiska. G-SST ma formę prawa ogólnego 

łączącego fakty prawne i fakty społeczne; co więcej, jak wskazywałem w 

poprzednim rozdziale, charakterystyka ugruntowania sprawia, iż jest to relacja 

„wychwytująca” pewien (metafizyczny) mechanizm zależności między 

zjawiskami należącymi do różnych poziomów ontologicznych. Można zatem 

twierdzić, że G-SST stanowi wyjaśnienie relacji między faktami prawnymi i 

faktami społecznymi. 

Z kolei, o rozumieniu w sensie słabym będziemy mówić wtedy, gdy akceptacja 

pewnej tezy (np. G-SST) zwiększy zawartość informacyjną poglądów podmiotu 

poznającego, zaś w sensie silnym – gdy dodatkowo pozwoli to podmiotowi 

udzielić (nowych) odpowiedzi na pytania ewokowane przez kontekst 

poznawczy. Trzeba w związku z tym od razu dodać, że kontekstem dla 
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wykorzystania ugruntowania rozpatrywanym w niniejszym podrozdziale jest 

analityczna metafizyka prawa; kwestia, czy ugruntowanie przyczynia się do 

lepszego zrozumienia (w sensie silnym) nabiera zatem sensu jedynie, gdy 

rozważymy pytania generowane przez ten kontekst, a więc np. o sposób 

istnienia zjawisk prawnych, ich zależność egzystencjalną od faktów bardziej 

fundamentalnych, itd. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że G-SST jest 

tezą, której akceptacja zwiększa rozumienie zagadnień analitycznej metafizyki 

prawa, bo pozwala odpowiedzieć na szereg pytań stawianych w tej dziedzinie 

refleksji.  

Zastanówmy się teraz, jaką rolę może odgrywać ugruntowanie w empirycznych 

teoriach prawa. Przypomnijmy, że ich podstawowym celem jest wyjaśnienie (w 

sensie silnym) zjawisk prawnych. Co więcej, wyjaśnienie to opierać się musi na 

prawach ogólnych, które mają charakter empirycznych uogólnień i są 

testowalne. Skoro tak, to ugruntowanie nie ma dla empirycznego podejścia do 

prawa żadnego istotnego znaczenia. Dzieje się tak dlatego, że wyjaśnienia, 

które generowane są przez relację ugruntowania, mają charakter metafizyczny. 

Tymczasem twórcy teorii empirycznych zainteresowani są materialnym i 

nomicznym poziomem zależności ontologicznej. Mówiąc inaczej, metoda nauk 

empirycznych jest „ślepa” na zjawiska, które uchwytuje relacja ugruntowania. A 

zatem można skonkludować, że ze względu na cele empirycznych teorii prawa 

relacja ugruntowania jest dla nich całkowicie nieprzydatna. 

Tę daleko idącą konstatację można jednak nieco osłabić, zauważając, że w 

dwudziestowiecznej filozofii prawa wykazano, iż nie da się całkowicie 

odizolować teorii empirycznych od „metafizycznego tła”. Wedle takich autorów 

jak Lakatos czy Kuhn, nauki empiryczne operują w ramach większych systemów 

pojęciowych (programów badawczych, paradygmatów), które zawierają nie 

tylko uogólnienia empiryczne, ale także tezy metafizyczne (Kuhn, 1962; 

Lakatos, 1978; Lakatos & Musgrave, 1970). W związku z tym teza o 

ugruntowaniu faktów prawnych na faktach społecznych, choć ma charakter 

metafizyczny i nie może bezpośrednio prowadzić do realizacji celów 
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empirycznych teorii prawa, tworzy dla nich „metafizyczne tło”, które może 

sprzyjać – ale potencjalnie także przeszkadzać – w znalezieniu adekwatnej 

empirycznej teorii wyjaśniającej zjawiska prawne. 

Inaczej rzecz się ma z analitycznymi teoriami prawa. W ich przypadku celem 

jest lepsze rozumienie zjawisk prawnych w kontekście faktów społecznych. 

Skoro tak, to relacja ugruntowania może znaleźć tu bezpośrednie – i owocne – 

zastosowanie. Kwestia ta nie wymaga, jak się wydaje, dalszego komentarza: 

ugruntowanie jest narzędziem dostosowanym do zadań analitycznych teorii 

prawa, co nie może dziwić, skoro stworzone zostało w nurcie metafizyki 

analitycznej.  

Powyższe rozważania miały uzasadnić wstępne uznanie ugruntowania za 

relację, która może być właściwa w kontekście analizy prawa. Dalej chciałbym 

zająć się bardziej szczegółowymi kwestiami związanymi z rolą pojęcia 

ugruntowania we współczesnej refleksji filozoficznoprawnej. W szczególności, 

odniosę się do ważnej dyskusji między Greenbergiem i Plunkettem, a także 

omówię uwagi, które w kontekście tym sformułowali Chilovi i Pavlakos. 

 

*** 

Teza 4.2.1. Superweniencja jest relacją, która może jedynie w sposób 

pomocniczy, a nie bezpośrednio, służyć empirycznym teoriom prawa. 

Teza 4.2.2. Superweniencja jest relacją zbyt słabą dla analitycznych teorii 

prawa. 

Teza 4.2.3. Ugruntowanie jest relacją niewłaściwą z uwagi na zadania 

empirycznej teorii prawa. 

Teza 4.2.4. Ugruntowanie jest relacją adekwatną ze względu na cele 

analitycznej teorii prawa. 

*** 
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4.3 Spory o ugruntowanie we współczesnej analitycznej filozofii prawa 

 

W niniejszej pracy często pojawiała się intuicja, że prawo jest w jakiś sposób 

zależne od faktów społecznych. Dobrze ilustruje ją następująca uwaga 

autorstwa Ronalda Dworkina: 

Everyone thinks that propositions of law are true or false (or neither) in virtue 

of other, more familiar kinds of propositions on which these propositions of 

law are (as we might put it) parasitic. These more familiar propositions furnish 

what I shall call the “grounds” of law (Dworkin, 1986, s. 4). 

Kłopot w tym, że nie do końca wiadomo, czym te fundamenty prawa miałyby 

być. W ramach współczesnego pozytywizmu prawnego narasta jednak 

przekonanie, że wyjaśnienia w tym zakresie nie dostarcza relacja 

superweniencji, co wynika zresztą z rozważań przeprowadzonych w 

poprzednim podrozdziale. Sytuację w następujący sposób podsumowuje G. 

Pavlakos: 

The positivist thesis according to which only social facts need to feature in 

explanations of legal facts sits comfortably with a leger requirement of 

metaphysical determination of legal facts. Under such a requirement all that 

is asked is showing that a modal relation between social facts and legal norms 

obtains along the lines of a supervenience relation. Recent challenges to this 

view have pointed out that metaphysical determination must become more 

demanding if it is to offer deep explanations of (legal) phenomena. In 

becoming so demanding, it ends up engaging more substantive moral facts 

in the explanation of legal phenomena (Pavlakos, 2017, s. 139). 

Tą „bardziej wymagającą” relacją ma być ugruntowanie, a pytanie, do czego te 

podwyższone wymagania prowadzą, a w szczególności, czy nie zmuszają nas 

do uwzględnienia faktów moralnych w wyjaśnieniach zjawisk prawnych, stanowi 

przedmiot gorącej debaty. Główne postaci tego sporu to M. Greenberg i D. 

Plunkett. 
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4.3.1 Spór Greenberg – Plunkett 

 

Analizę sporu Greenberga i Plunketta (Greenberg, 2004; Plunkett, 2012) 

wypada zacząć od pewnych kwestii definicyjnych. Greenberg zastanawia się 

nad relacją faktów prawnych do faktów społecznych. Te pierwsze mają dotyczyć 

konkretnego systemu prawnego; te drugie, z kolei,  

are, roughly, the sorts of descriptive facts that we can study in the descriptive 

social sciences such as sociology, psychology, economics, linguistics, and 

anthropology (Greenberg 2004). 

Trzeba od razu zauważyć, że definicje Greenberga odbiegają od rozumienia 

faktów prawnych (jako instytucjonalnych) i społecznych (jako tzw. brute social 

facts) przyjętego w tej pracy. Warto o tym pamiętać w dalszej części niniejszych 

rozważań.  

Pytanie, które stawia Greenberg, dotyczy tego, jakie fakty racjonalnie 

determinują treść prawa. By odpowiedzieć na nie, przyjmuje on następującą 

charakterystykę racjonalnej determinacji: 

The A facts rationally determine the B facts just in case the A facts 

metaphysically determine the B facts and the obtaining of the A facts makes 

intelligible or rationally explains the B facts’ obtaining. Thus, [it] is the 

conjunction of two doctrines, a metaphysical-determination doctrine and a 

rational-relation doctrine (Greenberg, 2004, s. 163). 

Zależność ta wykracza zatem poza ramy standardowo rozumianego 

ugruntowania (wyrażonego powyżej warunkiem metafizycznej determinacji), bo 

zawiera także warunek „racjonalnej eksplikacji” jednych faktów przez inne. By 

wyjaśnić powody wprowadzenia tej modyfikacji, Greenberg zauważa: 

The metaphysical-determination doctrine is that these more basic facts that 

determine the content of the law non-redundantly include law practices (…). 

Metaphysical determination can be brute. If the A facts are more basic facts 

that metaphysically determine the B facts, there is a sense in which the A 
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facts explain the B facts, for the A facts are more basic facts, the obtaining of 

which entails that the B facts obtain. But there need be no explanation of why 

the obtaining of particular A facts has the consequence that it does for the B 

facts. To dramatize the point, even a perfectly rational being may not be able 

to see why it is that particular A facts make particular B facts obtain 

(Greenberg, 2004, s. 164). 

Tak rozumiana relacja jest zbyt „słaba”, by wyjaśnić, w jaki sposób 

konstytuowane jest prawo. Greenberg zmuszony jest zatem 

rozwinąć koncepcję ugruntowania, wzbogacając ją o dodatkowy element: 

The metaphysical-determination doctrine is not enough to capture our 

ordinary understanding (…) of the nature of the determination relation 

between the law practices and the content of the law. We also need the 

rational-relation doctrine, which holds that the relation between the 

determinants of legal content and legal content is reason-based. In the 

relevant sense, a reason is a consideration that makes the relevant 

explanandum intelligible. Here is one way to put the point. There are 

indefinitely many possible mappings, from complete sets of law practices to 

legal content (to complete sets of legal propositions). As far as the 

metaphysical- determination doctrine goes, it could simply be arbitrary which 

mapping is the legally correct one. In other words, the connection between a 

difference in the practices and a consequent difference in the content of the 

law could be brute (…). By contrast, according to the rational-relation doctrine, 

the correct mapping must be such that there are reasons why law practices 

have the consequences they do for the content of the law (Greenberg, 2004, 

s. 164). 

Konkluzją tych rozważań jest stwierdzenie, że w takim modelu ugruntowania 

zmuszeni jesteśmy odwołać się do faktów moralnych (dostarczających 

odpowiednich racji). W efekcie argument Greenberga jest argumentem przeciw 

pozytywizmowi prawnemu.  
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Z punktu widzenia celów niniejszej pracy istotne jest zauważenie, że Greenberg 

kwestionuje tezę, iż relacja ugruntowania stanowi wystarczające wyjaśnienie 

relacji między faktami prawnymi i społecznymi. Mówiąc inaczej: sama wiedza o 

tym, że treść prawa jest determinowana przez fakty społeczne, nie pozwala 

zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób się to dzieje.  

Argumentacja Greenberga spotkała się z odpowiedzią D. Plunketta. Plunkett 

akceptuje punkt wyjścia swego oponenta (wymóg zależności metafizyczna i 

racjonalnej eksplikacji), odrzuca przy tym jednak tezę, iż w związku z tym fakty 

moralne (choćby częściowo) determinują fakty prawne (Plunkett, 2012, 2013a, 

2013b). Zauważa: 

if we read Shapiro as putting forward the conceptual claim that legal 

institutions are institutions of shared planning and, in turn, we understand this 

claim as a conceptual analysis on the model of analysis we get from Chalmers 

and Jackson, then we have the basis for a viable constitutive account of law 

that (1) is thoroughly positivist and (2) meets the rational-relation requirement. 

(Plunkett, 2012, s. 142) 

Strategia Plunketta jest zatem następująca: choć zgadza się on, że sama relacja 

ugruntowania nie wystarczy do wyjaśnienia (rozumienia) zjawisk prawnych i 

trzeba ją uzupełnić o wymóg racjonalnej eksplikacji, to ostatnie zadanie nie musi 

koniecznie przypaść faktom moralnym. Alternatywy dostarcza tutaj teoria 

planowania (planning theory of law) S. Shapiro, wedle której: 

legal norms are plans or, in some cases, plan-like norms (roughly, norms that 

are the same as plans in every essential way except for the fact that they are 

not created by a process of planning in order to be norms) (Plunkett, 2013a, 

s. 150). 

Twierdzenia teorii Shapiro są, zdaniem Plunketta, faktami pojęciowymi (tj. 

faktami których uzasadnieniem jest analiza pojęciowa) i mogą służyć jako 

kryterium wyboru właściwego sposobu ugruntowania: 
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If the positivist does not appeal to conceptual facts (which, remember, are 

facts that Greenberg explicitly grants could in principle be the intelligibility-

enabling facts), then it is not clear what other sorts of facts she can appeal to 

in this context (Plunkett, 2012, ss. 174–175). 

Tak zmodyfikowana koncepcja pozostaje teorią pozytywistyczną, a 

równocześnie wyjaśnia – nawet w kontekście wyśrubowanych standardów 

sformułowanych przez Greenberga – w jaki sposób fakty społeczne 

ugruntowują fakty prawne. Warto tu też podkreślić, że Plunkett, podobnie jak 

Greenberg, zdaje się uważać, iż eksplanacyjna siła relacji ugruntowania nie jest 

wystarczająca dla celów analitycznej metafizyki prawa. Wymóg określenia 

metafizycznej zależności musi być uzupełniony o dodatkowy element 

(racjonalną eksplikację), którego jednak nie muszą dostarczać fakty prawne – 

wystarczy koncepcja prawa jako planu. 

Zatem najważniejszym wnioskiem płynącym z powyższych rozważań jest więc 

uznanie, że we współczesnej filozofii prawa wyraźny jest głos tych teoretyków, 

którzy uważają, iż ugruntowanie nie może samodzielnie wyjaśnić związku 

między faktami prawnymi i faktami społecznymi. Zanim sformułuję własną 

ocenę tej argumentacji, warto przeanalizować odpowiedź, której Greenbergowi 

i Plunkettowi udzielili S. Chilovi i G. Pavlakos. 

 

4.3.2 Propozycja Chiloviego i Pavlakosa 

 

Warto teraz prześledzić uwagi S. Chiloviego i G. Pavlakosa dotyczące 

ugruntowania w filozofii prawa. Autorzy ci proponują pewną wersję 

ugruntowania jako relacji łączącej to, co prawne, z tym, co społeczne, oraz 

przedstawiają interpretację teorii prawa Harta. Przed prezentacją własnego 

stanowiska komentują oni jednak spór pomiędzy Greenbergiem i Plunkettem, 

proponując interpretację i argumenty wspierające tezę, że ugruntowanie jest 

relacją dla potrzeb filozofii prawa wystarczającą. Zaczynają od naszkicowania 

sytuacji zastanej w analitycznej filozofii prawa. Najważniejsze są dla nich dwie 
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kwestie, które pojawiają się w ramach rozważań dotyczących prawa jako 

fenomenu zależnego od czegoś innego: 

Two interesting questions naturally arise if law is derivative in this way. What 

are the kinds of things that are responsible for determining it? And what is the 

nature of the dependence relation that ties it to its determinants? 

The first question is familiar from the long-standing debate between positivist 

and anti-positivist theories about the nature of law, as the key dividing line 

between them is indeed whether the legal determinants are wholly social, or 

partly moral, in kind. 

The second question, by contrast, has received considerably less attention in 

the literature. Though a number of philosophers have recently embraced the 

view that the relation of law-determination is metaphysical grounding, this 

choice has seldom been backed by any explicit argument in its favor. 

Furthermore, the author who has most closely focused on the nature of law-

determination— Mark Greenberg, in his “How Facts Make Law”—has 

forcefully defended a view that is not clearly compatible with the idea that law-

determination really is what metaphysicians now call “grounding.” The view 

in question, of course, is that law-determination is what he called “rational 

determination” (Chilovi & Pavlakos, 2019, s. 2). 

W toku dalszych rozważań Chilovi i Pavlakos bronią opinii, że krytyka relacji 

ugruntowania sformułowana przez Greenberga – i w istotnej części powtórzona 

przez Plunketta – jest chybiona. Ich argumentacja opiera się na przyjęciu dość 

prostej wersji tezy o ugruntowaniu, bardzo podobnej do G-SST, oraz obronie tej 

tezy przed potencjalnymi zarzutami. Przyjmują też wstępne definicje bardzo 

podobne do tych zaproponowanych przez Greenberga. Faktami prawnymi są 

dla nich wszystkie fakty dotyczące treści prawa w danym systemie prawnym i w 

określonym momencie czasowym. Pozostawiają także dość intuicyjne 

podejście do faktów społecznych jako empirycznych faktów dotyczących 

zachowań społecznych. Następnie formułują swoją tezę o zdeterminowaniu 

prawa jako ugruntowaniu: 
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Law-determination as grounding (LDG): metaphysical grounding is the 

relation of noncausal dependence that holds between legal facts and their 

determinants (Chilovi & Pavlakos, 2019, s. 7). 

Taka relacja pomiędzy faktami prawnymi a faktami społecznymi ma według nich 

wiele zalet. Przede wszystkim jest to relacja uniwersalna dla różnych wersji 

pozytywizmu i teorii niepozytywistycznych – wprowadzając pojęcie 

częściowego ugruntowania można wysłowić różne tezy dotyczące tego, co 

stanowi bazę gruntującą fakty prawne32. Co więcej, uważają oni, że 

ugruntowanie posiada wszelkie charakterystyczne cechy determinowania: 

kładą oni nacisk na to, że jest to relacja konstytutywna oraz eksplanacyjna 

(Chilovi & Pavlakos, 2019).  

Po przedstawieniu swojej pozytywnej propozycji, Chilovi i Pavlakos formułują 

odpowiedź na zarzut Greenberga, że ugruntowanie nie jest relacją 

wystarczającą do wysłowienia społecznego charakteru prawa. Podkreślają, że 

należy wyraźnie odróżnić ugruntowanie od wymogu racjonalnej eksplikacji ze 

względu na fakt, iż to pierwsze jest pojęciem stosowalnym uniwersalnie, a to 

drugie – jedynie w pewnych kontekstach takich jak prawo. Piszą: 

Now, it is clear that if grounding is the overarching, general relation it is meant 

to be, whereas rational determination is a special relation, holding between 

law and its determinants but not between many other things that stand in a 

metaphysical dependence relation, then rational determination and grounding 

cannot be the same. So it is crucial that we examine whether rational 

determination really is special or unusual in this way (Chilovi & Pavlakos, 

2019, s. 12). 

By dokonać tej analizy, Chilovi i Pavlakos przyglądają się bliżej dwóm 

argumentom Greenberga z asymetrii epistemicznej i z intuicyjnej różnicy. Ten 

                                                           
32 Intuicyjnie pełne ugruntowanie różni się od ugruntowania częściowego tym, że musimy dodać coś do 
bazy ponad znajdujące się tam elementy, aby w pełni wyjaśnić, co konstytuuje obiekty, które wyjaśniamy 
za pomocą ugruntowania. Chilovi i Pavlakos podają bardziej formalną definicję: A set of facts Γ fully 
grounds a fact A if nothing needs to be added to Γ in order to have a complete account of the obtaining 
of A, whereas A is partially grounded in Γ if for some Δ such that Γ ⊆ Δ, A is fully grounded 
in Δ(Chilovi & Pavlakos, 2019). 
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pierwszy głosi, mówiąc w skrócie, że istnieją trzy sposoby, na które możemy 

wiedzieć, że zachodzi jakiś fakt B pochodny wobec A: bezpośrednio (np. przez 

obserwację), poprzez aracjonalny, (quasi)automatyczny mechanizm 

poznawczy, który pozwala ustalić, że B na podstawie A (np. w odniesieniu do 

wartości estetycznych) lub poprzez przywołanie A jako racji zajścia B. 

Greenberg podkreśla asymetrię epistemiczną między dwoma pierwszymi a 

trzecim przypadkiem, ale wnioskuje z tego o istnieniu także asymetrii 

metafizycznej – zależność metafizyczna pomiędzy A i B jest inna w dwóch 

pierwszych przypadkach niż w trzecim. Chilovi i Pavlakos odpowiadają na to w 

następujący sposób: 

Our reply is the following. Although there is an epistemic contrast in the ways 

we come to know facts in these different domains, no conclusion follows from 

this regarding the nature of the dependence relation involved. For from the 

fact that one need not appeal to the determinants of a given fact qua reasons 

in order to know that the determined fact obtains, it clearly does not follow 

that they do not provide such reasons. A fact may provide a reason even 

when we are utterly unaware that it does (Chilovi & Pavlakos, 2019, s. 13). 

Argument z intuicyjnej różnicy polega z kolei na obserwacji, że w kwestii 

determinacji (ugruntowania) intuicja podpowiada, iż prawo istotnie różni się od 

innych obszarów ontologicznych: 

Greenberg’s second argument [boils down to] the thought that there is an 

intuitive difference between (domains such as) law, where the relation of 

dependence appears to be necessarily reason-based, and other domains (for 

instance aesthetics) where this doesn’t seem to be the case (Chilovi & 

Pavlakos, 2019, s. 13). 

Chilovi i Pavlakos odpowiadają na to w prosty sposób, jednocześnie kierując 

argument przeciwko samemu Greenbergowi: 

At the same time, we noticed that rational determination appears to have 

essentially the same features of grounding. Both are relations of constitutive 
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dependence whereby the determinant facts give reasons why the facts they 

determine obtain. Hence, it appears that the best that can be said in favor of 

rational determination is that all constitutive determination is rational, and that 

rational determination is grounding (Chilovi & Pavlakos, 2019, s. 16). 

Widać zatem, do jakiego wniosku zmierza ich analiza: 

In this respect, our conception of rational determination is not only supported 

by the interpretive phenomenology of legal practice, but does also a good job 

at explaining it: the reason that legal determinants are treated as reasons why 

the law is a certain way is precisely that in general these determinants do 

provide such reasons. By contrast, these data are clearly silent on whether 

any fact about intelligibility plays any grounding role. Thus, absent 

independent reasons to think that law is rationally determined in Plunkett’s 

sense, the inflation of the grounding base it entails seems to be gratuitous at 

best (Chilovi & Pavlakos, 2019, s. 18). 

Chilovi i Pavlakos stosują tę samą strategię, by przeanalizować i ostatecznie 

odrzucić stanowisko Plunketta. Zwracają uwagę, że skoro Greenbergowski 

warunek ‘racjonalnej eksplikacji’ nie jest potrzebny, bo relacja ugruntowania 

jako taka wystarczy do wyjaśnienia natury prawa, nie trzeba jej uzupełniać także 

elementami teorii prawa-jako-planu Shapiro. Zdaniem Chiloviego i Pavlakosa, 

właściwie pojęte ugruntowanie całkowicie wystarcza, by stanowić podstawę dla 

wszystkich teorii (przede wszystkim pozytywistycznych), które zmierzają do 

wyjaśnienia związku między faktami prawnymi i społecznymi. Stawiają przy tym 

niedwuznacznie zarzut, że Greenberg i Plunkett niewłaściwie posługują się 

koncepcją ugruntowania. 

Jak ocenić tę argumentację? Po pierwsze, wypada zgodzić się z Chilovim i 

Pavlakosem, że nakładanie dodatkowych warunków na relację ugruntowania 

jest zabiegiem metodologicznie podejrzanym, a w każdym razie ciężar dowodu, 

iż należy to uczynić i jest to pożądane, spoczywa  na stronie, która taki manewr 

proponuje. Wydaje się też – w obliczu kontrargumentów Chiloviego i Pavlakosa 

– że argumenty Greenberga są niewystarczające. A zatem można 
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skonkludować, iż ugruntowanie dostarcza odpowiedniego wyjaśnienia 

(rozumienia) relacji między faktami prawnymi i społecznymi. Po drugie, można 

spekulować, że Greenberg popada w teoretyczne kłopoty z tego względu, że 

przyjmuje błędną koncepcję faktów społecznych (jako empirycznych) i faktów 

prawnych (jako sądów o konkretnym systemie prawa). Gdyby uznać – jak 

uczyniliśmy to w Interludium – że mówimy o związku między instytucjonalnymi 

faktami (prawnymi) i tzw. surowymi faktami społecznymi (wymagającymi 

„rozpoznania” przez członków społeczności), to ocena siły eksplanacyjnej 

ugruntowania się zmienia. Greenbergowski wymóg ‘racjonalnej eksplikacji’ staje 

się bowiem częścią struktury ontologicznej, w której społecznie rozpoznane 

surowe fakty są podstawą do generowania faktów prawnych w oparciu o reguły 

prawne.  

Na marginesie warto dodać, że Chilovi i Pavlakos przedstawiają także 

interpretację teorii Harta w oparciu o pojęcie ugruntowania. Jest to również 

kontrprzykład wobec twierdzenia Greenberga, że prosty pozytywizm nie radzi 

sobie z wymogiem racjonalnej determinacji. Rekonstrukcja systemu Harta przy 

użyciu pojęcia ugruntowania ma pokazać, że wobec omawianego stanowiska 

argument ten jest nieskuteczny. Chilovi i Pavlakos skupiają się na pokazaniu 

związku prawa i reguł społecznych oraz roli reguły uznania33. W najprostszym 

ujęciu system prawa wyjaśniany przy użyciu modelu zaprezentowanego przez 

Harta opisać można w następujący sposób: 

A Hartian should then say that this fact about the collective acceptance of R 

by the officials of s1 grounds the fact that R is the rule of recognition of s1. 

                                                           
33 O samych regułach piszą oni w następujący sposób: On a ground-theoretic interpretation, rules of 
recognition play a double role. First, since they are among the things in virtue of which the legal facts 
are as they are, they count as partial grounds of law. Secondly, by specifying conditions that propositions 
must meet in order to be law, they enable certain facts to be further grounds, and determine the way in 
which these facts contribute to legal content. This happens thanks to the fact that the property F that 
forms part of the content of the rules “encodes” a specification of the features that must be true of a 
proposition if it is to bear the validity relation to the legal system. Then, exemplifications of these features 
will count as further grounds of law—i.e., will count as law practices. This is how, by discharging their 
second function, rules of recognition establish which facts belong to the law practices and how such 
practices have an impact on the existing law (Chilovi & Pavlakos, 2019). 
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Then, on the Hartian account the law practices of s1, together with the fact 

that R is the rule of recognition of s1, collectively ground the fact that p1 is 

law in s1. The law practices function as grounds that trigger the higher-level 

legal fact into existence, while the fact that R is the rule of s1 creates a 

background state connecting them with the law of s1. Crucially, the fact about 

R plays two roles at once: it grounds the legal fact, but it also explains why 

and how the triggering facts too count as grounds (Chilovi & Pavlakos, 2019, 

s. 21). 

Mamy więc obraz, w którym reguła rozpoznania, ugruntowana na kolektywnym 

rozpoznaniu jej przez sędziów i urzędników, wraz z odpowiednimi praktykami 

prawnymi, stanowi ugruntowanie faktu, że w danym systemie prawnym 

obowiązują takie, a nie inne reguły. Nie ma tu potrzeby wprowadzania żadnych 

zewnętrznych elementów, takich jak fakty moralne, albo plany w sensie Shapiro. 

Autorzy tej koncepcji nie twierdzą oczywiście, że ostatecznie wyjaśnia ona 

naturę prawa; uważają jednak, iż pokazuje ona, że za pomocą relacji 

ugruntowania można wyjaśnić zjawiska prawne bez odwoływania się do innych 

relacji. 

 

*** 

Teza 4.3.1. We współczesnej analitycznej teorii prawa pojawia się pogląd M. 

Greenberga i D. Plunketta kwestionujący, że ugruntowanie jest relacją 

posiadającą odpowiednią siłę eksplanacyjną. 

Teza 4.3.2. Stanowisko M. Greenberga i D. Plunketta opiera się na 

niewłaściwym rozumieniu relacji ugruntowania. 

*** 
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4.4 Podsumowanie: wyjaśnianie i rozumienie w teorii prawa 

 

Rozdział ten miał za zadanie pokazać, jakie problemy związane są z 

wykorzystaniem, relacji superweniencji i ugruntowania do wyjaśnienia związku 

między faktami prawnymi i faktami społecznymi.  

Analizę rozpoczęto od rozważań nad zadaniami teorii i filozofii prawa, a w 

szczególności teorii empirycznych i analitycznych. Podstawowa różnica między 

nimi sprowadza się do tego, że celem teorii empirycznych jest tworzenie 

wyjaśnień zjawisk prawnych opartych na prawach ogólnych, które są 

uogólnieniami faktów empirycznych i można je testować. Z kolei głównym celem 

analitycznych teorii prawa jest lepsze rozumienie złożonego zjawiska, jakim jest 

prawo.  

W kolejnym kroku podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w wyjaśnianiu 

(rozumieniu) tezy o źródłach społecznych (tj. że fakty prawne determinowane 

są przez fakty społeczne) odgrywać mogą relacje superweniencji i 

ugruntowania. W tym kontekście superweniencja okazała się relacją 

niewystarczającą, zarówno z punktu widzenia empirycznego, jak i analitycznego 

podejścia do prawa. Z kolei analiza ugruntowania przyniosła odmienne wnioski. 

Choć relacja ta nie może się na wiele przydać empirycznym teoriom prawa, to 

odgrywać może kluczową rolę w podejściu analitycznym, dostarczając lepszego 

rozumienia związku między faktami prawnymi i społecznymi.  

W następnej części rozdziału opisano pokrótce debatę dotyczącą pojęcia 

ugruntowania, która toczy się we współczesnej filozofii prawa, w szczególności 

w kontekście analitycznych teorii prawa związanych z pozytywizmem. 

Przedstawiono i przeanalizowano spór Greenberga i Plunketta wokół 

właściwego definiowania zależności pomiędzy faktami społecznymi a faktami 

prawnymi. Tym, co łączy stanowiska tych filozofów jest przekonanie, że relacja 

ugruntowania nie może samodzielnie służyć za podstawę wyjaśnienia natury 

prawa; do tego potrzebna jest ponadto tzw. racjonalna eksplikacja. Różnica 

między Greenbergiem i Plunkettem sprowadza się do tego, że inaczej 
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odpowiadają oni na pytanie, czym racjonalna eksplikacja może być. Reakcją na 

te poglądy była analiza Chiloviego i Pavlakosa, którzy wykazali, iż postulaty 

Greenberga i Plunketta idą za daleko, a ich rozumienie relacji ugruntowania jest 

nieadekwatne. Pogląd ten jest na tyle dobrze uzasadniony, iż można przyjąć, 

że ugruntowanie stanowi wystarczającą podstawę do wyjaśniania (rozumienia) 

faktów prawnych w kontekście faktów społecznych.  
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Zakończenie 

 

Krótkie podsumowanie niniejszej pracy składało się będzie z trzech części. W 

pierwszej przypomnę strukturę przeprowadzonej argumentacji i wskażę jej 

kluczowe  elementy. W drugiej postaram się określić, które z poczynionych 

przeze mnie ustaleń stanowią (relatywnie) nowatorski wkład do rozważań 

filozoficznoprawnych. Wreszcie, w części trzeciej, postaram się naszkicować 

kierunki potencjalnych dalszych badań nad superweniencją i ugruntowaniem w 

filozofii prawa. 

Hipoteza niniejszej pracy brzmiała następująco. 

(H) Relacja superweniencji nie oferuje wystarczającego wyjaśnienia (ani 

rozumienia) związku pomiędzy tym, co społeczne, a tym co prawne, 

podczas gdy relacja ugruntowania wyjaśnienie (rozumienie) takie 

generuje. 

Hipotezę tę uzasadniać ma złożona argumentacja opierająca się na pięciu 

tezach głównych (które z kolei znajdują wsparcie w szeregu tez 

szczegółowych). Pierwsza z nich głosi: 

 

Teza 1. Ocena konstrukcji teoretycznych pod kątem tego, czy dostarczają 

one wyjaśnienia bądź rozumienia, wymaga precyzyjnych definicji pojęć 

„wyjaśnianie” i „rozumienie”. 

Definicje takie zostały zaproponowane w Rozdziale I, po przeprowadzeniu 

kompleksowej analizy debat toczonych na gruncie współczesnej filozofii nauki i 

epistemologii. W toku rozważań okazało się, że można wyróżnić zarówno słabe, 

jak i silne sposoby ujęcia wyjaśniania i rozumienia. Wyjaśnianie w wersji słabej 

wymaga sformułowania (niekoniecznie empirycznego) prawa ogólnego, które 

logicznie implikuje opis wyjaśnianego zjawiska; natomiast w wersji silnej 

definicja wyjaśniania zawiera dodatkowy warunek: prawo ogólne ma wyrażać 
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(niekoniecznie przyczynowy) mechanizm generowania wyjaśnianego zjawiska. 

Z kolei rozumienie w sensie słabym sprowadza się do zwiększenia zawartości 

informacyjnej przekonań podmiotu poznającego, zaś w sensie silnym 

dodatkowo pozwala temu podmiotowi udzielić nowych odpowiedzi na pytania 

związane z wyjaśnianym zagadnieniem. 

 

Teza 2. Redukcja i separacja nie są dobrymi wyjaśnieniami relacji 

pomiędzy tym, co prawne, a tym, co społeczne. 

Dwa skrajne wyjaśnienia relacji pomiędzy tym, co prawne, i tym, co społeczne, 

to redukcja oraz separacja. Analiza redukcji wykazała, że jest to relacja, która 

spełnia warunki wyjaśniania i rozumienia w sensie słabym i mocnym. Okazało 

się jednak, że podejście redukcjonistyczne narażone jest na rozmaite zarzuty. 

W szczególności, rozwiązanie to jest kontrintuicyjne, a przy tym wikła się w 

pewne problemy wewnętrze (niespójność). W związku z tym redukcjonizm 

okazał się niewystarczający w kontekście wyjaśniania relacji sfery prawnej i 

społecznej. Podobnie negatywny wniosek, choć z innych powodów, 

sformułować można w odniesieniu do separacji (antyredukcjonizmu): okazuje 

się, że relacja ta nie generuje ani wyjaśnienia (w sensie słabym i silnym), ani 

rozumienia (w sensie silnym), a przy tym jest stanowiskiem kontrintuicyjnym. 

Ustalenia te prowadzą do konkluzji, że właściwego wyjaśnienia związku tego, 

co prawne, z tym, co społeczne, szukać należy wśród relacji 

nieredukcjonistycznych. 

 

Teza I. Relację między sferą prawną i sferą społeczną najlepiej ujmować 

jako związek między faktami prawnymi i faktami społecznymi.  

Poszukując właściwej relacji nieredukcjonistycznej, która ma wyjaśnić związek 

między sferą prawną i społeczną, trzeba ustalić właściwy poziom analiz. Po 

rozważeniu kilku opcji ustalono, że poziomem tym są fakty (prawne i 

społeczne). Rozumienie tych pojęć w filozofii ogólnej i filozofii prawa nie jest do 
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końca jasne. Analizy dostępnych możliwości wykazały, że najlepiej przyjąć, iż 

przez „fakty społeczne” należy rozumieć tzw. brute social facts, zaś „fakty 

prawne” są specyficznymi faktami instytucjonalnymi (tj. konstytuowanymi przez 

regułę).  

 

Teza 3. Ugruntowanie generuje wyjaśnienie i rozumienie w sensie silnym, 

podczas gdy superweniencja – jedynie w sensie słabym.  

Analiza dyskusji filozoficznych dotyczących superweniencji i ugruntowania 

pozwala na określenie, czy relacje te – w różnych wersjach – generują 

wyjaśnienie i rozumienie. Okazuje się, że superweniencja jako relacja 

współzmienności spełnia jedynie warunki wyjaśniania i rozumienia w sensie 

słabym. Inaczej rzecz się ma z ugruntowaniem. Choć pojęcie to nie jest 

zdefiniowane tak precyzyjnie jak superweniencja, a jego właściwe ujęcie 

pozostaje kwestią sporną, można przekonywać, że niesie ono ze sobą zarówno 

wyjaśnienie, jak i rozumienie w sensie silnym. Jest to bardziej kontrowersyjne w 

pierwszym, a mniej w drugim przypadku. By obronić tezę, że ugruntowanie 

generuje „silne” wyjaśnienia, trzeba przypomnieć, że wyjaśnienia takie – w 

terminologii przyjętej w niniejszej pracy – nie muszą opierać się na ogólnych 

prawach empirycznych, ani ujawniać mechanizmów przyczynowych. Te prawa 

i mechanizmy mogą mieć charakter metafizyczny. 

 

Teza 4. Superweniencja jest relacją zbyt słabą, aby wyrazić związek 

pomiędzy faktami społecznymi i faktami prawnymi w kontekście zadań 

analitycznej filozofii prawa. Ugruntowanie, w kontekście tych samych 

zadań, jest relacją satysfakcjonującą. 

Uzasadnienie tej tezy oparte jest na dwóch źródłach: Tezie 3 oraz analizie celów 

empirycznych i analitycznych teorii prawa. Z punktu widzenia teorii 

empirycznych, które mają na celu wyjaśnienie zjawisk prawnych w oparciu o 

empirycznie testowalne prawa ogólne, ani superweniencja, ani ugruntowanie 
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nie są przydatnymi narzędziami teoretycznymi. Inaczej rzecz się ma w 

analitycznym podejściu do prawa, które zmierza do (pragmatycznego) 

wyjaśnienia, czyli – mówiąc inaczej – lepszego rozumienia zjawisk prawnych w 

kontekście zjawisk społecznych. W tym przypadku, choć relacja superweniencji 

jest nieadekwatna, ugruntowanie dostarcza właściwych środków teoretycznych 

do realizacji tak zakreślonego celu. 

Nowatorski charakter tej pracy przejawia się w kilku jej elementach. Po 

pierwsze, jest to – o ile mi wiadomo – pierwsza kompleksowa próba oceny 

superweniencji i ugruntowania pod względem siły eksplanacyjnej w kontekście 

filozoficznoprawnym. Dotychczas problematyka ta przedstawiana była 

przyczynkarsko i w sposób niesystematyczny. Po drugie, w pracy został 

sformułowany ogólny argument przemawiający za koniecznością przyjęcia 

rozwiązań nieredukcjonistycznych w filozofii prawa. Po trzecie wreszcie, 

stworzona została „mapa pojęciowa”, która pozwala na bardziej precyzyjną 

dyskusję związku tego, co prawne, z tym, co społeczne. Opiera się ona na 

przyjęciu pewnych sposobów rozumienia następujących pojęć: wyjaśnianie (w 

sensie słabym i mocnym), rozumienie (w sensie słabym i mocnym), redukcja, 

separacja, superweniencja, ugruntowanie, fakty prawne i fakty społeczne. 

Schemat ten pozwala na stworzenie tabeli, która kompleksowo opisuje 

potencjalne możliwości ujęcia relacji między sferą prawną i sferą społeczną, 

oceniając je przy tym wedle sześciu kryteriów: spełniania warunków rozumienia 

w sensie słabym, rozumienia w sensie silnym, wyjaśniania w sensie słabym, 

wyjaśniania w sensie silnym, zgodności z intuicjami oraz spójności wewnętrznej. 

Tabelę tę potraktować też można jako dodatkowe podsumowanie rozważań 

zawartych w niniejszej pracy: 
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Kryterium / 

Relacja 

RW RS WW WS Intuicja Spójność 

Redukcja + + + + - - 

Separacja + - - - - + 

Superweniencja + - + - + + 

Ugruntowanie + + + + + + 

 

Ustalenia poczynione w niniejszej pracy mogą zostać rozwinięte i uzupełnione 

w dalszych badaniach.  

Po pierwsze, po ustaleniu ogólnej przydatności ugruntowania do celów 

analitycznych teorii prawa, warto zastanowić się, w jaki sposób można 

wypracować spójną ramę logiczną i semantyczną dla tego pojęcia, szczególnie 

w kontekście filozofii prawa. Badania te powinny bazować na prowadzonych już 

w filozofii analitycznej pracach nad tym zagadnieniem (DeRosset, 2015; Fine, 

2012b; Litland, 2018; Lovett, 2019). 

Po drugie, jako że zaprezentowana tu analiza możliwości zastosowania pojęcia 

ugruntowania w filozofii prawa przeprowadzona została na najbardziej ogólnym 

poziomie, warto zastanowić się, czy pojęcie to może być przydatne w 

rozważaniach nad bardziej szczegółowymi problemami filozoficznoprawnymi 

(np. natura pojęć prawnych, struktura instytucji prawnych, itp.). 
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Dodatek: Tezy bronione w pracy 

 

[Numeracja tez pochodzi od podrozdziałów w których zostały sformułowane, 

zgodnie ze schematem X.Y.Z, gdzie X.Y stanowi numer podrozdziału, a Z 

numer tezy w tym podrozdziale. Uwaga ta nie stosuje się do tezy głównych.] 

Teza 1. Ocena konstrukcji teoretycznych pod kątem tego, czy dostarczają one 

wyjaśnienia bądź rozumienia, wymaga precyzyjnych definicji pojęć 

„wyjaśnianie” i „rozumienie”  

Teza 1.1.1. Podstawowa intuicja stojąca za wyjaśnianiem naukowym głosi, że 

proces wyjaśniania musi opierać się na prawie ogólnym. 

Teza 1.1.2. Na tej intuicji opiera się model dedukcyjno – nomologiczny. 

Teza 1.1.3. Na podstawie Tezy 1.1.1 można sformułować słabe rozumienie 

wyjaśniania [WW], które klasyfikuje jako wyjaśnienie każdy schemat 

argumentacyjny, w którym wśród przesłanek występuje prawo ogólne. 

Teza 1.1.4. Jednym z podstawowych problemów modelu DN jest uznawanie 

nierelewantnych schematów argumentacyjnych za wyjaśnienia.  

Teza 1.1.5. W związku z Tezą 1.1.4, zaproponowane zostały w modyfikacje 

modelu DN, których wspólnym rdzeniem jest położenie akcentu na konieczność 

ujawnienia jakiegoś (relewantnego) mechanizmu stojącego za prawem 

ogólnym, pojawiającym się wśród przesłanek wyjaśnienia. 

Teza 1.1.6. Na podstawie Tezy 1.1.5 można sformułować definicję wyjaśniania 

w sensie „silnym” [WS], która nakłada na prawo ogólne będące przesłanką 

wyjaśnienia warunek identyfikacji mechanizmu generującego wyjaśniane 

zjawisko. 

Teza 1.2.1. Klasyczny model DN zmarginalizował rolę rozumienia w wyjaśnianiu 

naukowym, ponieważ uznawał to pojęcie za subiektywne. 

Teza 1.2.2. Współczesna filozofia nauki pokazuje, że można prowadzić 

rozważania związane z pojęciem rozumienia, jednocześnie akcentując jego 
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związek z poznającym podmiotem, jak i obiektywizując je, np. poprzez dodanie 

kontekstu wspólnoty naukowej. 

Teza 1.2.3. Uwagi dotyczące pojęcia rozumienia, które pojawiają się w 

literaturze, akcentują jego związek z takimi kryteriami jak prostota, organizacja 

wiedzy lub znajomość przyczyn zjawisk. 

Teza 1.2.4. W sensie „słabym” rozumienie [UW] polega na zmianie sytuacji 

epistemicznej podmiotu sprowadzającej się do zwiększenia zawartości 

informacyjnej jego przekonań. 

Teza 1.2.5. Dwie grupy współczesnych poglądów epistemologicznych na naturę 

rozumienia dokonują błędnej jego charakterystyki poprzez zbyt silne związanie 

go z wyjaśnieniem (eksplanacjonizm) oraz wprowadzenie nieadekwatnego 

kryterium manipulacji reprezentacjami (manipulacjonizm). 

Teza 1.2.6. W związku z Tezą 1.2.5 należy zaakceptować drogę pośrednią 

pomiędzy tymi poglądami i zdefiniować rozumienie w sensie silnym [US] w taki 

sposób,  który akcentuje jego kontekstualność oraz wypływającą z niego 

zdolność do odpowiedzi na pytania oraz dokonywania określonych działań. 

Teza 1.3.1. (WW) Dla każdego wyjaśnienia, jeżeli wyjaśnienie to jest WS, to jest 

ono również WW. 

Teza 1.3.2. (WU) Dla każdego rozumienia, jeżeli rozumienie to jest US, to jest 

ono również UW. 

Teza 1.3.3. (WWUW) Każde WW jest UW. 

Teza 1.3.4.. (WSUW) Każde WS jest UW. 

Teza 1.3.5. (WWUS) Niektóre WW są US. 

Teza 1.3.6. (WSUS) Niektóre WS są US. 

Teza 2. Redukcja i separacja nie są dobrymi wyjaśnieniami relacji pomiędzy 

tym, co prawne, a tym, co społeczne. 
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Teza 2.1.1. Przyjmowana koncepcja redukcji opiera się na wykorzystaniu 

równoważnościowych praw pomostowych. 

Teza 2.1.2. Redukcja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie słabym oraz 

rozumienia w sensie słabym i mocnym. 

Teza 2.1.3. To, czy redukcja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie silnym, 

zależne jest od tego, jaką teorią zjawisk społecznych dysponujemy. 

Teza 2.1.4. Podstawowym problemem każdej teorii postulującej redukcję jest 

kwestia wielorakiej realizacji. 

Teza 2.2.1. Z uwagi na problem wielorakiej realizowalności, redukcja w naukach 

społecznych jest przedsięwzięciem teoretycznym skazanym na porażkę. 

Teza 2.2.2. Należy jednak każdorazowo sprawdzić, czy argument z wielorakiej 

realizacji jest aplikowany w danym kontekście. 

Teza 2.3.1. Teorie postulujące redukcję prawa do jakiejś klasy fenomenów 

empirycznych nie radzą sobie z dwoma typami problemów: ogólnymi 

(dotyczącymi redukcji jako takiej) i szczegółowymi (dotyczącymi zawartości 

teorii prawnych). 

Teza 2.3.2. Szczegółowe problemy związane z redukcją w filozofii prawa 

obejmują: problem nierówności informacyjnej teorii redukowanej i bazowej; 

problem częściowej eliminacji normatywności; oraz problem niemożliwości 

wyrażenia normatywności w kategoriach empirycznych.  

Teza 2.3.3. Teorie Petrażyckiego i Holmesa narażone są na problemy ogólne 

(wieloraka realizacja) i szczegółowe, dlatego powinny zostać odrzucone. 

Teza 2.3.4. Redukcjonizm pozytywistycznych koncepcji prawa uwikłany jest w  

nieprzezwyciężalne problemy, zarówno charakterystyczne dla redukcjonizmu 

jako takiego (ogólne), jak i specyficzne dla filozofii prawa (szczegółowe). 



178 
 

Teza 2.4.1. Antyredukcjonizm spełnia jedynie warunki rozumienia w sensie 

słabym, nie spełniając kryteriów rozumienia w sensie silnym oraz wyjaśniania w 

sensie słabym i silnym. 

Teza 2.4.2. Antyredukcjonizm należy odrzucić ze względu na jego niewydolność 

w wyjaśnianiu i zwiększaniu rozumienia zjawisk prawnych, a także inne 

problemy: kontrintuicyjność oraz niemożliwość pełnej eliminacji tendencji 

redukcjonistycznych. 

Teza I. Relację między sferą prawną i sferą społeczną najlepiej ujmować jako 

związek między faktami prawnymi i faktami społecznymi. 

Teza I.1.1. Z uwagi na wykorzystanie faktów w teoriach społecznych i 

teoretycznoprawnych, wydają się one być dobrym kandydatem na przedmiot 

analiz wykorzystujących pojęcia ugruntowania i superweniencji. 

Teza I.1.2. Poziom faktów i poziom własności nie są wobec siebie 

konkurencyjne. Twierdzenia o faktach można tłumaczyć na twierdzenia o 

własnościach. 

Teza I.2.1. W literaturze filozoficznej fakty rozumiane są przynajmniej na cztery  

sposoby: jako stany rzeczy, nośniki prawdziwości, swoiste byty złożone z 

obiektów i egzemplifikowanych przez nie własności oraz jako łączniki między 

obiektami i własnościami. 

Teza I.2.2. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że fakt jest swoistym typem 

bytu (entity), w którym obiekt egzemplifikuje pewne własności albo znajduje się 

w jakiejś relacji do innych obiektów. 

Teza I.3.1. Fakty społeczne to takie fakty, które istnieją, ponieważ członkowie 

jakiejś społeczności rozpoznali je jako takie i zaakceptowali jako istniejące. 

Teza I.3.2. Fakty społeczne można podzielić na surowe fakty społeczne oraz 

fakty instytucjonalne (oparte na regule). 

Teza I.3.3. Ujęcie faktu społecznego jako faktu empirycznego jest nieadekwatne 

dla celów niniejszej pracy. 
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Teza I.3.4. Przedmiotem analizy w niniejszej pracy będą surowe fakty 

społeczne, gdyż tylko one pozwalają na sensowne zadanie pytania o 

superweniencję lub ugruntowanie faktów prawnych na faktach społecznych.  

Teza I.4.1. Fakty prawne są to fakty instytucjonalne, które konstytuowane są 

przez reguły konkretnych systemów prawnych. 

Teza 3. Ugruntowanie generuje wyjaśnienie i rozumienie w sensie silnym, 

podczas gdy superweniencja – jedynie w sensie słabym.  

Teza 3.1.1. Idea zależności metafizycznej jest kluczowym konstruktem 

współczesnej metafizyki analitycznej. 

Teza 3.1.2. Istnieje hierarchia relacji zależności metafizycznych, od 

najsilniejszych (zależność analityczna) do najsłabszych (zależność materialna). 

Teza 3.1.3. Można mówić o różnych typach zależności metafizycznych: 

egzystencjalnej, esencjalnej i eksplanacyjnej. 

Teza 3.2.1. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje superweniencji: silną, 

słabą i globalną. 

Teza 3.2.2. Sama superweniencja pomiędzy obiektami nie wystarczy, aby 

stwierdzić istnienie zależności metafizycznej między nimi. 

Teza 3.2.3. Superweniencja spełnia warunki wyjaśnienia w sensie słabym oraz 

rozumienia w sensie słabym. 

Teza 3.2.4. Superweniencja nie spełnia warunków wyjaśnienia w sensie silnym  

oraz rozumienia w sensie silnym. 

Teza 3.3.1. Ugruntowanie jest pierwotną i unitarną relacją metafizycznego 

wyjaśniania. 

Teza 3.3.2. Ugruntowanie pociąga za sobą superweniencję. 

Teza 3.3.3. Ugruntowanie spełnia warunki wyjaśnienia oraz rozumienia, 

zarówno w sensie słabym, jak i silnym. 
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Teza 4. Superweniencja jest relacją zbyt słabą, aby wyrazić związek pomiędzy 

faktami społecznymi i faktami prawnymi w kontekście zadań filozofii prawa. 

Ugruntowanie, w kontekście tych samych zadań, jest relacją odpowiednią. 

Teza 4.1.1. Zadaniem empirycznych teorii prawa jest podanie wyjaśnienia 

zjawisk prawnych (w sensie silnym) w oparciu o empirycznie testowalne prawa 

ogólne. 

Teza 4.1.2. Zadaniem analitycznych teorii prawa jest wygenerowanie 

rozumienia (w sensie silnym) zjawisk prawnych, ale także ich wyjaśnienie z 

wykorzystaniem praw ogólnych o charakterze analitycznym (nieempirycznym). 

Teza 4.2.1. Superweniencja jest relacją, która może jedynie w sposób 

pomocniczy, a nie bezpośrednio, służyć empirycznym teoriom prawa. 

Teza 4.2.2. Superweniencja jest relacją zbyt słabą dla analitycznych teorii 

prawa. 

Teza 4.2.3. Ugruntowanie jest relacją niewłaściwą z uwagi na zadania 

empirycznej teorii prawa. 

Teza 4.2.4. Ugruntowanie jest relacją adekwatną ze względu na cele 

analitycznej teorii prawa. 

Teza 4.3.1. We współczesnej analitycznej teorii prawa pojawia się pogląd M. 

Greenberga i D. Plunketta kwestionujący, że ugruntowanie jest relacją 

posiadającą odpowiednią siłę eksplanacyjną. 

Teza 4.3.2. Stanowisko M. Greenberga i D. Plunketta opiera się na 

niewłaściwym rozumieniu relacji ugruntowania. 
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