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W debacie dotyczącej wykładni prawa w Polsce dominuje perspektywa na
kierowana na jego językowe aspekty. Prawo, co do zasady, traktowane jest jako 
tekst posiadający swoje granice oraz wewnętrzną strukturę, a w konsekwen
cji będący nośnikiem znaczeń. W niewielkim zakresie uwzględnia się aspekty 
etyczne i polityczne interpretacji. Warto zauważyć, że np. w odniesieniu do 
interpretacji literackiej taka perspektywa zdaje się być dziś szeroko stosowana, 
jeśli nie dominująca. Nie jest też niczym zaskakującym, że w debacie dotyczą
cej interpretacji sięga się do bardziej ogólnych filozofii. Przykładem takiego 
podejścia jest praca Susanny Lindroos-Hovinheimo p t  Justice and the Ethics 
of Legal Interprétation, która ukazała się w 2012 r. nakładem wydawnictwa 
Routledge. Książka stanowi zredagowaną wersję rozprawy doktorskiej obro
nionej przez Autorkę na Uniwersytecie w Helsinkach, którego jest ona absol
wentką. Obecnie prowadzi badania na Quenn Marry University of London. 
Jest ona więc zdecydowanie przedstawicielką młodego pokolenia badaczy. Ma 
to o tyle znaczenie, że klimat intelektualny pracy i dyskutowane w niej kon
cepcje można w znacznej mierze zaliczyć do postmodernizmu. Zdaje się on 
jednak być dla Autorki czymś oczywistym jako swego rodzaju dokonany już 
etap rozwoju filozofii, z którego należy wyciągnąć określone konsekwencje. 
Warto streścić główne tezy książki oraz wywód stanowiący ich uzasadnienie, 
a następnie wskazać pewne wątpliwości z nimi związane.

1 Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Etyki 
Prawniczej.
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Założenia i tezy pracy zostały klarownie wyłożone w jej pierwszych par
tiach. Autorka nie zajmuje się stosunkiem prawa do moralności w ogóle, lecz 
interpretacją prawa. W tym zakresie formułuje teorię etyki interpretacyjnej, 
według której na interpretatorze spoczywa podwójna moralna odpowiedzial
ność -  tekstowa (wobec interpretowanego tekstu, np. aktu normatywnego) 
oraz sytuacyjna (wobec uczestników kontekstu społecznego, np. strony postę
powania). Teoria ta jednak stanowi punkt dojścia jej wywodów, a na ich po
czątku wychodzi ona z założenia, że język sam w sobie nie dostarcza kryte
riów dobrej lub złej interpretacji. Mimo to, co do zasady, uznajemy, że takie 
rozróżniania mają sens (s. 1). Zrozumienie tego możliwe jest poprzez zwróce
nie się w stronę etycznych i politycznych aspektów interpretacji. Autorka po
sługuje się tu kategorią post-semantyczności twierdząc, że rozdzielenie prawa 
i semantyki nie musi prowadzić do katastrofy (s. 2). Język tekstu prawnego 
przestaje wprawdzie wystarczać do uzasadnienia decyzji interpretacyjnej, ale 
to właśnie ukazuje odpowiedzialność interpretatora w pełnym świetle. Autorce 
chodzi więc o zerwanie z pewną fikcją teorii i praktyki prawa (s. 2).

Stawia sobie ona za cel poszukiwanie takiej teorii, która wyjaśni, jak doko
nuje się interpretacji, jak może oraz jak powinna być ona dokonywana (s. 3). 
Wychodzi ona z założenia, że mamy do czynienia z kryzysem interpretacji i nie 
ma powrotu do intencjonalizmu (s. 5). Semantyka, np. korzystanie ze słowni
ków, może dać nam tylko orientację, jak zazwyczaj rozumie się dane słowo 
czy wyrażenie, ale nie co znaczy ono w konkretnym tekście (s. 9). W toku ca
łego wywodu odwołuje się przede wszystkim do myśli /. Derridy, ale jej ujęcie 
w sposób zamierzony odbiega od oryginalnej myśli filozofa. Jest to możliwe 
także dzięki szerokim odwołaniom do dorobku innych autorów -  zarówno 
przynależących do innych tradycji, takich ja k i. Wittgenstein, H.-G. Gadamer, 
czy E. Levinas, jak i podejmujących próby komentowana i rozwijania myśli 
samego /. Derridy, jak np. S. Critchley czy J.H. Miller. Pojawia się także wiele 
innych odniesień do aktualnych badań z zakresu filozofii prawa.

*  *  *

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy, pt. The shared 
naturę of language, koncentruje się na ukazaniu postsemantycznego ujęcia 
języka oraz wyjaśnieniu jego wspólnotowego charakteru. Autorka analizuje 
w nim przede wszystkim poglądy późnego L. Wittgensteina, w szczególności 
metaforę gry językowej i przedstawia jej interesującą interpretację. Wskazuje, 
że jest to jeden ze sposobów wyjaśnienia, że język opiera się na regułach (s. 14). 
Jednakże, jej zdaniem, nie pozwala to na akceptację tezy, że dla L. Wittgensteina
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znaczenie może być zawsze określone jako użycie słów. W wielu przypadkach 
rzeczywiście tak jest, ale są również takie sytuacje, w których sposób użycia 
danego terminu nie jest w stanie nam niczego powiedzieć o jego znaczeniu 
(s. 15). L. Wittgenstein nie definiuje bowiem znaczenia, ale właśnie jedynie po
kazuje, czym ono jest w ramach metafory gry. W konsekwencji Autorka twier
dzi, że na gruncie rozważanej koncepcji pojęcia nie mają raz na zawsze danych 
granic, a reguły semantyczne mogą zmieniać się w praktyce, ponieważ użycia 
i gry językowe nieustannie ewoluują (s. 16-17). Można by zatem powiedzieć, 
że teoretyczna rekonstrukcja znaczenia nie może prowadzić do jego ostatecz
nego ustalenia, ponieważ jest zawsze jedynie przejściem od wiedzy przedte- 
oretycznej (knowing how) do jej wyeksplikowania (knowing that).

Następnie Autorka zwraca uwagę, że dla L. Wittgensteina znak jest zawsze 
częścią systemu znaków, a więc języka, i nigdy nie może być rozpatrywany 
w oderwaniu (s. 18). Rozważając słynne zagadnienie możliwości języka pry
watnego, stwierdza, że zawsze zakłada on jakąś gramatykę, a więc struktury 
językowe umożliwiające komunikację. Także różnice opinii co do znaczenia 
słów możliwe są tylko przy założeniu, że język nie jest sprawą prywatną. Dla
tego też ostatecznie okazuje się on czymś wspólnym i nie bez przypadku ter
miny oznaczające w języku angielskim wspólnotę i komunikację -  community 
i communication -  są do siebie podobne. Centralną właściwością języka jest 
więc nie tylko to, że ktoś mówi, ale także, że ktoś słucha. Wiele rodzajów wypo
wiedzi, np. rozkazy, zakładają reakcje i bez nich nie byłyby możliwe (s. 19-20). 
Pojęcie języka zawiera się w pojęciu komunikacji. Nie oznacza to, że konsens 
jest kryterium znaczenia, bo tak L. Wittgensteina odczytywać nie można, ale że 
musi istnieć swego rodzaju zgoda na poziomie całego języka (s. 21-22).

Dzięki temu, Autorka przechodząc następnie do zagadnienia reguł znacze
niowych, które -  zgodnie z powyższym -  są wyznaczane przez użycie słów 
i w ten sposób mogą być poznawane, może jednocześnie stwierdzić, że niesto
sowanie się do owych reguł nie powinno być oceniane negatywnie. Nie jest 
ono robieniem czegoś złego, lecz tylko mówieniem czegoś innego. Filozofia nie 
powinna pełnić tu funkcji policji językowej, która stoi na straży reguł używa
nia pojęć. Reguły te są zresztą niedookreślone (indeterminate), chyba że zosta
nie opracowana jakaś konkretna metoda ich stosowania. Innymi słowy, same 
interpretacje nie określają znaczeń, ale dopiero to, jakie działania są podejmo
wane na podstawie danego znaku (s. 23-24). Jest to bardzo ważna konkluzja 
w kontekście odpowiedzialności interpretatora, której teoria została przez Au
torkę rozwinięta w kolejnych partiach książki. Rozwija ona zresztą zagadnienie 
relacji między językiem i działaniem u L. Wittgensteina, rozważając następnie
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pojęcie formy życia. Wskazuje, że filozof użył go w „Dociekaniach filozoficz
nych” jedynie pięciokrotnie i nigdzie go nie zdefiniował (s. 24). Autorka przyj
muje interpretację, że oznacza ono, iż język z konieczności zakłada coś wspól
nego -  wspólne działanie i życie. Jeszcze raz więc uznaje, że język jest przede 
wszystkim komunikacją. Musimy się zgadzać co do języka (on language), aby 
móc się w nim (in language) następnie różnić (s. 26-27).

Następnie Autorka przedstawia poglądy różnych filozofów na konsekwen
cje takiego ujęcia języka. Omawia m.in. zasadę życzliwości (principle of cha- 
rity) i ogólne założenie konsensu co do racjonalności przekonań D. Donald- 
sona, wskazując, że w językach specjalistycznych konsens musi prawdopodob
nie sięgać dalej niż w codziennych użyciach języka (s. 28-29). Analizuje także 
poglądy A. Marmora na pragmatykę języka prawnego, wskazując na zagadnie
nie kontekstu i implikacji aktów komunikacji. Omawia problem niemożności 
upewnienia się poprzez kontekst, że ustawodawca rzeczywiście powiedział to, 
co było przedmiotem jego sądu, co jest zazwyczaj łatwe w zwykłej komunikacji 
ze względu na jej kooperatywny charakter. Tymczasem komunikacja prawna 
ma charakter strategiczny. Intencja i implikacja tekstu mogą się wiec różnić, 
a odbiorca niekoniecznie jest zainteresowany ich zbieżnością (s. 29-31). Au
torka uważa, że nie tyle jest to problemem interpretacji prawa, bo to występuje 
-  choć w mniejszej skali -  także w porozumiewaniu się na co dzień. Problem 
polega na tym, że nie mamy dostępu do reguł języka czy kryteriów znaczenio
wych, którymi inni się posługują. To z kolei jest niewielki problem na co dzień, 
jednakże już duży dla uzasadniania rozstrzygnięć prawnych (s. 32).

Autorka przytacza także poglądy L. Wolchera, który rozważając kwestię re
guł znaczeniowych jako remedium na arbitralność stwierdził, że ten sposób 
myślenia prowadzi do erozji moralnej odpowiedzialności. Dlatego też prawo 
nieustannie powoduje cierpienia i staje się czystą siłą (s. 33-34). Jednakże 
w konkluzji rozdziału ostatecznie odrzuca ona zarówno wizję języka i inter
pretacji opartą o ścisłe reguły, jak i wizję opartą na przemocy. Stwierdza, że 
tam, gdzie jest przestrzeń dla cierpienia, tam jest także przestrzeń dla odpo
wiedzialności moralnej. Deklaruje, że będzie poszukiwać jej w tym, że wspól
notowy charakter języka ma aspekt etyczny, a jego eksplikacji dokona w ko
lejnych rozdziałach (s. 36-37).

Rozdział drugi pracy S. Lindroos-Hovinheimo jest zatytułowany „Derrida 
on language and meaning” i zaczyna się od prezentacji antylogocentryzmu 
tego filozofa, tj. jego krytyki poglądu o pierwotności i wyższości mowy nad 
tekstem. Krytyka ta odrzuca Arystotelesowski jeszcze pogląd, że wypowie
dzi są symbolami stanów mentalnych, a pismo tylko symbolem wypowiedzi
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mówionych. Pismo jawi się tutaj jako narzędzie, którym według /. Derridy 
wcale nie jest. Wiąże on logocentryzm z założeniami tzw. metafizyki obecno
ści. Powszechnie używanym argumentem za tym powiązaniem jest foniczność 
mowy i bezpośredniość relacji między mówcą i słuchaczem. Filozof przeciw
stawia jej graficzność pisma, które nie opiera się na obecności, lecz jedynie 
na tzw. śladach. W pewnym przybliżeniu polegają one na warstwach zna
czeniowych znaku nagromadzonych wskutek jego użycia. Możliwość języka 
opiera się na możliwości pisma i w tym sensie pismo obejmuje również mowę 
(s. 40-43). W oczywisty sposób dla /. Derridy nie ma możliwości przyjęcia tra
dycyjnej koncepcji znaczenia. Jego ujęcie opiera się na tym, że relacja między 
znaczącym a znaczonym polega na pewnym łańcuchu różnic między nimi, 
które zmieniają się w czasie. Po pierwsze więc, nie jest to jedność znaczonego 
i znaczącego, lecz wręcz przeciwnie, a po drugie, relacja między nimi ma za
wsze charakter tymczasowy. Ślad znaczonego w znaczącym jest za każdym ra
zem różny. Tę temporalną relacyjność }. Derrida określa jako dijferance. Ta 
cecha owej relacji jest źródłem wszelkich konkretnych różnic. Znaczenie jest 
więc dynamiczne i niedefiniowalne, a struktury gramatyczne, choć konieczne, 
są elastyczne i ewoluują (s. 42, 45-47).

Logocentryczne uprzywilejowanie mowy prowadzi do potrójnej przemocy. 
Pierwszą jest nazywanie -  klasyfikacja i kategoryzacja rzeczywistości, które są 
narzuceniem określonego porządku. Drugą jest ukrycie tego pierwszego pro
cesu poprzez zaprzeczenie roli pisma. Na tym tle może pojawić się trzecia prze
moc -  empiryczna dominacja i wojna (s. 44). Autorka przedstawia także takie 
poglądy J. Derridy jak słynna teza o śmierci autora, którą interpretuje w ten 
sposób, że tekst pełni swoje funkcje zupełnie w oderwaniu od jego osoby. Jest 
to też cecha języka w ogóle, tzn. pełni on swoje funkcje niezależnie od pier
wotnego nadawania nazw i budowania struktur. Dlatego można jeszcze raz 
podkreślić, że język jest raczej jak tekst, a nie jak mowa i jednocześnie zazna
czyć, że w konsekwencji /. Derrida nie może być uznany za językowego nihili- 
stę. Twierdzi bowiem, że język pełni swoje funkcje komunikacyjne. Jednakże 
inaczej niż tradycja logocentryczna ten fakt wyjaśnia (s. 49). Autorka omawia 
także teorię sygnatury, a więc swego rodzaju podpisu interpretatora, który jest 
powtarzalny, ale nigdy taki sam, W konsekwencji, sygnując znak, używając 
go i powtarzając w różnych kontekstach, zawsze nieco inaczej się go rozumie. 
Znaczenie jest temporalne, a interpretacja nigdy się nie kończy, bo każde ko
lejne użycie czy odczytanie jest nową interpretacją. Nie ma zatem także inter
pretacji lepszych i gorszych, przynajmniej na podstawie kryterium np. znacze
nia słownikowego (s. 49). Autorka podkreśla także doniosłość pojęcia intertek-
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stualności, która polega na tym, że nie ma niczego poza językiem, tj. otwarcie 
tekstu na kolejne interpretacje zawsze polega na jego otwarciu na inne teksty. 
Nawet definicja ma taką intertekstową strukturę, ponieważ polega na zesta
wieniu dwóch tekstów. Należy przy tym podkreślić, że sama definicja również 
podlega interpretacji (s. 51).

Następnie Autorka zestawia poglądy J. Derridy z teorią aktów mowy, głów
nie /. Searla, a w pewnej mierze także samego L. Wittgensteina. Pokazuje, że
0 ile ci ostatni koncentrowali swoje wysyłki teoretyczne na zrozumieniu sy
tuacji standardowych i powtarzalnych, to ten pierwszy na nieregularnosciach
1 anomaliach komunikacji. Stąd nie mogą u niego odgrywać znaczącej roli kwe
stie takie jak intencje czy konwencje językowe (s. 51). Język nie jest dla niego 
tylko instrumentem, tak jak dla filozofów analitycznych, lecz ma swoje życie 
i nawet pewien autorytet (s. 52), W języku nie da się bowiem nigdy w sposób 
doskonały powiedzieć tego, co się chce. Wynika to z tzw. iteracji, a więc wa
runków możliwości znaku, czyli jego powtarzalności oraz tożsamości, które 
dla /. Derridy nie są jednak równoznaczne, lecz tworzą pewne napięcie. Ani 
mówca, ani piszący, ani odbiorca nie mają możliwości kontrolowania znacze
nia. Język działa niezależnie od tego, czy uważamy, że wiemy, co było inten
cją wypowiadającego, J. Derrida nie twierdzi jednak, że intencje w ogóle nie 
są istotne. Twierdzi tylko, że nigdy nie są w pełni obecne w wypowiedziach 
(s, 53-54). W konsekwencji wypowiedź nie może określić kontekstu swojej in
terpretacji. Może to zrobić tylko interpretator i to on dokonuje wyboru w tym 
zakresie. Za wybór ten ponosi odpowiedzialność (s. 55). Autorka podkreśla 
także, że dla /. Derridy komunikacyjny charakter języka oznacza, że ma on 
afirmacyjny charakter, a uczestnicząc w komunikacji już przez sam ten fakt 
„mówimy tak” (s. 56).

Rozdział trzeci recenzowanej pracy, zatytułowany „Reading the law -  her- 
meneutics and deconstruction”, w większej mierze odnosi się bezpośrednio 
do wykładni prawa i porównuje w tym kontekście hermeneutykę oraz dekon- 
strukcję jako dwie filozofie interpretacji. Autorka wykorzystuje w tym celu her
meneutykę Gadamerowską i rozważa doniosłość takich jej kategorii jak: tra
dycja, przedrozumienie, otwartość na tekst, dialogiczna struktura rozumienia 
oraz stapianie horyzontów interpretatora i tekstu. Szczególnie zwraca uwagę 
na to, że nie da się oddzielić tekstu i tradycji, która tak naprawdę jest zbio
rem tekstów, a także iż zadaniem interpretatora jest udzielenie odpowiedzi 
na tekst (s. 59-63). Następnie próbuje zrekonstruować etykę zawartą w ujęciu 
hermeneutycznym. Według niej etyka ta zasadza się na otwartości i gotowości 
do odrzucenia własnych przedsądów (s. 64) oraz na odpowiedzialności w sto
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sunku do interpretowanego dzieła -  chodzi tu o wolę jego zrozumienia, czy 
chęć wsłuchania się w nie. Dlatego hermenutyka jest raczej przeciwna ujmo
wania interpretacji w kategoriach reguł metodycznych ograniczających inter
pretatora (s. 65).

Autorka zajmuje się też w tym kontekście teorią U. Eco, od którego zaczerp
nęła ideę, że zarówno tekst, jak i interpretator mają swoje „prawa” i podczas 
dokonywania interpretacji nie należy przypisywać temu ostatniemu uprzywi
lejowanej sytuacji (s. 67). Prawa tekstu należy respektować poprzez uwzględ
nianie jego przynależności do tradycji oraz spójność jego wewnętrznej struk
tury (s. 68). 17. Eco rozróżnia także interpretację tekstu od jego użycia. Inter
pretacja opiera się na konsensie wspólnoty co do znaczenia, natomiast użycie 
jest zawsze wbrew owemu konsensowi. Jest zatem w swej treści zawsze niestan
dardowe, oznacza brak zgody i zazwyczaj chęć przeciwstawienia się powszech
nej opinii. Nie musi być przy tym rozumiane negatywnie, ponieważ może mieć 
ono pozytywne społeczne konsekwencje, np. prowadzić do zmiany określo
nych stosunków i rozwoju (s. 69). Autorka odnosi to rozróżnienie np. do sy
tuacji, gdy w procesie reprezentowana jest wykładnia motywowana interesem 
strony. Takie użycie tekstu w rozumieniu U. Eco musi zderzyć się z interpreta
cją ugruntowaną wspólnotowo. Ale jednocześnie może ono z różnych wzglę
dów przeważyć i przyczynić się do rozwoju prawa. Innymi słowy, to właśnie 
niestandardowe użycia tekstów prawnych są warunkiem owego rozwoju i nie 
powinny być traktowane jako anomalie (s. 70-71).

W tym miejscu dochodzi do wstępnego sformułowania tezy o odpowie
dzialności interpretatora wobec tekstu. Rozumiana jest ona jako otwartość 
i szacunek w stosunku do tego ostatniego. Zakłada się więc, że nie powinien 
być on traktowany jako środek do ustalenia intencji swojego autora, ponieważ 
zadanie takie jest niewykonalne. Jednakże interpretator nie powinien ustalać 
jego znaczenia w sposób dowolny, lecz z uwzględnieniem wszelkich jego istot
nych cech (s. 71).

Następnie Autorka przechodzi do omówienia dekonstrukcji przede wszyst
kim w rozumieniu J. Derridy. Zaznacza, że nie jest ona ani metodą, ani analizą, 
ani też po prostu krytyką tekstów (s. 72). Jest to raczej coś, co dzieje się w toku 
czytania, gdy towarzyszy mu świadomość, w jaki sposób powstają znaczenia. 
Kluczowe jest więc, aby czytelnik zdawał sobie sprawę, że intepretując tekst 
nie odkrywa obiektywnych znaczeń, a sygnowana przez niego interpretacja 
jest różna od pozostałych i niepowtarzalna (s. 73). Zyskuje on w ten sposób 
swego rodzaju wolność interpretacyjną, ale Autorka zaznacza od razu, że idzie 
za nią właśnie odpowiedzialność wobec tekstu. Wolność jest zatem jej warun
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kiem (s. 74). Dzięki owej wolności możliwe jest ujawnianie ukrytych znaczeń 
i struktur tekstu, które jest istotnym elementem dekonstrukcj i. Ważne jest jed
nak, aby pamiętać, że interpretacja w tym ujęciu opiera się na podwójnym 
czytaniu, tj. z jednej strony -  zachowaniu szacunku wobec tekstu, a z drugiej 
swobody -  ujawnianiu ukrytego znaczenia i struktury. Dekonstrukcja jest więc 
tak naprawdę częścią interpretacji i tak jak ona też nigdy nie jest zakończona 
(s. 76-77). Istotne jest również to -  jak podkreśla Autorka -  że to, w którym 
z tych dwóch kierunków będzie dokonywana dana interpretacja, jest kwestią 
decyzji. Ostatecznie więc interpretacja jest praktyką, opiera się na podejmo
waniu decyzji (s. 78).

Autorka omawia także różne próby aplikacji poglądów /. Derridy do wy
kładni prawa. Przedstawia m.in. poglądy /. de Ville dotyczące konstytucji jako 
tekstu, który nie tyle wyraża intencje ludu (bo sam, poprzez pojęcie, powołuje 
lud do życia), lecz może być dekonstruowany i w sposób odpowiedzialny in- 
tepretowany (s. 83-85). Ważny jest dla niej również S. Critchley, który podjął 
próbę połączenia etyki E, Levinasa i teorii J. Derridy poprzez zestawienie afir
matywnego charakteru czytania z etyką spotkania. W konsekwencji wypraco
wał on swoją własną koncepcję dekonstrukcj i, w której tekst jest intepretowany 
zarówno w duchu logocentrycznym, jak i poprzez przekroczenie takiego uję
cia. Dekonstrukcja jest więc takim czytaniem, które jest „powiedzeniem tak” 
Innemu i odróżnia się od codziennego użycia tekstów. W konsekwencji w de- 
konstrukcji znajduje się miejsce dla kwestii politycznych, konfliktów, itp. Au
torka zaznacza przy tym, że J, Derrida nie zaakceptował takiej koncepcji etyki 
dekonstrukcji i traktował ją jako etycznie neutralną (s. 87-91). Ważną kon
kluzją rozdziału jest także pogląd, że niezależnie od sporu o etyczność dekon
strukcji, nie da się jej przełożyć na prawnicze reguły interpretacyjne (s. 85).

Rozdział czwarty pracy zatytułowany jest „The ethics of language” i rozwija 
wątek etyki interpretacji. W szczególności szeroko wykorzystana została przez 
Autorkę filozofia E. Levinasa i takie jej kategorie jak: nieskończona odpowie
dzialność za Innego, jego niepoznawalność, asymetryczność relacji etycznej, 
dialogiczny czy konwersacyjny charakter spotkania twarzą w twarz z Innym 
oraz pierwszeństwo etyki przed ontologią (s. 92-97). Podkreśla ona, że pod
miotowość oznacza nieskończoną odpowiedzialność etyczną za niepoznawal
nego Innego, ale tę należy odróżnić od odpowiedzialności za codzienne wy
bory moralne (s. 97). Na poziomie językowym oznacza to, że powstaje pro
blem kategoryzowania rzeczywistości, w tym odnoszenia nazw od Innego, co 
jest konieczne w życiu codziennym, a co kłóci się z jego niepoznawalnością. 
Jego rozwiązaniem jest rozróżnienie poziomów Mówiącego i Powiedzianego.
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Sam fakt mówienia -  dialogu -  jest pierwotniejszy wobec tego co zostanie po
wiedziane i w nim zawiera się relacja etyczna oraz odpowiedzialność za In
nego. W konsekwencji mówienie zawsze otwiera na Innego i czyni bezbron
nym. Dlatego odpowiedź w dialogu to nie tylko to co zostanie powiedziane, 
ale przede wszystkim odpowiedzialność etyczna (s. 98-103). Autorka wykazuje 
w tym miejscu, że nieco podobne ujęcie -  potraktowanie intersubiektywności 
czy komunikacji jako transcendentalnego warunku języka -  obecne jest także 
u L. Wittgensteina, choć bez wyciągnięcia konsekwencji w sferze etyki (s. 104- 
105).

Rozważa ona także problem sprawiedliwości i trzeciego w ujęciu E. Levi- 
nasa. Pojawianie się tego ostatniego -  jak wiadomo -  kończy spotkanie twarzą 
w twarz i wymaga postawienia pytania o normatywność. Etyka relacji może 
być dla niej tylko inspiracją, ale nie bezpośrednim zastosowaniem. Takie uję
cie relacji między etyką i sprawiedliwością powoduje, że ta ostatnia nie ma 
przede wszystkim charakteru systemowego i spójnego, lecz sytuacyjny. Próbu
jąc odnieść ten pogląd do interpretacji prawa, Autorka wskazuje, że rozprawa 
sądowa jest takim typem sytuacji, w której dla sędziego obie strony postępo
wania są Innym. Dlatego można do niego adresować wymagania etyki troski, 
choć już nie nieskończonej odpowiedzialności. Dlatego sprawiedliwość i zbu
dowaną na niej etykę troski można traktować jako coś pośredniego między re
lacją etyczną a językiem prawa (s. 107-110). Dla interpretacji prawa ma to ten 
skutek, że nie jest ona ani problemem wyłącznie etycznym, ani wyłącznie poli
tycznym, lecz łączy oba te zagadnienia. Interpretacja jest poprzedzona otwar
tością na Innego i w tym przypomina postawę etyczną, o której mówi herme
neutyka. Jednocześnie jednak nie naciska na jedność oraz spójność i w tym 
bardziej przypomina polityczność dekonstrukcji (s. 113).

Autorka podkreśla więc wyraźnie, że wypełnienie relacji między tekstem 
a jego znaczeniem jest kwestią etyczną, a dodatkowo polityczną. W duchu 
E. Levinasa mówi, że interpretator powinien szanować inność teksu, jego róż
norodność znaczeniową i zmieniające się odniesienia. Nie powinien próbować 
go posiąść i kontrolować (s. 113). W przypadku prawa nie jest to wystarcza
jące, ponieważ nie chodzi w nim tylko o dobrą interpretację, ale także o roz
strzygnięcie konkretnej sprawy. Odwołuje się w tym miejscu do J.H. Millera 
i przyjmuje za nim, że etyka interpretacji nie dotyczy tylko samego aktu czy
tania, ale także jego społecznych konsekwencji (s. 114), Nie jest jednak moż
liwe, np. w duchu Kantowskiej rekonstrukcji, wyprowadzenie reguł interpreta
cji i powiązanie ich z typami owych społecznych konsekwencji, wprowadzenie 
trwałych odniesień, a więc swego rodzaju etyki deontologicznej w sferze inter
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pretacji (s. 117). Dlatego też musi to być także sfera sądów etycznych i ogólnej 
odpowiedzialności już nie tylko wobec tekstu, ale także sytuacyjnej* W ten spo
sób Autorka dochodzi do drugiego rodzaju odpowiedzialności interpretatora 
i podkreśla jej podwójny charakter -  wobec tekstu i wobec sytuacji (s. 119).

Ostatecznie więc należy odrzucić wszelkie teorie interpretacji, które zmie
rzają do stworzenia metodyki w tym zakresie, bo grożą one dogmatyzmem 
i wytworzeniem u interpretatora fałszywego poczucia czystego sumienia 
(s. 120). Nie należy natomiast całkiem odrzucać semantyki. Jednakże ujęcie 
interpretacji w kategoriach podwójnej odpowiedzialności -  tekstowej i sytu
acyjnej -  pokazuje jej funkcje w nowy sposób i dlatego jest postsemantyczne. 
Demaskując teorie wykładni oparte na semantyce, nie akceptuje arbitralności 
interpretatora, przypisując mu odpowiedzialność zarówno za przedmiot inter
pretacji (tekst), jak i jego skutki (sytuacja). Oferuje więc nowe środki krytycz
nej wykładni. W szczególności istotne jest to, że wskazuje na możliwą kolizję 
wierności tekstowi i odpowiedzialności za konkretną sytuację. Rozstrzygnięcia 
mogą być zatem krytykowane za niesprostanie przez interpretatora jego po
dwójnej odpowiedzialności (s. 120-122).

Rozdział piąty, zamykający książkę, jest zatytułowany „Uncertain justice” 
rozwija ten ostatni wątek. Stanowi on w znacznej mierze odpowiedź na moż
liwą krytykę ujęcia etyki interpretacji jako podwójnej odpowiedzialności. Jako 
prototyp takiej krytyki Autorka traktuje poglądy C. Douzinasa i A. Geareya, 
według których prawo reprezentuje dominującą ideologię, a akty interpreta
cji prawa poprzez jego siłę i przemoc podtrzymują tę ideologię (s. 123-124). 
Autorka odpowiada, że w ten sposób redukują je do aktów politycznych i nie 
dostrzegają w nich aspektu etycznego (s. 124). Jej zdaniem, aby wykazać, że 
aspekt taki jest w interpretacji prawa obecny, trzeba dodatkowo założyć, że 
z prawem związane jest żądanie sprawiedliwości (demand for justice) (s. 125).

Aby wyjaśnić to ostatnie pojęcie, analizuje poglądy /. Derridy na sprawiedli
wość. Według niego dekonstrukcja sama z siebie nie prowadzi ani do sprawie
dliwości, ani do niesprawiedliwości. Zauważa jednak, że w przypadku prawa 
pojęciowo związana z nim jest moc prawna (force oflaw)> co oznacza, że prawo 
zawsze jest samo dla siebie uzasadnieniem. /. Derrida określa to jako swego ro
dzaju prawniczy mistycyzm, który tak naprawdę kryje przemoc, bo rozstrzy
gnięcia prawne nie mogą być ostatecznie uzasadnione -  są one zawsze per- 
formatywnymi interpretacjami (s. 126-127). Na tym tle można stwierdzić, że 
sprawiedliwość nie może pełnić funkcji uzasadnienia prawa czy rozstrzygnięć 
prawnych. Prowadzi to do stwierdzenia, że sprawiedliwość jest zawsze jedy
nie pewnym oczekiwaniem czegoś nierealnego, czymś, co ma dopiero nadejść,
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jest wyzwaniem lub wręcz doświadczeniem niemożliwego -  ma charakter me- 
sjanistyczny i można wręcz powiedzieć, że jest czymś pustym (s. 127-130). 
Sprawiedliwość może zatem być przeciwstawiana prawu, ponieważ jest ona 
oczekiwaniem indywidualnym, natomiast prawo ze swej istoty jest generalne 
(s. 131). Autorka twierdzi, że idea podwójnej odpowiedzialności interpretatora 
to uwzględnia -  odpowiedzialność wobec tekstu jest elementem generalnym, 
a sytuacyjna -  indywidualnym, przy czym absolutnie nie chodzi o tu subsump- 
cję, bo na gruncie jej poglądów przed interpretacją nie ma prawa (s. 133-134).

Jak zatem może dojść do jednoczesnego wywiązania się przez interpreta
tora z odpowiedzialności tekstualnej i sytuacyjnej? W celu odpowiedzi na to 
pytanie Autorka analizuje poglądy R.M. Covera, według którego prawo jest 
zawsze połączone z cierpieniem wywoływanym przez bezduszność rozstrzy
gnięć, a interpretacja jest zawsze przemocą, przy czym nie jest to akt mentalny 
sędziego, ale przemocowa działalność całej organizacji -  sędziów, prawników, 
policji, świadków (s. 134). W rzeczywistości, w różnych wspólnotach funkcjo
nują różne normatywne światy. Państwo poprzez swoją przemoc i organiza
cję niszczy je, narzucając swój porządek i wywołując tym cierpienie (s. 135). 
Rola sędziów niestety zazwyczaj polega na dopasowaniu interpretacji do tego 
kontekstu instytucjonalnego (s. 136). Aby tego uniknąć -  zdaniem R.M.Covera 
-  interpretacja musi być refleksyjna i musi jednocześnie uwzględniać trzy ele
menty: tekst prawny, działania będące efektem interpretacji oraz rolę interpre
tatora w organizacji (s. 137).

Podobnie Autorka wspiera się poglądami S. Veitcha, według którego prawo 
poprzez stworzenie systemu ról wytwarza nieodpowiedzialność (irresponsibi- 
lity), która z kolei prowadzi do powstania asymetrii między wytwarzaniem 
przez prawo cierpieniem oraz odpowiedzialnością za nie. W szczególności staje 
się tak dlatego, że sędziowie nie przyjmują odpowiedzialności moralnej za roz
strzygnięcia, lecz zasłaniają się rolą zawodową i obiektywnością języka prawa 
(s. 140-142).

Dla Autorki jest to punkt wyjścia, aby odpowiedzieć na pytanie, czy od
powiedzialny za rozstrzygnięcia prawne -  mówiąc w pewnym uproszczeniu -  
jest system, czy jednostka. Zauważa, za /. Butler, że indywidualna tożsamość 
jest zawsze rekonstruowana przez nas ex post, a nasza wiedza o nas samych 
jest zawsze wtórna. Musimy przyjąć, że nigdy nie możemy poznać się sami do 
końca, ponieważ możemy to robić tylko poprzez spotkanie z Innym. Uważa, że 
tak samo jest z tożsamością sędziów, z tymże dla nich Innym są tekst prawny 
oraz aktorzy konkretnej sytuacji, np. strony postępowania. Innymi słowy, sę
dziowie muszą myśleć krytycznie o swoich decyzjach interpretacyjnych i sta-
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rac się poprzez nie refleksyjnie zrekonstruować swoją tożsamość -  dowiedzieć 
się, w jakim zakresie rzeczywiście dokonują rozstrzygnięć, a w jakim są jedynie 
wytworami systemu ról zawodowych (s. 144-147).

Aby lepiej zrozumieć na czym polega owo krytyczne myślenie, Autorka wy
korzystuje wprowadzone przez /. Rancierego rozróżnienie pomiędzy polityką 
(politics) i policją (police -  policing). Ta druga oznacza pojęciowe kategoryzo
wanie rzeczywistości, dzielenie ludzi na grupy i podmioty, co ogólnie można 
określić jako tworzenie symbolicznej konstytucji. Ta pierwsza natomiast ozna
cza działanie według logiki konfliktu i niezgody, proponowania czegoś nowego 
i wyłamywania się z zastanych kategorii. Zakłada ona radykalną równość lu
dzi opartą o nieskrępowaną komunikację i w tym sensie jest radykalnie demo
kratyczna. Jednakże odrzuca demokrację opartą na konsensusie, bo ta jawi się 
jako postdemokracja, w której niezgoda nie ma już miejsca. Dla /. Rancierego 
jednym ze sposobów tworzenia polityki w powyższym znaczeniu są spory in
terpretacyjne wokół pojęć prawnych, ich definicji, itp. Autorka twierdzi, że 
sytuacyjny element odpowiedzialności interpretatora w jej koncepcji zakłada 
właśnie taką niezgodę wobec zastanych interpretacji i możliwość dokonywa
nia na tej drodze politycznej zmiany. Jej zdaniem prawo nie zawsze jest poli
tyczne, ale może takie być, a niekiedy sprzeciw czy inny polityczny komunikat 
może być wypowiedziany i usłyszany tylko poprzez proces sądowy. Wywód 
ten zamyka konstatacja, że sprawiedliwość traktowana jako obietnica prawa 
jest, w gunie rzeczy, pozbawiona określonej treści -  jest zadaniem do wypeł
nienia (s. 150-156).

*  *  *

Powyższe streszczenie książki pozwala na sformułowanie kilku uwag. Na 
pewno nie mają one charakteru wyczerpującego, ponieważ lektura otwiera 
pole bardzo szerokiej i wielowątkowej dyskusji. Jest to zresztą jeden z głównych 
powodów, dla których warto uczynić ją przedmiotem rozważań. Przedstawia 
ona bowiem możliwości myślenia o wykładni prawa w nietradycyjny sposób. 
Należy zauważyć, że o ile istnieje bogata literatura dotycząca językowych, ale 
także politycznych aspektów wykładni prawa, o tyle o etyce interpretacyjnej 
mówi się niewiele. Książka niewątpliwie przyczynia się do wypełnienia tej luki, 
choć nie jest ona systematycznym omówieniem wielości możliwych ujęć mię
dzy etyką a wykładnią prawa, lecz próbą rozwinięcia określonego punktu wi
dzenia. Dlatego też niektóre interesujące zagadnienia są przez Autorkę jedynie 
zasygnalizowane lub w ogóle pominięte. Tymczasem wydaje się, że powinny 
one stanowić istotny element dyskusji o etyce wykładni.
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Książka rozwija ujęcie wykładni inspirowane przede wszystkim filozofią 
/. Derridy. Z tego względu może być zaliczona do nurtu poststrukturalistycz- 
nego czy postmodernistycznego. Jednakże nie jest ona prostą aplikacją anty- 
logoncentryzmu do wykładni prawa i zarekomendowania sędziom np. dekon- 
strukcji tekstów prawnych. Podkreśla ona natomiast performatywny charak
ter wykładni, tzn. że interpretacja jest decyzją interpretatora, za którą ponosi 
on moralną odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność zarówno w rozumie
niu tekstualnym, jak i sytuacyjnym, w związku z czym Autorka nie godzi się 
na ujmowanie jej w kategoriach metodycznego zastosowania prawa. Uznaje 
bowiem, że taki obraz wykładni prawa jest uproszczony i przyczynia się do 
ukrycia moralnej odpowiedzialności sędziego za jego rolą zawodową. Prze
słanką takiej konkluzji jest jednak określona filozofia języka i nie ma na to 
wpływu szerokie odwołanie do filozofii odpowiedzialności E. Levinasa, Wcze
śniej Autorka podejmuje próbę zrekonstruowania etyki zwartej w Gadame- 
rowskiej hermeneutyce i przypisuje jej dialogiczny charakter oraz wymaganie 
postawy otwartości interpretatora. Również zatem w tym przypadku punktem 
wyjścia jest określona ontologia tekstu, a nie etyka.

Na tym tle powstaje pytanie, czy na gruncie strukturalistycznego czy też 
nie post-semantycznego ujęcia języka można by poszukiwać jakiejś wizji etyki 
interpretacyjnej, czy też przyporządkować mu ją. Autorka zapewne domnie- 
muje, że skoro według tego nurtu język -  co do zasady -  odzwierciedla struk
turę świata i istnieją obiektywne znaczenia, to sfera wykładni jest neutralna 
etycznie. Jest ona kwestią obiektywnego poznania, a nie rozstrzygnięć prak
tycznych. Te ostatnie pojawiają się dopiero na poziomie posługiwania się okre
śloną wykładnią. Wówczas jednak chodzi już o wykładnię w sensie apragma- 
tycznym. Może ona zatem stać się argumentem w sporze prawnym i ewentual
nie to jej użycie może być oceniane z punktu widzenia zasad stosowania prawa, 
np. reguł rozkładu ciężaru dowodzenia, ról procesowych, reprezentowanych 
interesów, itp. Należy zauważyć, że częścią tych zasad jest etyka zawodowa po
szczególnych podmiotów postępowania, a więc wykorzystanie lub odwrotnie 
-  niewykorzystanie -  określonej wykładni jako argumentu, np. przez sędziego 
może być oceniane z punktu widzenia zasady bezstronności, przez oskarży
ciela -  w świetle zasady obiektywizmu, a przez obrońcę lub pełnomocnika -  
przez pryzmat zasady lojalności w stosunku do klienta. Jednakże ostatecznie 
etyka nie konstytuuje wykładni, a -  w duchu pozytywistycznym -  może być 
oceniane tylko jej wykorzystanie. Tak samo należy potraktować wykorzystanie 
ewentualnych trudności poznawczych na etapie dokonywania wykładni, po
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nieważ w tym ujęciu da się je rozstrzygnąć obiektywnie, a etyka spierających 
się stron nie ma wpływu na jego treść.

Można jednak podnosić, że możliwe jest potraktowanie czynności interpre
tacyjnych w kategoriach dyskursu argumentacyjnego. Antymetodyczna kry
tyka Autorki zdaje się nie dotyczyć takiego ujęcia, trudno więc ocenić jej sto
sunek do takiej perspektywy. Wynika to z braku analizy kluczowego w tym 
kontekście zagadnienia relacji miedzy interpretacją i argumentacją. Jest ono 
przedmiotem poważnego filozoficznoprawnego sporu, który nie może być 
w tym miejscy przedstawiony. Można jednak przyjąć takie rozumienie zało
żeń Autorki, że relacja między poznaniem prawa, jako elementem rzeczywi
stości, a praktyką, jako postępowaniem sądowym, to relacja między tekstem 
a decyzjami. Jest ona zapośredniczona przez interpretację. Brak rozróżnienia 
interpretacji i argumentacji powoduje, że nie wiadomo, czy to zapośrednicze- 
nie ma bardziej heurystyczny, czy uzasadniający charakter. Innymi słowy, czy 
przyjęcie przez interpretatora moralnej odpowiedzialności wobec tekstu oraz 
sytuacji jest ważne z punktu widzenia podjęcia decyzji interpretacyjnej, czy 
też wykazania jej trafności, np. że realizuje ona oczekiwanie sprawiedliwości 
omawiane przez Autorkę.

W oczywisty sposób ujęcie argumentacyjne pozwala również otworzyć dys
kusję o etyce wykładni, która dotyczyłaby nie tylko wykorzystania określonych 
interpretacji jako racji rozstrzygnięcia, ale także na problematyzowanie róż
nych aspektów samego procesu poznawczego. Można wówczas stawiać pyta
nia o to, w jaki sposób spierać się o zastosowanie poszczególnych dyrektyw 
wykładni na gruncie różnych modeli metodycznych, a także, czy dopuszczalne 
jest ich relatywizowanie do różnych ról zawodowych i procesowych. W szcze
gólności dotyczy to obrońców i pełnomocników, których etyka zawodowa na
kazuje popieranie interesu strony postępowania. Ich zadaniem jest zatem co 
najmniej podnoszenie wątpliwości co do poprawności interpretacji prezento
wanych przez innych uczestników postępowania. Może to odbywać się na po
ziomie sporu o zastosowanie poszczególnych dyrektyw wykładni i prezento
wanie alternatywnych punktów widzenia w tym zakresie.

Bardziej problematyczne jest, czy etyka zawodowa, np. zasada lojalności 
pełnomocnika lub obrońcy w stosunku do klienta, prowadzi do relatywiza
cji interpretacji w ten sposób, że zobowiązuje nie tylko do spierania się o za
stosowanie poszczególnych dyrektyw interpretacyjnych, ale także -  na bar
dziej ogólnym poziomie -  do ich kwestionowania lub posługiwania się nimi 
w sposób selektywny. Nie chodzi przy tym o to, na ile pełnienie konkretnej 
roli zawodowej wpływa na faktyczną percepcję tekstu prawnego, lecz na ile
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uprawnia do formułowania odmiennych wykładni realizujących określony in
teres procesowy. W kategoriach, którymi posługuje się Autorka książki ozna
cza to pytanie, czy napięcie między odpowiedzialnością wobec tekstu praw
nego oraz odpowiedzialnością sytuacyjną powinno być inaczej rozwiązywane 
przez każdego z uczestników postępowania. Innymi słowy, czy mimo iż wszy
scy są uczestnikami tego samego układu podmiotowego, np. rozprawy, to sy- 
tuacyjność dla każdego z nich oznacza coś innego. Nie próbując udzielić pełnej 
odpowiedzi na te wątpliwości, należy zauważyć, że z punktu widzenia meto
dycznych modeli wykładni takie postępowanie uczestnika postępowania po
winno być zakwalifikowane jako błąd merytoryczny. Natomiast odmiennie na
leżałoby ocenić je na gruncie ujęcia argumentacyjnego z góry zakładającego 
określony podział ról w dyskursie. Autorka nie porusza tych zagadnień i oczy
wiście nie może być to w stosunku do niej zarzut.

Powyższy problem prowadzi do kolejnego istotnego zagadnienia, tj. granic 
wykładni. Dla Autorki etyka wykładni mieści się między teoriami, według któ
rych rozstrzygnięcia prawne są narzucaniem określonych interpretacji świata 
przemocą oraz takimi, według których jest to usprawiedliwione pewnością 
prawa wynikającą z obiektywności języka. Choć ostatni punkt widzenia oce
nia ona jako naiwny, to dostrzega także związany z pierwszym ujęciem pro
blem arbitralności interpretatora. Można bowiem powiedzieć, że rozpad języ
kowych granic wykładni prowadzi do przyjęcia czysto pragmatycznej perspek
tywy, w której wykładnia nie ma właściwie innych granic poza koniecznością 
podjęcia decyzji. Wszelkie teorie poszukujące takich granic i kryteriów po
prawnej wykładni, traktując ją jako akt poznawczy, są jedynie próbami racjo
nalizacji praktyki expost. Zamiast tego Autorka proponuje przyjęcie, że inter
pretacja ma performatywny charakter, a więc jest działaniem, z którym -  jak 
z każdą praktyką -  wiąże się moralna odpowiedzialność. Specyfika wykładni 
prawa przejawia się w jej podwójnym, tekstowo-sytuacyjnym charakterze. Wy
znaczone w ten sposób granice pozostają niedookreślone i w znacznej mierze 
zależą od poczucia odpowiedzialności poszczególnych uczestników postępo
wania. Ową niedookreśloność Autorka uznaje za zaletę, ponieważ dzięki temu 
prawo może otworzyć się na niestandardowe interpretacje i uwzględniać ocze
kiwanie sprawiedliwości w indywidualnych sprawach.

Mogłoby się wydawać, że wartość pewności prawa w ujęciu Autorki ma 
realizować odpowiedzialność wobec tekstu, a element sytuacyjny ma pełnić 
funkcję swego rodzaju korektury uelastyczniającej wykładnię. Jednakże takie 
rozumienie jej poglądów byłoby pewnym uproszczeniem. Z jednej bowiem 
strony odpowiedzialność wobec teksu może uzasadniać przyjęcie niestandar
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dowej interpretacji, pomijając już fakt, że zgodnie z Derridiańskim ujęciem 
nigdy dwie interpretacje nie mogą być takie same. Z drugiej natomiast strony, 
odpowiedzialność sytuacyjna może powodować, że oczekiwanie indywidual
nej sprawiedliwości będzie najpełniej zaspokojone przez wykładnię standar
dową -  zwykłe kontynuowanie linii orzeczniczej. Innymi słowy, odwołując się 
do znanych metafor, prawnik nie jest po prostu czytelnikiem tekstów praw
nych, choć Autorka tak właśnie go określa. Mimo to można argumentować, że 
podwójna odpowiedzialność sugeruje, że jest on raczej jak tłumacz, a więc ktoś, 
kto odczytuje tekst nie tylko dla siebie, ale także dla innych. W tym należy upa
trywać źródła napięcia między moralną odpowiedzialnością prawnika wobec 
tekstu (czytelnik) a jego rolami zawodowymi (tłumacz). Oczywiście sama me
tafora prawnika jako tłumacza rodzi dalsze pytania, chociażby o wierność i au
tentyczność (idiomatyczność) przekładu oraz stosunek do ostatecznego czy
telnika, czyli np. stron postępowania. Niestety problemy te nie mogą zostać 
tu rozważone.

Można jednak w tym kontekście odnieść się jeszcze bliżej do kwestii rela
cji między granicami wykładni prawa a rolami zawodowymi prawników. Nie 
chodzi tu już jednak o powyższy problem relatywizacji odpowiedzialności in
terpretatora do owych ról, a więc tego, czy granice te są inne w przypadku sądu, 
oskarżyciela, pełnomocników, itp. Relacja ta rodzi bowiem bardziej zasadnicze 
pytanie: o istotę tych ról i źródło ich zróżnicowania. Niewątpliwie mają one 
charakter instytucji. Mimo że nie jest to, co do zasady, sporne, to już mniej 
oczywiste jest, czy należy im przypisać status określonych rozwiązań praw
nych, czy też faktów społecznych w ramach wyodrębnionej praktyki społecz
nej . Czy zatem tekst prawny poprzedza w tym zakresie praktykę, czy odwrotnie 
-  praktyka jest w sensie teoretycznym bardziej pierwotna od reguł. W filozofii 
prawa znanych jest cały szereg odpowiedzi na to pytanie. Autorka zdaje się 
wprost do niego nie ustosunkowywać, aczkolwiek z jej rozważań o refleksyjnej 
tożsamości sędziego można wyprowadzić wniosek, że skłania się ona do dru
giego stanowiska. Teza, iż jedyną podstawą praktyki prawa jest tekst prawny, 
wydaje się także nie do pogodzenia z podstawowymi założeniami pracy.

Jeśli jednak tak jest, to powstaje problem stosunku prawników do owej 
praktyki, czy też -  innym słowy -  instytucjonalnych ram interpretacji prawa. 
Co do zasady bowiem, według ujęcia Autorki, role prawników polegają na tym, 
że odpowiedzialni są oni zarówno wobec owych instytucji (tekst prawny), 
jak i ich uczestników (sytuacja). W duchu filozofii Em Levinasa dostrzega 
ona w funkcjonowaniu instytucji aspekt etyczny, a relację prawnika z owymi 
uczestnikami traktuje jako spotkanie z Innym. W ten sposób jednak zdaje się
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umykać fakt, że stosunek prawników do instytucji prawnych jest podwójny, 
względnie -  że należy rozróżnić dwa typy instytucji* Z jednej bowiem strony 
są takie, które mają pierwotny charakter i każdy może być ich uczestnikiem, 
np. małżeństwo czy umowa. Z drugiej natomiast takie, które są wtórne i okre
ślają mechanizmy funkcjonowania tych pierwszych, w szczególności sposoby 
ich podtrzymywania i rozwijania. Kluczowe jest w ich ramach wyodrębnienie 
takich ról, których zadaniem jest profesjonalna obsługa instytucji prawnych. 
Bez tych drugich trudno zatem wyobrazić sobie te pierwsze. Mają one zatem 
charakter swoistych metainstytucji. Pojęcie to można oczywiście różnie rozu
mieć.

Taką metainstytucją -  w zależności od ujęcia -  może być np. wspólnota 
polityczna albo wspólnota prawnicza. W ostatnim przypadku wspólnotowość 
powinna być rozumiana jako sfera nieskrępowanej i uczciwej komunikacji. 
Wówczas odpowiedzialność prawników zyskuje pewien nowy wymiar, który 
możliwy jest tylko przy założeniu owej wspólnoty jako metainstytucji -  wszy
scy jej członkowie są bowiem moralnie współodpowiedzialni za prawo jako 
praktykę społeczną -  jej podtrzymywanie i rozwijanie. Ten typ odpowiedzial
ności nie da się zredukować ani do wymiaru tekstualnego, ani sytuacyjnego. 
Nie jest przy tym wykluczone, że jest formalnym warunkiem możliwości poj
mowania ról prawników jako materialnie zobowiązanych wobec prawa i jego 
podmiotów. Jeśli zatem Autorka analizuje np. problem stałego niebezpieczeń
stwa, określanego przez S. Veitcha jako generowanie przez prawo systemowej 
nieodpowiedzialności m.in. wskutek podziału prawniczych ról zawodowych, 
i podejmuje ona próbę jego rozwiązania poprzez postulat etycznej interpreta
cji prawa w jej rozumieniu, to powstaje pytanie, czy rzeczywiście bez założenia 
współodpowiedzialności wszystkich prawników za prawo jako praktykę jest to 
możliwe. Również to zagadnienie może być w tym miejscu jedynie zasygnali
zowane.

Na koniec warto poruszyć jeszcze jedno zagadnienie. Dotyczy ono moż
liwości instytucjonalizacji wykładni prawa. Należy bowiem zauważyć, że me
todyczne pojmowanie interpretacji -  w ujęciu dyrektyw czy kanonów -  jest 
nie tylko postulatem wielu teorii czy częścią praktyki, ale elementem kultury 
prawnej w ogóle. Odrzucenie tego dorobku w imię moralnej odpowiedzialno
ści interpretatora może jawić się jako pochopne. Jeśli jednak rzeczywiście by
łoby tak, jak twierdzi Autorka, tj. że metodyczne podejście do wykładni w per
spektywie postsemantycznej nie może być oparte na poważnych filozoficznych 
przesłankach, to powstaje pytanie, w jakiej formie mogłoby być ono zacho
wane w kulturze prawnej. Wyobrażalne jest wypracowanie takiego ujęcia, we
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dług którego byłaby ona czymś podobnym do kanonów nieskodyfikowanej 
deontologii zawodowej, Możliwość taka tkwi w obydwu tradycjach etycznych, 
które przejawiały się w niniejszych rozważaniach -  zarówno w pracy Au
torki, jak] uwagach poczynionych na jej tle, Z jednej strony w duchu E. Levi- 
nasa można zauważyć, że społeczeństwo nie może funkcjonować w oparciu 
o czyste etyczne relacje i potrzebuje codziennej, zinstytucjonalizowanej mo
ralności. Z drugiej strony także np. J. fiaiwmas zauważa, że uniwersalne za
sady etyki komunikacji to jedno, a zinstytucjonalizowane zasady argumentacji 
w poszczególnych typach praktyk społecznych to drugie. Zresztą sugeruje on 
w pewnym momencie, że kanony wykładni prawa można traktować jako część 
etyki zawodowej prawników właśnie ze względu na ów zinstytucjonalizowany, 
ale nie skodyfikowany charakter.

Przemawia za tym również to* że tak jak w etyce zawodowej można mówić 
o płaszczyźnie czystej moralnej odpowiedzialności oraz płaszczyźnie zinstytu
cjonalizowanej deontologii, które są zapośredniczone przez płaszczyznę spo
łeczną, na której dysku rsywnie konstytuują się etyczne interpretacje rói zawo
dowych» tak też można pojmować relację między podwójną moralną odpowie
dzialnością interpretatora a metodami czy kanonami wykładni, W ten sposób 
możliwe jest też włączenie do rozważań poruszanego kilkukrotnie problemu 
‘/relatywizowania wykładni do ról zawodowych i skierowania uwagi na zagad
nienie ról interpretacyjnych.
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