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TEORIA WYKŁADNI PRAWA  
JERZEGO WRÓBLEWSKIEGO 

A DYREKTYWALNA KONCEPCJA ZNACZENIA 
KAZIMIERZA AJDUKIEWICZA

Wykładnia tekstów prawnych wzrosła dziś do rangi filozofii interpretacji, 
pozostając w ścisłym związku z koncepcjami filozofii języka. Przyczyny tego 
zjawiska należy poszukiwać w kryzysie filozofii, który spowodowany był 
nieuzyskaniem odpowiedzi na najbardziej podstawowe i istotne dla czło-
wieka pytania: jaki jest świat, jaki jest byt, co można poznać, kim jest czło-
wiek, jakie jest jego miejsce na świecie i jak winien żyć1. Mimo stworzenia 
dziesiątków wielkich, imponujących rozmachem intelektualnym koncepcji 
i systemów filozoficznych, opierających się o filozofię bytu i myślenia, po 
latach okazało się, iż cała rzeczywistość poznawcza wyrosła na glebie języka 
naturalnego i tylko on może stać się adekwatnym narzędziem w dociekaniu 
do prawdy2. Stąd też, na początku dwudziestego wieku doszło do narodzin 
trzeciego kręgu filozofii, który miał dać nadzieje na rozwiązanie powyż-
szych problemów. Od tego momentu przedmiotem badań filozofów stał 
się język. Wartość poznawcza języka z czasem została doceniona również 
przez inne dziedziny nauki. Jego szczególną rolę odnajdujemy w pracach 

* Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji 
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1 R. S a r k o w i c z, Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej, [w:] Polska kultura 
prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, s. 13.

2 A. K r ą p i e c, Język i świat realny, Lublin 1995, s. 5.
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językoznawców, literaturoznawców, oraz prawników. Owy rozwój badań 
nad językiem zmusił także prawników do próby odpowiedzi na pytanie, 
jak w obecnym spojrzeniu filozofów na język powinno się rozumieć język 
prawa, a co ważniejsze, jak interpretować język tekstów prawnych. Po 
ukazaniu się pracy Bronisława Wróblewskiego Język prawny i prawniczy3, 
przed interpretatorami tekstów prawnych pozostał do rozwiązania już tylko 
problem samej interpretacji. 

Czołowym przedstawicielem polskiej teorii prawa, który swoje badania 
skupił na zagadnieniu poprawnej wykładni tekstów prawnych był Jerzy 
Wróblewski. W jednej z głośniejszych prac - Sądowe stosowanie prawa 
- opisał model wykładni prawa złożony z trzech etapów. Wychodząc od 
założenia, iż język prawny częściowo stanowi pochodną języka naturalnego, 
a częściowo stanowi sztuczny twór4, wyróżnił trzy podstawowe rodzaje wy-
kładni prawa. Wykładnię językową, systemową i funkcjonalną. Jego zdaniem, 
prawo należy interpretować przy użyciu tych wykładni, w oparciu o trzy 
konteksty: językowy, systemowy i funkcjonalny5. Pierwszy kontekst – ję-
zykowy, należy badać za pomocą wykładni językowej, posługując się przy 
tym dyrektywami językowymi, mającymi na celu wskazanie w jaki sposób 
należy ustalać znaczenie przepisu6. Drugi kontekst – systemowy, badany 
powinien być za pomocą dyrektyw wykładni systemowej, zmierzających 
do ustalania znaczenia przepisu ze względu na system, do którego przepis 
ten należy7. Kontekst funkcjonalny należy ustalać, przy użyciu dyrektyw 
wykładni funkcjonalnej, zmierzających do ustalenia znaczenia przepisu8. 
Takie postawienie problemu wynikało z następujących założeń. Ustalenie 
znaczenia przepisu prawnego w modelu teoretycznym zależy od sposobu za-
stosowania dyrektywy wykładni. Wybór dyrektywy zależy od interpretatora 
i prawa obowiązującego w danym czasie. Ustalenia terminów odnoszą się 
do znaczenia zwrotów języka prawnego w konkretnej sytuacji, co oznacza, 

3 B. W r ó b l e w s k i opisując koncepcję języka prawnego i prawniczego w książce 
wydanej w 1948 r. w Krakowie Język prawny i prawniczy, sięgał do nauk takich jak filo-
zofia czy językoznawstwo.  

4 Jak stwierdza Wróblewski „…trzeba podkreślić, że języki naukowe czy techniczne 
charakteryzują się zarówno elementami języków sztucznych, jak i naturalnych”, szerzej 
patrz: J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, warszawa 1959, 
s. 15. 

5 J. W r ó b l e w s k i, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 128.
6 Ibidem, s. 128.
7 Ibidem, s. 134.
8 Ibidem, s. 140.
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iż „przepis N ma znaczenie Z w języku prawnym JP i/lub w sytuacji S na 
podstawie dyrektyw interpretacyjnych”9. Formuła ta wykazuje wyraźnie 
konieczność powiązania ustalenia interpretacyjnego znaczenia przepisu 
z dyrektywami interpretacyjnymi. Ustalenia interpretacyjne dotyczą zna-
czeń zwrotów języka prawnego w ogóle (semantyka) lub też ich znaczenia 
w konkretnej sytuacji użycia w stosowaniu prawa (pragmatyka)10. 

Wobec powyższego nasuwa się wniosek, iż dyrektywy zostały pomyślane 
przez Wróblewskiego by wzmocnić racjonalność uzasadnienia podejmowa-
nych decyzji sądowych. 

Koncepcja Wróblewskiego odniosła sukces i przyjęła się w środowisku 
prawników polskich, zarówno teoretyków jak i praktyków. Jednak współ-
cześnie, wraz ze zmianami kultury prawnej oraz oczekiwaniami wobec 
prawa11, a przede wszystkim ze zmianą roli języka, który początkowo był 
narzędziem służącym do komunikacji, a dziś jest narzędziem poznania rze-
czywistości, ponownie postawiono pytanie o poprawną interpretację. Tym 
razem przedmiotem dyskusji stała się nie tylko wykładnia prawa. Skupiono 
się również na problematyce ustalania poprawnego znaczenia, a co za tym 
idzie odpowiedzi na pytanie, czym jest znaczenie. Odnosząc się do tak posta-
wionego problemu należało zdefiniować początkowo pojęcie interpretacji. 
W pierwszych fazach dyskursu odnoszono się najczęściej do definicji, którą 
przedstawił Dilthey. Zgodnie z nią, interpretacja oznacza rozumienie zgod-
nie z prawidłami pisemnie utrwalonych przejawów życia. Współcześnie, 
jednym z najczęściej cytowanych poglądów jest stanowisko współczesnego 
literaturoznawcy Fisha, twórcy koncepcji Reader-Response Criticism, który 
uważa, iż interpretacja to proces, w którym to czytelnik (odbiorca) kreuje 
znaczenie tekstu, które choć niejednokrotnie dobrze określone, nigdy nie jest 
niezmienne12. Nie zagłębiając się szczegółowo w problematykę interpretacji 
można powiedzieć, że każdy prawnik interpretując tekst prawny, dokonuje 
właściwie aktu kreowania nowej rzeczywistości. Rzeczywistości prawnej, 
której nadaje „sens”, ustalając poprawne znaczenie pojęć zawartych w teks-

 9 Ibidem, s. 123.
10 Ibidem, s 123
11  M. Z i r k - S a d o w s k i, Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998, s. 12.
12 Stanley Fish jest twórcą nurtu Reader-Response Criticism, w myśl, którego wyłączne 

znaczenie w procesie interpretacji ma odbiorca, jako reprezentant wspólnoty interpretacyj-
nej, bowiem znaczenie tekstu nigdy nie jest niezmienne. Jak twierdzi „Znaczenia, które 
wydają się wyraźne i literalne, są czynione takowymi przez skuteczne akty interpretacji a nie 
przez cechy języka” S. F i s h, Drogą antyformalistyczną aż do końca, [w:] Interpretacja, 
retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków 2002, s. 150
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tach prawnych. I okazuje się, że to właśnie problem ze zrozumieniem pojęcia 
znaczenia odgrywa najważniejszą rolę w sporze o poprawną interpretację.

Jerzy Wróblewski zdawał sobie sprawę z ważności koncepcji znacze-
nia w procesie wykładni prawa, dlatego poświęcił jej swoją uwagę i opisał 
w Zagadnieniach teorii wykładni prawa ludowego. Jak stwierdza: „Podsta-
wowe zagadnienia wykładni prawa sprowadzają się do kwestii „rozumienia” 
czy „ustalenia znaczenia” zwrotów zawartych w prawie obowiązującym, 
a więc – jeżeli pominiemy sprawy prawa zwyczajowego, które nie mają u nas 
większego znaczenia – do ustalania znaczenia norm zawartych w przepisach 
prawnych”13. Swoje rozważania dotyczące znaczenia, zawęża do znaczeń ję-
zykowych, gdyż, jak twierdzi: „Rozumienie norm prawnych jest wypadkiem 
szczególnym rozumienia zwrotów określonego języka, które jest warunkiem 
porozumienia się między ludźmi w grupie społecznej operującej wspólnym 
językiem (czy wspólnymi językami). Dlatego też dla naszych rozważań 
zasadniczo wystarcza zaznajomienie się z problematyką znaczeń zwrotów 
językowych, natomiast rozważania na temat znaczenia i znaku w ogóle nie 
są tutaj koniecznie”14. Problematykę znaczeń zwrotów językowych Wrób-
lewski zalicza do nauki o języku, która obejmuje pragmatykę, semantykę 
i syntaksę. Stąd też dział zajmujący się analizą znaczeń wyrażeń językowych 
zalicza do semantyki, jako „ogół rozważań dotyczących tego rodzaju po-
jęć, które – mówiąc ogólnikowo i niezbyt ściśle – wyrażają pewne związki 
między wyrażeniami języka a przedmiotami, o których w tych wyrażeniach 
mowa”15. Co z tym się łączy, zawężając zakres badań znaczenia do wyrażeń 
językowych, proces ustalania znaczenia należy określać w relatywizacji do 
określonego języka16. Samo zaś pojęcie znaczenia językowego przyjmuje 
w uproszczonej definicji, która stanowi, iż „znaczenie językowe wyrazów 
o kształcie W w języku J jest to taki typ (czyli rodzaj) myśli T, że na to aby 
dwoje ludzi, mówiąc językiem J, posługiwali się wyrazem o kształcie W bez 
nieporozumienia, potrzeba i wystarcza, aby wiązali z tym wyrazem znaczenia 
psychologiczne, będące myślami o typie T”17. Język zaś, zdaniem Wróblew-
skiego, jest wieloznaczny i sam może być używany w różnych znaczeniach. 
W ujęciu socjologicznym musi być zrelatywizowany do określonej grupy 

13 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia.., s. 12. 
14 Ibidem, s. 12.
15 A. T a r s k i, O ugruntowaniu naukowej semantyki, PF 1936, s. 50, cyt. za J. W r ó b -

l e w s k i m , Zagadnienia..., s. 15.
16 J. W r ó b l e w s k i , Zagadnienia..., s 12.
17 Ibidem, s. 32.
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społecznej. Może również oznaczać jeden ze sposobów wpływania jednego 
człowieka na drugiego, może też stanowić rodzaj kodu, czy szyfru18. Stąd 
też dla rozważań o znaczeniach wyrażeń językowych Wróblewski przyjmuje 
ogólną definicję języka, w której podstawowe założenia brzmią, iż „...każdy 
język wiąże się z jakąś grupą społeczną, w której właśnie jest tym środkiem 
oddziaływania, czyli przekazywania informacji”19. Za najważniejszą zaś 
cechę języka uznaje tę funkcję, która pozwala go określić, jako „narzędzie 
myśli”. „Zagadnienia roli języka stanowią, więc jeden z kluczowych prob-
lemów(...)”20. 

W dalszych badaniach Wróblewski dochodzi do wniosku, iż wszelkie 
rozumowania interpretacyjne powinny mieć silne znamię zastosowalności 
logiki, by można było mówić o ich pewności. Co oznacza, iż istnieją określo-
ne reguły logiki argumentacji, które mają zastosowanie w wykładni prawa21. 
Kontynuując owo założenie Wróblewski za podstawę swojej teorii wykładni 
prawa bierze dyrektywalną koncepcję znaczenia Kazimierza Ajdukiewi-
cza22. Po pierwsze, dlatego iż jest koncepcją z pogranicza logiki i filozofii, 
po drugie, dlatego iż jest na tyle ogólna, iż daje się zastosować w teorii 
prawa23. Warto dodać, że Wróblewski nie był jedynym teoretykiem prawa, 
który czerpał inspirację z prac Ajdukiewicza, czy innych członków szkoły 
lwowsko-warszawskiej24. Ontologiczna doktryna reizmu Kotarbińskiego 
znalazła zastosowanie w pracach teoretyków prawa takich jak Zajkowski 

18 Ibidem, s. 13.
19 Ibidem, s. 13.
20 Ibidem, s. 31
21 J. W r ó b l e w s k i, Sądowe…, s. 158 i n. 
22 Dyrektywalna koncepcja znaczenia K. Ajdukiewicza została przedstawiona w arty-

kule Język i znaczenie, który był kontynuacją tez zawartych we wcześniejszym artykule 
O znaczeniu wyrażeń. Porówn. J. M a c i a s z e k, Teoria znaczenia Ajdukiewicza i teoria 
prawdy Tarskiego, http://www.ifispan.waw.pl/studialogica/s-p-f/forum-files/Maciaszek-
tzaitpt.pdf, s. 1 i n. 

23 Porówn: A. N o w a c z y k, Dyrektywalna teoria znaczenia czyli dramat Filozofa, 
[w:] J. Pelc (red.) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza 
Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, 
Władysława Tatarkiewicza, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 2006. 

24 Jak stwierdza Jan Woleński istnieją cztery drogi przenikania filozofii do teorii prawa. 
Jako pierwszą wymienia aparat pojęciowy teoretyków, w którym część zapożyczona jest 
z dzieł filozofów. Po drugie, często teoretycy dokształcają się w środowisku filozofów. Po 
trzecie, problemy, które rozwiązują teoretycy, często wiążą się, choćby pośrednio z filozofią. 
I po czwarte, zdarza się, że teoretyk budując swoją teorię przyjmuje za szkielet określoną 
filozofię. Szerzej patrz: J. Wo l e ń s k i,iSzkoła lwowsko-warszawska a polska teoria prawa, 
Studia Prawnicze, 1985, z. 3–4, s. 287 i n. 
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czy Lang25. Z dyrektywalnej koncepcji języka Ajdukiewicza skorzystał 
w pewnym zakresie Studnicki, odnosząc się do analizy języka prawnego26. 
Jak stwierdza Woleński, to jednak Jerzy Wróblewski najszerzej skorzystał 
z teorii Ajdukiewicza27. 

Wróblewski doszedł do wniosku, iż w procesie ustalania znaczenia prob-
lem rozpoczyna się już na etapie zrozumienia samego pojęcia znaczenie. 
Ponieważ język jest pojęciem wieloznacznym, to jak się okazuje trudności 
z doborem odpowiedniej konstrukcji ustalenia znaczenia stanowią klucz do 
uzyskania poprawnego rozumienia badanego pojęcia. Wychodząc od założe-
nia, iż „...nadanie terminowi „znaczenie” w drodze arbitralnej określonego 
znaczenia i posługiwanie się tym terminem w określony sposób...”28 nie 
jest rzeczą zbyt skomplikowaną, ale nie daje zadawalających rezultatów, 
natomiast określając znaczenie „znaczenia” „...nie w drodze arbitralnej, lecz 
idąc za jakimiś bliżej niesprecyzowanymi intuicjami języka potocznego” 
(...) „...staramy się zbudować definicję analityczną terminu „znaczenie”...” 
napotyka się na zasadnicze trudności logiczne29, Wróblewski przyjmuje 
definicję znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza, która zbudowana została po 
części analitycznie, po części syntetycznie i arbitralnie30. Ajdukiewicz sta-
nął na stanowisku, iż pojęcie znaczenia ma w teorii poznania niebagatelne 
znaczenie, ale nikt nie przedstawił dotąd definicji na tyle ścisłej i ostrej by 
mogła służyć do badań nad językiem31.

Dyrektywalna koncepcja znaczenia Ajdukiewicza powstała na przeło-
mie lat dwudziestych i trzydziestych. Ajdukiewicz badania nad znaczeniem 
rozpoczął od ustalenia, czym jest rzeczywistość. Ta, w jego rozumieniu, ma 
dwa oblicza. Z jednej strony istnieje rzeczywistość, którą poznajemy dzięki 
działalności poznawczej. Z drugiej strony, Ajdukiewicz dostrzega istnienie 
rzeczywistości, która jest niezależna od nas i świata zewnętrznego. Najlep-
szą drogą do poznania rzeczywistości, przyjmując w dowodzeniu metodę 
antyirracjonalistyczną32, jest poznanie prawdy za pomocą „dyrektywalnej 

25 Szerzej patrz: J. Wo l e ń s k i, op. cit, s. 295 i n. 
26 Ibidem, s. 298.
27 Ibidem, s. 298.
28 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia…, s. 16.
29 Ibidem, s. 16.
30 K. A j d u k i e w i c z, Język i znaczenie, [w:] Język i poznanie, Warszawa 1985, 

s. 145.
31 Ibidem, s. 145.
32 K. Ajdukiewicz w dowodzeniu swoich tez korzystał z metody zwanej „antyirra-

cjonalizmem”. Termin ten stanowił jego własną innowację. Natomiast podejmując próby 
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koncepcji znaczenia”33. Istnieje, bowiem w rzeczywistości tylko to, co może 
być przedmiotem przeżywania przez dany podmiot34. Poszukując obrazu 
rzeczywistości Ajdukiewicz postawił sobie założenie o następującej treści: 
skoro nie istnieje nic, o czym możemy powiedzieć, że „istnieje” w dosłow-
nym sensie, to czy istnieje obiektywna jedna rzeczywistość, a jeśli tak, to 
jak odnaleźć sens znaczenia35. Odpowiadając na to pytanie doszedł do twier-
dzenia, iż poznanie znaczenia może odbywać się tylko poprzez odszukanie 
prawidłowego znaczenia w samym języku. Efektem zaś takiego podejścia 
staje się konieczność relatywizacji znaczenia do ustalonego języka36. Tak 
też przyjmuje w swoich założeniach Wróblewski, twierdząc, iż „Jeżeli 
więc za zadanie wykładni uznamy ustalenie znaczenia norm zawartych 
w obowiązujących przepisach prawnych (…) zastanawiając się wstępnie 
nad zagadnieniami znaczenia, trzeba najsilniej podkreślić tę relatywizację 
znaczeń do określonego języka”37. 

Definicja znaczenia doprowadza Ajdukiewicza do koncepcji, która nosi 
miano „radykalnego konwencjonalizmu”, którego główna teza brzmi: „Do 
jednoznacznej charakterystyki języka należy więc podanie przyporządko-
wania pomiędzy jego dźwiękami (czy też znakami pisanymi lub tp.) a ich 
znaczeniem”38. Przyporządkowanie dźwięku do określonego słowa czy 
wyrażenia językowego jest w pełni prawidłowe po dokonaniu trzech za-
biegów. Pierwszy polega na ustaleniu znaczenia danego przedmiotu, drugi 
- utożsamieniu treści nazwy badanej. Po dokonaniu tych zabiegów dokonuje 
się procesu ostatecznego ustalenia znaczenia badanego wyrażenia, czyli na-
kierowania pewnego rodzaju myśli a tym wyrażeniem39. Narzędziem do tego 
służącym są właśnie dyrektywy znaczeniowe, ponieważ to one naprowadzają 

zdefiniowania roli języka w odniesieniu do teorii poznania stosował czystą epistemologię 
semantyczną.

33 K. A j d u k i e w i c z, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka, 
Warszawa 1983, s. 116 i n.

34 Ibidem, s. 116 i n.
35 Omawiając problematykę związaną z językowym poznaniem rzeczywistości na-

leży skonstatować, że język, a zawężając, aparatura pojęciowa danego języka, zdaniem 
Ajdukiewicza, tworzy cały nasz obraz świata, to znaczy „póki ktoś posługuje się pewną 
określoną aparaturą pojęciową, póty dane doświadczenia zmuszają go do uznania pewnych 
sądów”. 

36 K. Ajdukiewicz nie zajmował się problematyką „istnienia”, ale wyciągał wnioski 
o istnieniu z wniosków dotyczących poznania. 

37 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia …, s. 15.
38 K. A j d u k i e w i c z, Język…, s. 149.
39 Ibidem, s. 150.
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myśli na znaczenia. Są pewnego rodzaju znakami drogowymi w drodze do 
poznania znaczenia wyrażenia. W swoich badaniach Wróblewski, kierując 
się tezami Ajdukiewicza, również przedstawia pogląd, według którego 
„Język, ze względu, na który rozpatrujemy znaczenie jakichś zwrotów, jest 
scharakteryzowany przez swój słownik, reguły syntaktyczne i dyrektywy 
sensu ustalające warunki, w jakich uznaje się określone zwroty”40. 

Pojęcie znaczenia Ajdukiewicz redukuje do przekonań uzyskanych na 
podstawie określonych motywów (inne przekonania lub wrażenia zmysło-
we)41. Co ważne, koncepcja znaczenia dotyczy jedynie języków zamkniętych 
i spójnych42. Przy czym język spójny to taki, w którym każde dwa jego 
wyrażenia są ze sobą bezpośrednio lub pośrednio powiązane znaczeniowo. 
Język jest zamknięty, gdy wszystkie możliwe pozycje znaczeniowe są w nim 
zamknięte. „Nazywamy język otwartym, jeśli istnieje inny język zawierający 
wszystkie wyrażenia pierwszego i nadający im to samo znaczenie, które 
mają w pierwszym, w którym jednakże występują także wyrażenia, niewy-
stępujące w pierwszym języku ani co do postaci swej, ani co do znaczenia, 
przy czym z wyrażeń tych, co najmniej jedno jest bezpośrednio znaczeniowo 
związane z jakimś wyrażeniem występującym także w pierwszym języku”43. 
Język, który nie jest otwarty jest językiem zamkniętym. Do języka otwartego 
można dodawać nowe wyrażenia, co prowadzi do niespójności w języku 
zamkniętym. Tylko języki spójne i zamknięte są, zdaniem Ajdukiewicza, 
językami w pełnym tego słowa znaczeniu. Ajdukiewicz zakładał bowiem, 
że na konstytutywną charakterystykę danego języka składają się (poza słow-
nikiem i regułami składni) tylko reguły sensu – dyrektywy znaczeniowe, 
które zakazują odrzucania albo obligują do uznania zdań bezwarunkowo 
albo warunkowo44. 

Wróblewski przyjmuje koncepcję Ajdukiewicza i zgadza się z nim, pod-
kreślając, iż „Punktem wyjścia dla rozróżnienia kategorii semantycznych 
jest pojęcie sensu”45. 

40 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia…, s. 17.
41 porówn. A. n o w a c z y k, op. cit., s. 27 i n.
42 Tworząc koncepcje znaczenia Ajdukiewicz nawiązuje do teorii sensu Fregego. Ten 

zaś znany jest głównie z rozróżnienia na sens (Sinn) i odniesienie (Bedeutung), porówn. 
J. M a c i a s z e k, op. cit., s. 3 i n. 

43 K. A j d u k i e w i c z, Język…, s. 177.
44 Zdaniem J. Woleńskiego, istnienie dyrektyw sensu warunkuje znaczenie, w ode-

rwaniu od znaczenia psychologicznego. Dyrektywy zaś nakazują uznawanie zdań. Patrz: 
J. Wo l e ń s k i, Szkoła…, s. 296.

45 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia…, 16.
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Obaj przyjmują, iż językiem rządzą pewne reguły (odmienne od reguł 
fonetycznych czy gramatycznych), na mocy których nie można odmówić 
„uznania” konkretnych zdań. W tej kwestii Ajdukiewicz stawia poniższą tezę, 
iż kto „uznaje” zdanie „Jan jest starszy od Piotra”, ten na gruncie języka pol-
skiego nie może uchylić się od uznania zdania „Piotr jest młodszy od Jana”. 
Takie reguły języka Ajdukiewicz nazwał dyrektywami znaczeniowymi46 
i twierdzi, iż kto je narusza ten gwałci znaczenie wyrażeń47. Dzięki przyjętej 
przez Ajdukiewicza ogólnej definicji znaczenia można utożsamić znaczenie 
danego wyrażenia z klasą wyrażeń z nim równoznacznych. Dwa wyrażenia 
danego języka J nazywa Ajdukiewicz równoznacznymi, gdy reguły sensu 
języka J mówią o nich to samo, co oznacza, że konsekwentne i wzajemne 
zastąpienie jednego drugim w dowolnym zdaniu objętym regułami sensu 
nie zmienia zasobu dyrektyw języka J. Ponieważ każde wyrażenie należy do 
jednej i tylko jednej spośród takich klas (klas abstrakcji), wszystkie wyraże-
nia są na mocy przyjętej definicji jednoznaczne, czyli mają ściśle określone 
znaczenie, niezależnie od tego, co i jak wiele mówią o nich reguły sensu. 
Jednoznacznie określone znaczenie mają nawet te wyrażenia, o których 
reguły sensu niczego nie mówią, ponieważ nie występują one w zdaniach 
objętych regułami sensu w sposób istotny (oczywiście wszystkie takie 
wyrażenia, o ile należą do tej samej kategorii syntaktycznej, mają to samo 
znaczenie). Zatem ściśle określone znaczenia mają wyrażenia dowolnych 
języków, zarówno empirycznych jak i dyskursywnych, chociaż te ostatnie to 
języki „czystej logiki i czystej matematyki”, czyli języki teorii uchodzących 
za niezinterpretowane. We wcześniejszej rozprawie O pojęciu dowodu Aj-
dukiewicz z naciskiem stwierdzał, że symbole występujące w aksjomatach 
takich teorii są pozbawione wszelkiego znaczenia; teraz przypisuje im pewien 
sens, w dodatku jednoznacznie określony, chociaż nie jest to sens empiryczny 
(taki mogłyby im zapewnić tylko reguły empiryczne). Co ważniejsze, każda 
dyrektywa znaczeniowa określa pewną relację i pole tej relacji, przy czym 
warunkiem sine qua non dla tej koncepcji jest zakres danej dyrektywy. Dla 
dyrektywy aksjomatycznej zakresem będzie klasa zdań, których uznania 
domaga się ta dyrektywa. Dla dyrektywy dedukcyjnej zakresem będzie 
uporządkowana para zdań, jeśli pomiędzy nią zachodzi relacja wyznaczona 
przez tą dyrektywę. I wreszcie, zakresem dla dyrektywy empirycznej bę-

46 Zatem na znaczenie wyrażeń wskazują znaczeniowe dyrektywy języka i wymienia 
ich kilka rodzajów: aksjomatyczne dyrektywy znaczeniowe, dedukcyjne dyrektywy zna-
czeniowe oraz empiryczne dyrektywy znaczeniowe. 

47 A. J e d y n a k, op. cit., s. 26. 
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dzie para danych zmysłowych i zdania o ile zachodzi między nimi relacja 
wskazana w dyrektywie48. 

Wróblewski przyjmuje koncepcję dyrektyw sensu z kilkoma odrębnymi 
założeniami. Ajdukiewicz wyróżnia trzy rodzaje dyrektyw uznaniowych 
zdania (dyrektyw znaczeniowych) i dzieli je na: aksjomatyczne, dedukcyjne 
i empiryczne, gdzie pierwsze żądają bezwarunkowego uznania pewnych 
zdań za zdania języka, np. „A jest A”, o  ile używa słowa „jest” w tym zna-
czeniu, jakie przypisuje mu język polski. Dyrektywy dedukcyjne wymagają 
uznania na podstawie innych wcześniej uznanych zdań, np. na podstawie 
reguły odrywania, typu „B=A”, na podstawie odwołania do innego zdania, 
typu „A=B”. Trzecie – dyrektywy empiryczne – postulują uznanie pew-
nych zdań, w przypadku zaistnienia pewnych sytuacji empirycznych. Na 
przykład49, należy uznać zdanie „grzmi”, gdy doświadczyliśmy takiego 
stanu rzeczy. Każda dyrektywa znaczeniowa odnosi się do pewnej relacji. 
Zakresem aksjomatycznej dyrektywy znaczeniowej będzie klasa zdań, któ-
rych uznania domaga się dyrektywa. Zakresem dla dedukcyjnej dyrektywy 
będzie uporządkowana para zdań pod warunkiem, że pomiędzy członami 
tej pary zachodzi relacja wyznaczona przez daną dyrektywę. Odnosząc 
się do zakresu dyrektyw empirycznych należy stwierdzić, iż zakres będzie 
składał się z dziedziny, którym będzie zbiór danych zmysłowych, a prze-
ciwdziedziną zbiór zdań50. Wróblewski nie przyjmuje całkowicie w swojej 
teorii tego podziału, bowiem uważa, iż empiryczne dyrektywy sensu nie 
wyczerpują wszystkich dyrektyw sensu51. Dyrektywy sensu, które wyróżnia 
Wróblewski nie są skatalogowane, gdyż „W rozmaitych rodzajach języka 
spotykamy różne rodzaje dyrektyw sensu – w języku potocznym i językach 
nauk empirycznych występują wszystkie rodzaje dyrektyw”52. Oczywiście, 
ta teza ma poniekąd źródło w koncepcji Ajdukiewicza, w części odnoszącej 
się do relacji dyrektyw sensu do języka. Ajdukiewicz zakłada, iż dyrektywy 
aksjomatyczne i dedukcyjne odnoszą się do tak zwanego języka dyskursyw-
nego, dyrektywy empiryczne − do języka empirycznego53. 

Przenosząc teorię Ajdukiewicza na teorię wykładni prawa Wróblewski 
stawia sobie pytanie, „czy i w jakim stopniu dyrektywy sensu wiążą się 

48 Por. J. Wo l e ń s k i, Filozoficzna..., s. 188.
49 Ibidem, s. 296.
50 Ibidem, s. 188 i n.
51 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia..., s. 17.
52 Ibidem, s. 17.
53 Porówn. J. Wo l e ń s k i, op. cit., s. 296.; A. J e d y n a k, op. cit., s. 26.
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z dziedziną norm?”. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie rozpoczyna 
wywód od zbadania sensowności norm, wszak to do nich będzie miała 
zastosowanie koncepcja znaczenia. Dokonuje zabiegu sklasyfikowania 
kategorii semantycznych zwrotów, do których można zastosować określe-
nie „sensowności”, przechodząc następnie do porównania ich z normami i 
zbadania „sensowności” norm54. Analizując pierwszą kategorię semantyczną 
jaką będzie zdanie, poszukuje odpowiedzi na pytanie „…czy norma jest 
zwrotem, który może być prawdziwy albo fałszywy”, operując logiczną 
koncepcją zdania55. W toku badań dochodzi do wniosku, iż „…normy są 
zwrotami mającymi sens, ale w innym rozumieniu niż te wypowiedzi, dla 
których można podać dyrektywy prawdziwości czy fałszywości”56. Bada-
jąc relację kolejnej kategorii semantycznej, nazwy do normy, Wróblewski 
dochodzi do wniosku, iż istnieją dwa rodzaje nazw. Wyróżnia nazwy, 
które poprzez logikę zostały zaliczone do „kategorii nazw” oraz „nazwy 
normatywne”, występujące w normach i wymagające specjalnych dyrek-
tyw sensu57. Zdaniem Wróblewskiego „nazwy normatywne” nie posiadają 
określonego znaczenia, gdyż nie da się ustalić za pomocą dyrektyw sensu, 
pochodzących z języka potocznego, znaczeń znajdujących się w pewnej 
izolacji. Ich zakres jest za szeroki, tak jak w przypadku pojęć: „obowiązek” 
czy „uprawnienie”58, a co się z tym wiąże, nie można zbadać ich znaczenia 
za pomocą dyrektyw sensu. Ostatnią kategorią semantyczną jest grupa 
zwrotów, zwana „zwrotami o normach”. Zdaniem Wróblewskiego jest to 
jedyny rodzaj wypowiedzi normatywnych, co do których można stosować 
językowe dyrektywy sensu59. 

Dyrektywy sensu, czy to w teorii wykładni Wróblewskiego, czy koncep-
cji znaczenia Ajdukiewicza, mają stanowić pomocne narzędzie w ustalaniu 
„prawdy”. Prawdy, która będzie u Ajdukiewicza uznaniem znaczenia60, 

54 J. Wo l e ń s k i, op. cit., s. 298.
55 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia..., s. 19. 
56 Ibidem, s. 20.
57 Ibidem, s. 22.
58 Tu Wróblewski dokonuje podziału na nazwy proste i złożone. Dyrektywy sensu, jego 

zdaniem, można odnieść jedynie do nazw prostych. Nazwy normatywne zaś zawsze będą 
nazwami złożonymi, a co za tym idzie, będą miały znaczenie tylko w postaci rozwiniętej, 
ze względu na relację, w której skład wchodzi norma prawna. Ibidem, s. 25 i n.

59 Ibidem, s. 27
60 Dyrektywalna koncepcja znaczenia pojęcie prawdy ujmuje jako „tezy języka i uzna-

wania zdań”. Takie rozumienie wynika z przyjętej przez Ajdukiewicza teorii poznania, 
a ściślej jej tez o roli „znaczeń języka w rzeczywistości”. Zdania o istnieniu sformułowane 
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a u Wróblewskiego poprawnym rozumieniem znaczenia przepisu prawnego. 
Warunkiem zastosowania dyrektyw sensu do procesu ustalania znaczeń 
norm jest wymóg ich sformułowania w taki sposób „…aby wśród warunków 
określających potrzebę uznania odpowiedniego zwrotu istniało powołanie się 
na normę (czy normy)”61. Za najbardziej adekwatny przykład zastosowania 
dyrektyw sensu Wróblewski podaje przykład związany z sensem pojęcia „zo-
bowiązany”. Słowo to nie posiada jednoznacznego sensu, w zwrocie „Jan jest 
zobowiązany” widać jego wieloznaczność. Zatem bez stwierdzenia, do czego 
„Jan jest zobowiązany” nie sposób ustalić sensu znaczenia „zobowiązany”. 
Aby zatem, w tej sytuacji, można było odnieść się do dyrektywy sensu, ta 
musiałaby brzmieć następująco „ Jan jest zobowiązany do Z w warunkach 
W na podstawie obowiązującej normy N wtedy i tylko wtedy, gdy obowią-
zująca norma N przepisuje dla warunków W obowiązek Z dla klasy osób, do 
których należy Jan”62. Zdaniem Ajdukiewicza semiotyka przewidując taką 
sytuację ustanowiła, iż „…wnioski takie (czyli ustalenie znaczenia pojęć 
nieostrych) można wyprowadzić, ale pod warunkiem, że dla języka, którego 
się używa, sformułowane są adekwatne definicje prawdy i oznaczania. Ale 
by je skonstruować „musi logika języka operować słownikiem, w którego 
skład wchodzą nie tylko nazwy wyrażeń języka przez nią badanego, lecz 
również same wyrażenia tego języka”; innymi słowy, „logika języka może 
skonstruować adekwatną definicję prawdy i oznaczania pod tym tylko wa-
runkiem, że metajęzyk, którym logika języka operuje, obejmuje jako swą 
część język przedmiotowy”63.

Ponieważ norma nie może być poddawana analizie w oparciu o kryteria 
logiczne prawdziwości czy fałszywości, Wróblewski stawia tezę, że istnieją 
tak zwane „dyrektywy normatywne”. Stąd też, wyodrębnienie odpowiedniej 
dyrektywy dla poszczególnych norm będzie kluczem do zbadania czy te 
normy stanowią wyrażenia sensowne w danym języku. Taka normatywna 
dyrektywa sensu brzmi następująco „każdy kto używa normy będącej pod-

są zawsze w jakimś języku, którego rezultaty trzeba respektować przy uznawaniu tych zdań. 
Językiem zaś, dla tego wybitnego umysłu jest twór jednoznacznie scharakteryzowany skła-
dniowo i znaczeniowo i nie jest to język etniczny. Porówn.: J. Wo l e ń s k i, Filozoficzna 
szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 233.

61 J. W r ó b l e w s k i, Zagadnienia..., s. 21.
62 Ibidem, s. 22.
63 „ W przeciwieństwie do neopozytywistów nie próbował budować czysto syntaktycz-

nej teorii języka, lecz sięgał także do pojęć pragmatycznych. Od E. husserla przejął teorię 
intencji znaczeniowej, scalającej w jedno przeżycie myśl o znaku i myśl o przedmiocie 
przezeń oznaczanym”. K. A j d u k i e w i c z, Język…, s. 108.



 TEORIA WyKŁADNI PRAWA JERZEGO WRÓBLEWSKIEGO...  205

stawieniem stałych zamiast zmiennych w podanej formule, musi uznawać 
tę normę za spełnioną wtedy i tylko wtedy, gdy w określonych warunkach 
określona osoba zachowa się w wyznaczony przez tę normę sposób”64.

Jak zauważył Woleński, ustalenia terminologiczne poczynione przez 
Ajdukiewicza miały posłużyć do zbudowania dyrektywalnej koncepcji ję-
zyka. Ta została silnie skrytykowana przez Tarskiego, który zarzucił jej, iż 
„z definicji znaczenia nie wynika, że wyrażenia równoznaczne nie różnią się 
denotacją”. Krytyczne spojrzenie Tarskiego spowodowało, że Ajdukiewicz 
porzucił na zawsze swoją koncepcję znaczenia wyrażeń. 

Jednak Wróblewski, w przeciwieństwie do Tarskiego, odnalazł pozy-
tywne aspekty ogólnie określonej koncepcji znaczenia i zastosował ją do 
swojej teorii wykładni.

Teoria wykładni Jerzego Wróblewskiego udowadnia, iż zwrot językowy 
jest racjonalny tylko wówczas, gdy proces ustalenia jego poprawnego rozu-
mienia spełnia wszystkie kryteria poprawnego rozumowania. Pod wpływem 
dyrektywalnej koncepcji znaczenia Ajdukiewicza powstały również inne, 
istotne dla procesu poprawnej wykładni prawa, zasady. Pierwsza brzmi, iż 
wykładnia prawa jest procesem logicznym i w oparciu o taki proces należy 
jej dokonywać, druga, że wykładnia prawa powinna być kierowana przez 
dyrektywy interpretacyjne, które traktowane są, jako reguły racjonalnego 
zachowania interpretatora, i trzecia głosząca, iż wykładnia prawa powinna 
być procesem racjonalnym, dzięki czemu wszelkie decyzje interpretacyjne 
posiadają wysoki stopień pewności prawa65. 

Teoria wykładni Jerzego Wróblewskiego bezsprzecznie oparta jest 
o dyrektywalną koncepcję znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza, co czyni 
ją, moim zdaniem, jeszcze bardziej atrakcyjną i słuszną, gdyż opartą o silne 
podstawy logiczno-filozoficzne.
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Anna Tomza

LA THÉORIE DE L’INTERPRÉTATION DU DROIT  
DE JERZY WRÓBLEWSKI ET LA CONCEPTION DIRECTIVALE  

DU SENS DE KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ

(Résumé)

Actuellement la théorie du droit s’occupe du problème de l’interprétation du droit 
convenable. A partir  du changement de  l’objet de la philosophie, la langue et le sens sont 
les objets des recherches. Jerzy Wróblewski  crée la théorie de l’interprétation du droit qui 
concerne le problème en question. Donc, il utilise dans sa théorie la conception du sens de 
Kazimierz Ajdukiewicz, celle-ci ayant le caractère philosophique. Ajdukiewicz est d’avis qu’ 
on peut connaître la réalité seulement avec la langue. D’après la conception d’Ajdukiewicz 
il faut utiliser des directives du sens pour constater le sens au niveau logique. A la base de 
cette conception, Wróblewski crée des directives normatives pour constater le sens de la 
réglementation. 


