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Argumentacja perswazyjna jako technika społeczna 
w polityce prawa

1. Polityka prawa1 i kontrola społeczna

Prawo i jego rola w procesach integracji lub dezintegracji społecznej, po−
strzeganych w kontekście wytwarzania ładu społecznego, było i jest
źródłem refleksji nad zachodzącymi od połowy XIX wieku do czasów obec−
nych procesami wielkiej zmiany społecznej.

Nastał wiek „nowo−społeczeństw” przechodzących od feudalizmu do
kapitalizmu, od kapitalizmu do komunizmu i znów powracających do kapi−
talizmu lub dających się podciągnąć, pod któryś z „izmów”, tak obficie ro−
dzących się w XX wieku. Ubiegłe stulecie przyniosło także umasowienie
kultury, mediów, nauki dzięki postępowi technicznemu, technologiom in−
formatycznym, znoszeniu barier komunikacyjnych. Dążność społeczeństw
do jednoczenia osiągnęła rozmaite skale. Wspólne idee, wartości łączą ma−
sy w twory typu: społeczeństwo globalne, społeczeństwo europejskie.
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1 Zob. A. Podgórecki, Zarys socjologii prawa, Warszawa 1971, s. 441–473; A. Pod−

górecki, Założenia polityki prawa, Warszawa 1957.



Zmiany w strukturze własności, sposobie produkcji, organizacji czasu
i przestrzeni, zarządzanie wielkimi, wyemancypowanymi politycznie masa−
mi, rodziły pytania, co w życiu zbiorowym się zmieniło. Dostrzeżono, że
częścią wspólną tych zmian były zmiany w sposobach regulacji ludzkich
zachowań2.

Prawo jako zespół reguł (norm) postępowania ludzi jest regulatorem za−
chowań się poszczególnych osób i grup społecznych. Wyznacza struktury
organizacyjne grupy państwowej, wyznacza reguły dokonywania określo−
nych czynności konwencjonalnych, takich jak np. tworzenie norm praw−
nych i ich stosowanie, wreszcie wyznacza nakazy lub zakazy zachowań,
najczęściej odnoszących się do innych ludzi lub ich spraw. Układ organów
i instytucji oraz procedur rozstrzygania określonych spraw, a także wyzna−
czone przez owe normy zachowania podmiotów prawa, w powiązaniu z za−
chowaniami innych osób i instytucji, uznaje się za porządek prawny.

Porządek prawny istnieje w danej grupie państwowej obok innych po−
rządków normatywnych, np. moralnych, obyczajowych. Wyróżnia go wy−
soki stopień sformalizowania, zewnętrzny charakter (istnienie i przestrzega−
nie norm nie jest zależne od tego, czy poszczególni ludzie tego chcą, czy
nie), a państwo chroni (sankcjonuje) ów postulowany stan.

Obowiązywanie w danej społeczności określonych norm postępowania
kreuje w niej pewien stan faktyczny, zbliżony w większym lub mniejszym
stopniu lub odbiegający od ukształtowanego porządku prawnego. Jeżeli w da−
nej społeczności jej członkowie respektują normy postępowania uznane za
obowiązujące, to stan taki nazywamy ładem społecznym. Ład społeczny jest
zatem pewnym stanem stosunków społecznych w grupie, powstającym w na−
stępstwie respektowania w tej grupie określonych norm postępowania, między
innymi norm prawnych. System prawa może sprzyjać osiąganiu określonego
ładu społecznego, współtworzyć go lub może ład naruszać, niszczyć, jeżeli za−
wiera normy kolidujące z innymi doniosłymi społecznie normami postępowa−
nia3. Prawo staje się w ten sposób swoistym elementem kontroli społecznej, ro−
zumianej dwojako – po pierwsze sprawdza, czy dane postępowanie jest zgod−
ne z postulowanym systemem normatywnym, po drugie podejmuje próby
wpływania na ludzi po to, aby możliwie rzadko standardy te naruszali4.
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2 K. Frieske, Socjologia prawa, Warszawa–Poznań 2001, s. 123.
3 Zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Poznań 1997.
4 Zob. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 135 i n.



Szersze rozumienie kontroli społecznej mówi nam o różnych mechani−
zmach wymuszania konformizmu, o czynnikach, które kształtują zachowa−
nie w sposób społecznie pożądany, o wpływach, jakie grupa społeczna wy−
wiera na swoich członków w kierunku respektowania zachowań przypisa−
ne przez normy ogólne. Często kontrolę społeczną utożsamia się z ogółem
społecznych reguł i zakazów, czynników, które przyczyniają się do utrzy−
mania porządku społecznego, jako normatywnie ukierunkowanego wpływu
środowiska społecznego5.

Prawo tym różni się od innych narzędzi służących podobnemu celowi,
że łączy się z nim monopol na stosowanie przymusu. Mamy tu do czynie−
nia ze specyficzną konstrukcją, dającą się opisać w schemacie: podmiot
A wpływa na podmiot B za pomocą lub za pośrednictwem rozmaitych in−
stytucji systemu prawnego, które mają monopol na stosowanie przymusu.

Prawo ujęte w ten sposób traktowane jest jako instrument sterowania
procesami społecznymi, instrument polityki społecznej. Perspektywa socjo−
techniczna w pojmowaniu oraz stanowieniu i stosowaniu prawa (wywodzą−
ca się z prakseologicznego podejścia do norm społecznych) upatruje w pra−
wie mniej lub bardziej sprawne narzędzie realizacji różnorodnych celów
państwowych. Takie celowościowe ujęcie prawa może mieć swoje dwie
odmiany: „1) Prawo ma charakter instrumentalny w tym znaczeniu, że nor−
my i przepisy prawne interpretowane są jako wskazówki instrumentalne
lub celowościowe. W myśl tej interpretacji normy i zasady prawne są dy−
rektywami wskazującymi podmiotom tworzącym i stosującym prawo oraz
adresatom prawa, co mogą lub powinni czynić, jeśli chcą zrealizować pew−
ne stany rzeczy wyróżnione przez prawo lub czego czynić nie powinni, je−
żeli chcą uniknąć pewnych niekorzystnych stanów rzeczy lub sytuacji. [...]
2) Prawo ma charakter instrumentalny w tym znaczeniu, że normy i insty−
tucje prawne są lub mogą być używane przez podmioty tworzące i stosują−
ce prawo oraz przez innych adresatów prawa do realizowania różnych ce−
lów (w szczególności do zabezpieczania interesów indywidualnych i grupo−
wych). Koncepcja ta nie zakłada redukcji norm prawnych do dyrektyw in−
strumentalnych. W myśl tego poglądu normy prawne są wypowiedziami
formułującymi wzory powinnego zachowania się adresatów (lub postulo−
wanych stanów rzeczy), nieredukowalne do dyrektyw instrumentalnych,
lecz podlegające ocenom i uzasadnieniom instrumentalnym, celowościo−
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wym i aksjologicznym, a także uzasadnieniu tetycznemu (relatywizacja sy−
stemowa)”6.

Prawo pozostaje w ten sposób w ścisłym związku z pojęciem władzy,
a dynamika zmian społecznych ujmowana jest jako efekt świadomego od−
działywania na społeczeństwo za pomocą prawa. Prawo steruje społeczeń−
stwem przez organy państwowe zgodnie z celami różnie oznaczonych grup
społecznych (np. klas rządzących, elit politycznych)7. Sprawni technokraci,
oświecone i postępowe elity znają klucz do poznania obiektywnych praw
rozwoju, postępu i według tych prawideł tworzą postulowany ład.

Taki pogląd na prawo budzi wiele emocji, jest przedmiotem wielostron−
nej krytyki8. W szczególności w zakresie określenia możliwych i dopu−
szczalnych moralnie granic instrumentalizacji prawa. Wiąże się także tą
koncepcję z państwem totalitarnym oraz podkreśla, że w ustrojach demo−
kratycznych, w państwie prawa niedopuszczalne jest instrumentalne posłu−
giwanie się prawem, że prawo powinno mieć charakter autonomiczny. Bro−
nić się przed tymi zarzutami można podkreślając, że wizje prawa instrumen−
talnego lub nieinstrumentalnego nie muszą się koniecznie wiązać z określo−
ną formą ustroju. Podejścia owe nie wykluczają się wzajemnie, patrzą jedy−
nie odmiennie na funkcje prawa oraz sposoby wywierania przez nie wpły−
wu na rozwój społeczny9.
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6 W. Lang, Instrumentalne pojmowanie prawa a państwo prawa, „Państwo i Prawo”

1991, z. 12, s. 3–4.
7 L. Morawski, Dwa podejścia do prawa – kilka uwag, (w:) Prawo i prawoznawstwo wo−

bec zmian społecznych, red. H. Rot, Wrocław 1990, s. 93.
8 Podkreśla się jednostronność, zbytnie uproszczenie takiego ujęcia prawa, pomijające

istotne związki pomiędzy prawem a dynamiką zmian społecznych. Do tego rodzaju opraco−

wań można zaliczyć np. niektóre prace L. Morawskiego m.in. Prawo jako technika społecz−
na – problemy aksjologiczne, „Colloquia Communia” 6/41/1988 – 1/42/1989, Spór o model
polityki prawa – ujęcie systemowe, „Państwo i Prawo” 1992, z. 9, Instrumentalizacja prawa
(Zarys problemu), „Państwo i Prawo” 1993, z. 6 oraz G. Skąpskiej m.in. Prawo a dynamika
społecznych przemian, Kraków 1991, Społeczna podmiotowość, ochronna funkcja prawa,
autonomia prawa – trzy warunki demokratycznych przemian, (w:) Filozofia prawa a two−
rzenie i stosowanie prawa, red. B. Czech, Katowice 1992. G. Skąpska pisze: „Przebieg prze−

mian warunkowany jest przez społeczne ideały i wartości oraz poziom społecznej aktywno−

ści z jednej strony, oraz możliwości dokonania przemian stwarzane przez samo prawo, po−

przez ‘otwarcie się’ systemu prawa na zróżnicowane i dynamiczne interesy i wartości spo−

łeczne”, ibidem, s. 11.
9 L. Morawski, Dwa podejścia do prawa..., op. cit., s. 94.



Prawo jako narzędzie realizowania przez prawodawcę określonej polity−
ki społecznej jest formą kontroli społecznej, ale wszakże nie każde prawo
jest formą sterowania ludzkimi zachowaniami, a również nie każda forma
sterowania przez prawo musi być uznana za przejaw jego instrumentaliza−
cji10. 

Uznając prawo za narzędzie tzw. inżynierii społecznej, właściwe orga−
ny państwowe posługują się nim usiłując wpływać na świadomość oraz po−
stawy ludzi11. Zabiegi te w dużym stopniu opierają się na metodzie prób
i błędów. Owocuje to nieustannymi nowelizacjami podstawowych niekie−
dy aktów prawotwórczych. Przecenia się lub niedocenia regulacji prawnej
określonych zachowań ludzi. Ustanawia się sankcje łagodne lub zbyt suro−
we. Rozszerza się regulację nakazowo−zakazową kosztem norm prawa cy−
wilnego12.

Jednym z działów prawa, w którym każdocześnie można dostrzec testo−
wanie recept socjotechnicznych, dyrektyw racjonalnej przemiany życia spo−
łecznego, jest prawo karne13. Tak jak każda inna dziedzina prawa, prawo
karne jest związane z ustrojem społeczno−politycznym. Przejście od pań−
stwa socjalizmu do modelu kapitalizmu doprowadziło do gruntownego
przemodelowania wartości, idei oraz norm postępowania. Nowa siła panu−
jąca realizuje swoją politykę, a prawo karne jest wyrazem woli owej siły.
W związku z tym, że prawo jest stanowione (lub sankcjonowane) w celu
wywołania określonych, pożądanych przez państwo skutków społecznych,
osiągnięcie tego celu jest możliwe, jeżeli ludzie zachowują się zgodnie
z wzorami postępowania zawartymi w normach prawnych. Im bardziej za−
chowania ludzi odpowiadają wzorom postępowania zawartym w normach
prawa obowiązującego, tym wyższy jest stopień realizacji celu prawa.

203

10 Zob. J. Górski, Organizacyjna funkcja prawa a procesy sterowania i samosterowania,
(w:) Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska i in., Kraków 1992, s. 115–124.

11 Zob. M. Borucka−Arctowa, O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1997.
12 Zob. A. Podgórecki i in., Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie, Warszawa 1970,

s. 18 i n.
13 Przez prawo karne, na potrzeby niniejszej pracy, będziemy rozumieć (w szerokim zna−

czeniu) przepisy prawne regulujące stosowanie środków przymusowej reakcji państwowej

(sankcji) na antyspołeczne zachowania, zabronione przez prawo pod groźbą tych środków.

Przez „stosowanie” rozumie się tutaj zarówno wymierzanie, jak i wykonanie oraz ewentual−

ne zmiany treści owych środków. Przedmiot rozważań będzie więc obejmował prawo karne

materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.



We współczesnych społeczeństwach najczęściej przyjmuje się, iż prawo
to rezultat mniej lub bardziej racjonalnego, zbiorowego namysłu, za wyraz
„woli ustawodawcy”, który „tworzy” przepisy prawne, „powołuje” do życia
instytucje stosujące te przepisy itp. Nieustannie bronią tego poglądu co−
dzienne sprawozdania z obrad parlamentarnych, informuje się społeczeń−
stwo, jakie projekty ustaw były dyskutowane w komisji sejmowej, czy
odbyło się pierwsze, czy drugie czytanie.

2. Prawo karne w perspektywie socjotechnicznego operowania 
normami

Powstaje jednak pytanie, czy ustawodawca każdorazowo ma rzeczywi−
stą swobodę w kształtowaniu rozmaitych przepisów prawa, jak daleko się−
ga arbitralność jego decyzji14. Już sam ustrój demokratyczny wprowadza
prawne ograniczenia, związane chociażby z procedurą uchwalania ustaw,
które z założenia są rezultatem politycznego kompromisu, ścieraniem róż−
norodnych poglądów.

Prawo karne wkracza w życie społeczne z najostrzejszą formą przymu−
su w postaci kary lub sankcji, aby chronić pewne wartości, które społeczeń−
stwo zorganizowane w państwo uznaje za najważniejsze dla swojego bytu,
na tyle, aby strzec je za pomocą tak ostrych środków posłuchu. Dlatego każ−
da norma prawa karnego musi nieść ze sobą szczególne, paradoksalne uza−
sadnienie: ograniczając podmiot A, czynimy go bardziej wolnym, podmiot
A żyjąc w zgodzie z postulowanym schematem przyczynia się do budowy
ładu społecznego, zaś odchodząc od wzoru postępowania naraża się na kon−
sekwencje nałożenia i wykonania sankcji w prawie wskazanej.

Należałoby się zastanowić, kto w tej grze o ład społeczny za pomocą
prawa karnego jest sternikiem, sprawcą? Kto obrabia materiał, z którego po−
wstaje wytwór pod jakimś względem taki, jaki życzył sobie tego twórca?
A także, jakie metody kształtowania są stosowane i czy są skuteczne? Kto
zadaje pytania, czy karać surowo czy łagodnie, a kto udziela odpowiedzi?
Jakie recepty mają największy posłuch? Wreszcie, czy samo tworzywo pod−
daje się obróbce, czy jest kształtowalne przez narzędzie, jakim jest prawo
karne?
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Dalsze wywody będą próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Obszar
rozważań z jednej strony, a ograniczona objętość artykułu z drugiej, po−
zwalają zasygnalizować jedynie pewne zagadnienia, które w szerszym uję−
ciu staną się przedmiotem pracy doktorskiej autorki.

3. Techniki bezpośrednie15 w kształtowaniu świadomości prawnej 
społeczeństwa

Każde sterowanie zespołem ludzkim jest tym bardziej skuteczne, im bar−
dziej poszczególna jednostka jest przekonana o konieczności osiągnięcia
celu postulowanego przez ośrodek sterujący oraz o sensowności prowadzo−
nych zasad określających dobór środków16.

Człowiek przez całe swoje życie jest przez kogoś przekonywany, a tak−
że musi przekonywać innych do swoich racji. Procesy „urabiania” zachodzą
w domu, szkole, pracy, towarzystwie, mediach. Przedstawiciele pewnych
zawodów trudnią się przekonywaniem z samej natury wykonywanej pracy:
parlamentarzyści, sędziowie, adwokaci, działacze polityczni, propagandy−
ści, handlowcy, dziennikarze. Praktyczne wykorzystanie tej sztuki jest
wszechobecne, a jej taktyczny wachlarz możliwości otwiera perspektywy
dokonania pożądanych zmian. Wykorzystuje się tutaj język jako swoisty
nośnik oddziałujący na umysł i intelekt, a także na emocje lub uczucia. Róż−
norakie formy przekonywania słowem mają wielkie znaczenie w kształto−
waniu światopoglądów, a rewolucje ustrojowo−kulturowe poparte odpo−
wiednim przekonywaniem mogą przyspieszyć proces zmian świadomości
społecznej.

Dlatego też tematyką szczególnie popularną jest obecnie kwestia „bez−
pieczeństwa” oraz „przestępczości”. Rozkwitowi sporów toczących się na
tle tych dwóch pojęć sprzyja proces transformacji ustrojowych zapoczątko−
wanych rokiem 1989, a także czekających nas przemian związanych
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nastał czas demokracji,
w której konkurujące ze sobą elity polityczne walczą o „masowego obywa−
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s. 347–483.
16 Cz. Czapów, A. Podgórecki, Socjotechnika – podstawowe pojęcia i problemy, (w:) So−

cjotechnika. Style działania, red. A. Podgórecki, Warszawa 1972, s. 26.



tela”, a każda z nich pretenduje do objęcia władzy, aby móc realizować
swoją, jedynie słuszną rację.

Wszelkie zabiegi socjotechniczne są jednym ze środków walki o władzę,
jak i jednym ze sposobów jej sprawowania, utrzymywania i rozszerzania.
Dostrzegalna jest tutaj charakterystyczna relacja. Zakładając, że wszelkie
wywieranie wpływu jest naciskiem, czyli pokonywaniem oporu, to ilość
i skala działań socjotechnicznych będzie tym wyższa, im mniejsze zaufanie
społeczeństwa do władzy. Na tej podstawie można wyróżnić następujące
rodzaje wpływania na innych dla uzyskania pożądanych postaw:

1. Informowanie intencjonalne. Będą to wszelkiego rodzaju przekazy
(przemówienia, reportaże, serwisy informacyjne, raporty, referaty) ukazują−
ce rzeczywistość, pozwalające zrekonstruować świat zjawisk społecznych
i nadać im sens. Informator – nadawca przekazuje adresatowi treści: jest
tak, a tak. Wypowiedź jest odpersonalizowana, niezależna od odbiorcy.
Odbija się w niej obiektywny świat przedmiotów z jego związkami i stosun−
kami istniejącymi niezależnie od naszej świadomości.

Interesujące nas komunikaty mogą przykładowo przyjąć taki kształt:
„W Polsce w 1999 r. na 100 tys. mieszkańców przypadało około 2900 prze−
stępstw, w Niemczech było ich 8000”. „Kontrola przeprowadzona przez
Najwyższą Izbę Kontroli w 2000 r. wykazała, że 15% kontrolowanych ko−
misariatów Policji odmawia przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie”.
„Wskaźnik wykrywalności zabójstw w 1999 r. osiągnął w Polsce 85,7%”.
„W roku 1999 umorzono 71,9% spraw, w których wszczęto śledztwo lub
dochodzenie”. „W sądach rejonowych w Polsce przeciętny czas postępowa−
nia w 1999 r. wyniósł 6 miesięcy”. „31% Polaków nie czuje się bezpiecznie
w swoim miejscu zamieszkania”. „W 2000 r. koszt uwięzienia w zakładzie
jednego skazanego wynosił ponad 1600 zł miesięcznie”. „77% Polaków
w 2000 r. uważa, że w Polsce powinno się stosować karę śmierci za najcięż−
sze przestępstwa”. „0,2% Polaków uważa, że polskie sądy na ogół są zbyt
surowe, wydają zbyt wysokie wyroki”. Mogą to być także przekazy niewer−
balne: śpiący poseł podczas obrad Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego;
Violetta Villas śpiewająca dla więźniów osadzonych w Wołowie; zbroczo−
ne krwią ciało martwej kobiety; dziecko bawiące się pistoletem; dwóch
mężczyzn strzelających do siebie; samolot uderzający w wieżowiec.

Zróżnicowanie owych komunikatów pod względem: a) prawdziwości
treści relacjonowanych (prawda, półprawda, fałsz); b) stopnia ogólności re−
lacji; c) kompozycji relacji; d) możności skonfrontowania wiedzy odbiorcy
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z treścią przekazu; stwarza potrzebę interpretacji rzeczywistości, w której
„ludzie swymi zachowaniami się zaświadczają o swoich dążeniach i nasta−
wieniach oraz o swoich wyobrażeniach i przekonaniach”17. Znając zasady
dotyczące selekcji, kompozycji materiału, źródeł przekazu, cech odbiorcy
można „oświecać” swego adresata, uczyć „schematów pojmowania rzeczy−
wistości oraz schematów czynienia użytków z tego pojmowania”18, tym sa−
mym dostosowywać go do postulowanego kształtu świadomości zbiorowej.
Korzystając z tego, że istnieje wiele sytuacji, w których ludzie dostosowu−
ją się do zachowania innych, ponieważ ich zachowanie jest dla nich jedyną
wskazówką co do właściwego sposobu działania, można nimi świadomie
kierować, dostarczając im wartościującej informacji, pozwalającej ustalić,
czego się od nich oczekuje. Często, gdy rzeczywistość fizyczna staje się co−
raz bardziej niepewna, podmioty A mogą skłonić do konformizmu podmio−
ty B, dostarczając im po prostu informacji wskazujących, co podmioty A na
ogół czynią w danej sytuacji19.

2. Uczenie naśladowania. Człowiek z natury ma skłonności do naśla−
downictwa i naśladowanie jest dla niego potrzebą. Wpływ innych ludzi, za−
mierzony lub nie zamierzony, może być ważnym czynnikiem oddziałują−
cym na zachowanie danej osoby. Ten mechanizm zakłada, że o tym, czy coś
jest poprawne, czy nie, decydujemy poprzez odwołanie się do tego, co my−
ślą na ten temat inni ludzie. Uważamy jakieś zachowanie za poprawne w da−
nej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, którzy tak właśnie się zachowują.
Reguła ta sprawdza się w warunkach niepewności, a z większą mocą dzia−
ła, gdy obserwujemy ludzi podobnych do nas samych20. Zasada dowodu
społecznej słuszności może być używana do skłaniania ludzi do uległości za
pomocą dostarczenia im dowodów, że inni (im więcej, tym lepiej) już ule−
gli lub właśnie to robią.

Na tle interesującego nas pytania: łagodzić czy zaostrzać normy prawa
karnego, mogą to być konstrukcje tego typu: „Trzeba wykorzystywać stra−
ch przed przestępstwem, a nawet strach ten eskalować. Wywoła to dające
się przewidzieć oczekiwania społeczne i należy tym oczekiwaniom wyjść
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naprzeciw z odpowiednimi hasłami wyborczymi. Zapewnia to dużą popu−
larność społeczną, przekładającą się na ilość głosów zebranych w wybo−
rach”. „Koncepcja »zero tolerancji« polegająca na surowym ściganiu każ−
dego przestępstwa, wykroczenia czy innego naruszenia przepisów wywołu−
je znaczne ograniczenie przestępczości i poprawę jakości życia  w społecz−
nościach lokalnych. Idea ta sprawdziła się w Nowym Jorku, sprawdzi się
i u nas”. „Nie należy penalizować posiadania narkotyków w niewielkich
ilościach »na własny użytek«, bo przecież większość z nas, choć raz w ży−
ciu miała kontakt z marihuaną”. „Wysoki poziom korupcji w kraju nie jest
w zasadzie niczym społecznie złym, jest to jeszcze jedna forma akumulacji
kapitału, którego tak bardzo potrzebuje gospodarka”. „Nielegalne formy go−
spodarowania organizacji przestępczych mimo swej niezgodności z prawem
przyczyniają się do skracania kolejki tych, którzy czekają na wypłatę zasił−
ków dla bezrobotnych, zmniejsza się też klientela instytucji pomocy spo−
łecznej”. „Skoro 91,1% Polaków uważa, że polskie sądy na ogół są zbyt po−
błażliwe wobec przestępców, mimo że prawo pozwała karać surowiej – to
o czymś to świadczy!” Na poparcie tego rodzaju wpływu na społeczeństwo
może także zaświadczyć występowanie takich zjawisk, jak: znieczulica spo−
łeczna, zabójstwa i samobójstwa naśladowcze, sekty destrukcyjne. Ta me−
toda socjotechniczna może przybrać postać planowanego i metodycznego
kształtowania świadomości zbiorowej, wykorzystując naturalną skłonność
ludzi do naśladownictwa. Służy ona zwolennikom i przeciwnikom zao−
strzania norm prawa karnego. Ale równie łatwo wymyka się spod kontroli
jednych i drugich samokreując rzeczywistość sankcjonującą dewiacje i pa−
tologie społeczne.

3. Uczenie respektowania autorytetów. Autorytet jest wyrazem i rezul−
tatem czyjejś przewagi nad otoczeniem opartej na niepospolitych zdolno−
ściach, osiągnięciach i zasługach – przewagi dobrze służącej innym i uzna−
nej przez nich za fakt, na znajomości urządzenia życia zbiorowego w spra−
wach politycznych, gospodarczych, kulturalnych, społecznych21. Skłonność
do ulegania prawomocnym autorytetom ma swe źródło w praktykach so−
cjalizacyjnych wykształcających w nas przekonanie, iż uległość taka jest
pożądanym sposobem postępowania. Proces ten ma charakter adaptacyjny,
ponieważ rzeczywiste autorytety cechują się zwykle wiedzą, mądrością,
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władzą22. Wskazówki akceptowanego autorytetu często dostarczają nam
wygodnej „drogi na skróty” przy wyborze sposobu postępowania. Autory−
tety często wypowiadają się z perspektywy niedostępnej nam wiedzy, więc
najbardziej „racjonalne” wydaje się uleganie im (na tyle silne jest to prze−
konanie, że ulegamy mu także wtedy, gdy nie ma w tym żadnego sen−
su).Odnoszą się też często do naszych emocji, uczuć, wiary. Na temat re−
strykcji karnych autorytety mówią stosunkowo często, gdyż jakby się mo−
gło wydawać mają receptę na takie urządzenie świata, w którym większość
obywateli będzie żyła bezpiecznie i szczęśliwie.

Oto niektóre wypowiedzi osób uznawanych za autorytety w różnych
dziedzinach życia społecznego: religii, nauki, polityki: Alicja Grześkowiak
„Oczywiste jest, że nie może być kompromisów w ochronie praw człowie−
ka do życia. Co to bowiem oznaczałoby? Że można trochę zabijać?”; „Pra−
wo do życia obejmuje cały byt człowieka i nie można go uzależnić od tego,
kim ten człowiek jest”. Jan Paweł II „Sprawiedliwość będzie budowała po−
kój, kiedy każdy w sposób konkretny będzie starał się o poszanowanie praw
innych i o wypełnienie własnych obowiązków wobec nich. Pokój i postęp
osiągnąć można jedynie przez poszanowanie dla powszechnego prawa mo−
ralnego, zapisanego w sercu człowieka. Bezstronność systemów prawnych,
jawność procedur demokratycznych dają obywatelom takie poczucie spoko−
ju, taką gotowość rozwiązywania sporów środkami pokojowymi i taką wo−
lę lojalnego, konstruktywnego porozumienia, że stanowią one prawdziwe
przesłanki trwałego pokoju”. Jan Widacki „Walka z przestępczością pole−
gać musi na rozumnej polityce społecznej, ekonomicznej i edukacyjnej, na−
stawionej na eliminacje przyczyn przestępczości. Tej rozumnej, trudnej
i wielopłaszczyznowej działalności państwa nie da się zastąpić po prostu su−
rowym karaniem. To droga donikąd”. Aleksander Chećko „Humanizm się
zagubił. Jest pytanie, czy w ogóle samo zaostrzanie kar, podniesienie pro−
gów ustawowego zagrożenia przyniesie spodziewane rezultaty. Znawcy
prawa, teoretycy i praktycy wypowiadają się na ten temat sceptycznie”.
Wiktor Osiatyński „W naszym przekonaniu kodyfikacja prawa karnego pod
generalnym hasłem zaostrzenia i to drastycznego, represji nie znajdującej
podstaw w dostępnych danych dotyczących stanu przestępczości i polityki
karnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych”. Jan Kochanowski „W obliczu
wzrostu zagrożenia przestępczością, niewłaściwe jest łagodzenie systemu
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odpowiedzialności karnej”. Zenon Kulpa „W państwie niezbędna jest daw−
ka absolutyzmu”. Jan Korwin−Mikke „Jak bowiem mamy być bezpieczni od
rabusiów, złodziei i gwałcicieli, gdy ci widzą, że nawet mordercy są prak−
tycznie bezkarni??? Gdy w państwie nie obowiązuje kara śmierci, to zde−
cydowany szef gangu staje się znacznie silniejszy od szefa państwa! Gdyby
nie kara śmierci nie byłoby całego chrześcijaństwa”. Zbigniew Ziobro „Dzi−
siaj kara może być rażąco niesprawiedliwą, nieodpowiadającą winie spraw−
cy. Orzekane kary kłócą się z poczuciem elementarnej sprawiedliwości”.
Lech Kaczyński „Dzisiaj przestępcom dzieje się wyjątkowo dobrze. My
chcemy, aby tym przestępcom w Polsce działo się gorzej a uczciwym oby−
watelom, którzy często pozbawieni są ochrony prawnej – lepiej”. Andrzej
Lepper „Chodzi oto, by nasza Ojczyzna, Polska, nasze państwo polskie, by−
ło krajem, w którym najwyższym podmiotem będzie człowiek, obywatel,
osoba ludzka we wszystkich działaniach i procesach jakie będą w nim funk−
cjonowały, by przestrzegane były uniwersalne prawa człowieka. Zło trzeba
zwalczać wszelkimi sposobami, wypalać gorącym żelazem”.

Można poczynić rozróżnienia na trzy typy reakcji wywołanych pod
wpływem autorytetu: 1) uleganie, kiedy autorytet dysponuje władzą, przy−
dziela nagrody za uległość i wybiera kary za brak uległości; 2) identyfika−
cja, kiedy osoba oddziałująca jest dla sterowanego atrakcyjna, w jakiejś mo−
delowej kwestii. Jednostka identyfikuje się z „ideałem” między innymi
w ten sposób, że wyznaje takie poglądy jak on; 3) internalizacja, kiedy ste−
rujący jest dla danej osoby uosobieniem wiarygodności (zna się na rzeczy
i jest prawdomówna). Podmiot uznaje swoje zachowanie za odpowiednie,
wtedy kiedy wydaje mu się słuszne23.

W obecnym ustroju demokratycznym, w którym każdy może być każ−
dym, a miejsce w składzie elity władzy nie jest uzależnione od kompeten−
cji merytorycznej, ale od zdolności socjotechnicznych, „autorytetem w ży−
ciu publicznym można zostać wówczas, gdy odpowiednio liczna część po−
pulacji zwanej społeczeństwem czy obywatelskim elektoratem stwierdzi: ci,
a nie inni, wybrani zawsze z niewielkiego zbioru, powinni decydować o ich
zbiorowym losie”24. Wpływać na masy za pomocą autorytetu pragną zarów−
no ci, których wysoka samoocena i ambicje mają jakieś pokrycie w rzeczy−
wistości, ale także ci „nieobdarzeni talentem”, umiejący autorytet wyprodu−
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kować i sztucznie powiększać sprawnością manipulacyjną25. Istnieje także
bardzo wąska grupa „ludzi−liderów”, którzy są wzorem do naśladowania dla
innej grupy, mimo iż nie mają świadomości tego, że dają wzór. Ich przydat−
ność socjotechniczna jest nikła, gdyż nie mogą być moderatorami plano−
wych, sterowalnych zmian społecznych, chyba że ktoś „podczepi się” pod
ów autorytet, ukierunkuje go w postulowaną przez siebie stronę.

4. Operowanie argumentacją perswazyjną. Przyjmując, że argumen−
tacja to przytaczanie twierdzeń dla poparcia lub obalenia jakiejś tezy, ciąg
wypowiedzi służących do jej uzasadnienia lub zakwestionowania, a perswa−
zja to wpływanie na kogoś w celu nakłonienia go, by w coś uwierzył, prze−
konywanie, radzenie, zachęcanie, to z argumentacją perswazyjną będziemy
mieli do czynienia wówczas, gdy nadawca w swoim wywodzie będzie
nadawał cechy prawdy, prawdopodobieństwa, słuszności temu, co twierdzi
lub pozbawi tych cech, czemu zaprzecza po to, aby zmienić oceny, postawy
i zachowania odbiorcy. Argumentację perswazyjną cechuje bogactwo róż−
norodnych możliwości. Szczegółowy wykład „sztuki budzenia uczuć”,
przedstawienie pełnej jej charakterystyki mogłoby być przedmiotem osob−
nego opracowania26.

Tutaj główny nacisk zostanie położony na definicje perswazyjne oraz
pewnego typu wypowiedzi słowne, które nie będąc definicjami, pełnią
podobne co ona funkcje.

Skojarzenia emocjonalne wiązane z określonymi wyrażeniami języka
można przenosić na inne wyrażenia lub na inne zakresy tych samych skoja−
rzeń, a także zmieniać nasilenie, rodzaj i biegun ładunku emocjonalnego,
związanego na gruncie mowy potocznej z danym wyrażeniem języko−
wym27. Atrakcyjność socjotechniczna argumentacji perswazyjnej jako me−
tody oddziaływania na postawy społeczne dotyczące prawa karnego jest
niewątpliwa. Normowanie podstawowych wartości społecznych: życia
człowieka, wolności, nietykalności, niepodległości państwa przez prawo
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karne jest zawsze silnie nasycone emocjonalnie, stąd korzystanie z bogate−
go arsenału technik żonglowania słowem wspomaga kształtowanie pożąda−
nej świadomości zbiorowej.

Definicja perswazyjna określa znaczenie słowa w sposób, który ma do−
prowadzić do zmiany nastawienia emocjonalnego odbiorcy wobec słowa
definiowanego (definiendum), bądź wobec określenia, za pomocą którego
zostało ono zdefiniowane (definiensa)28.

W definicjach:
Kara śmierci to morderstwo w majestacie prawa.
Eutanazja to morderstwo z pobudek humanitarnych.
Eutanazja to proceder dobijania pacjentów na ich własne życzenia,

a z czasem na życzenie niektórych krewnych, lekarzy, pielęgniarek, salo−
wych, woźnych, mleczarzy.

Kara śmierci nie jest prawem. Jest ona natomiast wyrazem walki, jaką
naród toczy z obywatelem, którego unicestwienie uważa za konieczne lub
pożyteczne.

Rozprawa sądowa ceremonia degradacji, tj. seria interakcji służących
napiętnowaniu osoby, która przekroczyła jakąś społeczną normę.

nacechowany negatywnie zwrot definiujący ma się przenieść na słowo
definiowane.

W definicji:
Człowiek−zbrodniarz cechuje się zazwyczaj niskim czołem, leworęczno−

ścią, dużymi uszami, rozbieganym wzrokiem.
defiensowi zostaje nadany nowy zakres, sam w sobie neutralny, lecz

w połączeniu z pejoratywnym wydźwiękiem słowa zbrodniarz, także nabie−
ra negatywnego znaczenia.

Niekiedy definicje perswazyjne odkrywają przed nami „właściwe”,
„prawdziwe” lub „fałszywe” znaczenia słów:

Prawdziwa wolność to ścisłe podporządkowanie się władzy.
Prawo prawdziwe to śniadanie sędziego.
Prawdziwa sprawiedliwość jest postrachem występków, matką ładu, ży−

wicielką pokoju społecznego.
Świadek koronny to fałszywy mafioso na usługach UOP−u.
Niektóre definicje wykorzystują zakorzenione w kodeksie nazwy prze−

stępstw i przypisują im odmienne, szersze lub węższe znaczenie:
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Pornografia to wszelkie treści nieprzyzwoite, obliczone na wywołanie
podniecenia i zysk z ich upowszechniania.

Pornografia to akt seksualny, w którym możemy rozpoznać pojedyncze
włosy łonowe.

Rozbój  to zuchwałość, nieliczący się z niczym wyzysk, bezprawie.
Kradzieży dopuszcza się ten, kto potajemnie, czyli bez wiedzy właścicie−

la, zabierze rzecz cudzą.
Wypowiedź:
Ani śmiech, ani wesołość nie wydają się grzechem. Lecz przecież do

grzechu prowadzą. Bowiem z rozbawienia rodzi się brudna mowa, z brud−
nej mowy jeszcze brudniejsze uczynki. Od wesołości już tylko krok do obra−
zy i kłótni, a od kłótni do bójki, która kończy się zazwyczaj uszkodzeniem
ciała, kalectwem, a nawet zabójstwem. Zatem jeśli gotowi jesteście przyjąć
dobrą radę, unikajcie nie tylko brudnej mowy, kłótni i bójek – unikajcie też
niewczesnego śmiechu!

ma zmienić pozytywne nastawienie adresata do pojęć śmiech, wesołość
na negatywne oraz odwieźć od konkretnych zachowań.

Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku:
Każe się nam zapinać pasy w czasie jazdy samochodem. Jeśli przełknie−

my to ograniczenie wolności jednostki, to co dalej? Krok po kroku dojdzie
się do pasów bezpieczeństwa w każdej sypialni, żebyśmy broń Boże nie wy−
padli z łóżka.

gdy istotą nadawcy jest z zachowania o małym ciężarze gatunkowym
uczynić zachowanie ważkie i z punktu widzenia wolności jednostki niedo−
puszczalne.

Można także słowu definiowanemu  nadać zupełnie nowe znaczenie np.:
Tragedią oskarżonych jest i to, że im się to zabójstwo udało. Odebrali

i sobie szansę.
Kryminalistą jest człowiek na tyle głupi, że dał się przyłapać.
Kolejny sposób to np. z jakiegoś stanu faktycznego uczynić stan mistyczny:
Odmówili swej ofierze nawet humanitarnej śmierci, dobijając ją pałką

w czterech stacjach jej drogi krzyżowej.
Definicja perswazyjna występuje często łącznie z argumentacją perswa−

zyjną, stanowiąc jej element składowy. Niekiedy jest ona czymś w rodzaju
podsumowania. Poetyka, forma, siła wypowiedzi perswazyjnych są bardzo
zróżnicowane, uzależnione od adresata, środka przekazu, proporcji w odno−
szeniu się do sfery rozumowej, wolitywnej i emocjonalnej odbiorcy.
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Najczęstszy zarzut dotyczący argumentacji perswazyjnej to sytuacja,
w której nadawca dla osiągnięcia efektu perswazyjnego używa świadomie
w argumentacji fałszywych twierdzeń, podając je za prawdziwe, bądź stwa−
rza wrażenie, że z pewnych przesłanek argumentacji wynikają logicznie
pewne wnioski, gdy tymczasem autor argumentacji zdaje sobie sprawę, że
takiego wynikania nie ma. Możemy tutaj „mówić o obecności sofistyki
w dowodzeniu racji i manipulacji w prezentowaniu w prezentowaniu racji,
które mają być przyjęte jako uzasadnienie proponowanego/sugerowanego
wyboru drogi postępowania”29.

5. Posługiwanie się manipulacją. Są to wszelkie sposoby oddziaływa−
nia na jednostkę lub grupę, które prowadzą do mylnego przekonania u oso−
by manipulowanej, że jest ona sprawcą (decydentem) jakiegoś zachowania,
podczas gdy jest ona tylko narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy. Są
to takie formy wpływu społecznego, których cel nie jest dostępny świado−
mości osoby lub grupy będącej przedmiotem oddziaływania. Rozumiana
w ten sposób manipulacja jest planowym działaniem, którego autorzy wy−
korzystując wiedzę o mechanizmach społecznego zachowania się ludzi, wy−
wierają na nich pożądany wpływ w taki sposób, aby nie zdawali oni sobie
sprawy z tego, że podlegają jakimkolwiek oddziaływaniom. Efektem tych
zabiegów jest człowiek „uładzony światopoglądowo”, optymalnie dostoso−
wany do życia w zbiorowości.

Sytuacja współzawodnictwa, konkurencyjność interesów, kolizja celów
podnosi atrakcyjność manipulacji. Pozwala ona szybko (gdy brak czasu na
perswazję) zdobyć poparcie tych ludzi, którzy nie rozumieją lub nie są
w stanie zrozumieć intencji nadawcy oraz tych, których przekonania są
sprzeczne z tym, do czego zmierza podmiot sterujący. Nadawca chce tanio
(licząc się z tym, że koszt jawnego pokonania oporu byłby zbyt wysoki), nie
mogąc lub nie chcąc ujawnić swoich zamiarów, często nie posiadając dosta−
tecznej legitymacji społecznej, kiedy układ sił uniemożliwia skuteczne za−
stosowanie przymusu lub przemocy, zastąpić niedostatki manewrami tak−
tycznymi30.

Zabiegi manipulacyjne nakierowane na zmianę postaw, zachowań ludzi
dotyczących zaostrzenia lub łagodzenia prawa karnego będą skumulowaną
mieszanką socjotechniczną przedstawionych wcześniej metod np. stronni−
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czej, selektywnej informacji, sterowania wzorami społecznymi (naśladowa−
nie) lub indywidualnymi (autorytet), udowadnianie racji odwołując się
głównie do uczuć, gdzie na drugi plan schodzi słuszność tez.

6. Stosowanie przymusu. Z definicji: to, co zmusza kogoś do określo−
nego działania, wbrew jego woli. Zakłada sytuację, w której istnieje pewien
opór (bierny lub czynny), który należy przełamać tak, aby nakłonić adresa−
ta do zachowania zgodnego z naszą wolą i interesami, a rozbieżnego,
sprzecznego z interesami odbiorcy. Oddziaływanie to może mieć charakter
materialny (środki przymusu fizycznego) lub niematerialny (przymus psy−
chiczny). Zagrożenie tymi rozmaitymi dolegliwościami ma zapewnić reali−
zację postulowanego zachowania. Przewaga i siła są elementami statuujący−
mi przymus. Mamy do czynienia ze specyficznym stosunkiem podporząd−
kowania gwarantowanym groźbą użycia siły, ale groźbą względną, selek−
tywną, warunkową i odwracalną.

Przymusem nadawca kieruje adresata ku zachowaniom „x”, zgodnym
z pewnym porządkiem społecznym, odwodząc go od zachowań „y” nie−
zgodnych z tym porządkiem31, jednocześnie pouczając, że wybór „właści−
wego” postępowania jest wyborem „bezpiecznym”, a za niedostosowanie
się do wzoru przewidziane jest wyrządzenie określonego zła, którego jed−
nostka może uniknąć stając na „odpowiedniej” ścieżce postępowania.
Przymus wspiera swoisty instruktaż jak bezkonfliktowo działać, będąc ele−
mentem maszynerii „m”, sterowanej przez podmiot „p”, reprezentujący in−
teres „i”.

Rola przymusu jako narzędzia społecznego wpływu na zachowania lu−
dzi w dyskusji o zaostrzaniu lub łagodzeniu może być rozpatrywana na kil−
ka sposobów.

Kluczowym tutaj dla prawników jest podział na przymus prawny i bez−
prawny. Przymus prawny jest stosowany przez władzę zinstytualizowaną
i legitymizowaną w interesie ogólnospołecznym (którego interpretacja za−
leży od pewnej grupy ludzi), na podstawie specjalnych przepisów. Ma na
celu wymuszenie posłuchu dla norm prawnych, a konsekwencją ich niere−
spektowania jest sankcja zawarta w normie prawnej. Prawo karne staje się
„prawem odpowiedzi” kogo, jak, kiedy, czym, surowo czy łagodnie karać.

Przymus bezprawny stosowany jest samowolnie przez wszystkie inne
podmioty nie będące „uprawnioną władzą” w interesach partykularnych.
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Może się objawić w jednej z form działań przestępczych np. porwanie, na−
pad rabunkowy, rozbój lub też jako nacisk nieformalnej grupy, posiadającej
jednak pewne atrybuty władzy na tyle silne, iż inni skłonni są się nim pod−
dać. „Łamiący opór” stają się więc odpowiednio bądź adresatami normy
karnej, bądź twórcami normy postępowania o charakterze zbliżonym do
normy karnej, mogą także wpłynąć na kształt całego prawa karnego sku−
tecznie forsując odpowiednią inicjatywę ustawodawczą.

Kolejne rozróżnienie dzieli przymus na pośredni i bezpośredni. W przy−
musie pośrednim najistotniejsza jest groźba spowodowania rozmaitych do−
legliwości. Podkreśla się formalny obowiązek podporządkowania, gwaran−
towany sankcją, ale wybór pozostawia się jednostce. Przyjęcie propozycji
„nie do odrzucenia” w pełni zadowala operatora.

Przymus bezpośredni jest reakcją na zejście ze „ścieżki nagród”, na nie−
skuteczność przymusu pośredniego.

Na przymus prawny czy też bezprawny można patrzeć jako na jeden ze
środków, form nacisku społecznego egzekwujący pewne postawy, zacho−
wania lub jako cel. Cel, do którego dążą inne, omówione wcześniej narzę−
dzia sterowania – doprowadzenie do stanu, w którym odbiorca podda się
przymusowi, akceptując jego prawowitość i słuszność.

7. Stosowanie przemocy, aż do terroru. Celem przemocy jest pozba−
wienie drugiej strony jakiegoś dobra, w sytuacji, gdy sprzeczność intere−
sów i dążeń jest nieprzezwyciężalna32. Oddziaływanie ma z założenia cha−
rakter destrukcyjny. Stosowana jest siła fizyczna lub psychiczna, która ma
definitywnie złamać opór jednostki, gdyż samo istnienie drugiej strony trak−
towane jest jako zagrożenie dla własnych zasad, wartości, idei. Przemoc za−
pewnia pełną kontrolę zachowań, minimalizuje przypadkowość, adresat nie
wybiera odpowiadającego mu zachowania.

W ustroju demokratycznym, „państwa prawa” odrzuca się stosowanie
przemocy jako metody wpływu społecznego. Normalne jest jednak jej sank−
cjonowanie w obronie szczególnych wartości: bezpieczeństwa narodowego,
społecznego, przeciwko organizacjom przestępczym, terrorystycznym,
a także legalizowanie takich „buntów mas”, które same sięgając po przemoc
obalają przemoc innych. Takie sytuacje zwalniają od odpowiedzialności
i kary. Zbiór owych kontratypów zależy od stopnia ich zracjonalizowania,
popartego zazwyczaj określoną ideologią np. walki klas, walki z globalnym
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terroryzmem, programem „zero tolerancji”, wybawiania świata od „nowych
Hitlerów”, „wyrywania chwastów”.

Aby podmiot niszczący (indywidualny lub zbiorowy) działał w poczuciu
słuszności, dla uzasadnienia swych działań korzysta często z gamy środków
wpływu społecznego omówionych we wcześniejszych punktach. Używają−
cy przemocy parafrazują w interesującej nas dyskusji pytanie: „karać suro−
wo czy łagodnie” na pytanie „uszkadzać czy zgładzać”.

4. Ideologia społeczna i technologia społeczna33 w polityce prawa

Na wstępie założono, że prawo (w tym prawo karne) jest elementem ła−
du społecznego oraz instrumentem kontroli społecznej. Sterujący wpływają
na postępowanie sterowanych, tak aby stworzyć zunifikowanego „nowego
człowieka masowego” dostosowanego do „nowego świata”. Czynią to za
pomocą bogatego arsenału omówionych środków socjotechnicznych. Dzia−
łania owe mogą być prowadzone w sposób zorganizowany, planowany,
metodyczny przez techników społecznych lub spontanicznie przez sterni−
ków−amatorów. Nadawcy odwołują się w swych przekazach do wiedzy, ich
komunikaty mają charakter intelektualno−racjonalny bądź też do pewnych
opcji, bazujących głównie na odczuciach, afektach. Ciąg zabiegów sprawcy
może być odzwierciedleniem dogmatu, jaki za nim stoi, lub realistyczną
konsekwencją tego, co go otacza, albo skutkiem oportunizmu, któremu się
poddaje.

Najistotniejszym wydaje się w tym przypadku pytanie, czy prawo karne
(ostre lub łagodne) może poddać obróbce tworzywo – społeczeństwo, i na
ile jest w tym skuteczne.

Bardzo trudno powiedzieć, jakie czynniki wpływają na to, że ludzie
przestrzegają lub nie wzorów postępowania zawartych w normach pra−
wnych. Obserwujemy bowiem rzeczywistość, w której społeczeństwo na
ogół liczy się z przepisami prawa, stosunek do prawa zależy od świadomo−
ści prawnej oraz że prawo funkcjonuje sprawniej, niż mogłoby się zdawać
mimo niskiego stanu znajomości norm prawnych. Istnieje wiele koncepcji
wyjaśniających ten stan. Część z nich reprezentuje pogląd, że przytaczane
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zjawisko wynika z tego, że normy prawne pokrywają się w wielu sytuacjach
z innymi normami społecznymi, takimi jak moralność, obyczaje, zwyczaj.
Wielu badaczy twierdzi, że prawo ma znikomy wpływ na ludzkie postępo−
wanie.

Kolejnym problemem naukowców jest trudność w mierzeniu tego, co
zwykliśmy nazywać skutecznością prawa, uchwyceniu jakichkolwiek ogól−
nych prawidłowości oraz oddzieleniu faktycznego wpływu prawa od innych
zmiennych kształtujących ludzkie postępowanie34.

Skąd wobec niepełnej, popartej nielicznymi badaniami empirycznymi
wiedzy, w zakresie tu omawianym, tak powszechna, popularna jest walka
o kształt prawa karnego, o zaostrzanie lub łagodzenie poszczególnych prze−
pisów, o znalezienie uniwersalnej, sprawdzalnej formuły. Po części jest to
walka tych, którzy wierzą, że prawo karne to dobra recepta na modelowa−
nie społeczeństwa. Niektórzy uważają prawo za ukrytą formę rządów lu−
dzi35 nad innymi ludźmi. Dla pozostałych wpływ prawa karnego jako taki
nie ma znaczenia. Samo przedstawianie przestępczości, gwałtu, ucisku, pa−
tologii, dewiacji jest autonomiczną wartością. Stwarza to pozory panowania
nad konfliktem i kontroli społecznej. Wykorzystuje się tutaj zapotrzebowa−
nie współczesnego społeczeństwa na debaty dotyczące granic tego, co do−
zwolone, a co zabronione, kiedy „głaskać”, a kiedy „wieszać”. Każdy, kto
zna przepis, rozwiązanie godny jest uwagi i zręcznie można się tym posłu−
żyć. „Paląca” dyskusja nad „dobrem”, „złem” i „karą” staje się produktem
wykorzystywanym w każdej kampanii wyborczej, a produkt trzeba odpo−
wiednio promować i rozpowszechniać, aby „wychodził naprzeciw” potrze−
bom społecznym, aby się „sprzedał”, a każdy popyt można przecież podsy−
cić. Tutaj z pomocą przychodzą środki masowego przekazu, które dla więk−
szości ludzi są jedynym źródłem informacji o przestępczości i wymiarze
sprawiedliwości. Programy informacyjne, reportaże, magazyny, kroniki,
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dokumentalne i fabularne filmy kryminalne przedstawiają pewną wizję rze−
czywistości. Media „kształcą” masy w zakresie tego, kim jest „zbrodniarz”
i na jaką „karę” zasługuje. W tym świecie człowiek przekonywany jest
o swej niezmiennej naturze, o wrodzonej agresji. O przemocy mówi się tak
dużo, że stała się czymś tak powszechnym, jak wiadomości sportowe. Ura−
bia się ludzi, że „obraz wiecznego ringu” jest odpowiedzią na ich oczekiwa−
nia. Pomiarami oglądalności, targetem medialnym tłumaczy się ilość pro−
gramów ukazujących przemoc. Im ich więcej i im bardziej sensacyjne, tym
lepiej.

Dopóki „bezpieczeństwo” i „przestępczość” będą towarem, a „admini−
strowanie strachem i lękiem” skutecznym rządzeniem, dopóty będzie trwa−
ła dyskusja o zaostrzeniu lub łagodzeniu norm prawa karnego, w której
strażnicy, rzecznicy i szermierze status quo36 będą przekonywali społeczeń−
stwo za pomocą omówionych powyżej technik, celem pozyskania go do
swojego „za” lub „przeciw”, przekładalnego na liczbę głosów zebranych
w wyborach.

Agnieszka Klarman

PERSUASIVE ARGUMENTATION AS A SOCIAL TECHNIQUE 

IN THE LEGAL POLICY

S u m m a r y

The aim of the article is the attractiveness analysis of sociotechnical persuasive

argumentation in the discussions concerning tightening/moderating norms of crim−

inal law. The author advances a hypothesis that the discussion about the form of

criminal law becomes a chain of endeavours of social engineering, which aims at

gaining power in democratic societies. The regulation of basic social values such as

human life, freedom, personal immunity or country independence is always marked

with emotions, therefore the use of wide variety of “fact presentation” techniques

helps to mould desirable collective awareness.
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