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W kwestii "psychologicznosci"
psychologicznej teorii prawa
Leona Petraiyckiego

"Wraz z uplywem czasu wizerunek Petraiyckiego robi si~ coraz gladszy,
a spuscizna, kt6rlt pozostawH, ulega w wydaniu dorainych i przypadkowych ko
mentatorow coraz wi~kszemu »spiaszczeniu«, z barwnej i wielowlttkowej staje
si~ - zwlaszcza w podr~cznikowych streszczeniach - monotonna, nieciekawa i sta
tyczna. Mozna wi~c powiedziec, ze Petraiycki jest wprawdzie klasykiem coraz
powszechniej uznawanym, lecz jego tw6rczosc jest coraz mniej znana"l. Trudno
nie zgodzic si~ z tl:l Opinilt A. Kojdera. Artykuly poswi~cone Leonowi Petraiyckie
mu podkreslajlt zazwyczaj jego oryginalnosc, rozleglosc zainteresowafl, inwencj~
tw6rcz(l - po czym referuj(l kr6tko wybran(l cz~sc jego pogl(ld6w, a czyni(l to w spo
s6b, kt6ry kaie traktowac wczesniejsze epitety jako wyraz zbytecznej kurtuazji.
Gdzie miejsce na oryginalnosc w twierdzeniu, ze podstaw(lludzkiego dzialania S(l
emocje? Albo w uznaniu wyZszosci prawa nad moralnosci(l? W dziejach mysli poli
tycznej i prawnej takie pogl(ldy pojawialy si~ przeciez niejednokrotnie.
Podobnie zdawkow(l form~ przybieraj(l komentarze dotycz(lce psycholo
gicznych podstaw koncepcji Petrazyckiego. Jest to tyro wi~kszym naduzyciem,
ze odwolanie do psychologii stanowi dystynktywn(l cech~ jego teorii. Chociaz
nieporozumienia, a nawet bl~dy w interpretacji twierdzen psychologicznych mo
g(l wydawac si~ czyms drugorz~dnym w oczach filozof6w czy teoretyk6w prawa,
to w przypadku pogl(ld6w Petraiyckiego bagatelizowac ich nie wolno. Spoczywa
przeciez na nich cale dzielo, a nie mozna oszacowac wartosci budowli bez rzetel
nego zbadania jej fundament6w - i nie jest dobrym wytlumaczeniem fakt, ze uzy
to tu "nie naszych" material6w i narz~dzi.
Chcialabym przedstawic kilka wlasnych refleksji na temat psychologicz
nych aspekt6w teorn Petraiyckiego. Refleksje te zrodzHy si~ z przeswiadczenia,
ze nie moina rekonstruowac i oceniac koncepcji zakorzenionej w dw6ch r6z
nych dziedzinach wiedzy, przyjmuj(lc punkt widzenia tylko jednej z nich. Dlatego
warto, jak s(ldz~, odniesc psychologiczne twierdzenia formulowane przez Petra
1 A. Kojder: Wstt:p [w:] L. Petraiycki: 0 pobudkach Postl;powania i 0 istocie moral
nosci i prawa, Warszawa 2002, s. XII.
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zyckiego do wsp61czesnej mu debaty nad ksztaltem i przyszlosci(l psychologii.
I:.atwiej b~dzie w6wczas zrozumiec i ocenic relacj~ mi~dxy jego teori(l a innymi
nurtami filozofii prawa i sam(l psychologi(l. Ulegamy bowiem nazbyt cz~sto po
kusie, by interpretowac mysl Petraiyckiego g16wnie w oparciu 0 krytyk~ formu
lowan(l przez jego intelektualnych adwersarzy. Ci natomiast cz~sto - mniej lub
bardziej swiadomie - kierowali po prostu pod niewlasciwy adres ciosy przezna
czone w istocie dla psychologii przelomu XIX i XX stulecia.
Wyj(ltkowa pozycja psychologii w rozwaianiach Pet:I"aZyckiego nie wynika
z uznania dla jej osi(\gni~c, lecz z przekonania, iZ teoria prawa powinna opierac
si~ na dociekaniach naukowych, nie zas na fragmentarycznych (a przez to spe
kulatywnych) rozwazaniach filozoficznych. Wyrazem tego przekonania stat si~
okreslony program metodologiczny2, kt6rego istot(l jest tzw. zasada adekwatno
sci i zwi(l,Zana z ni(l koncepcja nauki 0 n +1 teoriach, prowadz(lca do konstrukcji
swoistej "piramidy" nauk3•
OW(l piramid~ moina wyobrazic sobie jako matematyczne "drzewko", u
kt6rego podstawy mamy szereg nauk najbardziej szczeg610wych (dotycz(lcych
w(lskich klas przedmiot6w). Kaide kolejne pi~tra to teorie .,rodzajowe''. czyli gro
madz(lce wiedz~ wsp6ln(l ella przynajmniej dw6ch "ruzszych" klas przedmiot6w.
Przyklado"Wo, prawo i moralnosc to dwa r6ine gatunki jednego rodzaju zjawisk
psychicznych (kombinacji wyobraien i pewnych emocji)4. Twierdzenia, kt6re S(l
prawdziwe zar6wno ella prawa, jak i moralnosci, nie powinny si~ wi~c znale:U: w
teoriach im poswi~conych (zasada adekwatnosci), ale w ramach teorii nadrz~dnej
- dotycZ(lcej zjawisk "etycznych" w og6le, czyli etologii. Kontynuuj(lc w ten spos6b
ustalanie zakresu kolejnych teorii z "wyZszych" pi~ter, dochodzimy do psychologii,
czyli nauki zbieraj(lcej informacje prawdziwe w odniesieniu do wszystkich przed
miot6w, kt6re zawieraj(l pierwiastek "duchowy". Musi to bye jednak psychologia
wysokiej metodologicznej pr6by - na tyle og61na. by opisywac zjawiska charak
terystyczne zar6wno ella zwierz(lt, jak i ella czlowieka. Tylko w6wczas b~dzie ona
odpowiedni(l (adekwatnv podstaw(l kaidej zorientowanej humanistycznie nauki
szczeg610wej. Przy takiej konstrukcji "psychologia" to przede wszystkim kategoria
logiczna - nazwa kIasy, kt6ra wypelni si~ tresci(l dopiero w6wczas, gdy odpowied
nio posegregujemy wszystkie przedmioty i zjawiska dost~pne poznaniu.
Tak jak psychologia jest zwienczeniem nauk opisuj~cych "przedmioty"
obdarzone iyciem psychicznym, tak fizyka stanowi takie zwienczenie w stosun
ku do nauk 0 "materii nieozywionej". Potrzebna jest wi~c jeszcze jedna, "rodza
jowa" teoria wszystkiego, co realne (czyli zbi6r prawd charakterystycznych ella
przedmiot6w ozywionych i nieoiywionych). Wlasnie tu widzi Petraiycki pole
dzialania odnowionej filozofri teoretycznejs.
2 Jego radykalnCl krytyk~ (za rzekomy subiektywizm) przeprowadzil m.in. G.L. Seidler:
Psychologizm w nauce prawa, PiP nr 8-9/1950. Jest to jednak krytyka wynikajClca z nazbyt
szerokiego (chcialoby si~ dodac: "nieadekwatnego") rozumienia subiektywizmu.
3 K.r6tld przeglCld r6inych interpretacji dotyCZClcych tego fragmentu rozwaiati Petra
zyckiego - zob. A. Biernat: Poglqdy jilozojiczne Leona Petrazyckiego i ich interpretacje,
Toruti 200l.
4 L. Petraiycki,jw., s. 21-22.
S L. Petraiycki: Wst~p do nauki prawa i moralnosci. Podstawy psychologii emocjo
nalnej, Warszawa 1959, s. 85.
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Zasada adekwatnosci wymaga, by kaMa teoria dostarczala wiedzy specy
ficznej, ograniczonej do okreslonej klasy przedmiot6w. Nie powinna natomiast
wyglaszae sqd6w, ktore Sq wprawdzie trafne, ale dotyczq szerszej klasy przed
miot6w. Przykladowo, zdanie: "Kaidy fuozof pogrqZony w spirytusie traci tyle
na wadze, ile waZy wypchni~ty przez niego Spirytus,,6 jest prawdziwe, ale nauka,
ktora wykorzystalaby je do budowy teorii 0 fIlozofach czy spirytusie, lamalaby
zasad~ adekwatnosci (stajqC sie:: zarazem tzw. teoriq kulawq7). Filozof jest w tym
przypadku tylko jednym z wielu cial (tak jak spirytus to jedna z wielu cieczy),
kt6re podlegajq prawu Archimedesa - i wlaSciwq naukq dla sformulowania te
go prawa jest fizyka. Z tej samej perspektywy nalezy przyjrzee si~ teorn prawa;
powinna ona koncentrowae si~ przede wszystkim na gromadzeniu wiedzy do
tyCZqcej zjawisk prawnych i tylko prawnych. By to jednak bylo mozliwe, musi
najpierw znaleze oparcie i solidny fundament w wiedzy szerszej, "rodzajowej",
dotyczqcej wszelkich nonn (takZe moralnych), a ta z kolei odsyla jeszcze gI~biej
(czy "wyZej", jesli weZmiemy pod uwag~ piramid~ nauk): do og61nej teorn zycia
psychicznego, czyli psychologii.
Wniosek stqd, ze psychologia interesuje Petrazyckiego wylqcznie jako
teoria rodzajowa, gromadzqca rudymentarnq wiedze:: 0 zyciu psychicznym. Z
tq wiedzq musi sie:: liczyc kazdy prawnik i de facto jest ona obecna tak w teorii,
jak i w praktyce prawnej. Dzisiaj akceptujemy ten wymog bez zastrzezen (dose
wspomniee w tym kontekscie 0 roli ekspertyz psychologicznych w procesie kar
nym) i dalecy jestesmy od nazywania go - jak to si~ przytrafilo PetraZyckiemu 
"psychologizmem". Nie mozna wyjaSnie zjawisk prawnych, pomijajqC zupelnie
tych, kt6rzy prawu podlegajq i podleglose t~ Gub jej brak) manifestujq w swych
dzialaniach. Tym bardziej nie mozna sobie wyobrazie plodnej teorn prawa, kt6
ra lekcewaZqc zupelnie dorobek psychologii, pr6buje wbrew jej ustaleniom for
mulowae wtasne wyjaSnienia mechanizm6w oddzialywania prawa na jednostki
lub tei glosi - i jest to zarzut pod adresem pozytywizmu prawniczego - bezplodne
pod wzgl~dem heurystycznym hasio zamkni~ia refleksji nad prawem w swiecie
przepis6w i kodeks6w. Prawo musi bye w najog61niejszym sensie ujmowane jako
zjawisko psychiczne, poniewai w innym wypadku nie mialoby zadnego wplywu
na rzeczywistose8• Dlatego moze Petraiycki nazwae SWq koncepcj~ realno-do
swiadczalnq9 teoriq prawa - bazuje ona bowiem na empirycznych ustaleniach
L. Petriri::ycki: WybOr pism, Warszawa 1985. 's~ 129-130.
.,Kulawosc" to btCid polegajCicy na nieuprawnionym zaw~zaniu klasy badanych zja
wisk. Drugim bt~dem teoretycznym jest konstruowanie teorii "skaczCicych". SCi to teone
wypowiadajl'lce si~ a zjawiskach, ktorych badac nie mogl'l, czyli nazbyt rozszerzajl'lce za
kres badanych przedmiotow - por. L. Petrazycki: WybOr... ,jw., s. 54-66.
8 Zeby rozpatrywac prawo jako coS niezaleznego od psychiki Iudzkiej, trzeba by naj
pierw wykazac, Ze wplywa one takZe na dziatania innych, "pozaludzkich" istot lub przed
miotow, wywotujl'lC obserwowalne zmiany w ich "zachowaniu". Bez takiego dowodu naru
szamy zasad~ adekwatnoSci. Moina by ewentualnie obrac innl'l drog~ rozumowania i glosic
samoistnl'l wartosc nonn prawnych (przedmiotem prawa byloby sarno prawo, bez zwil'lZku
z czymkolwiekinnym) - ale to bytby wlaSnie ,,idealizm", a wi~c oderwanie refleksji praw
nej od swiata realnego, w ktorym prawo rna znaczenie jako nonna zachowail.
9 "Realno-doswiadczalnl'l", a nie "psychologicznl'l" - teoria prawa jest bowiem calko
wicie samodzielna (dotyczy szczeg6lnego rodzaju "przedmiotow", ktorymi zajmuje si~
wlasnie ona i tylko ona) wzgl~dem psychologii jako dziedziny nauki.
6

7
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opisuj~cych specyfike:: psychofizycznego funkcjonowania czlowieka, a w szcze
g61no:§ci role:: norm w jego post~powaniu.
Juz w tym miejscu widae, Ze przed projektem Petraiyckiego od poczqt
ku rysujq si~ dwie powaine (i jakosciowo odmienne) trudnosci. Pierwsza jest
zwi(lZana z logicznej proweniencji programem metodologicznym, kt6ry w swych
zalozeniach i obostrzeniach stanowi odwolanie do tradycji pozytywistycznej.
Choe pod wieloma wzgle::dami jest to uj~cie oryginalne, a nawet prekursorskie w
stosunku do dalszego rozwoju metodologii nank spolecznych, to jednak rygory
styczne stosowanie zasady adekwatnosci i koncentrowanie si~ na precyzyjnym
wytyczaniu granic poszczeg61nych nank musialaby prowadzi6 na manowce (co
dostrzega np. J. Wr6blewski 10, sqdinqd doceniajqcy walory programu Petra
zyckiego). Druga komplikacja wiq:ie si~ bezposrednio z psychologiq. W ostatnim
zdaniu poprzedniego akapitu, dotycz~cym zwiqzku realno-doswiadczalnej teorii
prawa z empirycznymi ustaleniami psychologii, nalezaloby wlaSciwie wymienie
slowo "bazuje" na "bazowalaby". Wlasnie r6znica mie::dzy trybem orzekajqcym,
od kt6rego zaIeiy spojnose pogl~d6w Petraiyckiego, a trybem warunkowym, na
rzucanym przez historyczn~ rzetelnose, jest kluczowa dla zrozumienia zar6wno
sukces6w, jak i porazek wpisanych w teoretyczny zamysl autora Wstcpu do na
uki prawa i moralnosci.
Psychologia, kt6ra potrafilaby spelni6 nadzieje pokladane w niej przez Pe
traiyckiego, w II polowie XIX w. pozostawala w sferze odleglych marzen. Choe
wierzono powszechnie, ie kiedys uda jej si~ satysfakcjonuj~co dookreslie obszar
wlasnych badan, uporzqdkowa6 relacj~ z fuozofiq z jednej, a naukami biologicz
nymi z drugiej strony, wreszcie przedstawie wartosciowy program metodologicz
ny - to stan aktualny tej nauki nie zache::cal do nadmiernego optymizmu.
Stqd bierze sie:: kolejna uwaga: ktos, kto dostrzegl potencjal tkwiqcy w do
ciekaniach psychologicznych (przezwycie::ienie coraz wyrainiejszej dychotomii
mi~dzy wiedzq 0 czlowieku przekazywan~ w tradycji filozoficznej a szczeg610wq
wiedzq 0 "organizmie" ludzkim, gromadzon~ przez szybko rozwijajqce si~ nauki
biologiczne, szczegolnie fizjologie::), nie m6g1 czekae na spelnienie marzen. Mu
sial na wlasny uZytek "przyspieszyc" rozw6j psychologii i rozwi(lZae, najlepiej
jak potrafil, najwainiejsze jej problemyll. Nalezy podkreslie, ze w zdecydowanej
wi~kszosci byly to problemy odziedziczone po luozofii, a ich rozwiqzania, choe
opatrywane okresleniem "psychologiczne", zawieraly znaczn~ domieszke:: filozo
ficznych dywagacji.
Z tej perspektywy trzeba oceniae rzekomy "psychologizm" koncepcji Pe
trazyckiego. Jest banalem twierdzenie, ie nie mozna opracowae teorii prawa bez
przyj~cia (swiadomego lub nie) pewnych szerszych zalozen natury fIlozoficznej.
Teoria Petraiyckiego nie jest tu wcale wyj~tkiem, a fakt, ze odwoluje si~ ona do
psychologii, a nie filozofii, wil:lie sie:: z postaw~ metodologiczn~. Teoria ta moze
bye zrozumiana wylqcznie przez odniesienie do 6wczesnej relacji mi~dzy tymi
dziedzinami wiedzy. Psychologia nie przekreslala swego zwil'lZku z filozofi q - de
10 J. Wroblewski: Metodologia etyki Leona Petraiyckiego, "Studia Filozoficzne"
nr 2-3/1960.
11 Ma to takZe ten skutek, ie rozwa:iania psychologiczne zajmujl'l wtworczoSci Petra:iyc
kiego nieproporcjonalnie duZo miejsca, choeby dlatego, ze Sl'l po wielokrOC powtarzane.
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facto byla jej wiem~ uezennie~. Konieeznose usamodzielnienia rozwazaft po
swi~conyeh ezlowiekowi, kt6re wehodzity dotyehezas w zakres antropologii fi
lozofieznej, miala si~ wi~zae z szans~ ieh .,unaukowienia", czyli wykorzystania
dorobku nauk przyrodniezyeh do weryfikaeji gromadzonyeh przez stuleeia, nie
sp6jnyeh twierdzeii, dotyez~eyeh np. ludzkiej natury ezy motyw6w dzialania.
Tylko tyle (i az tyle!) ehcial osi~~e Petraiyeki dzieki psyehologii: po
przee dowodami i rozwin~e te w~tki refleksji filozofieznej, kt6re zdawaly si~ uzu
pelniae liezne, leez niepowi~ane wyniki obserwaeji, i kt6re potrafilyby dostar
ezye im niezb~dnego oparcia teoretyeznego. Wiedza psyehologiezna miala bye
ezyms na ksztalt wariografu .;. pozwalalaby eliminowae twierdzenia niezgodne
z naukowym opisem funkejonowania czlowieka, a jednoczesnie zach~ealaby do
zadawania pytaft mog~eyeh poszerzye ten opis 0 kwestie szezeg610we (np. doty
e~ee zjawisk prawnyeh). Nie mozna s~d wyci~ae wniosku, ze dla Petrazyckie
go istnieje tylko to, co psyehiezne. Byloby to r6wnoznaezne twierdzeniu, ze oso
ba wykorzystuj~ca wariograf uwaza automatycznie, iz rzeezywistose jest jedynie
grafieznym zapisem badania. "Psyehologiezn~" orientaeje Petraiyckiego nalezy
analizowae na poziomie konkretnym - odnosz~c sie do poszezeg6lnych ustaleft
merytorycznych, sp6jnosci programu metodologieznego, jego wiarygodnosci itp.
Epitet ten nie ma jednak zadnyeh odniesien ontologieznych. Nie prowadzi wi~e z
pewnoSci~ do idealizmu ezy solipsyzmu, 0 kt6ry oskariano autora12•
Pocz~tki psyehologii jako odrebnej dyscypliny naukowej wi~~ si~ z osob~
Wilhelma Wundta, z wyksztaleenia fizjologa, kt6ry w 1897 r. zalozyl pierwszy in
styrot psyehologiezny. Wkr6tce z jego 'laboratorium zaez~la wyplywac ogromna
liezba szczeg610wych danych na temat istoty wraieft, spostrzezen. szybkosci re
akcji psychicznych, pami~ci, uwagi itp. Ten bogaty material empiryezny dawal
nadziej~, ze oto otwarta zostala droga do naukowego zbadania obiektu, kt6ry do
t~d nauee si~ wymykal: ezlowieka. ·Petraiycki, jak wielu innych, uwierzyl w tak~
mozliwosc i zaloiyl. ze dzi~ki zwi~kom z biologi~ nowa nauka wpisze si~ w ra
my pozytywistycznej metodologii lepiej niz tradycyjna fllozofia prawa.
JednakZe w psychologii konca XIX i pocz~tku XX w. bylo tylez nauki, co
filozofri. Sam Wundt - jak wielu mu wsp6tczesnyeh - mimo sp~dzania wi~kszo
sci czasu w laboratorium, wyznawal swiatopogl~d idealistyezny: Uwaial wi~e, ze
mozna mierzyc zjawiska fizyczne i na tej podstawie uzyskiwae wiedz~ na temat
zjawisk psychicznyeh, ale nie s~ to zaleznosci przyczynowo-skutkowe. Ludzki

"dueh" wydawal si~ ci~le przebywac w sferze sacrum, gdzie kaida nauka mo
gla wst~powac wyl~eznie na kolanach. W istocie akceptowano powszechnie - wy
wodz~c~ si~ z kartezjanskiego dualizmu, a obecn~ mniej lub bardziej wyrainie
np. u Malebranehe'a - zasad~ paralelizmu psychofizycznego 13 • Swiadomosc (a
do tej sprowadzano w6wczas to, co psychiczne) "towarzyszy" naszemu organi
zmowi. a obserwowalne zmiany w stanie tego organizmu informuj~ (ale tylko
posrednio!) 0 zmianaeh w swiadomosci. Plynie st~d wniosek, ze gromadzenie
wiedzy 0 psychice musi polegac, z jednej strony, na eksperymentalnyrn wywo
Iywaniu zmian flzycznyeh. a z drugiej - na rejestrowaniu zmian zachodz~cyeh w
swiadomosci. Najlatwiejszym sposobem uzyskania tyeh ostatnieh danych byla
relacja osoby zaangaiowanej w badanie swiadomosci, co prowadzi do kolejnego
kr~gu zagadnieil.
Wyj~tkow~ i ponownie odkryt~ na potrzeby psyehologii metod~ uzyskiwa~
nia wiedzy stala si~ z koftcem XIX w. introspekcja.
Introspekcja to, ujmuj~c rzecz najog6lniej, ukierunkowana obserwaeja
wlasnych stan6w i proces6w wewn~trznych, kt6ra jako metoda gromadzenia da
nych 0 zjawiskach psychieznyeh byla i jest uznawana do dzisiaj. Byla ona takze
(i wci~ jest) krytykowana, co wykorzystuje si~ jako zarzut przeciwko Petraiyc
kiemu 14• Trzeba jednak wzi~e pod uwag~, ze tzw. krytyka introspekeji jest pew
nym skr6tem mysiowym. W gruncie rzeezy nie dotyczy ona metody jako takiej,
ale przede wszystkim teorii, w kt6rej jest osadzona. Teorii wl~czaj~eych bada
nie introspekcyjne do wlasnego programu metodologicznego bylo wiele, a ze
nie dysponujemy jed~, "wlaSeiw~" teori~ zyeia psychicznego, moina i dzisiaj
zasadnie podwaiae ieh zalozenia. W czasaeh Petrazyckiego szczeg61nie podej
rzana wydawala si~ introspekeja w ramach tzw. psyehologii czystej (kontynuacji
psychologii akt6w F. Brentany). Krytykowalj~ rodz~cy si~ behawioryzm, kt6ry w
zamierzeniu swego tw6rcy. J. Watsona, mial stae si~ kolejn~, now~ nauk~ (a nie
teori~ psychologicznv 15• D~~c do pelnego obiektywizmu, behawioryzm prze
prowadzil bezkompromisowy atak na wszelkie metody "subiektywne", w tym
introspekcj~. Behawiorystyezny reiim obiektywnosci szybko okazal si~ jednak
nadmiemym ci~zarem i szybko zlagodzily go kolejne pokolenia samych beha
wioryst6w. Dlatego eksponowanie roli introspekcji przez Petraiyckiego same z
siebie nie podwaia wartosei jego koneepeji16, a upatrywanie w tym jej stabego
punktu moze wynikae jedynie z nieporozumienia.

12 J. Smialowski: Spoleczno-polityczne uwarunkowania recepcji doktryny L. Petra
iyckiego w Polsce Ludowej, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1976, s. 105-146. Warto tu

J. Pieter: Historia psychologii, Warszawa 1976, s. 128.
C. Znamierowski: Psychologistyczna teoria prawa. Analiza krytyczna, "Przegilld
Filozoficzny" nr 1/1922, s. 7-78. Warto odnotowac, ze owa praca (rozprawa doktorska)
nie nalezy do najlepszych dziel Znamierowskiego, a z jej g16wnego w~tku poleoocznego
- dowodzenia, iz normy prawne nie s~, jak chcial PetraZycki, zjawiskami psychicznymi,
ale rzeczami ("calosciami organicznymi") - autor wk.r6tce si~ wycofal, por. A. Kojder:
Przedmowa [w:] C. Znamierowski: Rozwaiania 0 pafistwie, Warszawa 1999.
15 J.B. Watson: Psychology, as the Behaviorist Views It, "Psychological Review"
1913, vol. 20, s.158-177.
16 Pomijam juz fakt, ze introspekcja nie jest jedyn~ metod~ uzyskiwania wiedzy 0 zja
wiskach psychicznych (w tyro prawnych) wykorzystywanll przez Petraiyckiego. R6w
nie waina jest obserwacja zewn~trzna, badanie historii narod6w itp., por. L. Petraiycki:
WsttlP do nauki ... , jw., s. 68-69.

wspomniec 0 istotnej metodologicznej trudnoSci zwi~zanej z przypominaniem polskich
koncepcji sprzed II wojny swiatowej, zwlaszcza tych obcych nurtom funkcjonuj~cym na
stt:pnie w ramach szeroko rozumianego paradygmatu marksistowskiego. Problem pole
ga na znalezieniu zeWIlt:trznej perspektywy, wypracowaniu narz~dzi interpretacyjnych
niezaIeznych zar6wno od badanego stanowiska, jak i od tego rodzaju swiatopogl~du po
zytywistycznego, z kt6rego wyrastal m.in. marksizm i kt6ry giosil, ze jednostki s~ przede
wszystkim wytworem aktualnej sytuacji spolecznej, a wit:c nauk~ wlasciwll do opisu
swiata ludzkiego jest socjologia. Wsp61czesnie - m.in. dzi~ki rozwojowi nauk takich jak
genetyka - socjologia i psychologia maj~ status r6wnorz~dny, a fllozofia prawa czerpie
obficie z dorobku kaidej z tych dziedzin. Dlatego warto przypominac koncepcje udowad
niajllce, ze polska mysl prawna doceniala wartose psychologii, zanim ta "zapracowala"
na powszechne uznanie.
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Zanim pojawi si~ kolejna uwaga, powr6Cmy, w ramach wprowadzenia, do
psychologii spod znaku Wundta. JuZ w momencie swych narodzin wydawala si~
ona niektorym przestarzala, zwlaszcza ze sam Wundt nie potrafil zasypae prze
pa§Ci mi~dzy kolekcjonerskq pasjq zbierania danych a swymi poglqdami metafi
zycznymi. Co gorsza, nie brano wlaiiciwie pod uwag~ teorii ewolucji, a wlasnie
tezy Darwina daly impuls do przewartosciowania dotychczasowego sposobu po
strzegania czlowieka i sformulowania nowych teorii :iycia psychicznego.
Ewolucjonizm musial wstrzqsnqe filarami wiedzy humanistycznej, bo
kwestionowal zakorzenione w tradycji europejskiej rozumienie czlowieczeflstwa.
Jak pisze J. Pieter, "w poglqdach filozoficznych (... ) od dziesiqtkow wiekow prze
wa:ial intelektualizm, tj. wiara w rozum jako najistotniejszq wlasciwose czlowie
ka, a zarazem jako jego najbardziej cenne wyposa:ienie od natury (... ) Od czasu
do czasu intelektualizmowi przeciwstawiano roznopostaciowy emocjonalizm i
wolicjonalizm, racjonalizmowi zas - wieloksztaltny irracjonalizm; na ogol jednak
panowal ten pierwszy"17.
Utozsamienie czlowieczeflstwa z rozumnosciq, czyli inteligencjq ogolnq,
doskonale wspolgralo z programami pierwszych badafl fizjologicznych (psycho
logicznych). Pozwalalo nawet przezwyci~zye opozycj~ mi~dzy racjonalizmem a
empiryzmem, pokazujqc, ze odbierane z pomocq zmyslow wrazenia oraz mysli
(wyobra:ienia) to 'pochodzqce wprawdzie z dwoch rOznych zrodel, ale podobnie
wykorzystywane przez umysl informacje. Dlatego zasadniczym obszarem zain·
teresowafi psychologii byl nie czlowiek jako calose, ale wylqcznie jego "cz~se"
• sfera poznawcza, traktowana na og61 statycznie jako pewien zbior wra:iefl, spo
strzezefl, wyobra:ien, idei itp. Zdawano sobie, oczywiscie, spraw~, ie zycie psy
chiczne obejmuje rowniez emocje, uczucia, czyli tzw. sfer~ afektywnq, oraz "ele
ment dqieniowy", a wi~c wol~. Problem polegal na tyro, ze traktowano je jako
swoiste "cz~sci" czlowieka; odr~bne i w pewnym stopniu niezalezne od siebie.
Post~powano tu w slad za filozofiq, ktora przyzwyczajala przez stulecia do my
slenia 0 czlowieku i jego psychice (duszy) jako pewnej strukturze, 0 dajqcych
si~ zidenty(Ikowae i uporzqdkowae hierarchicznie elementach - dose wspomniee
system Platona.
Okazalo si~ jednak bardzo szybko, ie dzielenie psychiki czlowieka na cz~
sci jest zabiegiem 0 wqtpliwej wartosci naukowej. Wprawdzie latwiej wowczas
formulowae teorie opisujqce wydzielone elementy (stqd szczegolowe prace 0
pami~ci czy 0 zmysle dotyku), ale taki opis jest zupelnie statyczny. Nie potrafi
wyjasnie dynamicznych relacji mi~dzy nimi, a tym bardziej nie przyczynia si~
do zrozumienia rzeczywistych ludzkich dzialafl. Co jeszcze bardziej istotne, do
strzegano istnienie zjawisk, ktorych nie da si~ jednoznacznie przyporzqdkowae
do wyroznionych grup. 0 ile przypominanie sobie fragmentow Iliady moze bye
uznane za fenomen poznawczy, 0 tyle glod (jeden z ulubionych przykladow doty
cZqcych tej kwestii) lqczy pewien doznaniowy ("informacyjny", wi~c poznawczy)
stan organizmu, okreslonq ch~e dzialania (zerwania z drzewa jablka, upolowania
zajqca), a cz~sto tak:ie pobudzenie afektywne.
Zdaniem PetraZyckiego, "tradycyjna" (owczesna) psychologia blqdzi, po
niewaZ lamie zasad~ adekwatnosci - nie pozwala na analiz~ zjawisk zlozonych
17

so

J. Pieter: Spome problemy psychologii, Warszawa 1975, 5.279·280.
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(bo nie dysponuje tu wlasciwq teoriq) i tyrn samym w sposob nieuprawniony
zjawisk psychologicznych, stajqC si~ teoriq kulawq. Ustalenie wia
sciwego zakresu tego, CO psychiczne, wymaga przede wszystkirn rezygnacji z po·
dzialu na poznanie, uczucia i wol~, ktory nie jest ani rozlqczny, ani wyczerpujqcy.
przeprowadzona przez Petrazyckiego krytyka, choe odnosi si~ do "psycho
logii", nie jest wi~c wlasciwie krytykq "psychologicznq". Ma przede wszystkim
charakter logiczny i tak tez nalezy jq odbierae. Rownie logicznq wymow~ rna
kontrpropozycja, przynajmniej tak dlugo, jak dlugo zostajemy w obr~bie samej
klasyfikacji. Dopiero gdy z poziomu rozwazan klasyfikacyjnych przejdziemy na
poziorn konkretnej zawartosci merytorycznej wyroznionych klas, przyjdzie nam
powtornie si~gnqe do psychologii.
By uczynie zadose wlasnym wymaganiom metodologicznym, PetraZycki
musi uwzgl~dnie psychiczne zjawiska mieszane, tzn. zlozone z element6w po
znawczych, emocjonalnych i wolitywnych. Poznanie i uczucia majq pewnq cech~
wspolnq: Sq zjawiskami jednostronnie biernymi ("wywolywanymi" w swiadomo
sci przez czynniki zewn~trzne wobec niej), natomiast wola to przeiycie jedno
stronnie aktywne (wzbudzane przez samq swiadornose). Wynika stqd, ze czwartq,
brakujqcq klas~ zjawisk psychicznych tworzq zjawiska bierno-czynne (inaczej:
pasywno-aktywne, doznawczo-pop~dowe). Jak pisze Petra:iycki: "odrozniamy od
powiednio do tego nie trzy, lecz cztery zasadnicze formy przezye wewn~trznych i
cztery klasy elementow psychicznych: 1) emocje, czyli impulsje (doznawczo-po
p~dowe przezycia psychiczne), 2) i 3) czucia i uczucia (przezycia jednostronnie
pasywne), 4) procesy woli (przeiyciajednostronnie aktywne)"18 .
Przytoczony cytat, pochodzqcy z pracy 0 pobudkach post~powania i 0
istocie moralnosci i prawa, zwraca uwag~ wielu badaczy i staje si~ punktem
wyjscia analizy mysli Petra:iyckiego. Jest to jednak w pewnym sensie poczqtek
zdradliwy. Po pierwsze, okreslenie "zjawiska bierno-czynne" to dosye niefortun
na nazwa dla klasy. Przypomina ono kategori~ "inne't, do ktorej wrzuca si~ to, co
musi bye uwzgl~dnione w klasyfikacji, a dla czego trudno znaleze specyticzne
kryteria wyroznienia. Po drugie, podejrzana jest sama zbitka "bierno-czynne",
bo trudno sobie wyobrazie, jak jedno i to sarno zjawisko moze bye jednoczesnie
pasywne i aktywne 19. Ponadto, tkwi tu rnylqca sugestia, ze dotychczasowy "po
dzial na trzy" zast~puje Petra:iycki "podzialern na cztery" - tak jednak nie jest.
Logika posun~la naprz6d metodologiczne dociekania Petrazyckiego, ale
z wymienionych wzgl~dow trudno ten sukces uznae za bezapelacyjny. Na pew
no nie byla to wielka reforma, ktorej koniecznose postulowal (llozof, bo tej nie
da si~ przeprowadzie wylqcznie na drodze logicznej. Merytoryczna pomoc mo
gla nadejse tylko ze strony samej psychologii. Jednak te jej tezy, ktore zamierzal
wykorzystae Petrazycki, byly czyms zupelnie nowym, i - jak kazda nowosc - po
dejrzanym. Gdyby dysponowal on slownictwem wspolczesnej psychologii, nie
zaw~za klas~

18 L. PetraZycki: 0 pobudkach post~powania ... , jw., s. 14. Choc cz~sto cytuje si~ ten
wlasnie fragment, to wlasciwsze byloby odwolanie do nast~pnego akapitu, w kt6rym Pe
traiyeki wyjasnia, ze w gruncie rzeezy wyr6inia dwie klasy zjawisk psychicznyeh: emo
cje/impulsje oraz (l~cznie) czucia, uczucia i wole: jako "produkty zr6iniezkowania pier
wotnych emocji" (5. 15).
19 Gdyby byto pasywne i aktywne "na zmian~", to moina by je podzielic na rnniejsze
elementy i w konsekwencji pozostac przy dotychczasowych rozroi:nieniach.

PANSTWO i PRAWO 212010

S1

musialby konstruowae poj~cia impulsji w oparciu 0 reguly logiczne, a w6wczas
unikn~lby m6wienia 0 zjawiskach "bierno-czynnyeh". Uznalby je po prostu za
niezroznieowane (a nie "dwustronne") wzbudzenie energetyezne, wyraiajqce
si~ np. pewnym pobudzeniem fizjologieznym. Jednak z koncem XIX w. debata 0
"energetycznych" podstawach zachowania dopiero si~ rozpoezynala. Chcqc za
poznae z jej osi~~ciami teori~ prawa, nalezalo odwolae si~ do j~zyka bliisze
go prawnikom. J~zyk logiki nadawal si~ do tego duzo lepiej niz j~zyk 6wezesnej
psychologii, nawet jesli upraszezal niekt6re kwestie istotne z psyehologieznego
punktu widzenia. To kolejny dow6d, ze eelem Petraiyckiego nie bylo wcale prze
niesienie zagadnien prawnych w dziedzin~ psychologii, lecz jedynie wykorzysta
nie dorobku tej drugiej (bardziej potencjalnego nii aktualnego) na gruncie filo
zofn prawa, gdzie pole dyskusji wytyezaly pozytywistyczne reguly narracji.
Teoria ewolucji wymusila rewizj~ poglqd6w na to, co jest przyczynq za
chowaflludzkich, a wi~c true na to, co je normuje. Dominujqcy wczesniej inte
lektua1izm radykalnie oddzielal czlowieka od reszty swiata zwierz~cego. Zacho
wanie zwierzqt mialo pozostawae w obj~ciaeh instynktu, czyli wrodzonych wzor
cow zachowail, i choe moglo zachwycae SWI:l zloionosci~ (co ch~tnie doceniano,
opisujl:lc np. misteme gniazda budowane przez owady), to cechowal je brak pIa
stycznosci, wlasciwej dzialaniom czlowieka. Typowe dla czlowieka wydawaly
si~ zdolnose uczenia si~ zachowail nowyeh i moZliwose ich modyfikacji, wzbo
gacania, a nawet radykalnej zmiany. Jesli jednak czlowieka ll:lczy wspolna ewo
lucyjna przeszlose ze zwierz~tami, to powstajl:l dwa dopelniajl:lce si~ pytania: ile
zwierz~cia jest w czlowieku oraz ile czlowieka jest w zwierz~ciu? Innymi slowy:
czy mozna odkrye instynktowe podloze zachowan czlowieka alba zidentyfikowae
przejawy inteligencji u zwierzqt? .' .
Choe j~zyk. w jakim formulowano w XIX w. problemy tego rodzaju, byl
nowy (naukowy), to Die mozna lekcewazye faktu, ze pracowaly na niego stule
cia. Iluz to myslicieli politycznych poszukiwalo sposob6w, by wyrazie te same in
tuicje, czyli uwzgl~dnie i wlasciwie ocenie w swych doktrynach i systemaeh to,
co inni odrzucali jako zwierz~ce, irracjonaIne, a nawet niemoralne! Mozna by tu
wymienie Machiavellego, tlumaczacego, ze "lepiej bye przedmiotem strachu niz
milosci", Hobbesa i XVII-wiecznych odkrywcow pot~gi "instynktu samozacho
wawczego" czy Jana Jakuba Rousseau, argumentujl:lcego, iZ rozum jest czyms
wtomym wobec "poruszefl serea".
Nie miejsce tu na zgl~bianie niuans6w dyskusji dziewi~tnastowiecznej, ale
jej powszechnie akceptowany wniosek nakazywal uwzgl~dnienie w opisie ludz
kich zachowail pewnego automatycznie wzbudzanego stanu gotowosci (pobudki,
pop~du), kt6rego rola jest analogiczna do roli instynkt6w u zwierz~t. Adaptacja
do srodowiska wymaga wraZliwosci na pewne bodice, szybkiej mobilizacji orga
nizmu, dokonujacej si~ poza swiadomoscil:l- jeszeze zanim bodziec zostanie zin
terpretowany (i powstanie "zjawisko poznawcze") ezy odczuty (i b~dziemy mogli
m6wic 0 uczuciu). Dzi~ki takiemu pobudzeniu w organizmie rodzi si~ energia,
stanowiaca podloze dalszyc~ proces6w psychicznyeh i motoryeznych.
Emocje, 0 ktorych pisze Petrazycki, wpisujl:l si~ w taki sam nurt rozwa
zan. Dlatego ich wlasciwszym okresleniem s~ "impulsje", poniewaZ nie nasuwa
j~ skojarzen ze sfer~ afektywn~ (t~ opisuje klasa trzecia przezyc psychicznych:
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uczucia)20. Widac wi~c, ze status impulsji jest zupelnie wyjl:ltkowy w ramach ca
lej klasyfikaeji: "graj~ [one] w zyciu zwierz~t i ludzi rol~ naczelnych i kierow
niczych czynnikow psychicznych przystosowywaDia si~ do warunkow zycia"21.
Nalezy je rozumiec jako stan pewnego wzbudzenia (st~d mowa 0 ..pobudkach"),
przygotowujl:lcego organizm do dalszej akcji; wil:lze si~ z Dim ukierunkowanie
uwagi, gotowosc motoryczna, zainteresowanie, wzruszenie itp. Dopiero w dalszej
kolejnosci nast~puje r6znicowanie pierwotnej impulsji i w zaleznosci od tego, czy
rozbudowaniu ulega jej strona pasywna, czy aktywna, powstaje okreslone dozna
nie, uezucie, mysl czy ruch.
Trudno jednoznacznie ocenic ten fragment rozwazan PetraZyckiego, po
niewaz jest to najbardziej psychologiezna cz~sc jego koncepcji. Warto jednak
podkreslic, ze twierdzenia w niej zawarte - zwlaszcza zwi~zki mi~dzy impul
sjami a pozostalymi przezyciami psychicznymi - byly prezentowane podobnie
przez wielu czolowych psyeholog6w tarntego okresu. Najbardziej zbieine po
gl~dy wyznawal w tej materii W. McDougall, tworca tzw. hormizrnu (horme to
"wola zycia", wrodzone tendencje do pewnych zachowafl), stanowiska cenione
go w pierwszej dekadzie XX w. 22 Z podobnych impulsow teoretycznych wyro
sla takze psychoanaliza, choc z uwagi na zdecydowanie odmienne przeslanki
wi~cej mozna by tu znaleze r6znic niz podobienstw23 • Co wi~cej. z tego same
go nurtu czerpie jeden z najwazniejszych dzia16w wsp61czesnej psychologii, na
ktory powoluj~ si~ wszystkie dziedziny refleksji humanistycznej, w tym socjo
logia oraz nauki polityczne i prawne: psychologia motywacji. W wyniku krytyki
pierwszych pomysl6w i trudnosci z okresleniem istoty "energii" psychicznej,
pojawily si~ tam poj~cia takie jak "pobudki zachowafl", "motywy", a pMniej
"potrzeby", bez kt6rych trudno wyobrazie sobie dzisiaj wiarygodn~ pr6b~ wy
jasnienia ludzkich dzialan.
Mozna, oczywiscie, zarzucac Petrazyckiemu, ze przedstawiony przez Diego
mechanizm powstawania impulsji, ich zwi~zku z nonnami etycznymi (moraIny
mi i prawnymi) oraz wplywu na zachowanie rna istotne braki i zawiera wiele nie
scislosci. Dla porzl:ldku trzeba jednak dodac, ze nawet wsp6lczesnie psychologia
- systematyzujl:lc ogromnl:l i waZn~ wiedz~ na ternat proces6w emocjonalnych 
nadal zmaga si~ z wyjasnieniem ich specyfiki i relacji do proces6w poznawczych
i behawioralnych24 • Wartose danej teorii zalezy przecieznie tylko od trafnosci
odpowiedzi na formulowane przez ni~ pytania, ale true od zdolnosci przekona
nia nas, ze postawienia wlasnie tych pytail nie da si~ unikn~e.
Z dzisiejszej perspektywy wiadomo, ze PetraZycki przeszacowal znacznie
metodologiczny potencjal psychologii, ale nie byl w tyro odosobniony. Dla wie
Iu myslicieli, kt6rych pragnieniem bylo sformulowanie teorii dotrzymujl:lcych
Sam Petrazycki ostrzega przed takim skojarzeniem.
L. Petraiycki: Wyb6r ... , jw., s. 216.
22 0 teorH W. McDougall a zob. G.S. Brett: Historia psychologii, Warszawa 1969,
s.630-637.
23 Teoria Freuda wyrosla Z obserwacji klinicznych i praktyki medycznej, niejako "z
boku" w stosunku do naszkicowanej tu linii rozwojowej, por. J. Pieter: Historia ... , jw.,
s.211-216.
24 Por. Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdaflsk 1998.
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kroku swoim czasom, psychologia wydawala si~ wlaSciwym punktem wyjscia.
W przypadku teorii prawa dawala szans~ na uPorzlldkowanie i selekcj~ twier
dzen dotyCZllcych tej problematyki, a rozpatrywanych dotlld w ramach obfitej 
co w polllczeniu z brakiem sp6jnosci uznawano zajej gl6wn/il niedogodnosc - tra
dycji filozoficznej. Poczlltki wydawaly si~ obiecujllce: wyr6inienie impulsji nie
tylko zawaiylo na calym dziele Petraiyckiego, ale pozwolilo mu w interesujllcy
spos6b rozwillZac wiele zagadnien szczeg610wych, z kt6rymi z trudem radzily so
bie inne koncepcje.
Rzadko wskazuje si~ na ten dlug, ale wlasnie odwolanie do impulsji, ja
ko swego rodzaju ogniwa zaposredniczajllcego wplyw srodowiska na jednostk~,
doprowadzilo Petraiyckiego do obalenia teorn 0 kierowaniu si~ przez czlowie
ka zasadt:\ przyjemnosci (hedonizm) i rzekomym egoizmie naszych dzialan25 •
Z tego samego zr6dla pochodzll gl6wne elementy jego teorn prawa: oddzielenie
norm prawnych i moralnych przy uznaniu wyiszosci tych pierwszych, wyr6znie
nie prawa stanowionego i intuicyjnego, teza 0 stopniowym zaniku moralnosci i
prawa. Jeszcze dzisiaj moglyby one stanowic interesujllcy punkt wyjscia dla re
tleksji na temat wielu zjawisk, jak chocby obserwowanego w niekt6rych krajach
_ takie opinie st:\ cz~sto formulowane takie pod adresem naszego spoleczenstwa 
stosunkowo niskiego przywit:\zania obywateli do prawa i procedur.
. Dokonane przez .Petrazyckiego odr6znienie moralnosci jako norm ,jed
nostronnie obowit:\zkowych" (wolnych w tym sensie, ze nikt nie moze od nas
wymagacich stosowania, powotujllc si~ na swoje uprawnienia26) i prawa jako
norm "obowi'lzkowo-roszczeniowych" (to, co postrzegamy jako sw6j obowit:\
zek, kreuje tei uprawnienie strony przeciwnej) pozwalaloby bardziej precy
zyjnie.opisac ten problem jako brak wyksztalcenia wtasciwej prawidlowym
stosunkom prawnym swiadomosci roszczeniowej, ktorej elementem jest zna
jomosc i egzekwowanie wlasnych praw, oraz wskazywaloby pewne srodki za
radcze, zwillzane z .wychowaniem i edukacjll prawn(;l. Podobnie, odr6inienie
prawa stanowionego (norm, w kt6rych znamy i potraflmy zwerbalizowac lei'lce
u ich podstawy "fakty normatywne". np. odpowiedni przepis) od intuicyjnego
(gdy po prostu dzialamy na podstawie norm, nie potraf:'Ulc wskazac ich faktycz
2S PrZyjemnosc i przykrosc to "doznania", powstaj"ce dopiero dzi~ki rozbudowie
strony pasywnej impulsji. Oznacza to, ze nie rna automatycznego zwi"zku mi~dzy bodz
cem (przykrym lub przyjemnym) a reakcj" czlowieka. Zewn~trzny bodziec wywoluje je
dynie og61ne pobudzenie organizmu i wymusza konieczno8t rozladowania powstaj"cej
tak energii, ale nie determinuje charakteru reakcji. Na podj~te dzialanie wplywaj'l takie
inne "elementy psychiczne" (dodatkowe informacje poznawcze, pobudki woll). Zgodnie
z og6In" klasyfikacj" zjawisk psychicznych, ich status (i wplyw na dzialame) jest podob
ny do uczuc przyjemnosci i przykrosci. DIatego wla§nie, chat nie jest przyjemne przy
kladanie r~ki do ognia, to potrafimy przeciez zgasic swieczk~ palcami, jesli tego wyma
ga "chrzest harcerski" czy spotkanie z ukochan'l. Podobme ma si~ sprawa z dziataniami
egoistycznymi - mozna je uznac za takie tylko w6wczas, gdy pierwotna impulsja zostaje
uzupelniona elementami poznawczymi skoncentrowanymi na ,jan. a rownoczesme brak
czynnik6w zdoInych zak16cic ich wplyw na dziatanie. JeSli wzruszy mme imieninowa
laurka od c6rki, to b~d~ bardziej sklonna przepytac niezdyscyplinowanego studenta po
za godzinami dyiuru, choc na og61 tego nie robi~. Zwolennicy tezy 0 egoizmie mieliby
powaZny problem z wyjasnieniem tego wyj"tku tak, by pozostawalo ono sp6jne z gene
raIn" tendencj" mojego zachowania.
26 L. Petrazycki: Wyb6r...• jw., s. 244.
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nego zrodla) moze sluzyc m.in. do wyjasnienia obserwowanych roznic mi~dzy
deklarowanym stosunkiem do pewnych przepis6w prawnych a rzeczywisty
mi zachowaniami spolecznymi. Zlagodzona teza 0 slabni«:ciu roll moralnosci i
prawa oznacza po prostu psychologicznt:\ mozliwosc tak gl~bokiego zinternali
zowania norm. ze okreslone sytuacje (np. propozycja lap6wki) b~d'l wzbudza
ly specyficzn& impulsj~27, natychmiast ukierunkowujt:\ct:\ nasze dzialania (nie
bior~, zawiadamiam Policj~), nawet bez udzialu innych, swiadomych przezyc
psychicznych (strachu przed kar'l, wiedzy na temat szkodliwosci spolecznej la
p6wkarstwa itp.). Takze dzisiaj mechanizm internalizacji norm przykuwa uwa
g«: psycholog6w jako jeden z podstawowych czynnik6w umozliwiajt:\cych funk
cjonowanie spoleczenstwa.
W stosunku do ostatniego z poruszonych konceptow, sam Petrazycki po
sun&l si«: 0 wiele dalej. Jego zdaniem, istnieje szansa (bo wszystko przemawia
za tym, ze impulsje, tak jak inne cechy fizyczne, Sll dziedziczne), ze wyraznie
sformulowanych norm prawnych i moralnych b~dzie coraz mniej, az w og6le
stanll si~ zbyteczne. Ewolucja tego typu rna stanowic sedno post~pu spolecz
nego i wymusza koniecznosc uwzgl«:dnienia w teorii prawa takie historyczne
go i aktualnego stanu spoleczenstwa - a wi~c buduje jej zwillzek z socjologit:\.
Utrwalanie prospolecznych impulsji w skali gatunku pozwala wysnuc przy
puszczenie, ze przyszle pokolenia b~dt:\ budowac coraz doskonalsze wi~zi spo
leczne, co umozliwi powstanie spoleczenstwa opartego na wzajemnej mHosci28 •
Rekonstruujllc proces rozwoju psychiki prawnej i przewidujt:\c dalsze jego eta
py, mozemy swiadomie wplywac na jego przebieg, opracowujllc odpowiednit:\
"polityk~ prawa".
Psychologia, filozofia polityczna (krytyka hedonizmu i egoizmu to takze
krytyka klasycznego liberalizmu), refleksja prawna, historyczna, socjologicz
na, etyczna i pedagogiczna - tak rozlegle odniesienia udowadniajt:\ chyba naj
lepiej, ze niezaIeznie od wszelkich niedoskonalosci, psychologiczny projekt
Petrazyckiego zasluguje na szacunek i pozbawione uprzedzen odkrycie, na
wet jesli psychologia sarna wydaje si~ dzis naukll zbyt malo zdyscyplinowant:\
jak na potrzeby teoretycznych rozwazan nad prawem. Choc ideal wygaszenia
konflikt6w dzi~ki powszechnej mHosci wzbudzac moze w XXI w. jedynie iro
niczny usmiech, to sarno przekonanie 0 wi«:kszym znaczeniu proces6w emo
cjonalnych niz poznawczych dia przezwyci~zania konflikt6w mi~dzyludzkich
27 Istniej~ dwa rodzaje impulsji: blankietowe i specyficzne. Tylko te drugie wywolu
jet scisle okreslone zachowanie, podczas gdy "energia" impulsji blankietowych (w tym

prawnych) potrzebuje dodatkowego wzmocnienia przez inne elementy psychiczne, por.
L. Petrazycki: Wyb6r... ,jw., s. 217-219.
28 Celem ewolucji biologicznej - jesli mozna tu m6wic 0 celach - jest jak najlepsze
przystosowanie do srodowiska. DIa czlowieka srodowiskiem jest gl6wnie spoleczenstwo,
kt6rego wplyw na jednostki jest coraz bardziej wszechstronny, m.in. z uwagi na post~p
cywilizacyjny. "Sukces ewolucyjny" b~d" wi~c odnosic jednostki najlepiej przystosowa
ne do wymog6w zycia spolecznego, co musi owocowac rozwojem cech prospolecznych,
altruistycznych. Prace poswi~cone idei powszechnej milosci u Petraiyckiego, nawet je
sli dostrzegaj~ jej zwiClZek z teori" ewolucji, nie eksponuj" specyficznej interpretacji tej
idei, tak roznej np. od nurt6w darwinizmu spolecznego, powoluj~cego si~ na walk~ 0 byt,
por. A. Habrat: Ideal czlowieka i spoleczenstwa w teorii Leona Petraiyckiego, Rzesz6w
2006; J. Lande: Studia zjilozojii prawa, Warszawa 1959.
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i przestrzegania norm zostalo potwierdzone w licznych badaniach z zakresu
psychologii spolecznej. Wybaczaj~c Petrazyckiemu wypowiedzi brzmi~ce jak
historiozoficzne proroctwa, nalezy docenie jego naukowe intuicje, takze dzi
siaj poglebiaj~ce nasze rozumienie zagadnieii prawnych. Co do kwestii zasad
niczej, wsp6lczesna nauka przyznaje mu racj~: na zachowanie, takze to zgod
ne z prawem, maj~ wplyw nie tylko czynniki poznawcze (np. znajomose tresci
odpowiedniej normy, konsekwencji jej naruszenia), ale r6wniez pozostaj~ce
z nimi we wszechstronnych zwi~zkach czynniki emocjonalne, kt6re urucha
miaj~ r6inorodne i nie zawsze przewidywalne procesy motywacyjne. Bez ich
uwzgI~dnienia najlepsze nawet - z czysto prawniczego punktu widzenia - pra
wo moze si~ okazae niezdolne do wywierania realnego wplywu na iycie spo
leczne.

ANNA MLYNARSKA-SOBACZEWSKA

Odpowiedzialnosc panstwa polskiego
za mienie zabuzanskie

Zagadnienie zwrotu maj~tk6w znacjonalizowanych stalo si~ w paiistwach
postkomunistycznych jednym z wainych problem6w ustrojowych i ekonomicznych
przelomu wiek6w. Zdaniem 1. Pogany'ego, restytucja wlasnosci jest srodkiem, kt6
ry oferuje moiliwosc naprawienia jednej Z ,,najgorszych i najbardziej obrzydli
wych niesprawiedliwosci popelnionych w przeszlosci"l. W wi~kszosci paiistw
reprywatyzacja stala si~ istotnym elementem zmiany ustrojowej i stosunk6w
wlasnosciowych, ale takie naprawienia niesprawiedliwoSci polegaj~cej na ode
braniu mienia i zrekompensowania szk6d wyrz~dzonych przez reiimy totalitarne2•
W Polsce proces reprywatyzacyjny nie doczekal si~ regulacji systemowej, nie
mniej interesuj~cym problemem stalo si~ rozstrzygni~cie kwestii rekompensaty
za mienie pozostawione poza granicami Polski po II wojnie swiatowej (tzw:. mienie
zabuzaiiskie). Kwestia ta wpisuje si~ w nurt rozwaiaii 0 obowi~ku odszkodowaw
czym panstwa polskiego za dzialania podj~te w systemie prawa komunistycznego.
Trudno znaleze bardziej dobitny przyklad pozbawienia praw grupy Iud
nosci niZ ewakuacja z teren6w republik ZSRR - ludzie ci zostali pozbawieni nie
tylko maj~tku nieruchomego, ale wszelkich d6br materialnych, mogli bowiem
zabrae ze sob~ jedynie okreslone ruchomosci. Kwestia naprawienia szk6d po
krzywdzonym nie rna charakteru czysto ekonomicznego i rue sprowadza sie do
okreslenia, co i w jakim zakresie mozna przedstawie jako rekompensat~. Rozli
czenie z przeszlosci~ w kontekScie zadoscuczynierua zabuZanom wymaga takie
- w dose specyficznym kontekscie historycznym tej sprawy - odpowiedzi na pyta
nie 0 zakres odpowiedzialnosci wsp6lczesnego paiistwa za dzialania paiistwa ko
munistycznego, a takie podmiot6w wladzy, kt6re trudno byto uznae za legitymo
wane nawet w okresie jego tworzenia.
W 2009 r. zakonczyl si~ znacz~cy etap w historii zadoscuczynienia za
buzanom, co jest dobrlt okazj~ do podsumowan i pr6by wskazania istotnych
1 I. Pogany: Righting Wrongs in Eastern Europe, :Manchester 1997, s. 7 (podcij~ za: A Czar
nota, M. Krygier: Po postkomunizmie - ~pny etap? Rozwaiania nad rolq i miejscem pra
wa, "Studia Socjologiczne" nr 2/2007. s. 186).
2 M. Karadjova: Property Restitution in Eastern Europe: Domestic and International
Human Rights Law Responses, "Review ofCentral and East European Law" nr 3/2004,
s.326.
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