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C H A I M P E R E L M A N 

Usprawiedliwienie norm* 

Nie dawniej jak dziesiçc lat temu logicy zaczçli zywiej interesowac siç 
problemem usprawiedliwienia norm i termin ten jeszcze dzisiaj nie wy-
stçpuje w wiçkszosci podrçcznikôw logiki. Tradycyjnym przedmiotem za-
interesowania logikôw jest ded\xkcja i indukcja. Logika deontyczna, za j -
muj^ca siç wypowiedziami o tym, co jest nakazane, dozwolone czy za-
kazane, inaczej môwiqc — o tym co jest kwalifikowane ze wzglçdu na 
normy, nie za jmuje siç usprawiedliwieniem norm: kiedy siç, przy jej 
uprawianiu wspomina o usprawiedliwieniu norm, szuka siç podobienstwa 
z wnioskowaniem dediikcyjnym, o tyle swoistym, ze wsrôd jego przesia-
nek wystçpuje co na jmnie j jedna norma. Usprawiedliwic normç to w tym 
kontekscie tyle, co wyprowadzic ja w sposôb dedukcyjny z jakiejs normy 
bardziej podstawowej czy ogôlniejszej. Co do owej normy bardziej pod-
stawowej, jesli nie uzasadnia siç jej jakqs sui generis oczywistosciq czy 
intuicyjnosci^, to t rak tu je siç j^ jako nie podlegajficy kontroli rozumowej 
wyraz naszych pragnien, naszych d^zen czy naszych efektôw. Przy takim 
punkcie widzenia usprawiedliwienie norm lezy nie tyle w rozstrzygniçciu 
jakichs problemôw filozoficznych, lecz jest problemem z zakresu psycho-
logii, socjologii czy historii, i zawsze zaklada jakies przechodzenie, nie 
uzasadnione nalezycie, od wypowiedzi o tym, co jest, do wypowiedzi 
o tym, co byc powinno. Takie prowadzqce do .sceptycyzmu negowanie 
mozliwosci budowania filozofii praktycznej niektôrzy filozofowie przyj-
muj^ z usmiechem jako pogl^d nie do obalenia, aie jednoczesnie pocieszaj^ 
siç, wskazujqc, ze nie ma on zbyt powaznych nastçpstw. Znamienny prze-
jaw tego rodzaju stanowiska znalezc mozna w artykule Leonarda G. Mille-
ra. Moral scepticism i. Miller broni w tym artykule tezy, iz ,,nie jest 

* Artykul niniejszy jest polskim przekladem referatu przedstawionego w e wrzes-
niu 1971 r. w ramach Entretiens d'Amsterdam de l'Institut International de Philo
sophie pt. La justification des normes. 

1 L. G. Miller, Moral Scepticism, „Philosophy and Phenomenological Research" 
1961, vol. XXII, s. 239245. Por. môj artykul krytyczny w zbiorze: Ch. Perelman, 
Droit, Morale et Philosophie, Paris 1968, s. 7377. 
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sensowne domagac siç uzasadnien w sferze zasad moralnych". Jego sta-
nowisko zdaje siç odpowiadac poglqdowi bardzo rozpowszechnionemu 
w wielu srodowiskach, ktôre uzasadnia on w sposôb nastçpuj^cy: „uspra-
wiedliwienie wypowiedzi normatywnych przez odwolanie siç do innych 
wypowiedzi normatywnych jest ograniczone, nie dotyczy bowiem tego, 
co okreslam jako «zasady moraine», i dlatego, jesli to w ogôle jest mozli-
we w odniesieniu do .problemôw moralnych, poslugiwanie siç pojçciem 
usprawiedliwienie nie odnosi siç do zasad moralnych i moralnosci jako 
takiej" 2. W istocie, w ujçciu Millera, zasady moraine odgrywajq rolç 
analogicznq do aksjomatôw systemu dedukcyjnego, ktôrych siç z zaio-
zenia nie dowodzi. 

Czy mozna byîoby znalezc dla norm jak^s podstawç obiektywnq, ktôra 
dostarczalaby ich usprawiedliwienia? Sama mysl o jakiejs podstawie on-
tologicznej dla norm zakiada mozliwosc wyprowadzania wypowiedzi o tym, 
co byc powinno, z wypowiedzi o tym, co istnieje; sqdôw wartosciuj^cych 
z sqdôw o faktach. Otôz, od czasu slawnej krytyki ze strony D. Hume'a 
i pôzniejszych analiz G. E. Moore'a, demaskuj^cych „biqd naturalistyczny", 
tego rodzaju dedukcja jest w zasadzie odrzucana. Dlatego, nie mogqc siç 
odwoiywac do uzasadnienia ani do poszukiwah obiektywnej podstawy 
najwazniejszych, zasadniczych norm, filozofia praktyczna, jak siç wydaje, 
znalazla siç w sytuacji bez wyjscia. 

Stoj^c wobec przeciwstawnych filozofii praktycznych i t raktuj^c je 
jedynie jako wyraz arbitralnych wyborôw stanowisk, logik powinien tedy 
ograniczyc siç do kryiyki immanentnej, wewnçtrznej, dotyczqcej spôjnosci 
rozwazanego systemu. Wszystkie systemy spôjne wewnçtrznie przedsta-
wiaiyby jednakq wartosc dla logika, niezdolnego do rozstrzygniçcia, ktôry 
z nich nalezy wybrac. Dlatego tez wszelki spôr, wszelka dyskusja dotyczq-
ca zasad podstawowych mialaby siç uciekac do technik, ktôre nie tylko 
wjmiykaj^ siç, spod kontroli logiki formalnej, lecz nawet wszelkich metod 
myslenia analitycznego. Jesli mozna przyj^c, iz nie ma niczego bardziej 
racjonalnego miz metoda dyskusji krjrtycznej, ktôra jest, wedîug K. R. Pop-
pera ̂ , wîasnie tym, co znamionuje metodç naukow^, trzeba rozszerzyc 
zakres dociekan logika zainteresowanego wzorcami rozumowah i w uzu-
pelnieniu badan prowadzonych przez logikç formaln^ podjfjc studia z dzie-
dziny, ktôra od czasôw Sokratesa nosila miano dialektyki, a ktôrq, dla 
unikmiçcia wszelkich nieporozumieh co do historycznego sensu tego ter
mina, chyba lepiej byJoby nazywac teori^ argumentacji — w odrôznieniu 
od logiki formalnej pojmowanej jako teoria dowodu w scisîym tego slowa 
znaczeniu. 

2 Por. Ch. Perelman, Droit, Morale et Philosophie, s. 65. 
3 K. R. Popper, Conjectural Knowledge, „Revue International de Philosophie" 

1971, s. 193. 
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Argumentacja jest technikq, ktôrej siç uzywa w toku sporu, gdy chodzi 
o krytykçi czy usprawiedliwienie jakiegos poglqdu, o stawianie zarzutôw 
czy o ich odpieranie, o z^danie podania racji i o ich przedstawianie. Do 
argumentacji ucieka siç w toku dyskusji i w toku rozwazan, gdy chce siç 
kogos przekonac lub cos komus wyperswadowac, gdy podaje siç racje 
za i przeciw, kiedy usprawiedliwia siç dokonany wybôr czy podjçtq de-
cyzjç. To argumentacja wJasnie stwarza podstawy logiki dziatania, logiki 
sqdôw wartosciuj^cych, czego tak brakowalo w filozofii pierwszej poio-
wy XX wieku, zmuszonej — wobec przyjçcia nazbyt wqskiego sposobu 
pojmowania logiki — do wahan miçdzy absolutyzacj^ a sceptycyzmem, 
miçdzy irracjonalizmem a pozytywizmem, stanowiskami odbiegajqcymi 
w ich skrajnosciach od tego, co rozsqdne *. 

Tak jak G. Frege dokonai odnowy wspôlczesnej mu logiki przez ana-
lizQ rozumowan matematycznych, podobnie analiza rozumowan i sporôw 
prawniczych pozwolila najlepiej uchwycic swoistosc pojçcia argumentacji , 
istotnej jesli chodzi o wskazywanie uzasadnien, usprawiedliwianie naszych 
czynôw, naszych postaw, naszych wyborôw i naszych decyzji. Dostrzega 
siç dziçki niej, ze to, co siç uwaza za usprawiedliwienie norm, dotyczy 
w istocie racji, ktôre podaje siç przy ustanowieniu tych norm czy ich 
korygowaniu, ich propagowaniu czy krytykowaniu, ich przyjmowaniu czy 
odrzucaniu, nadawaniu im takiej czy innej szczegôlowej interpretacji, 
wreszcie przestrzeganiu czy naruszaniu tych norm. Chodzi tu o rôzne 
odmiany usprawiedliwienia wyboru ludzkiego zachowania wi^z^cego siç 
z pormami, ktôre w sposôb nadmiemie uproszczony i w gruncie rzeczy 
niedokiadny okresla siç jako usprawiedliwienie mocy obowi^zujqcej norm. 
Bowiem w slad za takq symplifikacj^ sprowadza siç problematykç ludz
kiego dzialania do problemôw, ktôre l^czq siç z poszukiwaniem prawdy, 
upodabnia siç usprawiedliwienie norm do dowodzenia zdan w sensie lo-
gicznym i stawia calkiem powaznie pytania o prawdziwosc norm. Pytanie 
tego rodzaju okazaîoby siç pozbawione sensu czy co na jmnie j niestosowne, 
gdyby siç dostrzegaîo, ze usprawiedliwienie dotyczy jedynie modalnosci 
naszego zachowania ze wzglçdu na normy. Nasze zachowania i nasze 
decyzje nie sq bowiem nigdy prawdziwe: s^ one natomiast zgodne z na-
kazami norm moralnych czy prawnych, odpowiednie, sprawiedliwe, slusz-
ne, rozs^dne itd. Rozumie siç, samo przez siç, iz prawdziwosc czy faîszy-
wosc posiadanych informacji, scislosc czy biqd co do poznania faktôw, na 
ktôrych opieramy nasze decyzje, mog^ na te decyzje wplywac w taki albo 
w inny sposôb, lecz jedynie pod warunkiem, ze te prawdy i te fakty zo-
stanq poddane ocenie i dopiero ze wzglçdu na tç ocenç czy tez normy 

« Por. Ch. Perelman, Justice et Raison, Bruxelles 1963, s. 244-255; tenze, Droit, 
Morale et Philosophie, s. 135-147. 

8 — E t y k a 11 
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stan^ siç w okreslonym kontekscie pragmatycznym podstaw^ argumento-
wania na rzecz okreslonego sposobu podejmowania decyrzji i dzialania. 

Co siç tyczy norm podstawowych, to dyskusje na ich temat dotyczq 
zwykle nie tyle ich „prawdziwosci", co nadawanej im interpretacji . Art. 6 
konstytucji belgijskiej gîosi, iz: „Wszyscy Belgowie rôwni w obhczu 
prawa". Nikomu nie przychodzi na mysl pytac, czy jest to twierdzenie 
prawdziwe, lecz powstajqce spory dotycz^ argumenté w, ktôre by uzasad-
nialy albo nie uzasadniaty nierowne traktowanie Belgôw w takich sy-
tuacjach; obojçtne, czy chodzi o rôwne traktowanie ze strony sçdziego, 
czy ;ze strony prawodawcy. Zwrôcmy tez przy okazji uwagç, iz w ustawach 
normy sq formuiowane w przepisach w taki sposôb, jakby stanowily opis 
faktôw, i to czçsto faktôw okreslanych w sposôb metaforyczny ̂ . 

Podstawowa norma belgijskiego systemu prawnego, podobnie zresztq 
jak wielu wspôiczesnych systemôw prawa, to norma zawarta w art. 25 
konstytucji belgijskiej: „Wszelka wladza pochodzi od narodu". Ta norma, 
stanowi^ca wyraz ideologii ludowladztwa, jest przeciwstawieniem podsta-
wowej normy Ancien Régime: ,,Wszelka wladza pochodzi od Boga". Czy 
jest sens pytac, ktôra z tych formuî jest prawdziwa? Czy narôd, czy Bôg 
daj^ legitymacjç wladzy politycznej? Przy tym zamiast przeciwstawiac te 
dwie zasady, mozna dokonac ich syntezy dziçki formule Vox populi, vox 
Dei. Sposôb, w jaki wladza pochodzi od narodu czy od Boga, na ksztalt 
tego, jak cieplo rozchodzi siç od ogniska, daje podstawy do organizacji 
rôznych organôw wladzy, ktôre majq reprezentowac czy to wolç narodu, 
czy to wolç boskq, odnosz^c zasady ,tej organizacji do je j zrôdla (inna 
jeszcze podobnego rodzaju metafora). 

Zauwazmy przy tym, iz prawo belgijskie ogranicza siç do sformulowa-
nia art . 25 konstytucji bez podawania dlan uzasadnienia. To dopiero filo-
zofia polityczna i idéologie przez niq rozwijane wiqzac bçd^ ten przepis 
z zasadami (postulatami) wolnosci, rôwnosci, pozytku spolecznego, ktôre 
uznajq czy zakladajq autorzy. 

Pojçcie domniemania, bardzo charakterystyczne dla rozumowan praw-
niczych, jest istotnym srodkiem do osiqgania stabilizacji sytuacji praw-
nych: mianowicie, ten, na czyjq korzysc domniemanie jest ustanowione, zy-
skuje zwobiienie od ciçzaru dowodu (np. domniemywa siç prawnie, iz 
m^z matki jest ojcem dziecka, ze oskarzony jest niewinny itp.). Ciçzar 
dowodu natomiast spada na tego, kto chcialby obaUc domniemanie. 

W niedawno ogloszonej pracy, przedstawionej na Kongresie Filozo-
ficznym w Wiedniu Patrick Day wskazuje, iz obok domnieman doty-

5 Por. A. Giuliani, Nouvelle rhétorique et logique du langage normatif, „Etudes 
de Logique Juridique" 1970, vol. IV, s. 60. 

P. Day, Presumptions, „Actes du XlIIème Congrès International de Philosophie" 
1970, vol. V, s. 137-143. 
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czqcych faktôw istniej^ takze domniemania dotycz^ce zasad, ktôre to do-
mniemania zwalniajq od ciçzaru wskazywania dalszych usprawiedliwien 
tych, ktôrzy siç na takie domniemania powcduj^. Autor ôw wskazuje rôw-
niez, iz domniemania te mogq opierac siç na odmiennych podstawach, ja-
kie î^cz^ siç z nastawieniem konserwatywnym, nastawieniem liberalnym 
czy nastawieniem socjalistycznym. 

Domniemania o charakterze konserwatywnym dzialaj^ na rzecz u t rwa-
lenia istniejqcego stanu rzeczy: jedynie wprowadzenie jakiejkolwiek zmia-
ny jzawsze i wszçdzie wymaga, wedlug tego stanowiska, podawania uzasad-
nienia 

Domniemania o charakterze liberalnym wjniiagaj^ podawania uzasad-
nienia dla jakiegokolwiek ograniczenia wolnosci, dla przymusu, jak np. 
domniemanie wskazywane przez J. St. Milla: „pozostawiac ludziom swo-
bodç jest zawsze lepiej, caeteris parihus, niz poddawac ich kontroli" 

Domniemania o charakterze socjalistycznym wymagajq podawania 
uzasadnien dla nierôwnosci. Wedlug sformulowania I. Berhna „rôwnosc 
nie wymaga usprawiedliwien, wymaga jej jedynie nierôwnosc" 

W ti-zech niedawno ogîoszonych rozprawach o sprawiedliwosci John 
Rawls dokonuje syntezy tych dwôch ostatnich domnieman, propagujqc 
nastçpuj^cq zasadç, ktôra wydaje siç mu ich racjonaln^ rekonstrukcj^: 
„Wszelki czlowiek, uczestnicz^cy w jakiejs instytucji czy w jakiejs dzia-
lalnosci spolecznej, czy tez im podlegajqcy, ma rôwne prawo do wolnosci 
jak najdale j id^cej, ktôra da siç pogodzic z tego samego rodzaju wolnosci^ 
dla wszystkich innych ludzi" 

Podczas gdy w koncepcji konserwatystycznej wszelka zmiana W5miaga 
uzasadnienia, u Milla jedynie siuszna obrona dôbr jednostki czy spoîe-
czenstvi^a uzasadnia dopuszczalnosc uzycia przemocy przeciwko czlonkowi 
spc^eczehstwa Podobnie, wedlug Rawlsa: „Nierôwnosci, jakie okresla 
czy tez jakim sprzyja s t ruktura instytucjonalna, czyms arbitralnym, 
chyba ze racjonalne podstawy do oczekiwania, ze okazq siç one pozy-
teczne dla kazdego czlonka spolecznosci, a przy tym, ze funkcje czy po-
zycje spc^eczne, z ktôrymi te nierôwnosci sq zwiqzane, s^^ dostçpne dla 
wszystkich" 12. 

Mozna wiçc zauwazyc, ze usprawiedliwienia wymaga siç wtedy, gdy 

7 Ibid., s. 139. Cyt. w g B. Wotton, Social Foundations of Wage Policy, London 
1958, s. 162. 

" J. S. Mill, On Liberty, rozdz. V, w : Utïlitarianism, G. J. Warnock (éd.), N e w 
York 1962, s. 228. 

° I. Berlin, Equality, „Proceedings of the Aristotelian Society" 1955-1956, vol. 
LVI, s. 305. 

1" Obszerniejsza informacja o pracach Rawlsa — por. Ch. Perelman, Droit, Mo
ral et Philosophie, s. 26. 

" J. S. Mill, op. cit. s. 135. 
" Por. Ch. Perelman, Droit, Morale et Philosophie, s. 26. 
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nasze postçpowanie czy norma postçpowania, ktôra je wyznacza, naruszaj^ 
jakqs poprzednio uznawan^ zasadç i z tego powodu podlegac mog^ kryty-
ce. Widac stqd, ze podawanie usprawiedliwien jest zawsze zjawiskiem po-
niekqd w t ô m y m : jesli postçpowanie nie narusza jakiejs przyjçtej zasady 
postçpowania czy z innych wzglçdôw nie jest uwazane za jakies wykro-
czenie, jesli nie ma podstaw do krytykowania go, to nikomu nie przycho-
dzi na mysl podawac usprawiedliwienia danej normy czy danego czynu. 
Qui s'excuse, s'accuse, kto podaje usprawiedliwienia, uznaje tym samym, 
ze jego czyn podlega krytyce rzeczywiscie podjçtej czy mozliwej. 

Aie jest oczywiste, ze powstanie wiele rozbieznych stanowisk, gdy 
przyjdzie nam okreslic, co mogloby usprawiedliwic zmianç, przymus czy 
tez nierôwnosc. Jesli chodzi o zasady, ktôre w ujçciu ich autora nie do-
puszczaj^ wyjqtkôw, jak np. kategoryczny imperatyw Kanta czy zasada 
uzyiecznosci Benthama, powstanq liczne spory, gdy zechcemy dokiadnie 
sformuîowac odpowiedni^ regulç i przejsc od abstrakcyjnej zasady do 
konkretnych jej zastosowan. 

Zauwazmy w zwiqzku z tym, ze filozofowie, ktôrzy formuluj^ swoje 
tezy jako pozaczasowe i ahistoryczne, nie zaprz^taj^ sobie wcale glowy 
sprawami ich zastosowania, jak gdyby — na wzôr jakiejs zasady formal-
ne j — formuiowana przez nich norma podstawowa cechowala siç jasno-
sciq ^ wyraznosci^ eliminuj^cq wszelkie trudnosci w je j zastosowaniu. 
Kiedy jednak przechodzi siç, od abstrakcyjnej zasady do konkretnych przy-
padkôw jej zastosowania, zludzenia te natychmiast rozwiewaj^ siç. Gdy 
pomyslec o caiych bibliotekach .komentarzy spowodowanych przez art . 1382 
Kodeksu Napoleona („Kazdy czyn czlowieka, ktôry spowodowal szkodç 
dla innego, zobowi^zuje tego, ktôry z winy swej szkodç wyrzqdziî, do jej 
naprawienia"), to dziwic siç mozna, ze filozofowie mog^ siç zadowalac 
tego rodzaju wypowiedziami, ktôrych zastosowanie budziloby natychmiast 
niekoncz^ce siç spory. Z tego wlasnie wzglçdu prawnicy, w trosce o bez-
pieczeiîstwo prawne, niezaleznie od tego, czy reprezentujq prawicç, czy 
lewicç 3polecznq, powszechnie akceptuj^ — odmiennie niz filozofowie — 
to, co nazwano zasadq konserwatyzmu, z^daj^c^ usprawiedliwienia zmia-
ny. I wlasnie ze wzglçdu na tç stabilizuj^cq zasadç akceptowac bçdq oni 
usprawiedliwienia dokonywanych zmian nie przez odwoJanie siç do ogôl-
nikowej zasady wolnosci czy rôwnosci, zasad nazbyt chwiejnych z ich 
punktu widzenia, lecz przez odwoianie siç do pewnego okreslonego sposo-
bu pojmowania wolnosci czy rôwnosci w danym kontekscie szczegôlnym. 
W istocie, wolnosc czy rôwnosc, jak tez zasady proklamujqce ich ochronç 
nie sq wypowiedziami dostatecznie jasnymi, by w ogôle mozna bylo siç 
zastanawiac pad ich prawdziwosci^ czy faîszywosciq, moc^ wiqz^c^ czy 
brakiem mocy wi^zqcej: s^ to komunaly (lieux communes) powszechnie 
przyjmowane, lecz wielce wieloznaczne, ktôrych bynajmnie j nie mozna 
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porôwnjTwac do aksjomatôw czy w ogôle formul jçzyka sformalizowanego. 
Dopiero w okreslonym kontekscie mozna wskazac konkretne nastçpstwa 
zastosowania tego rodzaju zasad — wartosci i interesy, ktôre zamierzajq 
one chronic czy zwalczac, i wtedy dopiero mozna ustosunkowac siç do 
tych zasad bez formuîowania wielu dodatkowych zastrzezen. Trudno za-
akceptowac czy odrzucic bez zastrzezen np. zasadç wolnosci, jesli siç wie 
(jak o tym poucza odwieczny spôr miçdzy liberalnq a socjalistycznq kon-
cejxîjq wolnosci), ze przymus, ograniczaj^cy jednych, gwarantuje wolnosci 
innych ludzi. Podobnie tez, dla jednych zasada rôwnosci wymaga rôwnosci 
w traktowaniu, podczas gdy dla innych zasada ta poci^ga postulat zrôw-
nania warunkôw zyciowych, nawet za cenç niewqtpliwych przywilejôw 

Przyrôwnywanie norm podstawowych do aksjomatôw matematycznych 
stwarza zludzenie, ze jedynym problemem filozofii praktycznej, zarôwno 
w odniesieniu do moralnosci, jak do prawa czy polityki, jest znalezienie 
jakiejs zasady, z ktôrej mozna byîoby dedukowac teorematy odnosz^ce siç 
do ludzkich postçpowan. Lecz tego rodzaju normy sq znacznie blizsze 
ogôlnym zasadom prawa, ktôrych doniosJosc czy pôle zastosowania, sto-
sunek do innych norm, z ktôrymi normy te mogîyby siç okazac niezgodne, 
mog^ byc scislej sprecyzowane dopiero w toku dyskusji, w czasie ktôrej 
wartosci cenione w danym srodowisku p>odlegajq konfrontacji w dialek-
tycznej kontrowersji, gdzie przeciwstawne stanowiska w sporze bynaj -
mniej siç nie wykluczaj^. 

Sytuacje, w ktôrych zasady te wydajq siç znajdowac zastosowanie, od-
grywajq, w kontekscie normatywnym, rolç zgola odmiennq niz to ma 
miejsce w przypadku, gdy chodzi o jakies przedmioty, w stosunku do 
ktôrych mozna byloby zastosowac miarç i rachunek. W istocie, jesli mo-
zemy rozwijac arytmetykç czy geometriç niezaleznie od jakichs przedmio-
tôw, ktôre siç liczy czy mierzy, jedynie pK)sluguj^c siç reguîami popraw-
nej dedukcji, to normy dotycz^ce naszego postçpowania kryjq elementy 
niedookreslenia, ktôre mogq byc doprecyzowane jedynie w odniesieniu do 
konkretnych sytuacji. To wlasnie jest t r a fn^ mysl^ dialektyki Heglow-
skiej, ktôra wiqze sposôb poslugiwania siç pojçciami i zasadami praktycz-
nymi z momentem historycznym, w ktôrym siç one przejawiajq. Z tego 
wzglçdu pojçcia i zasady filozofii praktycznej s^ znacznie bardziej bliskie 
pojçciom i zasadom prawnym niz pojçciom i aksjomatom nauk formalnych. 

wiçc podstawy, by w obrçbie metod dotycz^cych tego, co siç nazy-
wa w sposôb skrôtowy usprawiedliwieniem norm, znalezc miejsce — obok 
rozumowan dotycz^cych sposobu ich sformulowania, ich przedstawienia do 
zatwierdzenia oraz ich akceptacji — takze dla metod, ktôre dotycz^ ich 
interpretacji i stosowania. Filozof traktuj^cy swa ,rolç powaznie nie moze 

'3 Por. zwlaszcza L'Egalité, Centre de Philosophie du Droit de l'Université Libre 
de Bruxelles, vol. I, 1971 — artykul: Ch. Perelman, Egalité et valeurs, s. 3il9-326. 
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zadowolic siç sformuiowaniem kilku komunaiôw, ktôre bylyby zasadami 
postçpowania najogôlniejszymi i powszechnie dajqcymi siç przyj^c, jak 
zasada Kanta czy Benthama, lecz powinien badac oddzwiçk tych zasad 
w praktyce i wzi^c pod uwagç spory, jakie nastrçczac bçdzie interpreto-
wanie i stosowanie tych zasad w sjrtuacjach konfUktowych, ktôre niew^t-
pUwie ujawniq siç w konkretnych okoHcznosciach historycznych. 

Bçdzie on sobie rôwniez zdawac sprawç z tego, ze co siç tyczy podej-
mowania dziaiania, nie tylko zasady rz^dza w poszczegôinych przypadkach, 
lecz .takze rozstrzyganie poszczegôinych przypadkôw wywiera zwrotnie 
wpljrw na sposôb interpretowania owych zasad z punktu widzenia ich 
przydatnosci do realizacji stawianych celôw i przyjmowanych wartosci. 
Badajqc reguly argumentowania w ramach tej dialektyki, logik stwierdzi, 
ze reguly te, odmienne od tradycyjnych regul dedukcji i indukcji, odwo-
îuj^ siç do wnioskowan zawodnych, ktôre jednak nadajq siç, jako srodek 
przekonywania i perswazji, a ktôre to wnioskowania zostaly niestety usu-
niçte z pola naszych dociekan przez ograniczenie zadah wspôlczesnej logiki 
do teorii dowodôw formalnych i anaUzy logicznej i*. 

X a H M T T e p e n b M a H 

OnPABflAHME HOPM 

To HTo H a s H s a e M o n p a B ; i a n H e M HopM B fleiiCTBHTeJibHocTH nBnnercH o n p a s f l a H M e M HauiHX 

pemcHHfi , H a i n e r o B b i ô o p a , fleKJiapauHft H HaïuHx n o s H u n i i oTHocHTeJibHO HopM. OnpaBflaHHC HOPM 

TaKHM o 6 p a 3 0 M , KBJiaeTC« n o c y x H a e j i a o n p a s f l a H H e M nocTyracoB. 

3 j i eMeHTapHbix H o p m He H a a o r p a x T O B a i b KBK aKCHOM, H3 KOTopwx jToraHecKH B u r e K a i o T 

onpef l e j i ëHHbie cneaciansi. C K o p e e n a f l o H X noHHMaxb KaK onpe;iejiëHHi>ie oieBHflHOCTM, K o r o p u e 

B SaBHCHMOCTH OT o6cTOJITeJlbCTB flOJIHCHbl 6bITb npHCnOCo5nHeMbIMH l a K , «iTOÔbl MOrjlH CJiyjKHTb 

aneMCHTainH xaKHX onpaB/ iaHHit . ITpHëMOB onpaB/iaHHH n e c j i e f l y e x npHpaBHHBaxb K (l)opMajib-

HOMy jiorHMCCKOMy ; i 0 B 0 f l y , HO K flHCxyccHH, B KOTopoit J i y i u i e B c e r o npHMCHHTb T e o p a r o a p r y -

MCHTamOI H AHaHeKTHHeCKHe 4>0pMbI MblIUJieHHJt. 

C h a i m P e r e l m a n 

T H E J U S T I F I C A T I O N O F N O R M S 

What w e call justification of n o m s is really a justification of our décisions, 
choices, commitments and attitudes concerning norms. Thus, justification of norms 
is really justification of action. 

Por. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation, la nouvel
le rhétorique, Bruxel les 1970, a takze Ch. Perelman, Le champ de l'argumentation, 
Bruxel les 1970. 

I 
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When it cornes to fundamental norms, thèse are not to be considered as ax ioms 
from which conséquences are deduced, but as accepted commonplaces that have 
to be adapted to circumstances in order to serve as such éléments of justification. 

The techniques of justification should not to be compared to those of formai 
démonstration but rather to the techniques of persuasive discourse for which the 
theory of argumentation and the use of dialectical forms of reasoning are most 
suitable. 




