
Interpretacja, 

 czyli o cienkiej granicy między nauką prawa a literatury 

 

Parę lat studiów skutecznie zaciera pamięć o latach szkolnych. Powody ku temu są różne – 

wymieniać ich nie trzeba lub wręcz nie wypada. Ale chciałbym prosić szanownego czytelnika, by na 

chwilę zagłębił się w swoich wspomnieniach. Liceum, lekcja języka polskiego… Rajd przez epoki 

literackie, nurty historyczno-filozoficzne, setki arkuszy papieru wypracowań. I znienawidzona przez 

wielu „analiza i interpretacja” wierszy. 

Interpretacja. My, studenci prawa, nakierowani już nieco na określone kategorie myślenia, 

zdajemy się rozumieć to słowo inaczej niż w czasach szkolnych. W głowie kłębią nam się jedynie 

zasady wykładni czy teorie subsumpcji. Wszystko zdaje się jasno określone, usystematyzowane, jakże 

inne od tej przehumanizowanej polonistyki. Ale… czy aby na pewno tak jest? 

Zastanówmy się nad tym poważnie. Chyba najlepiej będzie zacząć (po prawniczemu, a jakże) 

od zdefiniowania pojęcia interpretacji. Z braku definicji legalnej musimy sięgnąć do encyklopedii. I 

czegóż się dowiadujemy? Że interpretacja to m.in. „czynność intelektualna polegająca na 

odtwarzaniu sensu utworu i intencji twórcy”, mówiąc wprost – domniemywanie „co autor miał na 

myśli”. W przypadku literatury zdaje się to być samo w sobie oczywiste. A jak to jest w prawie? 

Dokładnie tak samo! Zarówno wykładnia literalna, systemowa czy funkcjonalna odwołuje się do teorii 

racjonalnego prawodawcy – nic w tekście prawnym nie znajduje się tam bez powodu, nic też nie jest 

zbędne. Przy pomocy pewnych reguł oraz wspólnoty kulturowej, na podstawie zawartych w akcie 

prawnym sformułowań, odczytujemy to, co prawodawca „miał na myśli”. Miał – lub mógł mieć. Brzmi 

to bardzo znajomo. 

A nieuregulowane sytuacje, te pozostawiające luz decyzyjny? Kreatywne wyroki Sądu 

Najwyższego? Uzasadnienia pełne są zwrotów takich, jak „przepis należy rozumieć”, „zamierzeniem 

ustawodawcy było”… Obecne nawet w większości nawet zdawałoby się prostych spraw. Sędziowie 

poszukują przesłania, wydobywają sens z przepisów, czego najdobitniejszym przykładem jest sposób 

wykładni funkcjonalnej. Pomyślmy przez chwilę o tym wszystkim w kategoriach krytyki literackiej, a 

trudno będzie stwierdzić znaczący dysonans pojęć. I choć „podmiot liryczny” zdaje się tu być nieco 

inny, trochę abstrakcyjny, przy tym dynamiczny – bo co raz to zmieniający pogląd na daną sytuację 

bądź całościowo na system – to czyż odczytując poezję w zależności od kontekstu też nie stwarzamy 

sobie własnych wersji „podmiotu lirycznego”? 



Po kilku latach studiów chyba każdy z nas wyzbył się już wiary w mit o „ścisłości” prawa. Nieraz 

ze zdumieniem czytaliśmy sentencje wyroków sądów różnych instancji, zadawaliśmy sobie pytanie – 

gdzie (do diaska) skład sędziowski wyczytał w tekście takie coś?! Cofnijmy się więc pamięcią o lat 

kilka. Gdyby podstawić za „skład sędziowski” słowo „nauczyciel” czy „autor podręcznika” 

uzyskalibyśmy pytanie, które zapewne nieraz dręczyło nas na lekcjach języka polskiego. 

Trudno orzec jakoby prawo było poezją, ale niewątpliwie tak jak w poezji można z niego 

wydobyć wiele sensów. Podobnie jak ma to miejsce z gatunkami literackimi, epokami czy 

metodologią, tak i w prawie doktryny, filozofia czy okoliczności polityczne wpływają zasadniczo na 

jego odbiór. Niejednokrotnie tekst tej samej ustawy inaczej był odczytywany w PRL, a inaczej jest 

obecnie. W inny sposób przepis kodeksu karnego rozumieć będzie przedstawiciel szkoły 

warszawskiej, a w inny krakowskiej. Powstają przy tym rozliczne spory w doktrynie – jakże zażarte, 

jakże żywiołowe, nieustannie toczone o właściwe znaczenie i interpretację słów. I jakże podobne do 

sporów w literaturoznawstwie. 

Interpretacji poezji zarzuca się zwykle, że przeinacza ona sens, pierwotne zamierzenia twórcy. 

Czy chce ktoś tego czy nie, wiersze po opublikowaniu zaczyna żyć własnym życiem. Chętnie przytacza 

się tu przykład z kluczem maturalnym i Wisławą Szymborską, która zadanie z interpretacji wiersza 

swojego autorstwa zaliczyła ledwo na jedną trzecią punktów. 

Lecz nie oszukujmy się – tak samo jest z prawem. Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia – kiedy 

przyjrzymy się praktyce stosowania prawa, okazuje się, że wiele przepisów jest rozumianych w 

sposób nieraz diametralnie odmienny od pierwotnego zamiaru prawodawcy. Ministrowie łapią się za 

głowy widząc jak uprawnione organy tworzą setki zupełnie nowych, odmiennych norm – a wszystko 

na podstawie tego samego, zdawało by się literalnego (w sensie lingwistycznym) brzmienia przepisu. 

Uważajcie więc, drodzy prawnicy in spe, jeśli patrzycie na prawo jako na system pewny, 

konkretny i wewnętrznie niezmienny, jeśli odmawiacie mu wymiaru humanistycznego, jeśli zdarza 

Wam się niekiedy patrzeć z góry na koleżanki i kolegów z wydziałów polonistycznych… Cała 

„humanistyka” prawa może do nas boleśnie wrócić w najmniej oczekiwanym momencie. 

Zaintrygowałem? Albo czy chociaż wzbudziłem w Was sprzeciw? Mam taką cichą nadzieję – i to 

pomimo, że napisałem tu zaledwie kilka zdań, dla potrzeb artykułu banalnie upraszczających cały 

dyskurs literacko-prawny. Szczerze polecam takie nowe, świeże spojrzenie na ten temat. Nowe 

głównie na naszym, polskim podwórku – ciekawskich odsyłam do rozległej, niestety głównie 

anglojęzycznej literatury na ten temat, ot choćby poświęconych temu esejów Stanley’a Fisha, 



prawnika i teoretyka literatury. I do starych, zakurzonych już pewnie podręczników polskiego, rzecz 

jasna. 
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