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Prawo natury a prawo stanowione
 dwa antagonistyczne ujêcia filozofii prawa
The Law of Nature and Statutory Law
 the Two Antagonistic Ways of Approaching the Philosophy of Law

Filozofia prawa na marginesie swoich dociekañ nad istot¹ prawa ustosunkowuje siê do kwestii relacji cz³owieka do prawa, a zatem roli prawa w ¿yciu
jednostki i zbiorowoci.1 Koncentruj¹c siê na ustaleniu w miarê precyzyjnej odpowiedzi na odwieczne pytanie ludzkoci  czym jest prawo i jak jest ono rozpoznawane, jaka jest jego moc obowi¹zuj¹ca  zauwa¿yæ nale¿y podobieñstwo prac
badawczych filozofii prawa z analiz¹ zjawisk prawnych, dokonywan¹ przez metafizykê.
[...] najstarsze ujêcia istoty prawa opiera³y siê na proponowanych przez filozofów teoriach
bytu i próbowa³y zrozumieæ nie tyle regu³y prawne, które sk³adaj¹ siê na tak pojmowane prawo, ile
raczej miejsce powinnoci prawnej w ca³ociowych wizjach rzeczywistoci. Ontologiczne koncepcje
prawa, a wiêc próby zrozumienia prawa jako rodzaju bytu, s¹ najstarszymi wersjami filozofii
prawa. [...] Ontologiczne ujmowanie prawa oznacza zatem wywodzenie powinnoci prawnej z tego,
co jest, czyli z bytu. Myl taka pojawi³a siê ju¿ w staro¿ytnoci, a szko³a stoicka jest najlepszym
przyk³adem koncepcji powi¹zania powinnoci z bytem.2
Celem niniejszej publikacji nie jest analiza definicji filozofii prawa z uwagi na fakt, i¿ jest to
termin wieloznaczny, kryj¹cy w sobie ró¿ne treci i wymagaj¹cy szerszego omówienia. Nawet
opowiedzenie siê za jedn¹ z wielu definicji stricte autorskich wymaga³oby ustosunkowania siê do
tak dokonanego wyboru, za obszerna argumentacja, przytaczanie szeregu definicji wykracza poza
ramy niniejszej publikacji.
2
M. Z i r k - S a d o w s k i, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000, s. 2324.
1
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Ju¿ w staro¿ytnej Grecji widaæ wyrane zainteresowanie zagadnieniami filozoficzno-prawnymi.3 Zaciekawienie wiatem przyrody, szukanie wyjanienia poszczególnych zjawisk w wyznawanej religii prowadz¹ z czasem do bli¿szego
przyjrzenia siê cz³owiekowi oraz prawom, którym on podlega. Grecy wyodrêbniaæ zaczêli prawa tworzone przez jednostkê, które okrelali przymiotnikiem
pozytywne oraz prawa niezale¿ne od dzia³alnoci legislatora  prawa natury.
Wyró¿nienie tych dwóch rodzajów praw rozpoczê³o trwaj¹ce od stuleci i niezakoñczone do dnia dzisiejszego spory.4 W zasadzie dzieje filozofii prawa przedstawiaj¹ konflikt na linii: stanowisko prawnonaturalne  stanowisko pozytywistyczne. Dyskusje te i polemiki koncentruj¹ siê na wyranym przeciwstawieniu
prawa natury prawu pozytywnemu i próbach wykazania wy¿szoci jednego prawa nad drugim.5 W retrospektywnym ujêciu szala zwyciêstwa przechyla³a siê raz
na jedn¹, raz na drug¹ stronê. mia³o jednak mo¿na stwierdziæ, ¿e nigdy nie
dosz³o na przestrzeni stuleci do ca³kowitej eliminacji jednego z konkuruj¹cych ze
sob¹ ujêæ. Zgodziæ siê nale¿y z Lechem Morawskim, i¿ obecnie dyskurs ten
schodzi czêciowo na dalszy plan, ustêpuj¹c tym samym miejsca kontrowersjom
miêdzy modernistami a postmodernistami oraz polemikom na linii liberalizm 
socjalizm, w kwestiach odnosz¹cych siê do okrelenia kszta³tu prawa w przysz³oci.6 Z³agodzenie wzajemnych antagonizmów ma jeszcze jedn¹, byæ mo¿e
znacznie powa¿niejsz¹ przyczynê. Jest ni¹ zapotrzebowanie wspó³czesnych spo3
Odmiennie: P. D u t k i e w i c z, Problem aksjologicznych podstaw prawa we wspó³czesnej
polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996, s. 24. Autor pisze: W czasach staro¿ytnych filozofii prawa przys³ugiwa³a nazwa m¹droci prawa (sapientia iuris), a m¹droæ polega³a na porz¹dkowaniu i s¹dzeniu.
4
Por. J. W r ó b l e w s k i, Wp³yw prawa natury na prawo pozytywne, ZN U£. Nauki
Humanistyczno-Spo³eczne 1968, nr 1, s. 333. Lech Falandysz pisze o odwiecznej konkurencji
dwóch szkó³ wystêpuj¹cych w obrêbie filozofii prawa: szko³y mylenia pozytywistycznego i prawa
naturalnego. Uwiadomi³em sobie  pisze autor  ¿e filozofia prawa naturalnego jest filozofi¹
buntu, filozofi¹ zmian i ¿e do niej siêgaj¹ najczêciej rzecznicy zmian. Paradoksalnie ewolucje, czy
wszelkie zmiany, dokonywane w imiê prawa naturalnego, siêgaj¹ póniej po pozytywizm. [...] To
przerodzenie w pozytywizm wynika z chêci utrzymania w³adzy. L. F a l a n d y s z, Likwidacja
filozofii prawa, [w:] Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2001, s. 125127.
5
O konkuruj¹cych ze sob¹ i zwalczaj¹cych siê nawzajem dwóch filozofiach prawa zob.:
L. F a l a n d y s z, Powrót do filozofii prawa, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa,
red. B. Czech, Katowice 1992, s. 1415.
6
Kierunek modernistyczny w prawoznawstwie, zwany szko³¹ wolnej wyk³adni prawa,
wyrós³ z praktyki prawnej koñca XIX wieku w Niemczech i we Francji. Por. A. P e r e t i a t k o w i c z, Pr¹d nowy w prawoznawstwie, Poznañ 1921, s. 4. Przedstawiciele modernizmu widz¹
w prawie naturalnym nie tyle wskanik polityki prawnej, czy zwyk³y fakt socjologiczny, ile zespó³
regu³ o charakterze normatywnym. Modernici opowiadaj¹ siê za istnieniem prawa parapozytywnego, które obowi¹zuje niezale¿nie od ustaw bêd¹cych wynikiem dzia³alnoci legislatora. Takie
prawo parapozytywne T. Bensch nazywa prawem naturalnym XX wieku. T. B e n s c h, Kszta³towanie siê pogl¹dów na stosunek prawa naturalnego do pozytywnego, Pr¹d 1937, nr 33, s. 181;
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³eczeñstw na precyzyjne rozwi¹zanie, czêsto bardzo skomplikowanych, problemów prawnych. W XXI wieku prawo musi odnosiæ siê do niezwykle z³o¿onych
procesów technologicznych czy zjawisk ekonomicznych.
W zwi¹zku z powy¿szym dyskurs o wy¿szoci prawa natury nad prawem
stanowionym, czy te¿ debaty nad tez¹ o rozdziale i o zwi¹zku, wydaje siê byæ
obecnie znacznie mniej pasjonuj¹cy ni¿ kiedy, poniewa¿ nie ma bezporedniego
prze³o¿enia na rzeczywistoæ wymagaj¹c¹ wysokiej specjalizacji i nie daje gotowej recepty na skomplikowane zale¿noci, w jakie uwik³ane s¹ wspó³czesne spo³eczeñstwa o wysokim stopniu rozwoju.7 Postulaty prawa natury trac¹ czêciowo
na znaczeniu. Staj¹ siê zbyt ogólnikowe, ma³o precyzyjne i  co najwa¿niejsze 
nie stanowi¹ remedium na bie¿¹ce bol¹czki. Ponadto postulaty prawnonaturalne
s¹ niejednokrotnie wyrazem subiektywnych pogl¹dów, obiektywnie niczym nie
uzasadnionych, o czym wiadczy ich du¿a zmiennoæ (odpowiadaj¹ca aktualnym
potrzebom) oraz ró¿norodnoæ. Jednoczenie pozytywizm pragn¹cy daæ rozwi¹zanie ka¿dej kwestii nie jest ju¿ w stanie unormowaæ niezwykle z³o¿onego ¿ycia
spo³ecznego we wszystkich jego przejawach. Wymóg wysokiej precyzji, szereg
szczegó³owych dyscyplin, ogromna ró¿norodnoæ zjawisk ¿ycia codziennego
prowadz¹ do czêciowej dezaktualizacji hase³ g³oszonych przez ten nurt filozoficzno-prawny.
Pozytywizm sta³ siê dzisiaj ideologi¹ najbardziej konserwatywnej, zapatrzonej w przesz³oæ
jurysprudencji. Kryzys klasycznego pozytywizmu to, w moim przekonaniu, wyraz przede wszystkim
dwóch, zreszt¹ cile ze sob¹ powi¹zanych faktów. Po pierwsze, pozytywistyczna koncepcja prawa
okaza³a siê nieefektownym instrumentem rozwi¹zywania problemów wspó³czesnych spo³eczeñstw.
[...] Krytycy pozytywizmu trafnie wskazuj¹, ¿e pozytywizm koncentrowa³ swoj¹ uwagê niemal
wy³¹cznie na funkcjach deontologicznych prawa, a wiêc na takiej organizacji procesów tworzenia
i stosowania prawa, która zapewnia³aby ich zgodnoæ z przyjêtymi regu³ami, znacznie mniej natomiast
uwagi powiêca³ funkcjom instrumentalnym prawa, tj. jego roli jako instrumentu celowego kszta³towania struktur spo³ecznych. Po drugie, istnieje g³êboka sprzecznoæ miêdzy autorytatywn¹ struktur¹
pozytywistycznie zorganizowanego prawa a faktem, ¿e prawo to sta³o siê jednym z najpotê¿niejszych
instrumentów demokratyzacji wspó³czesnych spo³eczeñstw i liberalizacji stosunków spo³ecznych.8

L. M o r a w s k i, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999, s. 3940. Niemal identyczne spojrzenie na uwzglêdnianie przez prawo pozytywne zagadnieñ zwi¹zanych z ocen¹ prawa i kwestiami de lege ferenda oraz zapatrywanie na odejcie prawa
natury od absolutystycznych koncepcji znajdujemy w pracy: K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i,
Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991, s. 126.
7
Teza ta dotyczy antagonizmów miêdzy pozytywistami a niepozytywistami. Ci pierwsi opowiadaj¹ siê za prawem odseparowanym od elementów moralnych (teza o rozdziale), natomiast
ich przeciwnicy g³osz¹ prymat tezy o zwi¹zku. Szerzej kwestiê tê omawia: P. D u t k i e w i c z,
op. cit., s. 54.
8
L. M o r a w s k i, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 1999, s. 17.
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Spory filozoficzno-prawne miêdzy zwolennikami pozytywizmu a apologetami prawa natury nie zanik³y ca³kowicie, a jedynie ich si³a uleg³a os³abieniu.
Teorie prawa natury nadal ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹ i maj¹ spore grono
zwolenników. Nic nie wskazuje na to, aby w najbli¿szej przysz³oci stan ten
uleg³ radykalnej zmianie. Na to twierdzenie sk³adaj¹ siê dwa za³o¿enia. Po pierwsze, abstrahuj¹c od rozwa¿añ czysto teoretycznych, zwróciæ nale¿y uwagê na
aspekt praktyczny, którego nie sposób marginalizowaæ. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e legislator nie jest w stanie, nawet bêd¹c zwolennikiem kazuistyki, uj¹æ w normy
prawne ca³ego bogactwa ¿ycia codziennego we wszystkich jego przejawach. Drobiazgowa i precyzyjna regulacja ka¿dej dziedziny ludzkiego ¿ycia prowadzi³aby
do absurdu, zbêdnego mno¿enia regulacji prawnych, w których nawet najwiêksi
fachowcy czuliby siê zagubieni.
Po drugie, ta dyskusyjna problematyka od¿ywa i nabiera nowego kolorytu
przy ró¿nego rodzaju zawirowaniach politycznych, konfliktach spo³ecznych.
Aktualizacja owego sporu nastêpuje zw³aszcza w sytuacjach zagro¿enia dla ¿ycia
b¹d zdrowia poszczególnych grup spo³ecznych lub nawet ca³ych narodów. Ka¿dorazowy konflikt zbrojny  a tak¿e jakakolwiek dezorganizacja ¿ycia spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego  wymaga, po jego za¿egnaniu, odwo³ania
siê do okrelonego porz¹dku prawnego. Wówczas to ogromn¹ rolê odgrywa prawo natury, które s³u¿y z regu³y za narzêdzie krytyki zastanego stanu rzeczy
i jednoczenie stanowi postulat krelonych reform.9
Z ca³ym naciskiem podkreliæ nale¿y, ¿e w ¿adnym wypadku nie nast¹pi³a
dezaktualizacja teorii praw natury. Po spadku zainteresowania tym nurtem filozoficzno-prawnym, kiedy to przeciwnicy monopolistycznej pozycji prawa stanowionego okrelali siê raczej mianem niepozytywistów ni¿ apologetów prawa ponadustawowego, nastêpuje renesans prawa naturalnego.10
Powy¿sza uwaga w kwestii utraty zainteresowania problematyk¹ prawa naturalnego dotyczy tak¿e za³o¿eñ pozytywizmu, który  podobnie jak prawo natury  wycisn¹³ trwa³e piêtno w rozwoju myli filozoficzno-prawnej i ma niekwestionowane zas³ugi w praktyce polityczno-prawnej wspó³czesnych pañstw.11
Pozytywizm prawniczy sta³ siê kamieniem wêgielnym, na którym wzniós³ siê
porz¹dek spo³eczno-polityczny ogó³u wspó³czesnych pañstw. Doktryna ta sformu³owa³a bowiem powszechnie uznawan¹ koncepcjê prawa oraz zasady jego
9
Na zale¿noæ miêdzy nawi¹zaniem do idei prawa natury a rozwojem kontestatorskich ruchów spo³eczno-politycznych, skierowanych przeciwko pañstwu prawa, zwraca uwagê  T.  l i p k o, Problem stabilnoci prawa naturalnego, [w:] Powrót do prawa ponadustawowego, Warszawa
1992, s. 82.
10
Por. J. Z a j a d ³ o, Trzecie odrodzenie prawa natury?, Colloquia Communia 1988,
nr 6 (41)/ 1989, nr 1 (42), s. 109110.
11
Pozytywizm prawniczy uwiadamia fakt ze wszech miar oczywisty: podstaw¹ porz¹dku
spo³eczno-politycznego oraz ³adu gospodarczego mog¹ byæ w spo³eczeñstwach rozwiniêtych jedynie teksty prawne wydane we w³aciwym trybie przez organ do tego uprawniony.
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obowi¹zywania, a tak¿e sta³a siê fundamentem dzisiejszej nauki prawa. Zró¿nicowany terytorialnie pozytywizm prawniczy (wystêpuj¹cy w wersji kontynentalnej i anglosaskiej) przekszta³ceniu uleg³ na prze³omie XIX i XX wieku. Proces
ten przebiega³ w dwóch odmiennych kierunkach. Jednym z nich, k³ad¹cym akcent na kwestie zwi¹zane z formalizmem, by³a droga ku logice konstrukcji prawnych. Nurt ten doskonale ilustruje wczesna doktryna Hansa Kelsena, w której
obok modelu statycznego prawa tworzony jest model dynamiczny, a zasoby logiki maj¹ jeszcze zastosowanie do konkretnych norm prawnych.12 Drugi kierunek
wytyczony zosta³ przez drogê ku naturalizmowi. Skoncentrowano siê w nim na
ujêciu prawa jako faktu, odchodz¹c w ten sposób od tradycyjnego formalizmu.
Tendencja ta widoczna jest szczególnie wyranie w doktrynie R. Iheringa, który
krytykuj¹c metodê formalno-dogmatyczn¹, koncentruje siê na naturalistycznie
ujmowanych interesach i celach prawa. Specyficznym kierunkiem przekszta³ceñ
pozytywizmu jest jurysprudencja analityczna wystêpuj¹ca w Anglii oraz analityczna filozofia prawa obecna na starym kontynencie. Doktryny te zajmuj¹ siê
wykorzystywaniem wspó³czesnej semiotyki i analiz logiczno-jêzykowych w rozwa¿aniach nad prawem.13
Pozytywizm prawniczy powsta³ w opozycji do praw natury. Sprowadza siê
do uzasadnienia obowi¹zuj¹cego prawa wol¹ prawodawcy, który maj¹c legitymacjê do stanowienia prawa, tworzy je i w³¹cza formalnie do obowi¹zuj¹cego
zespo³u norm, przy czym czyni to w oderwaniu od zasad s³usznoci czy sprawiedliwoci, stanowi¹cych tak zwan¹ wewnêtrzn¹ treæ prawa.14 ród³em ostatecznym obowi¹zywania prawa jest decyzja w³adcza legislatora. W zwi¹zku z tym
tyle jest systemów prawnych, ile jest systemów w³adczych. Nie ma wiêc norm
powszechnie obowi¹zuj¹cych, absolutnych, wiecznych i niezmiennych. W praktyce ustawodawczej oba omawiane nurty powinny siê wzajemnie uzupe³niaæ.
Dope³nienie to ma bowiem bezporednie prze³o¿enie na stabilnoæ systemu prawnego oraz racjonaln¹ jego elastycznoæ. Te uwarunkowania wychodz¹ za na
przeciw wymaganiom systemu prawa, jaki ma obowi¹zywaæ w warunkach dynamicznych przeobra¿eñ wspó³czesnych spo³ecznoci pañstwowych.15
12
Ten kierunek  jak pisz¹ K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i, Prawo. Metodologia, filozofia,
teoria prawa, Warszawa 1991, s. 131  zachowuje ci¹g³oæ z dziewiêtnastowiecznym pozytywizmem.
13
K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i (ibid., s. 130132) odnotowuj¹ odejcie tego kierunku od
tradycyjnego pozytywizmu dziewiêtnastowiecznego, zaznaczaj¹c jednak, ¿e prawo pozytywne pozostaje nadal w centrum zainteresowania. Kierunek ten jest najbardziej zró¿nicowany, zalicza siê
do niego myl: H. L. A. Harta (filozofia jêzyka naturalnego), N. Mac Cormicka ze Szkocji oraz
O. Weinberga z Austrii (nowe wersje instytucjonalizmu), A. Arnio (fiñska wersja hermeneutyki),
T. Gizdert-Studnickiego, K. Opa³ka, J. Wróblewskiego, Z. Ziembiñskiego (semiotyka prawnicza)
oraz E. Pattaro (neopozytywizm).
14
Por. J. N o w a c k i, Z. T o b o r, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1993, s. 229230.
15
Lech Morawski przyjmuje za fakt niepodlegaj¹cy dyskusji, ¿e zarówno pozytywizm, jak
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W ramach polemiki miêdzy apologetami pozytywizmu a zwolennikami prawa natury widaæ ostro zarysowan¹ ró¿nicê zdañ, która uwypukla siê na trzech
p³aszczyznach.16 Zasadnicz¹ przyczynê sporów stanowi kwestia podejcia do obowi¹zuj¹cego prawa. Opowiadaj¹cy siê za prawem stanowionym podchodz¹ do
powy¿szego zagadnienia w sposób obiektywny, nie dokonuj¹c jego wartociowania, uznaj¹ je za quasi-fakt. Odmienne stanowisko prezentuj¹ teorie prawa
natury, które dokonuj¹ oceny i wartociuj¹ prawo ujmowane jako lex lata. Owa
ocena dokonywana jest z punktu widzenia jedynego s³usznego, niezmiennego,
idealnego prawa natury i formu³owana pod adresem aktów prawa stanowionego
jako postulat de lege ferenda. Ponadto zaznaczyæ nale¿y, ¿e konkuruj¹ce ze sob¹
koncepcje tworz¹ odmienne teorie prawa. Prawo pozytywne to nic innego jak
regu³y stanowione przez w³aciwy organ pañstwowy, maj¹ce charakter imperatywny i powszechnie obowi¹zuj¹cy, tworz¹ce spójny i zupe³ny system. Natomiast doktryny prawa natury interesuj¹ przede wszystkim pewne idea³y przyjmuj¹ce na siebie kszta³t wzorów postêpowania, których cz³owiek  dokonuj¹c uogólnienia  nie jest twórc¹, lecz odkrywc¹. W zwi¹zku z powy¿szym prawo stanowione stoi zdecydowanie ni¿ej w hierarchii aksjologicznej prawa. Kolejn¹ p³aszczyznê polemiki wyznacza podejcie do funkcjonowania prawa jako ideologii.
Pozytywistyczna ideologia w czystej postaci postuluje przestrzeganie prawa pozytywnego
jako wartoci niezale¿nie od jego treci, co wi¹¿e siê z bezwzglêdnym nakazem przestrzegania
prawa przez wszystkich adresatów. [...] Ideologia prawa natury jest ideologi¹ krytyczn¹ wobec
prawa obowi¹zuj¹cego, formu³uje kryteria jego oceny i przyznaje mu wartoæ pod warunkiem
zgodnoci jego treci z regu³ami sprawiedliwymi prawa natury czy te¿ z jego wartociami.17

Pos³ugiwanie siê pojêciem pozytywizmu prawniczego wymaga po³o¿enia
nacisku na kwestiê pozytywizmu filozoficznego. Mimo bliskoci frazeologicznej
nie s¹ to pojêcia to¿same. Pozytywizm filozoficzny sprecyzowany zosta³ przez
A. Comtea i jest terminem okrelaj¹cym zjawiska realne (w przeciwieñstwie do
urojonych), po¿yteczne, pewne, wyranie zarysowane oraz konstruktywne.18 Pozytywizm filozoficzny leg³ u podstaw pozytywizmu prawniczego, dostarczaj¹c
argumentów do zmagañ z doktrynami prawa natury. Reprezentuje on tendencje
minimalistyczne, nie porusza typowej dla filozofii problematyki, lecz krytykuje
nurty o mocno ugruntowanych za³o¿eniach aksjologicznych. Zwi¹zek z pozytywizi prawo natury nie s¹ obecnie w stanie okreliæ przysz³ych kierunków rozwoju prawa w spo³eczeñstwach postindustrialnych. Na tym fundamencie buduje now¹ koncepcjê prawa. L. M o r a w s k i,
op. cit., s. 4041.
16
Szerzej: K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i, op. cit., s. 126128. Autorzy dokonuj¹c gruntownej specyfikacji, oparli siê na pracy N. B o b b i o, Giusnaturalismo e positivismo giurdico,
Milano 1965, rozdz. VXIII.
17
Ibid., s. 127.
18
Ibid., s. 220. Teza ta sformu³owana zosta³a przez autorów na podstawie pracy: A. C o m t e, Discours sur lésprit positif, Paris 1844, s. 10.
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mem prawniczym pog³êbia poszukiwanie przez pozytywizm filozoficzny nowych
znaczeñ dla pojêcia prawo pozytywne, które uto¿samiaæ zaczêto z jego realnoci¹. Ow¹ realnoæ pojmowano na wiele sposobów, co bezporednio przyczyni³o
siê do wieloznacznoci pojêcia prawo pozytywne.19
Rozwój ogólnej myli prawniczej, której tezy analizowane s¹ w krytycznych
i wnikliwych dyskusjach oraz weryfikowane przez praktykê, sprawia, ¿e szczególnym przedmiotem zainteresowania wspó³czesnej filozofii prawa staje siê prawo tworzone przez organy pañstwowe, zaopatrzone w sankcjê, promulgowane
w okrelonym trybie. Refleksja nad prawem funkcjonalnie zwi¹zanym z pañstwem, czyli prawem pozytywnym, mimowolnie przywo³uje pytanie o rolê wartoci (w tym oczywicie wartoci moralnych) w tworzeniu prawa oraz o uznanie
aktu prawnego za powszechnie obowi¹zuj¹cy. Dywagacje nad prawem stanowionym prowadz¹ tak¿e do sporów koncentruj¹cych siê na nastêpuj¹cej kwestii:
czy prawo stanowi wy³¹cznie konstrukcjê pojêciow¹, czy raczej jest konkretnym
faktem spo³ecznym. Problematyka ta dotyczy konceptualnych i racjonalistycznych ujêæ prawa pozytywnego. Nale¿y skoncentrowaæ siê przede wszystkim na
relacjach, w jakie wchodzi prawo z systemem wartoci preferowanych w danej
spo³ecznoci. Kwestia ta budzi szereg dyskusji, wywo³uje emocje i prowadzi do
odwiecznego sporu miêdzy zwolennikami prawa naturalnego a jego przeciwnikami. Stanowisko prawnonaturalne zaznacza siê wspó³czenie przede wszystkim
w pogl¹dach etyków i teologów, a tak¿e  chocia¿ w mniejszym stopniu  prezentowane jest przez prawników. Nie odnotowuje siê obecnie ca³ego bogactwa
teorii charakterystycznych dla okresu miêdzywojennego.20
Kwesti¹, która poró¿ni³a rodowisko prawnicze, jest problematyka aksjologiczna dotycz¹ca roli i miejsca wartoci w prawie. Dok³adniej rzecz ujmuj¹c,
chodzi o odpowied na pytanie: czy mo¿na uzasadniæ obowi¹zywanie prawa bez
odwo³ywania siê do podstawowych wartoci? Teoretyczne ustosunkowanie siê
do tego zagadnienia prowadzi do wy³onienia siê stanowiska pozytywistycznego
oraz naturalnoprawnego. Kwestia powy¿sza nasunê³a kolejn¹ w¹tpliwoæ, a mianowicie: czy mo¿na uznaæ za prawo zasady zapisane przez ustawodawcê w postaci aktów prawnych wydanych przez w³aciwe gremium, we w³aciwy sposób
i we w³aciwym czasie, ale nierespektuj¹ce fundamentalnych ludzkich wartoci?
Na tak sformu³owane pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi negatywnej. Ogó³ starañ, skupiaj¹cych siê wokó³ znalezienia zasad mog¹cych staæ siê wzorem i miar¹
dla prawa pozytywnego, czynionych jest z regu³y z pozycji prawa naturalnego.
Realnoæ t¹ pojmowano miêdzy innymi jako: fakt ustanowienia prawa, fakt stosowania
prawa przez s¹dy i organy administracji, fakt przestrzegania prawa przez obywateli. Do cechy
realnoci prawa nawi¹zywano równie¿ przez wykorzystanie pojêcia obowi¹zywanie prawa, które
w wersji realistycznej rozumiane jest jako efektywnoæ czy wa¿noæ formalna.
20
Fakt ten podkrela: M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia cz³owieka, Warszawa
1989, s. 18.
19
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Wbrew pozorom dyskusja na ten temat nie jest sporem czysto akademickim
i w zwi¹zku z tym nie powinna ograniczaæ siê wy³¹cznie do forum uczelni. Bez
wiêkszej trudnoci mo¿na wskazaæ prawa tworzone przez legaln¹ w³adzê, a zawieraj¹ce zbrodnicze treci. Klasyczny przyk³ad stanowi ustawodawstwo Trzeciej Rzeszy. Liczne dowiadczenia zwi¹zane z prawem re¿imów totalitarnych
sk³aniaj¹ do opowiedzenia siê za koniecznoci¹ uznawania przez pañstwo praw,
które powszechnie okrelane s¹ mianem praw cz³owieka. Chodzi tu oczywicie
o prawa mocno zakorzenione w ludzkiej naturze, czyli inaczej mówi¹c, prawa
naturalne.21
Pojêcie prawo naturalne jest ró¿nie rozumiane.22 Szereg niejasnoci czy
wrêcz wieloznacznoci dotycz¹cych stanowiska prawnonaturalnego jest wynikiem z³o¿onego charakteru filozofii prawa, której zakres zainteresowañ stanowi
przedmiot dociekañ interdyscyplinarnych. Wypowiedzi teologów, etyków oraz
prawników prezentuj¹ rozmaite stanowiska wyznaniowe czy wiatopogl¹dowe,
a co za tym idzie  ró¿ne spojrzenia na samo prawo natury, jego ród³o, sposób
istnienia, kwestiê zmiennoci. Przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych w zasadzie twierdz¹co odpowiadaj¹ na pytanie o istnienie prawa natury.
Jest ono na ogó³ pojmowane jako zespó³ norm, pewna idea albo jako zespó³
powinnoci, które w danym czasie i w danym spo³eczeñstwie nale¿a³oby urzeczywistniæ. Z uwagi na fakt, i¿ prawo naturalne odnosi siê do tego, co byæ
powinno i z tej perspektywy formu³uje oceny aktualnej rzeczywistoci, pozostaje
w konflikcie z prawem stanowionym.
21
Niektóre koncepcje prawa naturalnego, ich skrajne ujêcia, opowiadaj¹ siê za uznawaniem
normy prawa stanowionego, sprzecznej z prawem naturalnym, za nieobowi¹zuj¹c¹. Tak zwana
formu³a Radbrucha, oparta na powy¿szym za³o¿eniu, odegra³a znaczn¹ rolê w powojennych Niemczech. Zdaniem Gustawa Radbrucha prawo pozytywne w sytuacji ra¿¹cej sprzecznoci z zasadami
sprawiedliwoci traci sw¹ moc obowi¹zuj¹c¹. Do regu³y tej odwo³ywano siê, s¹dz¹c zbrodniarzy
wojennych, powrócono do niej w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, rozliczaj¹c przesz³oæ NRD, a w szczególnoci przy osadzaniu tzw. strzelców przy Murze Berliñskim. M. Piechowiak podaje, ¿e najwiêkszy wp³yw na badanie prawa natury wywar³y pañstwa, które uwolni³y
siê spod re¿imu faszystowskiego: Niemcy, Austria, W³ochy. M. P i e c h o w i a k, W poszukiwaniu
ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwoci, WarszawaPoznañ
1992, s. 11.
22
Pojêcie prawo naturalne, prawo natury nie jest prost¹ wypadkow¹ po³¹czenia s³ów
prawo oraz natura, naturalny. S¹ to wyrazy wieloznaczne. Charakterystykê s³owa naturalny przedstawi³ J. P e l c, Wstêp do semiotyki, Warszawa 1984, s. 108112. K. S t a c h o w i c z
(W poszukiwaniu podstaw moralnoci. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartoci Ditricha von Hildebranda, Kraków 2001, s. 53) podaje, ¿e Philippe Delhage w swojej pracy Permanencje du droit naturel zestawia 20 ró¿nych znaczeñ pojêcia natura w zale¿noci od aspektu, na
który zwracamy uwagê. Nie sposób zatem odmówiæ racji Krzysztofowi Motyce, który pisze: Niewiele jest pojêæ w filozofii prawa wywo³uj¹cych tyle kontrowersji co pojêcie prawa naturalnego 
K. M o t y k a, Prawo naturalne bez natury i Boga? Johna Finnisa teoria prawa naturalnego, [w:]
Ze sztandarem przez wiat, red. R. Tokarczyk, K. Motyka, Kraków 2002, s. 317.
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Podkreliæ nale¿y, ¿e bycie zwolennikiem prawa naturalnego nie oznacza bynajmniej uznawania natury cz³owieka za conditio sine qua non jego istnienia. Obok
teorii uznaj¹cych naturê jednostki ludzkiej za fundament tego prawa istniej¹ tak¿e
takie konstrukcje, które wi¹¿¹ prawo naturalne z idealnym rozwi¹zaniem kwestii
spo³ecznych oraz z ocen¹ prawa stanowionego. Owa ocena dokonywana ma byæ
przez pryzmat owego wzoru, do którego ma siê jak najbardziej zbli¿aæ. Prawo
naturalne nie mo¿e byæ jednak to¿same z pozytywnym. W przeciwnym razie dojdzie do pokrycia siê obu porz¹dków, a ten stan rzeczy prowadzi bezporednio do
degradacji prawa naturalnego jako elementu ca³kowicie zbêdnego.
Mimo szeregu problemów, mno¿¹cych siê niecis³oci zarówno w przedmiocie definiowania, jak i w kwestii okrelenia statusu tej dyscypliny, podkreliæ
nale¿y, ¿e filozoficzne interpretacje prawa nie s¹ jedynie dywagacjami czysto
abstrakcyjnymi, zupe³nie oderwanymi od ¿ycia, lecz czêsto pozostaj¹ w s³u¿bie
praktyki.23 Doskonale ilustruje tê tezê idea niepos³uszeñstwa obywatelskiego,
którego kamieñ wêgielny stanowi³o silne przekonanie o niezbywalnych prawach
przynale¿nych cz³owiekowi, niezale¿nych od wszelkich aktów stanowionych,
konwencji i umów (przyk³adem mo¿e byæ maj¹cy miejsce w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w Stanach Zjednoczonych protest przeciwko sankcjonowanej prawnie segregacji rasowej, na czele którego sta³ M. L. King czy polityka
biernego oporu stosowana przez Hindusów w latach czterdziestych XX wieku pod
duchowym przywództwem M. Gandhiego, doprowadzi³a ona do przyznania im
przez Anglików prawa do w³asnego pañstwa).24 Inny przyk³ad stanowi¹ spory i polemiki, które rozgorza³y wokó³ nowo tworzonej konstytucji.25 Wiêkszoæ tych mniej
lub bardziej ostrych dyskusji koncentrowa³a siê wokó³ zagadnieñ prawa naturalnego, odnosz¹c siê przede wszystkim do kszta³tu preambu³y oraz systemu róde³
prawa oraz wolnoci, prawa i obowi¹zków cz³owieka i obywatela.26
23
Antoni Koæ pisze, ¿e sama potrzeba prawa jest ju¿ ide¹ prawa naturalnego; A. K o  æ,
Rodzaj schizofrenii, [w:] Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa, red. M. Szyszkowska,
Warszawa 2001, s. 141.
24
Szerzej kwestiê niepos³uszeñstwa obywatelskiego przedstawiaj¹: J. G a ³ k o w s k i, A. S z u t t a, Prawo naturalne a niepos³uszeñstwo obywatelskie, [w:] Powrót do prawa..., s. 138157. Por.
W. L a n g, J. W r ó b l e w s k i, Sprawiedliwoæ spo³eczna i niepos³uszeñstwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA, Warszawa 1984, s. 212269; M. Z i r k - S a d o w s k i, op. cit., s. 157.
25
Chodzi o Konstytucjê RP z 1997 roku.
26
P. W i n c z o r e k, Problem prawa naturalnego w dyskusjach konstytucyjnych, [w:] Powrót
do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999, s. 131134. Por. L. M o r a w s k i, Spór o pojêcie pañstwa prawnego, Pañstwo i Prawo 1994, nr 78, s. 312; K. D z i a ³ o c h a, W. G r o m s k i, Niepozytywistyczna koncepcja pañstwa prawnego a Trybuna³ Konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 1995, nr 3, s. 416; A. Z o l l, Zwi¹zanie sêdziego ustaw¹, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996, s. 246; H. R o t h, W sprawie koncepcji prawa i praworz¹dnoci, Pañstwo i Prawo
1994, nr 78, s. 109111; M. S t e f a n i u k, Obowi¹zki cz³owieka i obywatela w projektach Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. na tle polskich konstytucji ustrojowych w XX w., [w:] Ze
sztandarem prawa przez wiat, red. R. Tokarczyk, K. Motyka, Kraków 2002, s. 351379.
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Dziêki dyskusji konstytucyjnej  pisze znawca tej problematyki Piotr Winczorek  idea prawa
naturalnego oraz sporu miêdzy szko³¹ prawnopozytywn¹ a prawnonaturaln¹ od¿y³y.27

D¹¿enie do uzasadniania uregulowañ prawa pozytywnego przez odwo³anie
do prawa naturalnego  mimo braku definicji oraz jednolitego ujêcia tego prawa
 widoczne jest równie¿ na arenie miêdzynarodowej, m.in. w zakresie opieki
zdrowotnej oraz przy konstruowaniu ekonomicznych praw cz³owieka.28
Negatywne nastawienie do konstrukcji prawa naturalnego, które mo¿na odnotowaæ w szeroko rozumianym rodowisku prawniczym, wynika z szeregu ró¿nego rodzaju czynników. Jednym z nich jest niew¹tpliwie kwestia: czy prawo
naturalne jest prawem.29 W¹tpliwoci tego rodzaju nie s¹ wy³¹cznie wynikiem
dywagacji natury metodologicznej, poszukiwaniem niecis³oci definicyjnych.
Jeli bowiem uznamy prawo naturalne za typowe prawo, prawo sensu stricto, to
tym samym bêdziemy musieli podpisaæ siê pod stwierdzeniem, ¿e w obrêbie
jednego pañstwa istniej¹ dwa odrêbne systemy prawne. Taka za sytuacja musi
nieuchronnie prowadziæ do kolizji norm, a owa kolizja wiedzie wprost do naruszenia stabilnoci pañstwa. Sceptycyzm czêci autorów wynika z doæ czêstej
praktyki uto¿samiania prawa naturalnego z ius divinum, a tym samym z koncepcj¹ tomistycznego ujêcia tego prawa.30 Optuj¹ oni za przeniesieniem prawnonaturalnej refleksji nad prawem, stanowi¹cej konstrukcjê teologiczn¹, na grunt religii.31 Sceptycyzm w podejciu do kwestii poznania ludzkiej natury wynika równie¿ z negatywnego nastawienia do prawa naturalnego. Skoro bowiem natura
ludzka wymyka siê poznaniu naukowemu, charakteryzuj¹c siê niepewnym statusem egzystencjalnym, to tym samym prawo natury przywdziewa na siebie
szatê niepoznawalnoci, nieprzenikliwoci.32 Innym argumentem wysuwanym
czêsto przeciw prawu naturalnemu s¹ niejasnoci terminologiczne, a tak¿e aura
27
P. W i n c z o r e k, Problem prawa naturalnego w dyskusjach konstytucyjnych, [w:] Powrót
do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999, s. 137. Zob. te¿: P. W i n c z o r e k, Spory wokó³ wolnoci oraz praw cz³owieka i obywatela ujêtych we wstêpnym projekcie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W krêgu problematyki w³adzy, pañstwa i prawa, Lublin
1996, s. 319332.
28
J. C z a r n y, G³ówne problemy bioetyczne w wietle prawa, [w:] Doktryny polityczne i prawne
u progu XXI wieku, red. M. Maciejewski, M. Marsza³, Wroc³aw 2002, s. 431. Autor ten podkrela
ponadto: W USA prawo naturalne s³u¿y jako narzêdzie do interpretacji prawa pozytywnego wynikaj¹cego z konstytucji, pozwalaj¹ce, gdy zajdzie taka potrzeba, na siêgniêcie poza literê prawa
stanowionego w celu okrelenia i obrony praw obywateli (ibidem). Por. R. T o k a r c z y k, Prawo
natury jako uniwersalna podstawa ³adu spo³ecznego, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie
prawa, red. B. Czech, Katowice 1992, s. 199201; T. W ³ a d y k a: Ekonomiczne prawa cz³owieka
 mit czy rzeczywistoæ, Studia z Filozofii Prawa 2001, nr 1, s. 259268.
29
Szerzej: J. O s t o j a, Czy istnieje prawo natury?, Wiê 1964, nr 78, s. 5261.
30
Zob. J. K e l l e r, O katolickiej teorii prawa natury, Euhemer 1964, nr 3, s. 314.
31
Szerzej: T.  l i p k o, Problem stabilnoci prawa naturalnego, [w:] Powrót do prawa , s. 80.
32
R. F o r y c k i, Kilka uwag o prawie naturalnym, [w:] Powrót do prawa , s. 26.
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pewnej ideologii czy te¿ bli¿ej niesprecyzowanej postawy wiatopogl¹dowej otaczaj¹cej prawo naturalne.33
Szereg owych niejasnoci budzi samo sformu³owanie prawo natury. Termin ten, sk³adaj¹cy siê z dwóch s³ów, z których ka¿de jest wieloznaczne, jest
pojêciem wieloaspektowym i wielowarstwowym. Podkreliæ jednak trzeba, ¿e
brak ostrego znaczenia terminu prawo natury stanowi ogromne wyzwanie dla
nauki.34 Jednak nawet najwiêkszy sceptycyzm nie mo¿e uzasadniaæ odrzucenia
a priori koncepcji prawa naturalnego. Zanim ktokolwiek zdecyduje siê na ten
krok, najpierw powinien poznaæ to, co zamierza odrzuciæ.
Wspó³czenie prawo naturalne bywa okrelane mianem: prawo natury, s³usznoæ, prawa cz³owieka, prawo elementarne, prawo transpozytywne, prawo intuicyjne (L. Petra¿ycki), prawo rozumowe (za racjonalistami z XVII i XVIII w.),
wytyczne dla ¿ycia spo³ecznego i postêpowania cz³owieka, prawo pierwiastkowe, prawo idealne. Stosunkowo czêsto stawiany jest znak równoci miêdzy prawem naturalnym a sprawiedliwoci¹. Niew¹tpliwie istnieje cis³a korelacja miêdzy ius a iustitia, ale to¿samoæ pojêciow¹ nale¿y zdecydowanie wykluczyæ.
Omawiaj¹c przedmiotow¹ problematykê, stosowne wydaje siê byæ poruszenie kwestii zwi¹zanych z takimi pojêciami jak: prawo natury i prawo naturalne (chocia¿ byæ mo¿e w³aciwsze by³oby zastosowanie liczby mnogiej  prawa
naturalne). Terminy te przez wiêkszoæ autorów u¿ywane bywaj¹ zamiennie.35 Jednak takie postêpowanie wydaje siê byæ obarczone b³êdem, którego nie
nale¿y nie tylko powielaæ, ale równie¿  a mo¿e przede wszystkim  nie nale¿y
pomijaæ milczeniem.36 Dwa okrelenia odnosz¹ce siê do tego samego desygnatu
Z. Z i e m b i ñ s k i, O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa naturalnego, Poznañ 1993,
s. 3361. Autor pos³uguj¹c siê metod¹ encyklopedycznego szeregowania wypowiedzi zaczerpniêtych z ró¿nych kierunków filozoficznych lub od reprezentatywnych filozofów, doszed³ do wniosku, ¿e nie istnieje mo¿liwoæ precyzyjnego okrelenia pojêcia natura, które stanowi³oby fundament do konstrukcji teorii prawa naturalnego.
34
Pragn¹c w miarê mo¿liwoci precyzyjnie ustaliæ sens pojêcia prawo natury, nale¿a³oby
wyjæ poza granice kultury europejskiej. Jeli w tych samych realiach historycznych, na obszarze
okrelonej kultury prawnej, w ramach tego samego narodu istnieje szereg ró¿norodnych pogl¹dów,
czêsto ze sob¹ sprzecznych, na to, co naturalne, to co dopiero mówiæ o spojrzeniu na cel oraz
sposób kszta³towania porz¹dku prawnego w skali globalnej. Takie poczynanie wymaga odrêbnych
badañ. Spojrzenie na to, co naturalne, rozmaicie kszta³towa³o siê w ró¿nych krêgach kulturowych, w ró¿nym czasie. St¹d spore rozbie¿noci w kwestii tego, co stanowi prawo naturalne
w skali globalnej.
35
Np.: M. S z y s z k o w s k a, Filozoficzna interpretacja prawa, Warszawa 1999, s. 5, 70;
M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 52; A. Z a c h a r i a s z, Prawo naturalne
jako prawo kultury, [w:] Powrót do prawa..., s. 64, 69; T. Z g a i ñ s k i, Suum cuique. Rzecz
o sprawiedliwoci, [b.r. i m.w.], s. 35.
36
Za celowoci¹ rozró¿nienia rzeczownikowego  ius naturae oraz przymiotnikowego  ius
naturale opowiada siê S. J. K a r o l a k, Semantyczne i praktyczne uwarunkowania wyra¿enia ius
naturale, [w:] Powrót do prawa , s. 5059.
33
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stanowi¹ swoisty pleonazm, który na gruncie jêzyka literackiego stanowi niew¹tpliw¹ zaletê (wzbogacaj¹c go i czyni¹c bardziej elastycznym). Jêzyk prawniczy
jest jednak jêzykiem wymagaj¹cym precyzji sformu³owania. Powtórzeñ niestety
czêsto nie da siê unikn¹æ, st¹d z du¿¹ doz¹ ostro¿noci stosowaæ nale¿y wszelkie
zamienniki. Pojêcia, których uwaga niniejsza dotyczy, nie s¹ synonimami
i w zwi¹zku z tym nie mog¹ byæ u¿ywane zamiennie. B³¹d ten pope³niany jest
przez poszczególnych autorów mniej lub bardziej wiadomie. Jedni chc¹c pos³ugiwaæ siê piêkn¹ polszczyzn¹, jêzykiem wrêcz literackim, unikaj¹c powtórzeñ,
pos³uguj¹ siê na przemian terminami prawo natury oraz prawo naturalne;
inni za stosuj¹ ów zabieg w sposób mechaniczny. Zacieranie ró¿nic miêdzy
wymienionymi pojêciami ma na celu wyeliminowanie trudnych i budz¹cych wiele kontrowersji niuansów terminologicznych.
Prawa natury  jak pisa³ Marek Tuliusz Cycero  nie mo¿na uto¿samiaæ
z prawem naturalnym. To pierwsze stoi wy¿ej, usytuowane jest bowiem na szczycie
pewnej hierarchii praw (przy za³o¿eniu, ¿e takowa hierarchia istnieje). Ma ono
swoje ród³o we wszechnaturze, to jest w naturze wszystkich bytów o¿ywionych. W ujêciu teologicznym ród³em tego prawa jest BógStwórca, wszechpotê¿ny i nieomylny. Przyj¹æ nale¿y, ¿e prawo to w³aciwe jest wszystkim istotom
¿ywym: ludziom i zwierzêtom. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje pytanie: czy przys³uguje ono tak¿e rolinom. Do katalogu tego prawa, maj¹cego charakter bardzo
zwiêz³y, nale¿y: prawo do ¿ycia, prawo do zachowania zdrowia, prawo do rozmna¿ania. W tym miejscu, niejako samorzutnie, pojawia siê pytanie o numerus
clausus tego katalogu. Wiele wskazuje na to, ¿e na tak postawione pytanie nie
mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co. Oczywicie truizmem pozostaje stwierdzenie,
¿e zakres prawa naturalnego podlega dyskusji. Mimo ró¿nicy zdañ, z jak¹ mo¿emy siê spotkaæ w literaturze przedmiotu, pewne minimum nie powinno dziwiæ.
Nie budzi te¿ wiêkszych w¹tpliwoci stwierdzenie, ¿e prawo to w³aciwe jest
wy³¹cznie cz³owiekowi, istocie myl¹cej, obdarzonej rozumem. To dziêki naszemu wysi³kowi intelektualnemu jestemy w stanie odkodowaæ prawo zapisane
w naszej naturze.
Powszechn¹ aprobatê powinien uzyskaæ zespó³ norm stanowi¹cych fundament cz³owieczeñstwa, przyk³adowo norma nakazuj¹ca poszanowanie ¿ycia i zdrowia oraz godnoci cz³owieka, a tak¿e wyp³ywaj¹ca st¹d norma dotycz¹ca posiadania dóbr materialnych niezbêdnych do utrzymania ¿ycia i zdrowia; ponadto
prawo do wolnoci, posiadania potomstwa, prawo gwarantuj¹ce mo¿liwoæ rozwoju. Od tych norm o charakterze ogólnym, drog¹ wnioskowania, dojæ mo¿emy do norm mniej lub bardziej szczegó³owych. Im d³u¿szy bêdzie proces dedukcji, tym d³u¿szy bêdzie ³añcuch norm prawa naturalnego. Prawa naturalne, jeli
maj¹ pe³niæ funkcjê odnonika czy miernika prawa pozytywnego  podobnie jak
prawo natury  musz¹ byæ sta³e, niezmienne w czasie i przestrzeni, a zatem
wieczne i absolutne.
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Prawa naturalne przynale¿ne cz³owiekowi  abstrahuj¹c od momentu ich
obowi¹zywania (od dnia urodzin czy od chwili poczêcia)  stanowi¹ grunt dla
praw cz³owieka. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e prawa cz³owieka
wywodz¹ siê z prawa naturalnego. Maj¹ one charakter immanentny, autonomiczny. S¹ w³aciwe osobie ludzkiej. Charakteryzuje je niezbywalnoæ i nienaruszalnoæ, zatem w ¿adnym wypadku nie mo¿na mówiæ o ich akcesoryjnoci.
Prawa cz³owieka nie s¹ przez nikogo nadawane, zatem zgodnie z zasad¹ nemo
plus iuris nikt nie mo¿e cz³owieka ich pozbawiæ. Ustawodawca mo¿e je albo
chroniæ, zaopatruj¹c je w sankcjê, albo przeciwnie  odmawiaæ im ochrony,
a w skrajnych przypadkach nawet naruszaæ, ale nie mo¿e tych praw cz³owieka
pozbawiæ.37
Literatura traktuj¹ca o prawach cz³owieka jest niezwykle bogata, a co za tym
idzie, bardzo ró¿norodna pod wzglêdem wartoci merytorycznej poszczególnych
prac publicystycznych, popularnonaukowych oraz publikacji stricte naukowych.38 Wspó³czenie mamy do czynienia z sytuacj¹, w której panuje  jak trafnie uchwyci³a istotê H. Wakiewicz  Przekonanie, ¿e ka¿dy, niezale¿nie jakie
ma w tym zakresie kwalifikacje, mo¿e, a nawet powinien zabieraæ g³os na temat
praw cz³owieka [ ].39 Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest mno¿enie sprzecznoci, niejasnoci, nieporozumieñ oraz wszelkich niecis³oci. Dysonans ten z³agodziæ mog³aby filozofia prawa, której zadanie polega³oby na doprecyzowaniu,
wyjanianiu dociekañ naukowych. Przede wszystkim rozprawiæ siê powinna z problematyk¹ definicji praw cz³owieka.40
Prawo natury stanowi przedmiot zainteresowania ró¿nych dyscyplin naukowych, w zwi¹zku z tym istnieje ca³a gama ujêæ tej jak¿e trudnej i pasjonuj¹cej
zarazem tematyki. W niniejszym artykule przyjêto filozoficznoprawn¹ p³aszczyznê
37
Por. W. S k r z y d ³ o (red.), Ustrój polityczny i gospodarczy wspó³czesnej Polski, Lublin
1996, s. 30. Pewne w¹tpliwoci zwi¹zane z prawami cz³owieka  rozumianymi jako prawa dotycz¹ce wszystkich ludzi razem i ka¿dego z osobna zawsze i wszêdzie  nasuwa wieloæ koncepcji
praw naturalnych. Por. W. O s i a t y ñ s k i, Zasada absolutna. Prawa natury, prawa naturalne,
prawa cz³owieka, Tygodnik Powszechny 1997, nr 12, s. 3.
38
J. Zajad³o wskazuje na dwa w¹tki, które zdominowa³y wspó³czesn¹ dyskusjê o prawach
cz³owieka. Z jednej strony rozwa¿ania ostatnich kilkunastu lat skupiaj¹ siê wokó³ problematyki
legalnoci, legitymizacji interwencji humanitarnych, z drugiej za oscyluj¹ wokó³ sporu o uniwersalny charakter praw i wolnoci jednostki (op. cit., s. 920).
39
H. W a  k i e w i c z, Prawa cz³owieka w wietle filozofii prawa, [w:] Filozofia prawa a tworzenie , s. 203.
40
Autorzy zajmuj¹cy siê prawami cz³owieka pisz¹ o nich, nie podejmuj¹c  z regu³y  nawet
najmniejszej próby ich definiowania. W zwi¹zku z tym trudno daæ jasn¹ odpowied na pytanie: co
to s¹ prawa cz³owieka? Wiêkszoæ zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ niejako par excellence uwa¿a
za zbêdne wszelkie próby definiowania. Ta niechêæ do sprecyzowania zakresu przedmiotowego
pojêcia prawa cz³owieka widoczna jest równie¿ w ustawodawstwie wewn¹trzpañstwowym oraz
w aktach normatywnych miêdzynarodowych. Wiêkszoæ bowiem ustaw czy konwencji opiera siê
na pewnej koncepcji praw cz³owieka, ¿adna jednak expressis verbis nie formu³uje tego.
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badawcz¹, pozostawiaj¹c na uboczu perspektywê teoretycznoprawn¹ i odrzucaj¹c jednoczenie spojrzenie teologiczne oraz etyczne.
Spojrzenie na pochodzenie prawa natury jest cile skorelowane ze sposobem jego rozumienia.41 Teorie wskazuj¹ce na istotê cz³owieka jako ród³o prawa
natury g³osz¹, ¿e prawo to istnieje w sposób jak najbardziej obiektywny, tj.
niezale¿nie od ludzkiej woli, a nawet wiadomoci. Teorie odwo³uj¹ce siê do
ludzkiego rozumu g³osz¹ równie¿ programowy obiektywizm. Natomiast zwolennicy pogl¹du, ¿e prawo natury ma swoje ród³o w ludzkiej naturze, konsekwentnie podtrzymuj¹ tezê o zale¿noci miêdzy bytem prawa a istnieniem cz³owieka.
Pogl¹dy optuj¹ce za nawi¹zaniem do godnoci cz³owieka podkrelaj¹ jej nadprzyrodzony charakter oraz fakt stworzenia cz³owieka na podobieñstwo Boga.
W ten sposób nastêpuje religijne uzasadnienie godnoci cz³owieka, a tym samym
ma miejsce zbli¿enie do teorii uznaj¹cych Boga za Stwórcê jednostki ludzkiej
i kreatora prawa naturalnego. Na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ owa godnoæ
nie zostaje bli¿ej sprecyzowana ani w ¿aden sposób dookrelona.
Wszystkie te teorie maj¹ jednak wspólny mianownik. Mimo ró¿nic w podejciu do istoty prawa natury oraz odmiennego ujêcia jego genezy uznaj¹ to prawo
za kwintesencjê aksjologii, uzasadnienie dla ka¿dego jednego dzia³ania czy zaniechania podjêtego w obronie cz³owieka, a tak¿e w obronie wartoci przez niego wyznawanych.42
Literatura przedmiotu dostarcza szeregu rozmaitych propozycji klasyfikacji
teorii prawa natury, jakie zaznaczy³y siê w historii myli ludzkiej.43 Niniejszy
41
Kontrowersyjne wydaj¹ siê byæ poszukiwania przez Mariê Szyszkowsk¹ prawa natury w tych
doktrynach, które nie tyle nawet od¿egnuj¹ siê, co otwarcie i wyranie krytykuj¹ prawo natury.
M. Szyszkowska uwa¿a, ¿e da siê wyledziæ w ka¿dym jednym systemie filozoficznym, nawet
zajadle zwalczaj¹cym prawo ponadustawowe, istnienie prawa natury. Twierdzi, ¿e wszelkie spory
s¹ tylko sporami o nazwê, a stanowiska uczestników sporu zdeterminowane tym, co podk³adaj¹
pod pojêcie prawa natury (M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia , s. 7989). Byæ
mo¿e sporo w tym racji, jednak nie mo¿na siê zgodziæ bezkrytycznie. Momentami s¹ to zbyt daleko
id¹ce wnioski, zbyt du¿e uogólnienia. Prawa natury dopatruje siê autorka m.in. w doktrynie Marksa, Kelsena, w solidaryzmie i egzystencjalizmie. W kwestii solidaryzmu interesuj¹c¹ tezê stawia
Jerzy Kalinowski, zdaniem którego Duguit stworzy³ system pozytywny prawa naturalnego.
W owym systemie odpowiednikiem prawa naturalnego jest regu³a spo³eczna. J. K a l i n o w s k i,
Teoria regu³y spo³ecznej i regu³y prawnej Leona Duguita, Lublin 1949.
42
Modelow¹ koncepcjê prawa natury przedstawiaj¹: K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i, Prawo. Metodologia..., s. 128. P. D u t k i e w i c z (Problem , s. 51) podkrela, i¿ uporz¹dkowanie
doktryn prawa natury jest na tyle trudne, ¿e wydaje siê wrêcz niemo¿liwe, chyba ¿e przyjmie siê
jakie fragmentaryczne, wycinkowe podejcie oparte na jasno okrelonych kryteriach. Por. J. S t e l m a c h, Wspó³czesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995, s. 2431.
43
Por. K. O p a ³ e k, J. W r ó b l e w s k i, Prawo. Metodologia..., s. 132135. Z uwagi na
absolutyzm powinnoci wyró¿nione zosta³y teorie absolutystyczne i relatywistyczne, bior¹c za za
kryterium rozró¿nienia strukturê, mówiæ mo¿na o wersjach deontologicznych i teologicznych prawa natury. Podzia³ teorii prawa natury, rozumianych jako prawo kosmosu, uto¿samianych z moralnoci¹ oraz ujmowanych jako powszechne i niezmienne, przedstawia: R. F o r y c k i, Kilka
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artyku³ nie ma na celu ani prezentacji poszczególnych prób usystematyzowania
ogó³u teorii, ani tym bardziej ich streszczenia czy nawet dokonania ich charakterystyki. Wszelkie podzia³y s¹ zabiegami sztucznymi, czysto konwencjonalnymi,
autorskimi. Mimo braku kryteriów ciesz¹cych siê powszechn¹ akceptacj¹, dokonywanie periodyzacji wprowadza ³ad, przejrzystoæ, co wp³ywa niew¹tpliwie na
jasnoæ prezentowanego stanowiska.44 Najogólniejsz¹, a zarazem jedn¹ z najbardziej przystêpnych i klarownych klasyfikacji przedstawi³a Maria Szyszkowska,
która abstrahuj¹c od pod³o¿a filozoficznego poszczególnych teorii prawa natury,
ujê³a je w trzy grupy.45 Za kryterium zaprezentowanego przez siebie podzia³u
przyjê³a zmiennoæ treci prawa oraz rodzaj tej zmiennoci.
Pierwsza grupa to teorie prawa o niezmiennej treci. Jest to najstarsza grupa
teorii, powsta³a ju¿ w staro¿ytnoci. Teorie prawa natury o niezmiennej treci
mia³o mo¿na okreliæ mianem statycznych. G³osz¹ one normatywny charakter
prawa natury, którego poznanie mo¿liwe jest dziêki rozumowi. Cz³owiek nie
tworzy tych praw, a jedynie je odkrywa i poznaje.46 S¹ to prawa wieczne, niezmienne, absolutne, niezbywalne i powszechne.
Drug¹ grupê teorii praw natury stanowi¹ prawa natury o zmiennej treci. Powsta³y na prze³omie XIX i XX wieku. Sformu³owane zosta³y przez Rudolfa Stammlera i Leona Petra¿yckiego, którzy dokonali ich ujêcia niezale¿nie do siebie.47
uwag o prawie naturalnym, [w:] Powrót do..., s. 31. Prezentacji szkó³ prawa natury w ujêciu
chronologicznym dokona³ W³odzimierz Bernacki w referacie Zmiennoæ i niezmiennoæ prawa
naturalnego, wyg³oszonym na konferencji Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy w Gnienie 9 wrzenia 2005 r. (maszynopis referatu w posiadaniu autora). Zgodziæ siê
zatem nale¿y z tez¹ Barbary Stoczewskiej: Pewn¹ znamienn¹ konsekwencj¹ trudnoci definicyjnych zwi¹zanych z pojêciami niejasnymi s¹ czêste w literaturze tendencje do ich systematyzowania
i wyodrêbniania pod postaci¹ ró¿norodnych typologii  referat Prawo natury a sprawiedliwoæ
spo³eczna, wyg³oszony na konferencji naukowej Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy w Gnienie 9 wrzenia 2005 r. (maszynopis referatu w posiadaniu autora).
44
Historyk, który uwa¿a, ¿e podzia³y, klasyfikacje, periodyzacje s¹ zabiegami sztucznymi
i subiektywnymi, mo¿e je ostatecznie pomin¹æ i przedstawiæ dzieje jako nastêpstwo jednostkowych
faktów. Uniknie wtedy wielu b³êdów i dowolnoci. Ale zarazem zamknie sobie drogê do lepszego
rozumienia dziejów. Faktem bowiem jest, ¿e zdarzenia dziejowe uk³adaj¹ siê w serie i grupy
podobne. To w³anie i nic innego jest podstaw¹ wyodrêbnienia okresów historycznych. W. T a t a r k i e w i c z, Okresy filozofii europejskiej, Kwartalnik Filozoficzny 1936, nr 3, s. 266.
45
M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 5657.
46
Problem stabilnoci prawa naturalnego w kontekcie sporów miêdzy zwolennikami teorii
praw natury o zmiennej i niezmiennej treci przedstawi³: T.  l i p k o, Problem stabilnoci prawa
naturalnego, [w:] Powrót do..., s. 97101.
47
Teoria prawa natury o zmiennej treci zrodzi³a siê równolegle  ok. 1896 r.  u R. Stammlera i L. Petra¿yckiego. Prezentuj¹c odmienne zapatrywania filozoficzne  neokantyzm i psychologizm  doszli do identycznych niemal wniosków. Jest to tym bardziej interesuj¹ce, ¿e tworzyli
oni ca³kowicie ró¿ne systemy filozoficzne. W dziejach tak ju¿ siê zdarza³o, by wspomnieæ na
przyk³ad odkrycie Kanta-Laplacea. W ka¿dej epoce, w ka¿dym momencie historycznym, w danym rodowisku  szczególnie wród jego wybitnych przedstawicieli  powstaj¹ zbiorowo pewne
anonimowe idee. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e pewne wybitne jednostki  niezale¿nie od siebie 
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Teorie te rozwinêli w pe³ni ich uczniowie. Zosta³y one zainspirowane przez doktrynê Kanta. Mimo wielu ró¿nic maj¹ one jednak sporo podobieñstw o stosunkowo
du¿ym ciê¿arze jakociowym. Wspólnymi cechami s¹ niew¹tpliwie: cz³owiek i jego rozum (w znaczeniu twórcy praw) oraz ujêcie prawa natury jako zespo³u ogólnych wartoci, które stanowi¹ propozycjê przysz³ego prawa i s¹ jednoczenie kryterium oceny istniej¹cego prawa pozytywnego. Prawo natury nie pokrywa siê z prawem pozytywnym, jest jedynie tym, co dopiero powinno zostaæ urzeczywistnione.
Porz¹dkowi naturalnemu podlegaj¹ ci, którzy maj¹ wp³yw na kszta³towanie porz¹dku prawnego w danej spo³ecznoci. Teorie prawa natury o zmiennej treci
g³osz¹ ponadto, ¿e prawo to jest tworem cz³owieka, uwarunkowanym wypadkow¹
ka¿dorazowych zasz³oci historycznych, okolicznoci spo³ecznych, politycznych,
warunków kulturowych i ekonomicznych.48 Wraz ze zmian¹ tych okolicznoci,
zmianie ulega prawo naturalne. Podkreliæ jednak trzeba, ¿e nie owe okolicznoci
stanowi¹ punkt odniesienia prawa naturalnego, lecz prawo bêd¹ce wytworem legislatora.
Prawo stanowione musi siê dostosowaæ do rzeczywistoci, a czyniæ to powinno, wzoruj¹c siê na normach prawa natury. Prawo natury ma co prawda zmienn¹
treæ, ale obok niej istnieje niezmienna forma. Owa niezmienna forma wyra¿a
zawsze powinnoæ. Treæ i forma s¹ cile ze sob¹ zespolone. Cz³owiek jest wiêc
kreatorem tego prawa. Twórc¹ jest ludzki rozum, który przez akt stworzenia jednoczenie powo³uje je do istnienia i w pe³ni poznaje. Prawo natury o zmiennej
treci nie jest ju¿ to¿same z norm¹ postêpowania, lecz stanowi zarys pewnego
systemu. Teorie te sprowadzaj¹ siê do przekonania, ¿e zasadniczym czynnikiem
prawa stanowionego w pañstwie (a nawet szeroko pojêtego ¿ycia ekonomicznego,
spo³ecznego, kulturalnego) jest prawo natury, które obowi¹zuje nie wszystkich,
lecz jedynie tych, którzy maj¹ wp³yw na ustawodawstwo. Jego zmiennoæ  powtórzmy raz jeszcze  zale¿y od zmian w wiadomoci cz³owieka, a owej zmiennej
treci odpowiada niezmienna forma, tj. powinnoæ. Teorie prawa natury o zmiennej treci zosta³y spopularyzowane zw³aszcza przez G. del Vecchio, który g³osi
przekonanie, ¿e prawo natury nie jest dodatkowym kodeksem praw, ale stanowi
miernik dla oceny wartoci wysi³ków legislatora.49
dadz¹ im jednoczenie znakomity wyraz. System Petra¿yckiego i system Stammlera to dwa zasadniczo ró¿ni¹ce siê systemy i nawet pewne podobieñstwo teorii prawa natury o zmiennej treci u obu
filozofów nie mo¿e przes³aniaæ istniej¹cych odrêbnoci i przeciwieñstw  M. S z y s z k o w s k a,
Europejska filozofia..., s. 66. Por. K. S t a c h o w i c z, W poszukiwaniu podstaw moralnoci. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartoci Ditricha von Hildebranda, Kraków 2001, s. 44.
48
W XIX w. i pierwszej po³owie XX w. wielu mylicieli rezygnowa³o z pojêcia prawo
naturalne, natura jako terminów bliskich naukom przyrodniczym. wiat przyrody oparty na
zwi¹zkach przyczynowo-skutkowych wydawa³ siê odleg³y od pragnieñ cz³owieka. Die Natur ist
fern pisa³ W. Dilthey, a Orega y Gasset dodawa³: Cz³owiek nie ma natury, a jedynie kulturê.
A. L. Z a c h a r i a s z, Prawo naturalne jako prawo kultury, [w:] Powrót do..., s. 63.
49
Oddzia³ywanie G. del Vecchio wyjaniane jest zarówno ogromn¹ liczb¹ prac powiêconych
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Trzecia grupa to teorie mówi¹ce o tym, ¿e prawu natury w³aciwa jest rozwijaj¹ca siê treæ. Teorie te okrelane s¹ powszechnie mianem teorii dynamicznych.
Powsta³y stosunkowo póno, bo w po³owie XX wieku.50 S¹ zatem najm³odsz¹ grup¹ teorii praw natury. Najpe³niejszy wyraz znalaz³y w dokumentach II Soboru
Watykañskiego. Skupiaj¹ siê na rozwojowym charakterze prawa natury oraz na
trwaj¹cej ewolucji wiata i cz³owieka. Podobnie jak teorie statyczne, uznaj¹ Boga
za ród³o prawa natury, ale w przeciwieñstwie do nich g³osz¹ zmiennoæ zasad
tego prawa, upatruj¹c genezy zachodz¹cych przeobra¿eñ w rozwoju wiadomoci
prawnej b¹d w dowiadczeniu natury historycznej, b¹d socjologicznej. Na pierwszy
rzut oka ró¿nica miêdzy teoriami prawa natury o zmiennej treci a teoriami dynamicznymi sprowadza siê do czasu ich powstania, a tak¿e kwestii genezy prawa.
Tymczasem ró¿nica, chocia¿ stosunkowo delikatnie i subtelnie zarysowana, jest
g³êbsza. Ci, którzy opowiadaj¹ siê za teoriami dynamicznymi, uwypuklaj¹c ich
rozwojowy charakter, podkrelaj¹ jednoczenie, ¿e zasady prawnonaturalne s¹
constans. Nie podlegaj¹ one zmianie, a owa rozwojowoæ wynika jedynie z w³aciwego zastosowania tych zasad do coraz to nowych okolicznoci czasu i miejsca.51 Wszelkie szczegó³y, niejasnoci czy te¿ rozbie¿noci w ramach tej teorii
pozostaj¹ poza krêgiem zainteresowañ niniejszej pracy i nie stanowi¹ tematu jej
dociekañ, lecz maj¹ na celu stworzenie t³a do dalszej prezentacji.52
Na formu³owanie poszczególnych teorii prawa natury ogromny wp³yw mia³y realia ¿ycia spo³ecznego, politycznego oraz  w pewnym stopniu  gospodarczego. S¹ wiêc one wypadkow¹ t³a historycznego, warunkuj¹cego ich powstanie,
oraz reakcji na wczeniejsze teorie czy rozwi¹zania preferowane przez systemy
tej problematyce, jak i powo³aniem przez niego do ¿ycia, a nastêpnie wieloletnim redagowaniem
pisma Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto.
50
Twórcy dynamicznych teorii prawa natury, pragn¹c odrzuciæ wszelkie mo¿liwe zarzuty
i pos¹dzenia o relatywizm, przy okrelaniu tego, co naturalne, odwo³uj¹ siê do autorytetu Stwórcy.
Dynamiczne koncepcje prawa naturalnego pozwalaj¹ [...] na z³agodzenie zbyt ostro zarysowanej
cezury miêdzy prawem naturalnym a prawem objawionym. Podkrela siê w zwi¹zku z tym, ¿e
jedno i drugie jest prawem Bo¿ym i wprowadza do samej koncepcji prawa naturalnego i jego
interpretacji  elementy teologiczne. J. M a j k a, Prawo naturalne w dokumentach Kocio³a,
Roczniki Filozoficzne KUL 1970, nr 2, s. 37. Dok³adne okrelenie czasu powstania teorii dynamicznych budzi powa¿ne w¹tpliwoci. Jedni wskazuj¹ na moment odejcia od teorii statycznych
czas pontyfikatu Jana XXIII  okres aprobaty dynamiki i rozwoju, s³ynne aggiornamento (por.
M. S z y s z k o w s k a, Teorie prawa natury o zmiennej treci , s. 184185;), inni (np. F. B e d n a r s k i, Dynamiczne ujêcie prawa naturalnego u w. Tomasza z Akwinu, Rzym 1972) za punkt
zwrotny przyjmuj¹ proces norymberski, a jeszcze inni encyklikê Paw³a VI Populorum Progressio
(C. S t r z e s z e w s k i, ród³a naturalnoprawne harmonii rozwoju gospodarczego, Roczniki Filozoficzne KUL 1970, nr 2, s. 63).
51
Teoria ta próbuje godziæ niezmiennoæ natury ludzkiej ze zmiennoci¹ treci tego prawa.
52
Teorie dynamiczne ostatecznie uznaj¹, ¿e to, co okrelamy mianem prawa natury, w znacznej mierze wyznaczane jest przez rozwój kulturowy gatunku ludzkiego. Por. C. S t r z e s z e w s k i, O nowy profil nauki wspó³czesnej Kocio³a, Zeszyty Naukowe KUL 1971, nr 2, s. 1523.
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filozoficzne poprzedniej epoki.53 Truizmem wydaje siê stwierdzenie, ¿e ka¿da
nowo powstaj¹ca idea wi¹¿e siê ze sw¹ poprzedniczk¹, czerpi¹c z niej swe inspiracje.
Gruntowna analiza historii doktryn prawa naturalnego prowadzi do wniosku
o trwa³oci tej doktryny. Przez oko³o trzy tysi¹clecia prawo naturalne funkcjonowa³o w europejskiej myli filozoficznej, prawniczej jako jeden ze sta³ych tematów refleksji natury zarówno prawnej, jak i politycznej, etycznej czy spo³ecznej.
Mimo licznych zarzutów wysuwanych wobec tej doktryny, nale¿y zgodziæ siê
z tez¹, ¿e zagadnienia prawa naturalnego wystêpuj¹ na ka¿dym etapie europejskiej myli filozoficznej.54 Przygl¹daj¹c siê poszczególnym doktrynom, nale¿y
stwierdziæ trwa³oæ doktryny prawa naturalnego, wystêpuj¹cego w ró¿nych formach i odmianach w poszczególnych kulturach i religiach równie¿ pozaeuropejskich, takich jak buddyzm, islam, hinduizm.55 W wiadomoci ludzkiej mocno
zakorzenione jest przekonanie o istnieniu jakiego idealnego, nieska¿onego b³êdem legislatora prawa, które jest prawem naturalnym, pojmowanym intuicyjnie,
stanowi¹cym swoisty miernik ludzkich poczynañ (w tym równie¿ dzia³alnoci
w zakresie prawotwórstwa).
Teorie prawa naturalnego mia³o mo¿na uznaæ za rodzaj ideologii. Prawo
naturalne przedstawia siê jako metaprawo, superprawo, staj¹c siê dziêki
temu swoistym miernikiem, punktem odniesienia, a dla wielu wrêcz wyroczni¹
prawa stanowionego. Prawo to jawi siê jako pewien ³ad, harmonia, co, co wprowadza porz¹dek i reguluje zachowania cz³owieka. Zatem do sformu³owania doktryny prawa naturalnego dochodzi przy okazji poszukiwania jakiej zobiektywizowanej miary dla poczynañ jednostki ludzkiej, dla dobra i z³a, sprawiedliwoci
i niesprawiedliwoci.

Tezê o niemo¿noci stworzenia jednej teorii prawa natury, uzasadnian¹ wieloci¹ systemów
prawa natury, stawia: D. T a n a l s k i, Wartoci konstytucji i konkordatu, [w:] Powrót do..., s. 121.
54
H. W a  k i e w i c z, Historia teorii prawa naturalnego, Roczniki Filozoficzne 1969,
nr 2.
55
Por. K. S t a c h o w i c z, W poszukiwaniu , s. 45. Autor ten wysuwa tezê, ¿e prawo
natury w zakresie jej fundamentalnych instytucji nie jest wytworem typowo chrzecijañsko-europejskim. Obecnoæ za pewnych sta³ych norm moralnych wystêpuje równie¿ u ludów prymitywnych. Koncepcjom zbli¿onym do europejskiej i amerykañskiej myli prawnonaturalnej w tradycji
judaizmu, islamizmu, hinduizmu, buddyzmu, a tak¿e w za³o¿eniach wypracowanych na terenie
Chin i Afryki powiêcony zosta³ ca³y numer University of Notre Dame Natural Law Institute
Proceedings vol. 5, Notre Dame, Indiana 1953. Streszczenie tego wydania ukaza³o siê w Studia
Philosophie Christanae ATK 1970, nr 1. Autork¹ owej publikacji zatytu³owanej Powszechnoæ
prawa naturalnego jest Hanna Wakiewicz, której zarzucono przemieszanie pojêæ powszechnoæ i uniwersalizm (por. J. I w a n i c k i, Uwagi do pracy H. Wakiewicz Powszechnoæ
prawa naturalnego, Studia Philosophia Christianae ATK 1970, nr 6, s. 269270). Por. A. K o  æ,
Filozoficzne podstawy prawa japoñskiego w perspektywie historycznej, Lublin 2001, s. 168169.
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Jest wiêc konstruktem teoretycznej refleksji, postulatem teoretycznego mylenia, poszukuj¹cego
obiektywnych podstaw dla ludzkiej moralnoci i prawa stanowionego.56

Doktryna ta stanowi niejednokrotnie podwaliny dla programów politycznych, spo³eczno-ekonomicznych  tworzonych i wykorzystywanych w ró¿nych
celach i przy rozmaitych okazjach.57 Poszukuj¹c pewnych idea³ów prawnych
w postaci bli¿ej nieokrelonej idei sprawiedliwoci, s³usznoci czy dobra, oprzeæ
siê musimy na koncepcji praw naturalnych niezmiennych. Tylko one, operuj¹ce
trwa³ymi i niezmiennymi standardami, s¹ w stanie dokonaæ oceny prawa stanowionego.58
W tym miejscu nasuwa siê pytanie o swoisty fenomen prawa natury. Mimo
up³ywu lat, przemijania epok, zmian w mentalnoci i wiatopogl¹dzie cz³owieka
prawo natury ci¹gle znajduje siê w centrum zainteresowania filozofów, prawników, etyków, teologów.
Odpowied na to pytanie nie jest prosta. Trudno zawrzeæ j¹ w jednym zdaniu i uczyniæ z niej wypowied lapidarn¹ i zarazem wyczerpuj¹c¹. Kwestia ta
wymaga w zasadzie odrêbnych studiów i dociekañ. Swoistym skrótem mylowym bêdzie twierdzenie o prawie natury jako ostoi dla wyznawanych wartoci,
mo¿liwoci przezwyciê¿ania poczucia bezradnoci jednostek wobec prawa pozytywnego. St¹d tak czêsto odwo³ania do prawa ponadustawowego w przypadku
kryzysów politycznych lub moralnych, wojen, katastrof czy innych kataklizmów,
kiedy to wzmaga siê spo³eczne odczuwanie prawa pisanego jako niesprawiedliwego, a wiêc krzywdz¹cego, odleg³ego od postulatu s³usznoci.59 Prawo natury
stoi zatem na stra¿y godnoci, wolnoci i systemu wartoci przynale¿nych jednostce ludzkiej. Mo¿na zatem mówiæ o cyklicznoci wzmo¿onego zainteresowania
prawem naturalnym, które stanowi niepodwa¿alny argument na rzecz uniwersalK. S t a c h o w i c z, W poszukiwaniu , s. 49. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e pos³ugiwanie siê
prawem natury mo¿e rodziæ powa¿ne niebezpieczeñstwo nadu¿ywanie tego terminu. Pogl¹d, i¿
prawo naturalne wyra¿a jedynie postêpowe dzia³ania w duchu korekty zastanego porz¹dku prawnego, s¹ jak najbardziej b³êdne. Historii znane s¹ poczynania podejmowane w imiê prawa natury dla
osi¹gniêcia wstecznych celów i przebrzmia³ych koncepcji.
57
Por. M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 68. Poszczególne programy
polityczne, socjalne czy ekonomiczne powo³uj¹c siê na prawa cz³owieka, odnosz¹ siê  chc¹c czy
nie chc¹c  do prawa naturalnego. Oczywicie konkretne ujêcie tych praw zale¿eæ bêdzie od zindywidualizowanego podejcia filozoficznego, religijnego, ideologiczno-politycznego.
58
W konflikcie bezpieczeñstwa prawnego i sprawiedliwoci  pisze Jerzy Zajad³o  prawnik
powinien w zasadzie opowiedzieæ siê za tym pierwszym, ale bywaj¹ jednak ekstremalne sytuacje,
kiedy mamy do czynienia ze skrajnym przypadkiem niesprawiedliwoci  wówczas, twierdzi³ Radbruch, nawet formalnie ustanowiony akt nie zas³uguje na miano prawa, staje siê bowiem ustawowym bezprawiem (gesetzliches Unrecht). J. Z a j a d ³ o, Formu³a Radbrucha. Filozofia praw na
granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdañsk 2001, s. 9.
59
O zainteresowaniu problematyk¹ aksjologiczn¹ prawa w okresach transformacji: A. P i e n i ¹ ¿ e k, Polityka tworzenia prawa w okresie przemian polityczno-ustrojowych, [w:] W krêgu
problematyki w³adzy, pañstwa i prawa, Lublin 1996, s. 247.
56
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noci tego prawa.60 Trudno nie podzielaæ stanowiska prezentowanego przez Mariê Boruck¹-Arctow¹, która pisze:
Koncepcja prawa natury nie jest konstrukcj¹, któr¹ mo¿na by wi¹zaæ z mylicielami pewnej
okrelonej epoki. [ ] Jest wyrazem poszukiwania pewnych absolutnych idea³ów, które mog³yby
staæ siê uzasadnieniem aspiracji i d¹¿eñ okrelonych pokoleñ, b¹d pomóc w przeciwstawieniu siê
wadom i niesprawiedliwoci istniej¹cych stosunków i obowi¹zuj¹cych zasad postêpowania.61

Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e prawo naturalne to nie tylko zespó³ podstawowych uprawnieñ cz³owieka, ale równie¿ pewien wachlarz obowi¹zków, które
okrelaj¹ zakres dzia³añ oraz zaniechañ uniemo¿liwiaj¹cych wystêpowanie przeciw sobie, spo³ecznoci lokalnej oraz ludzkoci jako takiej (czyli najwy¿szej formie bezprawnoci).
Wród nurtów filozofii chrzecijañskiej teoriê prawa natury najbardziej rozwin¹³ tomizm i neotomizm. Kierunki te wi¹¿¹ prawo naturalne z moralnoci¹,
widz¹c cis³y jego zwi¹zek z etyk¹. Wysuwaj¹ twierdzenie o odrodzeniu prawa
natury, które nast¹pi³o po II wojnie wiatowej.62 Dzia³alnoæ Trybuna³u Norymberskiego spowodowa³a  zdaniem tomistów  ¿e od¿y³ pogl¹d o istnieniu niepisanych praw obowi¹zuj¹cych wszystkich ludzi, zawsze i wszêdzie.
Stanowisko tomistyczne jednoznacznie odpowiada na pytanie o charakter
prawa natury, a mianowicie: czy jest ono prawem w znaczeniu jurydycznym, czy
raczej prawem moralnym? Tomizm podkrela równowa¿noæ jurydycznego ujêcia prawa natury z jego wymiarem moralnym.63 Jest to w zasadzie prawo w sensie jurydycznym, jak i prawo stricte moralne, daj¹ce siê sprowadziæ do jednej
podstawowej zasady: dobro nale¿y czyniæ, a z³a unikaæ.64 Podobne zapatrywania
O prawie natury jako zawsze powracaj¹cym dylemacie pisze: R. A T o k a r c z y k, Filozofia prawa, Lublin 2000, s. 168. O cyklicznym powrocie praw natury w kontekcie refleksji
historiozoficznych zwi¹zanych z prawem norymberskim traktuje artyku³: M. Z m i e r c z a k, Pozytywizm prawniczy a prawnicy i prawo w Trzeciej Rzeszy  powojenna dyskusja niemieckich historyków i teoretyków prawa o przyczynach upadku prawa w czasach nazizmu, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2001, t. 24, s. 29. Por. L. K o ³ a k o w s k i, O prawie naturalnym, Ius et Lex 2002, nr 1, s. 145154; M. G a w l i k, Spór o prawa natury, Dzi 2001, nr 8,
s. 3746.
61
M. B o r u c k a - A r c t o w a, Prawo natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957,
s. 5.
62
Por. J. P i w o w a r c z y k, Katolicka etyka spo³eczna, t. 1, Londyn 1960, s. 36; J. Z a j a d ³ o, Formu³a Radbrucha , s. 11.
63
W tradycyjnym ujêciu tomistycznym dociekania natury filozoficzno-prawnej podporz¹dkowane s¹ etyce.
64
Najobszerniejsze dzie³a tomistyczne odnosz¹ce siê do prawa natury wysz³y spod pióra
Cz. M a r t y n i a k a (Obiektywna podstawa prawa wed³ug w. Tomasza z Akwinu, Lublin 1949)
i M. A. K r ¹ p c a (Cz³owiek i prawo naturalne, Lublin 1975). Martyniak mo¿liwie najwierniej
referuje stanowisko w. Tomasza, natomiast Kr¹piec wyra¿a problemy prawa natury bardziej wspó³czenie, tzn. w powi¹zaniu z filozofi¹ cz³owieka  M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 106.
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wystêpuj¹ w niektórych wspó³czesnych systemach nietomistycznych, przyk³adowo u Helmuta Coinga. Natomiast wielu filozofów reprezentuj¹cych pozachrzecijañskie systemy filozoficzne  co nie znaczy, ¿e wrogie chrzecijañstwu  g³osi
niezale¿noæ dziedzin filozofii prawa i etyki. Takie stanowisko podziela obecnie
równie¿ wielu przedstawicieli neotomizmu. Kamieniem wêgielnym sporów toczonych miêdzy pozytywistami a zwolennikami teorii niepozytywistycznych jest
stosunek prawa do moralnoci.
Prawo natury powszechnie kojarzone jest z moralnoci¹, rzadziej patrzy siê
na nie przez pryzmat teologii lub filozofii. Dla wyczerpania ca³ego bogactwa
problematyki prawnonaturalnej nale¿y poruszyæ ka¿dy z wymienionych aspektów. Nadmieniæ przy tym nale¿y, i¿ ujêcie filozoficzno-prawne nie musi wkraczaæ w dziedzinê ocen moralnych.
Problem prawa natury jest obecnie rozpatrywany w Polsce nieco inaczej ni¿ w Europie
Zachodniej, w Ameryce Pó³nocnej czy Po³udniowej. Nie znaczy to jednak, ¿e pogl¹dy prawnonaturalne w Polsce kszta³tuj¹ siê w izolacji i ¿e nie ma w nich wyranego wp³ywu teorii powsta³ych
w innych krajach.65

Rodzima filozofia prawa jest dziedzin¹ doæ specyficzn¹. Zaznacza siê na
tym gruncie minimalizm w dociekaniach nad pojêciem i istot¹ prawa natury.
Króluje natomiast w literaturze przedstawianie poszczególnych stadiów rozwoju
teorii prawa natury w ujêciu historycznym. Czytelnikowi przedstawiane jest czêsto mniej lub bardziej krytyczne spojrzenie na poszczególne doktryny, w tym na
tendencje dominuj¹ce w okresie miêdzywojennym oraz pojawiaj¹ce siê wspó³czenie.66 W literaturze znaleæ mo¿na stosunkowo czêsto praktyczne ukierunkowanie idei prawa natury na konkretne potrzeby spo³eczne. Tendencje te ukazuj¹
zatem wp³yw rozwa¿añ prawnonaturalnych na przemiany zachodz¹ce w ¿yciu
spo³ecznym.67 W II Rzeczypospolitej przedstawiciele filozofii prawa zajmowali
siê przede wszystkim myl¹ europejsk¹, natomiast po wojnie nast¹pi³a zmiana
ukierunkowania myli filozoficznoprawnej. Zaczêto zajmowaæ siê teoriami prawa natury powsta³ymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej oraz w krajach Ameryki Po³udniowej.68 S³usznie zauwa¿a Maria Szyszkowska, ¿e z przyzwyczajenia nie docenia siê czy wrêcz nawet umniejsza nasz dorobek naukowy
w dziedzinie filozofii prawa w relacji do osi¹gniêæ krajów zachodnich.
M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 251.
Z takim podejciem do prawa natury spotkaæ siê mo¿na miêdzy innymi w publikacjach:
M. Boruckiej-Arctowej, G. L. Seidlera, M. Szyszkowskiej, R. Tokarczyka, H. Wakiewicz, J. Wróblewskiego.
67
To praktyczne ukierunkowanie znajdziemy w pracy: M. B o r u c k a - A r c t o w a, Prawo
natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957.
68
Prace powiêcone doktrynom powsta³ym na gruncie amerykañskim wysz³y spod pióra m.in.:
J. K o w a l s k i, Funkcjonalizm w prawie amerykañskim, Warszawa 1960; M. B o r u c k a - A r c t o w a, Socjologia a wspó³czesne koncepcje prawnonaturalne, Pañstwo i Prawo 1964, nr 10,
s. 465478.
65
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Tymczasem w interesuj¹cej nas dziedzinie prawnonaturalnej  co powinni uznaæ równie¿
przeciwnicy prawa natury  dokonalimy przewrotu o wiatowym zasiêgu oddzia³ywania. Teorie
prawa natury tworzone przez polskich mylicieli nie s¹ wiêc wtórne, jak potocznie siê mniema.69

Jako przyk³ad mo¿na podaæ myl Leona Petra¿yckiego czy Ignacego Koschembahr-£yskowskiego.70
Miana polskiej filozofii  w odró¿nieniu od szerszego pojêcia filozofii tworzonej w Polsce 
doczeka³a siê filozofia mesjanistyczna. Tradycje tej filozofii w dziedzinie teorii prawa natury
kontynuowa³ W³odzimierz Leopold Jaworski. [...] W wypadku Petra¿yckiego i Jaworskiego mamy
do czynienia z zainicjowaniem  toutes proportiones gardées  przez obu nowych pr¹dów.71

Powsta³e w Polsce teorie prawa natury cechuje ogromna rozbie¿noæ. Mimo
wszystkich dziel¹cych je ró¿nic, jest jednak co, co je ³¹czy. Tym punktem wspólnym jest za³o¿enie o istnieniu trwa³ych zasad respektowanych przez ka¿dy porz¹dek prawny. Cz³owiek odnajdowaæ ma oparcie oraz gwarancjê ochrony jego niezbywalnych praw i poszanowania godnoci przed zapêdami w³adzy pañstwowej.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e g³oszone przez ca³e dwudzieste stulecie
teorie prawa natury maj¹ w zasadzie charakter postulatów. Przedstawiaj¹ pewne
idee maj¹ce stanowiæ swoist¹ matrycê dla prawa stanowionego, wzór mo¿liwy
do urzeczywistnienia. Trudno zatem odmówiæ racji Leo Straussowi pisz¹cemu,
¿e potrzeba prawa naturalnego jest dzisiaj tak samo oczywista, jak by³a oczywista przez ca³e wieki i tysi¹clecia.72
SUMMARY

The history of the philosophy of law is the history of relations between its two trends; legalnatural trend and the trend of positive law. Over the successive centuries many antagonisms occurred
between them. The origin of the above trends, their ideological assumptions and the grounds of
their mutual influence are discussed in the publication.
Due to some ambiguities which over the years had gathered around natural-legal problems,
much attention was devoted to the natural law. Besides, the ambiguity of the term the law nature
extorted a position on methodological questions, and especially, on the specific pleonasm; the law
of nature  natural law.
The debate on the superiority of the natural law over statutory law is not only a purely
academic discussion, but it also has practical meaning.
M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 257258.
Ignacy Koschembahr-£yskowski stosuj¹c odmienny tok mylenia, doszed³ do analogicznych wniosków jak Rudolf Stammler. Por. I. K o s c h e m b a h r - £ y s k o w s k i, Pojêcie prawa,
[b.r. i m.w.] s. 54 i n.; J. L a n d e, Recenzja: A. Peretiatkowicz, Filozofia prawa J. J. Rousseau, Themis Polska 1914, nr 4, s. 285. Wed³ug Jerzego Landego praca Peretiatkowicza stanowi dowód na przy³¹czenie siê polskich mylicieli do kierunku odrodzonego prawa natury.
71
M. S z y s z k o w s k a, Filozofia prawa i filozofia..., s. 263264. Por. L. M a ¿ e w s k i,
W. L. Jaworskiego koncepcja zasad moralnoci Chrystusowej a pozytywizm prawny, Zeszyty
Naukowe KUL 1964, nr 3.
72
L. S t r a u s s, Prawo naturalne w wietle historii, Warszawa 1969, s. 10.
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