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WPROWADZENIE

Problematykę prawa naturalnego i jego roli w życiu człowieka moż
na m. in. przedstawić dwojako: opisowo (jakby fenomenologicznie) oraz
ściśle filozoficznie, a więc w sposób wyjaśniający, koniecznościowy. Spo
sób pierwszy ma swoje daleko idące zalety, gdyż pozwala przyjrzeć się
fenomenowi prawa naturalnego w jego różnych kulturowych uwarun
kowaniach i na tym tle szukać swoistych dla tego fenomenu momen
tów wspólnych. Umożliwia zatem szersze zaznajomienie się z różnorod
nymi sformułowaniami zagadnienia na tle szerokiego wachlarza dok
tryn uwzględniających zwyczaje i warunki kulturowe życia ludzkiego.
Ponadto ukazuje momenty zmienne i niezmienne samego prawa natu
ralnego, sposobu jego występowania oraz jego mocy obowiązującej J>
Można jednak inaczej, bardziej zgodnie z filozofią klasyczną, ukazać
zjawisko prawa naturalnego, a mianowicie w kontekście całościowej
wizji świata. Prawo bowiem- naturalne jest fragmentem tej całości, a
jego rozumienie jest „zawieszone” na poznaniu bardziej podstawowych
i zasadniczych ram „całości”. Rozumienie całości staje się tu podstawą
rozumienia fragmentu; sens fragmentu występuje w kontekście całości,
która jest nie tylko horyzontem wizji, ale usensownia zarówno sam
fakt prawa, jak i jego zasadniczy charakter. Niejednakowo ukaże się
1
L. Strauss w pracy Prawo naturalne w świetle historii (Przeł. T. Górski.
Warszawa 1969) ukazał rozumienie prawa naturalnego na tle historii, wychodząc
z założenia, że „współczesna socjologia odrzuca prawo naturalne z dwu różnych,
aczkolwiek ściśle ze sobą związanych powodów: odrzuca je w imię historii oraz
w imię różnicy między faktami a wartościami” (s. 15). Jego praca zatem ukazuje
na tle historii, zwłaszcza myśli filozoficznej, i analizuje rozumienie i występowa
nie prawa naturalnego. Podobnie — choć z innego aspektu — przedstawia na tle
historii stałość prawa naturalnego Ph. Delhaye (Permanence du Droit naturel. Louvain 1964). Podobnie jak na tle historii, tak też można by na tle etnologii ukazać
występowanie tego, co uchodzi za „prawo naturalne”. Ale taki zabieg — moim
zdaniem — byłby nieco sztuczny, gdyż i tak autor analizujący teksty już by je gro
madził według jakiegoś uświadomionego (lub jeszcze podświadomego) pryncypium.
Korzystając zatem z dorobku historycznego i analiz fenomenologicznoopisowych
(tego rzędu co Phenomenology of natural law (Pittsburg 1967) W. A. Luipena),
należy od razu uświadomić sobie porządkującą myśl filozoficzną, która pomoże uka
zać i uniesprzecznić fakt moralnego porządku.
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prawo w monistycznej i pluralistycznej wizji świata; w osobowej i jed
nostkowej strukturze człowieka; w afirmacji realnej moralności lub je
dynie utartego zwyczaju.
Można zatem podjąć się, bardziej może niewdzięcznej, próby ukaza
nia problematyki prawa naturalnego w systemowym kontekście filozo
ficznym. Wprawdzie zauważamy u współczesnego człowieka ucieczkę od
wszelkich systemów — które w miarę tego, jak się stają systemami
zwartymi, uniewolniają człowieka, skazując go na konsekwencje syste
mowe — to jednak z drugiej strony widzimy, że uczciwe i porządne
poznanie wyjaśniające albo jest zwarte, logiczne, mające swoją .specy
ficzną perspektywę badań i wówczas staje się systemem, albo jest my
śleniem niezbornym, bez konsekwentnie obranej perspektywy widzenia
i wówczas jest jedynie gromadzeniem wiadomości, a nie poznaniem
wyjaśniającym.
Trudność leży w wyborze systemu, który by wyjaśniał i uzasadniał
w nieustannym kontakcie z rzeczywistością, jedynie ostatecznym kry
terium prawdy (jako relacji zgodności z nią), a który by nie zniewolił
myśli i poznania, a przez to samego.człowieka. Może być to zatem tylko
taki system myślenia, który jest nieaprioryczny, realny, uzdalniający
do ciągłej (w kontakcie z rzeczą) samokorektury i zarazem zdolny do
wchłonięcia każdej realistycznej myśli wyjaśniającej.
Taki postulat pod adresem systemu filozoficznego jest apelem raczej
do filozofa-człowieka, który rzeczywiście „widzi” zagadnienie i je ana
lizując uzasadnia, aniżeli do abstrakcyjnego gotowego systemu, który
trwa na mocy logicznej spójności.
Ukazanie problematyki prawa naturalnego w kontekście zasadni
czych zrębów systemu posiada także i tę wartość, iż wskazując na naj
dalsze implikacje analizowanego faktu związania prawnego i ostatecznościowego — bez uciekania się już do innego typu poznania — wy
jaśnia niebagatelny fakt podstaw moralności i porządku społeczno-praw
nego*. Warto zatem poczynić próbę ukazania zarówno faktu prawa na
turalnego, jak i jego charakteru w kontekście ostatecznych uzsadnień
wyjaśnianej rzeczywistości, a przez to dostarczyć Czytelnikowi próby
8 Zagadnienie prawa naturalnego, jak temu będzie dawany nieustanny wyraz,
łączy się zasadniczo z porządkiem moralnym, a jedynie wtórnie i nie wprost 2 po
rządkiem społeczno-prawnym. Dlatego też — i vice versa — wszelkie oceny kon
cepcji prawa naturalnego z pozycji socjologicznej (jak to np. do pewnego stopnia
czynią K. O p a ł e k , J . W r ó b l e w s k i . Współczesna teoria i socjologia prawa
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa 1963 — ponadto widać
tam (s. 98 nn.) pozytywizm teoriopoznawczy tudzież szczątki kantyzmu) — są
chyba pomyłką. Nie znaczy to, że wiele krytyk pod adresem współczesnych ujęć
prawa naturalnego jest niesłusznych, chociaż uwagi metodologiczne autorów na
s. 26 i 27 są dziwne ze względu na rolę światopoglądu w metodologii.
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widzenia rzeczywistości na odcinku podstaw ludzkiego postępowania i
ostatecznościowego uzasadnienia takiego właśnie postępowania, które nie
jest niczym innym jak udolną lub nieudolną realizacją „prawa natural
nego” rozumianego filozoficznie.
Bywały okresy w historii kultury zachodnioeuropejskiej, w których
wydawało się, że prawo naturalne stanowi niepowątpiewalny fundament
— dla wszystkich niemal oczywisty — prawnego i moralnego porządku
postępowania3. Bliższe jednak interpretacje rozumienia prawa, jak i pra
wa naturalnego w szczególności, powodowały chwiejność samej koncepcji
prawa naturalnego oraz jego roli w dziedzinie moralnej oraz socjalnej
(co oczywiście nie znaczy, by dziedzina socjalna była amoralna!). Wiek
XIX i pierwsze dziesiątki wieku XX stanowią okres najdalej posuniętej
negacji prawa naturalnego. Wiązało się to oczywiście z klimatem ówczes
nej myśli, zwłaszcza filozoficznej, opierającej się zasadniczo (w kierun
kach negujących prawo naturalne) na nominalizmie empirycznym4. Pier
wiastki empiryzmu skrajnego, zacieśniającego realne treści poznania do
danych wyłącznie empirycznych i czytanych tylko w empirii, stały się
bazą dla różnych teorii naukowego poznania (mam tu na myśli Kantowską i Comte’owską teorię nauki5) oraz dla różnych systemów filozoficz
nych tudzież opartych o hie teorii prawa. Ale i wówczas koncepcje
prawa naturalnego nie zanikły, skoro z jednej strony były zwalczane6,
a z drugiej w teoriach prawa' pozytywnego odwoływano się do bardziej
podstawowych zasad, które by miały jakoś gruntować prawo pozytywne,
chociaż niektórzy przeciwnicy prawa naturalnego (Bergbohm) uważali
samą ideę prawa naturalnego za sprzeczną z ideą prawa7. Stanowisko
3
Można tu wskazać na starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne. Wpraw
dzie bywały różne sformułowania prawa naturalnego, jednak przekonanie o jego
obowiązywaniu — (fakt prawa naturalnego!) — było faktem.
4
Już od czasów Descartes’a systemy filozoficzne opierano nie na analizie
bytu, lecz poznania, ściślej: myślenia.' Nominalizm zaś empiryczny sformułowany
przez D. Hume’a stał się podstawą XIX-wiecznych koncepcji nauki.
5
Naukotwórczymi pytaniami były — dla Kanta: jakie są aprioryczne ko
nieczne warunki wartościowego (danego nam w empirii zmysłowej) poznania? —
dla Comte’a zaś pytanie: jak? Jedno i drugie pytanie stało na stanowisku, że je
dynym źródłem informacji jest empiria — pojmowana wszakże w ten sposób, że
treść i zakres wartościowych informacji pokrywa się z empirią. Negowano możli
wość odczytania w danych empirycznych treści koniecznych, niedostępnych dla
zmysłów.
6
G. Manser (.Das Naturrecht in thomistischer Beleuchtung. Freiburg in d.
Schweiz 1944 s. 14-23) ukazuje przeciwników prawa naturalnego, występujących w
ostrej walce z tą koncepcją.
1
Tenże Manser przedstawia (tamże s. 18) trzy możliwe relacje prawa natu
ralnego i pozytywnego: a) prawo naturalne wypełnia luki w prawie pozytywnym;
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historyzmu i pozytywizmu wieku XIX, tak negatywne w stosunku do
prawa naturalnego, nie stanowiło jednak okresu, w którym negacja pra
wa naturalnego wystąpiła po raz pierwszy, gdyż w zachodnioeuropejskiej
myśli filozoficznej stanowiła ona stale wtórny nurt filozoficzny. Wystar
czy wskazać na sceptyków (Pyrrho), sofistów (Protagoras) i cyrenaików
(Arystyp) w starożytności, na encyklopedystów w czasach nowożytnych
i pozytywistów XIX wieku, by zdać sobie sprawę, że koncepcja prawa
naturalnego bywała zwalczana, ale zarazem zawsze obecna w myśli ludz
kiej. Zarzuty przeciwko prawu naturalnemu płynęły zasadniczo ze stano
wisk poznawczych, zacieśniających podstawę wartościowego {»znania
człowieka8.
Ale nawet najbardziej radykalne negacje samej koncepcji prawa na
turalnego nie osłabiły jej istotnego wyrazu, co szczególnie ujawnia się
w krytycznych momentach życia poszczególnego człowieka lub całej ludz
kości ®. Wówczas ukazuje się dowodnie, że wszelkie pozytywne sformuło
wania prawa są niewystarczające w stosunku do życiowego problemu
podjęcia takiej decyzji, która łamie jakieś prawo pozytywne. Dlatego
spontanicznym uznaniem podstawowego i zasadniczego, znanego wszyst
kim ludziom, rozumienia mocy obowiązującej prawa był Proces Norym
berski i wydane w nim wyroki Międzynarodowego Trybunału skazujące
ludzi, którzy spełniali literę prawa swego państwa. I chociaż linia obro
ny w stosunku do przestępców hitlerowskich szła w kierunku ukazania
legalności ich postępowania, to jednak wyroki skazujące na śmierć za
zbrodnie wojenne (leżące w interesie państwa hitlerowskiego!) były głoś
nym przyznaniem się ponadnarodowego sumienia ludzkości do jakiegoś
ponadpaństwowego naturalnego prawa, zakazującego realizować zło na
wet w imię interesów państw^ czy interesów chwilowych rządów prowa
dzącego wojnę hitlerowskiego państwa.
Człowiek bowiem zawsze pozostaje człowiekiem, który .jest zdolny
do czytania i rozumienia naturalnego układu rzeczy, ludzkiego dobra i zła
spełnianego przez człowieka i w stosunku do drugiego człowieka. Właś
nie owa zdolność rozumienia dobra i zła tudzież realizowanie odczyta
nego dobra w swoim postępowaniu wiąże się koniecznościowo z samym
b) prawo pozytywne jest tylko dopełnieniem prawa naturalnego; c) prawo natu
ralne jest normą i podstawą prawa pozytywnego. Wszystkie trzy warianty były
negowane.
8 Zacieśniające podstawy poznawcze zawsze uderzały w operacje poznawcze
rozumu i to jest niezmiernie ciekawe z psychologicznego punktu widzenia. Płytki
racjonalizm atakował szerokie pole działania rozumu, usiłując sprowadzić typ
wartościowego poznania do niektórych tylko, wąskich koncepcji poznawczych.
•
Por. casus Antygony; podobnie akty decyzyjne wielu ludzi w więzieniach
i obozach hitlerowskich.
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rozumieniem obecności naturalnego prawa wewnątrz człowieka i wśród
ludzi.
Nie chodzi tu o jakąś specjalną dyscyplinę poznawczą sztucznie wy
dzieloną z całokształtu ludzkiego naukowego poznania; nie chodzi o ro
zumienie takich, czy innych definicji prawa, o sens prawa pozytywnego,
ale o podstawowe intelektualne rozumienie rzeczywistości świata i rze
czywistości człowieka zanurzonego w świecie i współżyjącego z innymi
osobami. Ohodzi bowiem o podstawowe rozumienie faktu prawa jako
swoistej rzeczywistości, która realnie występuje wśród ludzi, wiążąc ich
między sobą specjalnymi relacjami, nacechowanymi piętnem POWIN
NOŚCI I0. Jaki jest zatem fundament owego prawa? Ze względu na co
posiada ono swą wiążącą moc? Jak ono się ujawnia w człowieku? Czy
sprowadza Się ono jedynie do normy postępowania? Jaka jest zależność
prawa jako faktu wiążącego ludzi od prawa-ilormy ukazującego konkret
nie sposób i charakter owego związania? W jakich realnych kontekstach
występuje prawo jako interpersonalna relacja nacechowana debitum?
Rozumienie tych wszystkich spraw, ze sobą koniecznościowo powiąza
nych, wybiega daleko poza rozumienie definicji prawnych, poza bezpo
średni kontekst społeczno-prawny. Jest to bowiem rozumienie rzeczy
wistości ujętej w jednym aspekcie: prawa, o ile ono jawi się człowiekowi
nie w wyniku odczytania jakiejś normy prawnej lub jakiego dekretu,
słowem — prawa pozytywnego; w stosunku do niego jest czymś zasad
niczo pierwotnym, bo jest samą rzeczywistością, ujętą wprawdzie wąsko,
ale realnie w poznaniu analogicznym, filozoficznym. Słowem,, interesuje
nas sama rzeczywistość, a nie jej jakieś abstrakcyjne rozumienie, jej ja
kiś sens jawiący się w świadomości. I dlatego nie będzie chodziło o spre
cyzowanie owego świadomościowego „sensu” (definicji) prawa i ukazywa
nie przejścia od świadomości do rzeczywistości. Wszystko to bowiem jest
konsekwencją apriorycznie obranej postawy poznawczej, jaka jawiła się
np. w filozofii podmiotu, a więc na naszym polu od początków historii
szkoły prawa naturalnego w XVII wieku. Jeśli w szkicu historycznym
przypomnimy sobie te stanowiska, to jedynie w tym celu, by zobaczyć,
jak bardzo ten kierunek odbiegał od poznania rzeczywistości, stając się
analizą tak lub inaczej rozumianej idei człowieka, państwa czy społeczeń
stwa.
Ujęcie poznawcze rzeczywistości (prawa realnie istniejącego i wiążą
1# To stanie się przedmiotem bardziej szczegóięwych analiz przy ustalaniu
„faktu” prawa. Powinność {debitum.) ma tutaj szersze rozumienie aniżeli jej rola
w zagadnieniu sprawiedliwości. Owszem, w dziedzinie sprawiedliwości debitum po
siada swoje szczytowe rozumienie; jest jednak nad porządkiem sprawiedliwości po
rządek słuszności, gdzie powinność koryguje to, co na tle sprawiedliwości mogło
wypaść krzywdząco dla realnej osoby.
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cego człowieka) „jako istniejącej” jest możliwe jedynie w specjalnym
typie poznania, jakie spotykamy nie na terenie naukowym {nauk szcze
gółowych), lecz w poznaniu przedmaukowym i filozofii. Naukowe bo
wiem poznanie różnych nauk szczegółowych zużytkowuje typy poznania
uniwersalizującego, którego zasadniczym elementem budowy są pojęcia
(zrozumiane s e n s y wyrażeń ogólnych), z tym wszakże, że spotykamy
się na terenie nauk z dążnością do przekładu poznania pojęciowego ja
kościowego na język ilościowy, który jest najbardziej łatwy do przy
obleczenia w szaty matematyczne i wyrażenia w języku matematycz
nym, który najbardziej ściśle i jednoznacznie informuje o zawartej
treścin.
I chociaż, zalążkowo, w języku uniwersalizującym — jak na to wska
zał Arystoteles — niożemy czytać w realnym układzie osobowo-rzeczowym to, co jest sprawiedliwe i słuszne (słynne: „sensibile per se est
intelligibile per accidens”), podobnie jak w danych empirycznych czy
tamy naszym intelektem treści zmysłowo nienaoczne, właśnie „abstrak
cyjne”, to jednak poznanie podstaw prawa dokonuje się nie poprzez pro
cesy tylko abstrahujące, lecz poprzez bardziej skomplikowane procesy
poznania transcendentalizującego, bo ściśle analogicznego 12. Jeśli bowiem
zechcę poznać, dlaczego winienem czynić dobro, to od razu dostrzegam,
że rozumienie dobra nie jest jednoznaczne, lecz właśnie analogiczne, bo
istnieją realnie takie byty, które są pożądalne nie ze względu na jeden
ich moment, ale ze względu na często wykluczające się momenty, a mi
mo to jednak nie negujące realnie istniejącego w nich dobra, ale je moc
niej afirmujące. Trzeba dostrzec, że istnieje realnie byt (istniejąca, kon
11 Tendencja do matematyzacj, występująca we współczesnej nauce, chociaż
posiada niewątpliwie doniosłe momenty, ułatwiające rozwój nauki, wiąże się jed
nak z bardzo trudną sprawą przekładania języka jakościowego na ilościowy. Nie
stety, wiele tutaj jest selektywności nie zawsze koniecznościowej.
18 Na temat tego typu poznania por. S. K a m i ń s k i ,
M. A. Krąpiec.
Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin 1902; Z. Z d y b i c k a . Partycypacja bytu.
Lublin 1972 s. 95-149 (dogłębne analizy). Z transcendentalnym sposobem poznania
wiąże się inne ważne zagadnienie, będące przedmiotem specjalnej i wnikliwej
monografii G. Kalinowskiego Le Probeme de la verite en morale et en droit (Lyon
1967). Chodzi tu o zagadnienie prawdy w zdaniach normatywnych. Kalinowski po
przedstawieniu zagadnienia na tle historycznym w części I, przechodzi do mery
torycznej odpowiedzi w części II swej monografii. Ogólny tok jego myślenia wy
daje się i słuszny, i odkrywczy, zwłaszcza w momentach, w których wskazuje ńa
analogiczność poznania transcendentalnego. Niestety jednak — jak się wydaje —
zbyt mało związał zagadnienie prawdy z samym sądowo-transcendentalnym typem
poznania, które w poznaniu i przednaukowym, i filozoficznym jest zasadniczo noś
nikiem prawdy, jako że transcendentalizujący typ poznania opiera się na sądach
egzystencjalnych, a sądy te afirmują zasadniczo istnienie („iudicium respicit esse”,
jak pisał Tomasz w komentarzu In Boeth. De Trinit. 5. 3).
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kretnie do ostateczności określona przez istnienie treść), który wzbudza
pożądanie ze względu na to, że „jest”, że jest „realny”. W takim typie
poznania sprzęga się afirmacja istnienia (wyrażona w sądzie egzysten
cjalnym) z ujęciem coraz bardziej precyzyjnym (precyzującym się nie
raz poprzez wieki całe) treści realnej. Na terenie moralności afirmacja
dobra jest afirmacją zawsze dobra konkretnego, które zasadniczo, jako
dobro samo w sobie i dla siebie, realizuje się jedynie w bycie osobowym,
będącym podmiotem w sobie i dla siebie. I tylko w osobie dobro rzeczy
wiste w sobie i dla siebie realizuje się zarazem jako cel13.
Wybiegając myślą naprzód do analiz, które będziemy przeprowadzać
w toku pracy, możemy już teraz stwierdzić, że afirmacja dobra stano
wiąca ostateczną podstawę naturalnego porządku postępowania, a przez
to i prawa naturalnego, nie jest afirmacją tego dobra poza osobą, lecz w
osobie i dla osoby. To dobro bytu osbowego' jest podstawą wszelkiego
związania prawnego i wszelkiej powinnościowej relacji interpersonalnej.
I nie jakieś moje wyselekcjonowane dobro użyteczne czy przyjemne, ale
dobro utożsamiające się z „ja” jako bytem-podmiotem może się stać
podstawą wymagania od drugiego człowieka właściwego postępowania.
Dobro utożsamiające się z bytem podmiotowym — ujęte w poznaniu są
dowym i analogicznym —• jest ostateczną instancją odwoławczą i uza
sadniającą porządku naturalnego postępowania moralnego.
Dlatego w ciągu wieków napotykano tylekroć trudności nie do
przezwyciężenia w zagadnieniu prawa naturalnego, że nie umiano sobie
uświadomić specyfiki poznania transcendentalizującego i analogicznego.
Stąd problematyka prawa naturalnego była nieustannie żywa nie tylko
na terenie myślenia filozoficznego, ale także ogólnoludzkiego, przednaukowego, zdroworozsądkowego poznania, i zarazem nieustannie, mniej lub
bardziej, zależnie cd wyostrzenia się zagadnień teoriopoznawczych, zwal
czana. Jej obecność w ludzkich realnych przeżyciach poznawczych świad
czy o jej realności oraz doniosłości. Przecież cały porządek postępowania
człowieka, jako porządek realizowania dobra, jest zarazem porządkiem
właściwie rozumianego prawa naturalnego!
Ale z drugiej strony byłoby i naiwnością i błędem szukać takiego pra
wa naturalnego, które jakoś modo syllogistico na drodze naturalnej czy —
co jeszcze gorzej — formalnej dedukcji przekształcałoby się w prawo po
zytywnie. Żadne bowiem transcendentalne poznanie nie przekształca się w
myślenie typu uniwersalizującego, gdyż to ostatnie będąc zasadniczo po
znaniem abstrakcyjnym staje się poznaniem samym z siebie „nie-realnym”, a realnym jedynie na mocy ludzkiego psychizmu myślenia. Stąd
18
W tradycji filozofii klasycznej wyróżniano: a) bonum utile — dobro uży
teczne, jako środek do celu; b) bonum delectabile — dobro przyjemne, jako to,
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też nie ma i nie może być jakiegoś jednoznacznego związania przejścia
myślowego od prawa naturalnego do prawa pozytywnego. Nie znaczy to
wcale, by prawo pozytywne miało być niezgodne z prawem naturalnym,
bo wówczas przestaje być prawem w swym istotnym sensie. Znaczy to,
że prawo pozytywne można uzasadnić tylko nie wprost, a konkretnie:
ukazać jego związki z prawem naturalnym.
Gdy więc chodzi o prawo naturalne jako podstawę racjonalnego po
rządku ludzkiego postępowania, to już na wstępie należy zwrócić uwagę
na jego zasadniczą odmienność od prawa pozytywnego,- zwanego w tra
dycji filozoficznej prawem stanowionym (przez człowieka). Jeśli bowiem
prawo pozytywne wyraża się w określonej normie, zawierającej sprecy
zowaną treść rozumianą jednoznacznie (lub przynajmniej mającą być —
w intencji ustawodawcy — rozumianą jednoznacznie), to prawo natural
ne takiej jednoznacznie sformułowanej treści nie posiada14. Dlatego da
remne byłoby szukanie jakichś nawet najbardziej ogólnife, ale zawsze
jednoznacznie rozumianych treści prawnych, wyrażających rzeczywiście
treść realną, która ma być normą ludzkiego postępowania. I nic dziwnego,
że w nurcie filozoficznym, związanym z Kantem — za przykładem zresz
tą mistrza — zrezygnowano z szukania jednoznacznej realnej treści na
czelnej normy prawnej, bo ona nie jest możliwa! Przeciwnie, w najroz
maitszych stanach kulturowych bywały najwyższe normy prawne ze
sobą sprzeczne. Nie ma bodaj jednej normy prawnego postępowania,
która by nie była zanegowana teoretycznie (i praktycznie) w różnych
warunkach życia ludzkiego1S. Przyjęto zatem w tym nurcie myśli (kantowskiej!) jedynie nakaz f o r m a l n y , jeden, a treść nakazu musiałaby
być siłą rzeczy z m i e n n a 1 8 . Tak więc pojawił się dziwny twór pojęcio
wy — jedno „prawo naturalne o zmiennej treści”.
które ma na względzie samą funkcję pożądania; c) bomum hcmestum — dobro
„godziwe”, które jest dobrem samym w sobie i dla siebie. Tylko osoba, jako byt
w sobie i dla siebie, spełnia warunki dobra „godziwego” jako dobra w sensie na
czelnym, a przez to dobra będącego celem samym w sobie.
14
Na ogół autorzy zajmujący się problematyką prawa naturalnego zdają sobie
sprawę z wieloznaczności tego wyrażenia; wieloznaczność tę jednak upatrują w róż
nych koncepcjach prawnonaturalnych (por. O p a ł e k , W r ó b l e w s k i , jw. s. 25n.).
Brak zrozumienia analogiczności prawa naturalnego płynącej z analogiczności sa
mego bytu jest zazwyczaj podstawą nieporozumień w tej dziedzinie.
11 Jest to klasyczny zarzut przeciw prawu naturalnemu. Nawet bowietn na
kaz „nie zabijaj” w określonych kontekstach historycznokulturowych bywał usta
wowo lub zwyczajowo nie tylko pomijany, ale nawet i zwalczany. Jeśli zatem tak
podstawowy nakaz bywał z teoretycznym niekiedy uzasadnieniem obchodzony —
to, wnioskowano, prawo naturalne jest beztreściowe.
*• Tak też! pojawiła się kantowska (neokantowska) koncepcja prawa natural
nego o zmiennej, treści. Por. na ten temat M. Sz y s z k o w s k a . Neokantyzm.
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Ale jest to zarazem jedynie możliwe wyjście na gruncie uniwersalizującego sposobu poznania. Jeśli bowiem jedynym źródłem treści jest
empiryzm17, to konieczność i ogólność może się pojawić tylko a proiri,
jako subiektywna kategoria. A ogólna forma nakazów może i musi być
beztreściowa, jedynie czysto formalna. To, co naprawdę jest ogólne, wy
raził Kant w swoim kategorycznym imperatywie: postępuj tak, by mak
syma twojego postępowania mogła się stać maksymą postępowania ogól
nie ważną 18. Zmienność treści tej maksymy jest koncesją na rzecz rea
lizmu i realistycznych uwarunkowań kulturowych, w których pojawiają
się najrozmaitsze treści nakazów i norm postępowania człowieka.
Jakże jednak inaczej wygląda sprawą przy poznaniu analogicznym
i trascendentalizującym. Cała uwaga jest zwrócona na realnie istnieją
ce treści postępowania proporcjonalnie te same, czyli treści realnie ana
logiczne. Jeśli — jak to będzie w toku pracy ukazywane — norma ana
logiczna prawa naturalnego da się jedynie wyrazić „czyń dobro”, „dobro
należy czynić”, to realna treść dobra jest (podobnie jak treść bytu) ana
logicznie jedną realną treścią, a nie formalną regułą działania. Odczyta
nie realnego dobra jest zawsze związane z funkcją rozumu ukazującego
konkretnie, co i jak jest dobrem w konkretnych warunkach ludzkiego
działania.
Nie jesteśmy jednak na terenie sytuacjonizmu i moralnego relatywiz
mu, gdyż najbardziej obiektywnym czynnikiem u człowieka jest rozum
normalnie działający, czerpiący wszelkie treści swego poznania z rzeczy.
W porządku działania moralnego kontekstem także obiektywnym ludz
kiego postępowania jest świat osób, wśród których znajduje się moralne
pole działania. W takim stanie rzeczy dobro realne utożsamia się z do
brem osób jako bytów w sobie i dla siebie, bytów-celów19. Wreszcie do
Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści. Warszawa
1970; "taż. Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka. Warszawa
1972; t a ż . U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka. Warszawa
1972.
17 Pojęty jako negacja zarazem odrębności intelektu. Na tym właśnie stano
wisku stał I. Kant.
18
„Kategoryczny imperatyw jest więc tylko jeden i -brzmi następująco: po
stępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby
stała się powszechnym prawem [...] Ponieważ powszechność prawa, według które
go dokonują się skutki, stanowi to, co właściwie w najogólniejszym znaczeniu (ze
względu na formę) nazywamy przyrodą, tj. bytem rzeczy, o ile jest on określony
według powszechnych praw, przeto ogólny imperatyw obowiązku mógłby także
brzmieć następująco: postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania przez
wolę twą miała się stać ogólnym prawem przyrody” (I. K a n t . Uzasadnienie me
tafizyki moralności. Przeł. M. Wartenberg. Warszawa 1953 s. 50 n.).
19 Jakże dziwnie (w tym samym dziele, z natchnienia realnego, nie na dro
dze apriorystycznej) i jakże słusznie ujął to Kant: „Postępuj tak, byś człowieczeń-
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bro tak rozumiane wyklucza, albo winno wykluczać, pomieszanie porząd
ku substancjalnego, istotnego, osobowego z porządkiem tylko przypadko
wym, akcydentalnym, stanowiącym podstawę sytuacjonizmu. Nade
wszystko zaś trzeba człowieka przez społeczne wychowanie (człowiek or
ganizuje się także poznawczo w społeczeństwie!) przysposobić do właści
wego czytania treści zasadniczych, istotnych, osobowych, czyli dobra
per se w afirmacji i jego wyborze.
Tak jawiące się prawo naturalne jest zasadniczo wyrazem obiekty
wizmu i realizmu podstaw porządku moralnego. W jakichkolwiek bowiem
innych układach, gdybyśmy za naczelną regułę ludzkiego postępowania
wzięli cokolwiek innego aniżeli dobro analogicznie rozumiane — dobro
w jego naczelnym wyrazie, jakim jest byt osobowy będący jedynym pod
miotem prawa w jego rozumieniu zasadniczym — to narazilibyśmy się
właśnie na sytuacjonizm moralny, na bezwzględny relatywizm, ohociażbyśmy za naczelną regułę wzięli cel ostateczny, pojęty w sensie teologii
katolickiej, lub nakazy jakiejś organizacji itd. Wówczas bowiem pozba
wilibyśmy człowieka osobistego aktu decyzji, w którym jest wizja dobra
i zarazem osobisty jego wybór w kontekście całej rzeczywistości. Przez
akt bowiem decyzji odnośnie do realnego dobra osobiście ujrzanego
i obranego afirmuje się byt osobowy w stosunku do innych osób, osta
tecznie w stosunku do transcendentnego TY Boga jako osoby w naczel
nym jej pojmowaniu 20. Przy obraniu bowiem za naczelną regułę postę
powania czegokolwiek innego aniżeli ujrzane i afirmowane dobro analo
giczne osoby jako podmiotu prawa i jego przedmiotu współmiernego, tra
cimy obiektywny i realny grunt i zarazem absolutyzujemy jakiś rela
tywizm, w którym byt osobowy staje się już tylko' środkiem dla inne
go celu, nadrzędnego, który jest związany z obraną właśnie inną aniżeli
osobowe dobro normą 'postępowania.
Sprawa zatem nie jest błaha, gdyż dotyczy samych obiektywnych
i realnych podstaw postępowania człowieka. A nie można uczynić zarzu
tu subiektywizmu w stosunku do afirmacji dobra, jakoby ono ujrzane
i afirmowane miało być całkowicie zostawione dobrej woli afirmującego i jego sile intelektualnego poznania — przecież, jak wiadomo, nie
wszyscy ludzie są dobrej woli i nie wszyscy doskonale „wiedzą”, co i w
jakim sensie jest dobrem! Tymczasem zaś nie byłoby żadnej innej wyż
szej instancji ukazującej dobro „prawdziwe”, jeśliby ono nie zostało
afirmowane przez działający podmiot! Każde bowiem dobro musiałoby
stwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem
jako celu, nigdy tylko jako środka” (tamże s. 62).
*° Abstrakcyjne normy, chociaż niekiedy wyglądają wzniośle, jak np. „cel
ostateczny — Bóg”, to jednak w oderwaniu od dobra osoby drugiej są także
narażone na sytuacjonizm i relatywizm moralny.
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przejść przez filtr ludzkiego praktycznego rozumu, zwanego sumieniem.
Niestety, tego rodzaju zarzuty w niektórych wypadkach mogłyby być
realne, ale nie ma innego, bardziej obiektywnego i zarazem realnego kie
rownika postępowania ludzkiego niż rozum, który ze swej natury jest
nastawiony na czytanie realnych treści rzeczy, nastawiony na przedmiot,
i który sam z siebie nie posiada żadnych treści poznawczych oprócz tych,
które są treściami samej rzeczywistości. Odmówienie zatem zaufania (w
tym względzie) rozumowi jest odmówieniem zaufania samemu człowie
kowi jako osobie, a to jest równoważne z uznaniem człowieka za nie
zdolnego do decyzji moralnych. Dlatego, pozostając przy rozumie prak
tycznym, kierującym postępowaniem człowieka, dostrzegamy, że on właś
nie jest nierozdzielnie związany z rozumieniem dobra, które człowiek
wybierając realizuje w swym ludzkim postępowaniu, realizując przez
to najwyższe, analogiczne, nakazy prawa naturalnego, przejawiającego
się już w samym mechanizmie racjonalnego postępowania.
Gdybyśmy się bliżej przypatrzyli i zanalizowali ów właśnie „me
chanizm” ludzkiego postępowania (co wielekroć na terenie teorii mo
ralności bywało już dokonywane, a co <na terenie polskim niezwykle
wnikliwie uczynił kard. K. Wojtyła w swej pracy Osoba i czyn21), to do
strzeżemy przede wszystkim osobową i nieosobową (jakby naturalną,
zdeterminowaną, daną do przeżycia) stronę ludzkich przeżyć, co zwykło
dobrze wyrażać się w języku łacińskim: actus humanus i actus hominis
— uczynek (akt) ludzki i akt człowieka. Można to za kard. Wojtyłą wy
razić: „działanie człowieka” i „dzianie się”, które w nim zachodzi, z tym
wszakże, że rozciągnęlibyśmy stronę znaczeniową tego, co „się dzieje”
w człowieku, ze strony doznań (pati) także na stronę rzeczywistej sprawczości, lecz nie specyficznie osobowej, pochodzącej z porządku intelektualno-wolitywnego22.
Mając tedy na uwadze osobową stronę ludzkiego działania zauważa
my, że zakłada ono ludzką p r z y t o m n o ś ć , wyrażającą się obecnością
( i m m a n e n c j ą ) „ j a ” w aktach „m o i c h”. Owa przytomność jaźni
w aktach wypromieniowanych przez nią jest niczym innym jak samowiedzą, zrodzoną z poznania i od poznania pochodną. A przez poznanie
rozumiemy tu kontakt z bytem, wyrażający się jakimś aspektowym z r o 
z u m i e n i e m bytu. Poznawcze zetknięcie się z rzeczywistością wyzwa
la świadomość i samowiedzę, w której podmiot działający wkracza czyn
nie w świat, świadomie go poznając i pod wpływem poznania wybiera
jąc to, co jest zrozumiane jako konkretne dobro nadające się w określo
S1 Kraków 1969. Praca ta ukazuje byt osobwy człowieka na tle decyzji mo
ralnych.
“ Tamże s. 67 nn.
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nych okolicznościach do praktycznej afirmacji. Cały zatem mechanizm
ludzkiego postępowania nie jest ślepy, lecz kierowany poznaniem w kon
tekście samowiedzy oraz wyborem poznanego dobra, które zostaje uzna
ne jako praktyczny cel rzeczywiście chciany, a przez to powodujący ra
cjonalną (w sensie psychicznym) autodeterminację. Czynniki racjonalne
poznania rzeczywistości, jej aspektowego rozumienia, samowiedzy, afir
macji oraz następcze akty pożądania i konkretnego chcenia (wyboru)
bytu jawiącego się jako przedmiot chcenia (a więc.jako dobro) — oto
zasadnicza droga ludzkiego postępowania. Droga ta jest drogą racjo
nalnego wyboru dobra, które jawi się w poznaniu jako hic- et nunc dobro
dla mnie. Osiągnięcie tego dobra wyzwala ludzki mechanizm realizacji
racjonalnego wybdru, dokonanego w łonie aktów specyficznie osobowych,
bo aktów intelektu i woli, nie wykluczających wszakże towarzyszących
im aktów natury materialnej człowieka **.
Jeśli zatem mechanizm ludzkiego postępowania sprowadza się zasad
niczo do autodeterminacji przez praktyczny sąd rozumu w działaniu
realizującym poznane i pożądane dobro, to możemy powiedzieć, że fak
tycznie każdy ludzki czyn świadomy sprowadza Się do realizowania po
znanego dobra, chociażby to poznanie było niekiedy mylne, skrzywione
itd. Oczywiście mamy tu na .względzie dobro rozumiane analogicznie,
jako przedmiot ludzkiego pożądania. Nie każde bowiem dobro, będące
takim właśnie przedmiotem ludzkiego pożądania powodującego autode
terminację racjonalną, jest rzeczywistym dobrem osobowym, dobrem w
moralnym znaczeniu pozytywnym. Sprawa jednak rzeczywistości mo
ralnej tego dobra w tej chwili — przy okazji zastanawiania się nad sa
mym mechanizmem ludzkiego postępowania — jest’ wtórna i należy do
innej dziedziny: do dziedziny ocen, a nie opisu samej faktyczności dzia
łania. Przedstawiony tu krótki opis i szeroko dokonywane analizy ludz
kiego postępowania okazują jedno: racjonalny wybór i realizowanie do
bra poprzez ludzkie postępowanie.
Wszystko to ujawnia naturalne prawo człowieka sprowadzające się
do uświadomionej naczelnej normy „czyń dobro!” I to jest właśnie „ob
jawieniem” prawa naturalnego człowlieka. Owa naturalna norma prze
jawiająca się w samym mechanizmie ludzkiego postępowania bywa
wprost lub równoważnie uświadomiona zarówno przez poszczególnych
ludzi reflektujących nad sensem swego postępowania, jak i przez wiele
systemów filozoficznych podających teorię ludzkiej działalności.
Oczywiście, ujawnione w analizie ludzkiej natury i ludzkiego postę
powania prawo, kierujące działaniem świadomym, domaga się nie tylko
83 Zagadnienie to szeroko —> cala I-II Sumy teol. — zanalizował św. Tomasz
z Akwinu.
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samego stwierdzenia faktu, ale umieszczenia go w kontekście najważ
niejszych (zasadniczo uniesprzeczniających) czynników rzeczywistości,
jaką jest sam świat i obecny w nim człowiek. Dopiero filozoficzne rozu
mienie całej rzeczywistości i zanurzonego w niej człowieka może nie
tylko ujaśnić, ale i uzasadnić kaniecznościowo prawo naturalne czło
wieka: „czyń dobro!” Pobieżne bowiem rozumienie tego nakazu, wy
pływającego- z natury rzeczy (ze struktury rzeczywistości i samego czło
wieka), z jednej strony może być ośmieszane jako „wywalanie otwartych
drzwi” i uzasadnianie tego, co jest samo w sobie i przez siebie oczywiste
(co zresztą w dużej mierze jest słuszne i co jest treścią zdroworozsądko
wego rozumienia podstaw moralności), a z drugiej może być wykrzywio
ne przez ukazanie jakiegoś jednego tylko czynnika rzeczywistości, jedne
go jej aspektu, który zabsolutyzowany może stać się niezwykle groźny,
jak np. zabsolutyzowanie nakazu: „władzy należy być posłusznym”,
który jest niewątpliwie słuszny w całokształcie • racjonalnego porządku
społecznego. Uzasadnienia zatem systemowe są konieczne, aby lepiej
unaocznić i uzasadnić oraz pogłębić rozumienie naczelnego nakazu pra
wa naturalnego „czyń dobro!”
*

Jedną z najstarszych nauk, utworzonych już w starożytności, była
n a u k a p r a w a , początkowo zwana iurisprudentia, Ograniczała się naj
pierw do znajomości wydanych ustaw i była właściwie iuris peritia.
Powoli jednak kształtowała się potrzeba głębszego rozumienia prawa,
jego istoty, podstaw, zasięgu itp. I tak rodziła się filozofia prawa, pier
wotnie u Cycerona pomieszana z ogólnym rozumieniem prawa: „non
ergo- a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut
superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas” — „Naukę prawa należy czerpać nie z rozporządzenia pre
tora, jak to zwykło czynić wielu dzisiaj, ani też z dwunastu tablic, jak
starsi, ale z dogłębnie rozumianej filozofii”.
Postulat Cycerona, by głębsza znajomość prawa była powiązana z
filozofią, bywa w zasadzie zawsze spełniany. Sama jednak filozofia prze
chodziła i przechodzi najrozmaitsze meandry rozwojowe. Koncepcji fi
lozofii było wiele: od makrofilozofii usiłującej tłumaczyć wszechbyt do
mikrofilozofii ograniczającej się tylko do człowieka, a właściwie do wy
jaśniania danych w ludzkim myśleniu lub niektórych tylko — zdaniem
owych kierunków — wartościowych naukowo typów myślenia ludzkiego;
od filozofii usiłującej racjonalnie w y j a ś n i ć ostatecznościowo świat
poprzez kierunki filozoficzne u j a ś n i a j ą c e dane świadomości do ty
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pów filozofii w y r a ż a j ą c y c h nas samych jako „wtopionych” w splot
historii świata.
A wraz z rozwojem i rozmaitym pojmowaniem samej filozofii poja
wiały się zarazem modyfikacje w rozumieniu tradycyjnej koncepcji nau
ki, pojętej jako uzasadnione odpowiedzi na pytanie DIA TI — „dzięki
czemu” coś jest czymś? — a nawet ukazały się nowe koncepcje nauki,
jak I. Kanta lub A. Comte’a. Koncepcje te rozwijały się, zachodziły na
siebie i wzajemnie warunkowały, a w rezultacie rzutowały na różnorod
ne rozumienie prawa, a zwłaszcza jego podstaw.
Powstawały zatem w ciągu dziejów najrozmaitsze t e o r i e p r a w a ,
które zazwyczaj zajmowały się analizą i systematyzacją zasadniczych
pojęć, występujących w zróżnicowanych naukach o prawie, z których
żadna nie potrafiła dać zadowalającego wyjaśnienia samego faktu i isto
ty prawa. Do pojęć zasadniczych zalicza się odpowiedzi na pytania: czym
jest prawo? jakie są jego podstawy, czyli „korzenie”? jaki jest jego za
sięg? jakie jest jego przeznaczenie? itp. Z odpowiedziami na takie py
tania wiąże się zanalizowanie całego szeregu spraw, jak instytucji spo
łeczeństwa, państwa, zagadnienie prawa naturalnego, obyczaju, dobra
wspólnego itp.
Dziedzina zorganizowanego -— -za pomocą różnych metod — pozna
nia zajmująca się tymi właśnie zagadnieniami nosiła rozmaite nazwy:
„encyklopedii prawa”, „wstępu do prawoznawstwa”, „prawa natury”,
„ogólnej nauki o prawie”, „teorii państwa i prawa”, „teorii prawa”,
„filozofii prawa”.
Ostatnie nazwy zyskały szersze użycie i zastosowanie w studiach
uniwersyteckich. Teoria prawa, starając się odpowiedzieć na wyszczegól
nione pytania, może jednak abstrahować od wyraźnie filozoficznych, a
więc ostatecznych rozwiązań, ograniczając się wyłącznie bądź do przed
stawienia „encyklopedycznego” obiegowych pojęć, bądź do' czysto fe
nomenologicznego opisu, bądź do psychologii czy nawet socjologii prawa.
Dlatego też niektórzy autorzy, np. E. Jarra, uważają, że w prawoznawstwie występuje szereg metod, takich jak dogmatyczna, historyczna, so
cjologiczna, krytyczna, psychologiczna, a nawet filozoficzna.
Ścisłe jednak zastosowanie każdej z tych metod stworzyłoby oddziel
ne dyscypliny naukowe. Dlatego też, zupełnie świadomie, zostawiając na
boku encyklopedię, psychologię, socjologię i fenomenologię prawa i sta
rając się dać odpowiedzi ostateczne na wyżej postawione pytania, znaj
dujemy się na terenie f i l o z o f i i p r a w a .
Ogólne rozumienie filozofii prawa suponuje rozumienie filozofii w
ogóle, która jest poznaniem czysto teoretycznym — w świetle pierw
szych zasad — bytu jako istniejącego (który jest nam pierwotnie dany

WPROWADZENIE

21

w empirii zmysłowo-intelektualnej), celem wykrycia ostatecznych czyn
ników uniesprzeczniających sam fakt jego realnego istnienia.
Tak rozumiana filozofia jest przede wszystkim metafizyką, jako po
znanie bytu w jego analogicznej ogólności; a tak. pojęta metafizyka ma
swoje coraz bardziej rozrastające się uszczegółowienia i partykularyzacje, w których należy szukać i filozofii prawa. Suponuje ona ogólną zna
jomość filozoficznej antropologii oraz filozofii moralności (zwanej nie
kiedy etyką), której jest integralną częścią — fundamentem. W takim
sensie filozofia prawa jest odrębną dyscypliną poznawczą od całokształ
tu prawoznawstwa; jest dyscypliną ściśle filozoficzną.
Jeśli bowiem zwrócimy uwagę, że poznanie naukowe jest zasadniczo
poznaniem teoretycznym, a więc mającym za zadanie uzgodnienie naszego
poznania z rzeczywistością, czyli uzyskanie prawdy (w przeciwieństwie
do poznania praktycznego, konstytuującego dziedzinę moralności i po
znania pojetycznego, czyli wytwórczego, konstytuującego dziedzinę ogól
nej twórczości), to ma ono na celu odkrycie w odpowiednio określonym
aspekcie „koniecznościowych” związków badanego świata lub jakiegoś
jego wycinka. Poznawać świat możemy bądź za pomocą utworzonych
spontanicznie pojęć uniwersalnych, którymi posługują się nauki szczegó
łowe, bądź poprzez analogiczne pojęcia transcendentalne, którymi posłu
guje się filozofia.
Gdy zwrócimy uwagę na fakt, że już Arystoteles w teoretycznym
poznaniu rozróżnił trzy 'stopnie abstrakcji, czyli trzy ogólne sposoby
konstruowania właściwych danemu typowi poznania pojęć i posługi
wania się nimi metodycznie, to w myśli tej dostrzeżemy i dzisiaj ważne
jeszcze rozróżnienia metodologiczne. Pierwszy bowiem stopień abstrak
cji może odpowiadać naszym naukom realnym/ a tzw. stopień trzeci
obiektywnej abstrakcji dotyczyłby dziedziny filozoficznego poznania.
W naukach realnych dostrzegamy zasadnicze rozbicie na nauki po
sługujące się językiem ilościowym, który został ukształtowany w przy
rodoznawstwie, ściślej mówiąc, w naukach fizyko-chemicznych, oraz ja
kościowym, za pomocą którego bada się przede wszystkim wytwory
ludzkiej umysłowości. Językiem tym posługują się nauki humanistyczne,
mające za przedmiot bądź samego człowieka, bądź pochodne od niego
duchowe wytwory. Wytwory te mogą być związane z człowiekiem jako
jednostką lub też jako grupą społeczną. I właśnie prawoznawstwo na
leży do dziedziny nauk realnych humanistycznych, posługujących się
językiem jakościowym i odpowiednią (historyczno-egzegetyczną) meto
dą poznawczą.
Natomiast filozofia bada zjawisko prawa jeszcze inaczej, za pomocą
uprzednio na terenie metafizyki wypracowanej specyficznej metody po
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znawczej. Stosując tę metodę do interesującego filozofię prawa wycinka
rzeczywistości bada się ostateczne — które odkryć można na drodze
analizy filozoficznej -— podstawy istnienia i natury prawa. Filozofia pra
wa stawia pod adresem prawa te same pytania, jakie metafizyka stawia
pod adresem bytu w ogólności (bytu jako istniejącego), a więc bada, czym
jest prawo, jakie są jego podstawy wiązania, jaki jest jego zasięg, jak się
ono rozwija. Aby na te pytania móc odpowiedzieć, trzeba uwzględnić, w
niejednakowym wszakże stopniu, następujące zagadnienia: ogólne rozu
mienie bytu człowieka, analizę filozoficzną samego faktu prawa tudzież
zagadnienie prawa naturalnego i jego „dialektyki” rozwojowej.
Każde z tych zagadnień będizie miało bardziej uszczegółowiające py
tania i odpowiedzi, które ułożą się w odpowiednie rozdziały.
Wydaje się, że dla lepszego zrozumienia całokształtu zagadnień nale
ży w rozdziale I omówić zasadnicze pojęcia fungujące na terenie filo
zofii prawa. A więc należy zanalizować samo pojęcie prawa, normy
prawnej, jej bytowego charakteru. Pozwoli to uświadomić sobie specy
fikę filozofii prawa, co zostanie pogłębione ilustracją historyczną rozu
mienia tego zagadnienia.
Owa specyfika filozoficzna domaga się odwołania do kontekstu zasad
niczego: wizji świata rzeczywistego i pogłębionej wizji człowieka. Sta
nie się to tematem II i III rozdziału. '
Pogłębione rozumienie rzeczywistości, w której występuje fakt pra
wa, umożliwia przeprowadzenie zasadniczych rozważań dotyczących pra
wa naturalnego. Rozważania te nie zostają zawieszone „w powietrzu”,
lecz zyskują swą pełną bazę pojęciową w dotychczasowych analizach fi
lozoficznych, warunkujących, w miarę możliwości, adekwatne rozumie
nie tak przedstawionych zagadnień.
Zaprojektowany wykład filozoficznej koncepcji prawa pominie, siłą
rzeczy, cały szereg zagadnień związanych bardziej z naukami społeczno-politycznymi i ekonomicznymi, jak np. teorię państwa, teorię moralnoś
ci gospodarczej i politycznej.
Przedstawiona tu koncepcja prawa naturalnego, jak widać z układu
samej pracy i problematyki, wiąże się z filozoficznym rozumieniem czło
wieka jako samoistniejącego konkretnego bytu. Wszelkie bowiem twory
społecznej jak rodzina, państwo, kościół, suponują odpowiednie rozumie
nie człowieka. I w zależności od afirmacji lub negacji samoistności by
towej człowieka akcentuje się rolę społeczeństwa w koncepcji ładu praw
nego. Wydało się zatem sprawą szczególnie doniosłą związać koncepcję
prawa naturalnego z filozoficznym rozumieniem człowieka jako samo
istnego bytu. Charakter bytowy człowieka decyduje o samym rozumie
niu charakteru prawnego porządku. I w zależności od odpowiednio ro
zumianej czy domniemanej koncepcji człowieka występowały rozmaite

23

WPROWADZENIE

modyfikacje w rozumieniu samego prawa, zwłaszcza zaś w koncepcji
prawa naturalnego. Zagadnienia zatem metafizyczne i antropologiczne
mają stanowić podstawę do zdania sprawy z samego faktu prawa, jego
charakteru i funkcji indywidualnych i społecznych. Zarysowana kon
cepcja prawa naturalnego ukaże związek tak pojętego prawa z moralnoś
cią oraz moc obowiązującą prawa pozytywnego i jego funkcje między
ludzkie. Szczególnie zaś ciekawym przypadkiem promieniowania prawa
naturalnego jest jego związek z prawem pozytywnym, którego to związ
ku nie można pojmować jako emanacji czy też dialektyki rozwojowej
samego prawa naturalnego.
•

W stosunku do współczesnych ujęć teorii prawa, czy teorii państwa
i prawa, prezentowana tu koncepcja jest z zamysłu ściśle filozoficzna,
nawiązująca do określonego nurtu filozofii, a więc metafizyki oraz orga
nicznie z nią związanej filozoficznej antropologii. Jawne ukazanie kon
tekstu problematyki prawa naturalnego wydaje się konieczne celem unik
nięcia niepotrzebnych nieporozumień i rozczarowań; nade wszystko zaś
celem głębszego rozumienia zagadnienia.
Oczywiście, dla wielu — którzy zacieśniają z jakichkolwiek wzglę
dów (a są różne, nie tylko racjonalne, racje) wartość poznania naukowe
go do języka tylko empirycystycznego — przeprowadzone tu rozważania
i ich język będą w ogóle pozbawione sensu. Nad takim jednak stano
wiskiem można przejść do porządku dziennego. Dla wielu akceptujących
wartość filozoficznych dociekań — wedle a priori określonego wzoru fi
lozofowania — sam fakt operowania terminami odnoszącymi się do
Transcendencji (Bóg, prawo wieczne itp.) będzie podstawą do zaliczenia
niżej przeprowadzonych rozważań do dziedziny teologii czy wierzenia,
a nie racjonalnego poznania.
Autor jednak stoi na stanowisku, które starał się szeroko uzasadnić
w pracy Z teorii i metodologii metafizyki (wespół z S. Kamińskim), że
metafizyka, w jej klasycznym nurcie, przy zastosowaniu dostosowanej
do niej metody poznania, jest wiedzą intersubiektywnie sensowną, swo
iście sprawdzalną i społecznie doniosłą. I filozofia prawa, pojęta jako
partykularyzacja tak zredagowanej metafizyki24, jest wyrazem również
racjonalnego poznania, podlegającym tym samym rygorom metodologicz
nym co i metafizyka ogólna. Jest więc poznaniem racjonalnym i życiowo
doniosłym, bo dotyczącym podstaw społecznego postępowania człowieka
i je wyjaśniającym ostatecznie, a więc nie apelującym już do innych
dziedzin racjonalnego poznania. Nie pretenduje ona przy tym (jak np.
11

Por. moją pracę Metafizyka. Poznań 1966.
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teoria Petrażyckiego) do roli polityki prawodawczej, ale stara się osta
tecznie wyjaśnić sam fakt prawa, jego rozumienie, zasięg, moc obowią
zującą itp. Tak pojętego zadania poznawczego w kontekście przedstawio
nej tu koncepcji filozofii brak dotychczas w piśmiennictwie filozoficznym.
Dlatego autor zdecydował się położyć zasadniczo akcent na samej" kon
cepcji „analogicznego prawa” człowieka, ograniczając zasadniczo i lite
raturę i relacjonowanie przedstawionych zagadnień do pokrewnych czy
dyskusyjnych ujęć w niezbędnym minimum, które należało uwzględnić
w polskim kontekście czytelniczym.

Rozdział I

PRAWO W OGÓLNOŚCI

A. ASPEKT TEORETYCZNY

1. PEAWO JAKO PAKT

Z faktem « istnieniem — prawa w ogólności spotykamy się wszędzie
tam, gdzie zachodzi jakieś działanie. Istnieją tzw. „prawa natury”, które
człowiek odkrywa i poznaje jako pewien obiektywny „porządek rzeczy”:
obiektywne przyporządkowanie działania bytów w świecie przyrody do
równie obiektywnych celów, które w sposób wewnętrzny (immanentny)
lub zewnętrzny (transcendentny) tłumaczą charakter i sposób istnienia
tych bytów. Prawo jest "tutaj pojęte jako pewna prawidłowość, regular
ność zachodzenia (bądź niezachodzenia) określonego bytowego stanu
działania w określonych warunkach. Prawidłowość ta, dotycząca bytów w
akcie — w działaniu, wyraża obiektywne przyporządkowanie tego dzia
łania do proporcjonalnego przedmiotu; wyraża związanie działania z ce
lem *. Prawo jest zawsze prawem czegoś (lub kogoś) do czegoś (kogoś).
Prawo przyrody, czyli prawo działania bytu zdeterminowanego- swą fizyczno-biologiczną naturą, jest prawem do realizowania tej natury •—
do bycia takim to a takim bytem — w relacji do innych bytów określo
nej natury.
Odkrycie „natury” — PHYSIS — w starożytnej Grecji, chociaż praw
dopodobnie późniejsze od koncepcji „prawa” 2, było natychmiast wyko
rzystane do tłumaczenia samego prawa, które już nie w zwyczaju, nie
w tradycji ojców, ale właśnie w strukturze bytu — substancji miało pod1
Cel i przedmiot ujmuję tutaj zamiennie, ze względu na opis przednaukowy zjawiska działania. Oczywiście, cel w znaczeniu ścisłym jest to motyw wy
zwalający działanie; przedmiot zaś jest związany z faktem fizycznym działania
krańcującego na jakimś bycie.
* Por. na ten temat S t r a u s s , jw. rozdz. III passim.
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stawę zarówno do bytowania (agere sequitur esse) i do regularnego, sta
łego, zdeterminowanego i koniecznego działania3.
Działanie zaś najrozmaitsze, a zwłaszcza działanie regularne i ko
nieczne jest zawsze działaniem uprzedmiotowionym, działaniem w z g l ę 
d e m (w stosunku do) czegoś, kogoś. W samo zatem działanie, jako łą
czące podmiot działający z przedmiotem, jest już wpisana relacja
jako byt „m i ę d z y”. Nie znaczy to, że samo działanie jest relacją, lecz
znaczy to, że wszelkie działanie (a zwłaszcza działanie naturalne) powodu
je relację pomiędzy podmiotem i przedmiotem.
Jeśli zatem w działaniu naturalnym odczytujemy relację między pod
miotem działającym i przedmiotem działania, a samo działanie natural
ne i regularne objawia owo „prawo” jako relację stałą, charakterys
tyczną dla działającego podmiotu, to możemy — w sensie najogólniej
szym — „prawo” nazwać „bytem ze względu na...”, inaczej: ,-,bytem-relacją” zapodmiotowaną w bycie działającym, zdeterminowanym co do
natury — istoty, ze względu na działanie tego bytu skierowane ku pew
nemu przedmiotowi — celowi. Jeśli owo ukierunkowanie działania prze
biega zgodnie z naturą bytu4 działającego oraz bytu będącego przedmio
tem działania, mówimy wówczas, że byt działa „prawidłowo” — zgodnie
z prawem.
Jeśli sprawa tak się ogólnie przedstawia, gdy mowa jest o tzw. pra
wie naturalnym w świecie przyrody, to jak z kolei owo prawo realizuje
się, gdy chodzi o człowieka, który z racji swej rozumnej natury jest
autorem swego działania, zdolnym do świadomego i wolnego decydo
wania, autodeterminacji, wyboru celu, a przez to do moralnego charak
teru działania.
Fakt prawa w warunkach ludzkiej egzystencji, nawet przy oglądzie
tak powierzchownym, zdaje się mieć zupełnie inną naturę — proprcjonalnie do „odmienności” człowieka w stosunku do tworów przyrody
oraz celów jego działania w stosunku do naturalnych celów działania ob
serwowanego w przyrodzie — tak dalece, że autorzy rozmaitych, mniej
lub bardziej filozoficznych, teorii prawa (jego podstaw i genezy) odbiegali
częstokroć bardzo daleko od koncepcji wiążącej prawo ludizkie z tzw.
prawem naturalnym, a nawet w ogóle do koncepcji takiej nie nawią
zywali. Wspólnym punktem wyjścia dla tych teorii, różniących się czę
sto zasadniczo rezultatami dociekań, była nie tyle analiza podmiotu pra
wa w aspekcie działania ludzkiego, ile raczej zjawisko psychologiczne:
poczucie psychicznego „związania” lub jeszcze inaczej: „poczucie obo
s Na temat natury i jej rozumienia, zwłaszcza u Arystotelesa, por. F. S o l m s e n. Aristotle’s System of the Physical World. New York 1960 s. 92-117.
4
„Natura bytu” — jego struktura, jego substancja. Por. na ten temat moją
pracę Arystotelesowska koncepcja substancji. Lublin 1966 s. 47-61.
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wiązku” (zwłaszcza w kaniowskiej teorii moralności), dla którego szuka
no mniej lub bardziej adekwatnych i zadowalających uzasadnień. Ana
lizowano przy tym szczególnie poczucie powinności, tzw. debitum iuris,
i starano się znaleźć podstawy empirycznie dostępne dla owego debitum.
Oto co na ten temat pisze np. E. Jarra: „Społeczeństwo jest współ
życiem ludzi, myślowo uwarunkowanym posiadaniem przez nich zdol
ności psychicznej do wytwarzania sądów o pożyteczności lub szkodliwoś
ci postępków dla istnienia i rozwoju danego związku. Według przyjęte
go określenia — społeczeństwo wyobraża ogół zorganizowanych stosun
ków, tzn. stosunków opartych na mniej lub bardziej stałych łącznikach,
nadających zrzeszeniu charakter uporządkowania i trwałości, odróżnia
jących je od przelotnego zjawiska. Łącznikami tymi są właśnie normy
[...] Rozstrzygające dla koncepcji normy poczucie ładu jest zarazem pod
stawą organizacji, a więc społeczeństwa; normy są to łączniki psychicz
ne spajające organizację społeczną”5. Powołuje się przy tym Jarra na
powiedzenie Arystotelesa, że „zakon to porządek” 6.
Rozważania tego rodzaju, mające za przedmiot przede wszystkim psy
chiczny stan podmiotowy — „psychikę prawną” — jakkolwiek słuszne
w wielu szczegółach, to jednak, generalnie biorąc, są niewystarczające
dla wyjaśnienia całości zagadnienia prawa. Dotyczą bowiem tylko sto
sunku osoby prawnej, i to stosunku ujmowanego w kategoriach wiedzy
probabilistycznej — psychologicznych pobudek akceptacji owej normy
— nie mogą więc pretendować do roli wyjaśnień najogólniejszych, a
zarazem realnych i koniecznych, nie wyjaśniają też do końca tego, czym
jest prawo w warunkach ludzkiej egzystencji.

2. O ROZUMIENIE PRAWA

Odwołanie się do dynamicznej struktury rzeczywistości wskazało na
jakieś ogólne i niesprecyzowane rozumienie prawa, implikujące również
ogólne rozumienie relacji.
Gdy jednak zwrócimy uwagę na rozmaite znaczenia wyrażenia „pra
wo”, to sprawa zaczyna się wikłać, gdyż zarówno w języku potocznym,
jak i naukowym występuje wiele znaczeń tego terminu. Zwróćmy uwagę
na najważniejsze z nich. I tak, gdy twierdzę, że „mam prawo do mieszka
nia”, stwierdzam jakąś moją r e l a c j ę d o r z e c z y ; gdy mówię, że
„mam prawo do przechadzki”, „do wypoczynku”, akcentuję jakąś moral
5
6

Ogólna teoria prawa. Warszawa 1922 s. 118.
HO GAR NOMOS TAXIS (Pölit. IV 4. 1326).
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ną możność czynienia czegoś. Kiedy indziej mówiąc o prawie kościelnym
czy państwowym, prawie karnym lub administracyjnym, mam na uwa
dze jakiś zespół reguł czy też norm. Mogę jeszcze mówić o studiowaniu
prawa i wówczas oznaczam tym wyrażeniem naukę prawa.
Wstępne zatem rozumienie wyrażenia „prawo” wskazuje: a) na re
lację człowieka do rzeczy, którą dysponuje lub która leży w zasięgu
jego dyspozycji; b) na moralną możność czynienia lub posiadania czegoś;
c) na zespół norm lub reguł prawnych; d) na naukę prawa.
Dwa ostatnie rozumienia prawa są pochodne od rozumienia bardziej
podstawowego i dlatego należy zwrócić baczniejszą uwagę na sensy
pierwsze: prawa jako relacji i jako moralnej możności. Zwykło się je
nazywać prawem podmiotowym (ius subiectivum) w przeciwieństwie do
prawa obiektywnego norm i nauki (ius obiectivum).
Zainteresowanie teoretyków prawa budzi przede wszystkim prawo
podmiotowe, rozumiane na ogół jako moralna możność czynienia czegoś
lub posiadania czegoś. W tym względzie określenia są bardzo rozbieżne
i nieprecyzyjne 7.
Nieprecyzyjność ta i rozbieżność płynie zasadniczo z pomieszania
porządku ontycznego i psychicznego, a w gruncie rzeczy tzw. prawo pod
miotowe pojęte jako moralna możność czynienia czegoś lub posiadania
jest bezprzedmiotowe. Co bowiem może oznaczać: moralna możność —
facultas moralis? Jest to wyrażenie związane z bardzo szerokim zasię
giem ludzkich realnych możliwości, znacznie przekraczających dziedzinę
prawa, gdyż dotyczących tego wszystkiego, co sam m o g ę uczynić, z
siebie wyłonić lub w sobie doznać, niezależnie od przyporządkowania
do osoby drugiej. A więc mam „moralną możność” czynienia lub dozna
wania nieskrępowanego myślenia, chcenia, oddychania' itp., jako czyn
ności mojej natury. W takim stanie rzeczy moralna możność oznacza ja
kiś byt aktualnie działający lub mogący aktualnie działać. Wyrażenie
zatem „moralna możność” nie oznacza ani specjalnej władzy lub narzą
du, ani jakiegoś moralnego porządku, który jest związany z normą od
różniającą dobro i do w perspektywie osoby drugiej.
Ponadto zwróćmy uwagę, że w rozumieniu potocznym, później po
twierdzonym analizą prawa, wszędzie tam, gdzie jawi się prawo, jako
jego korelat jawi się powinność — zobowiązanie strony drugiej. Tym
czasem takiej powinności strony drugiej nie ma przy koncepcji tzw. pra
wa podmiotowego pojętego jako „moralna możność czynienia czegoś lub
posiadania” 8.
Zatem prawa podmiotowego nie określa się za pomocą metonimicz8

7 Por. na ten temat L. B e n d e r . Philosophia Juris. Roma 1947 s. 63-78.
Tamże s. 66 nn.
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nych.wyrażeń bezprzedmiotowych. Ilekroć bowiem mam prawo do czegoś,
tylekroć jestem podmiotem jakiejś r e l a c j i , na mocy której coś jest
mi należne. Gdy twierdzę, że mam np. prawo do przechadzki, to zarazem
suponuję i przewiduję taki sposób zachowania się drugich, że nie będą
mi tej czynności ani zabraniali, ani uniemożliwiali czy jej przeszkadzali.
Na mocy zatem tej r e l a c j i , której jestem podmiotem, moja czynność
— o ile ma na względzie osoby drugie — jest dozwolona, gdyż jako moje
dobro realizowane przez przechadzkę nie uszczupla i nie ogranicza dobra
osób drugich. A zatem owa „moralna możność” — „facultas moralis”,
często występująca w określeniach tzw. prawa podmiotowego, jest spec
jalnym aspektem relacji między mną jako podmiotem relacji a osobami
drugimi, których moja czynność lub jej zaniechanie dotyczy. Gdy zatem
tej r e l a c j i nadajemy miano „moralnej możności”, używamy wyraże
nia mętnego i metonimicznego, które niewłaściwie oznacza charakter
czynności podpadających pod znaczenie „prawa”-. W prawie bowiem cho
dzi szczególnie o jeden, bardzo zasadniczy aspekt mego działania lub
niedziałania, a mianowicie o osobę drugą, która poprzez moje działanie
(niedziałanie) nie będzie w jakiś sposób uszczuplona w swoim dobru. Pra
wo zatem gwarantuje dobro interpersonalne, tj. osoby działającej i osób
innych, których owo działanie dotyczy. Dozwoloność, należność, powin
ność — debitum uczynku w aspekcie prawnym płynie ze strony osoby
drugiej 9. Jeśli ten moment debitum nie zachodzi, to nie zachodzi porzą
dek prawny, chociaż może i normalnie winien występować ogólnoludzki
porządek moralnego działania.
Sprawa jednak stosunku prawa do moralności jest przedmiotem spec
jalnych rozważań, które będą przeprowadzone przy analizie prawa na
turalnego. Niezależnie wszakże od późniejszych rozważań na ten temat
już obecnie trzeba podkreślić specyficzną cechę relacji interpersonalnej,
prawnej, jaką jest debitum — „powinność”, „należność” lub „należność-powinność”. W języku polskim nie posiadamy jednego wyrażenia na
oddanie treści łacińskiego „debitum” i dlatego trzeba ją wyrazić sprzężo
nymi terminami „należność-powinność”. To bowiem, co jednej osobie
jako korelatowi relacji prawnej należy się, to zarazem osoba druga poivinna uczynić. Jedna relacja prawna wiążąca dwie osoby jako korelaty
jest nacechowana „należnością-powinnością” jako tym momentem, któ
ry odróżnia porządek moralny sprawiedliwościowo-prawny od innego
wymiaru moralności. Oczywiście, pozostaje jeszcze pytanie, czy może
istnieć moralność nie związana z osobami drugimi10.
9
Arist. Eth. N. c. I. 1129b-1130. Por. na temat „debitum” uwagi Tomasza w
Contra Gent. II c. 28-29.
>° Jedynie możliwa jest odpowiedź negatywna. Moralność bowiem — jak o
tym będzie mowa — jest związana z przeżyciem osoby jako bytu dla drugiego „ty”.
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3. BYTOWY CHARAKTER PRAWA JAKO RELACJI

Skoro najogólniej określiliśmy wstępnie bytowość prawa przez od
wołanie się do kategorii relacji, a więc rodzaju bytowania „ze względu
na...”, to trzeba obecnie zanalizować specyficzność tej relacji, aby'móc
przez to bliżej poznać bytowy charakter prawa. Należy więc zbadać:
1. podmiot i przedmiot tej relacji — jej kres odniesienia; 2. jej pod
stawę, czyli rację — obiektwny powód jej zaistnienia; 3. jej specyficz
ny charakter. Te trzy momenty bowiem charakteryzują z filozoficznego
punktu widzenia każdy byt relacyjny u.
Według metafizycznej teorii relacji istnieją dwa zasadnicze typy by
towania „ze względu na...”, zwanego bytowaniem relacyjnym: relacje ko
nieczne, konstytuujące bytowość samoistną, i relacje niekonieczne, które
„dochodzą” do bytu już ukonstytuowanego przez relacje konieczne. Re
lacje konieczne konstytuują wewnętrzne złożenie bytu z elementów,
którym nie przysługuje wprawdzie samodzielność w istnieniu, ale które
nie mogą bytować bez istotnego, wewnętrznego przyporządkowania do
korelatu, również niesamoistnego. Przykładem tego typu relacji koniecz
nej jest wewnętrzne „związanie” ludzkiego organizmu z części integral
nych, jak głowa, ręce itp. One nie mogłyby istnieć nieprzyporządkowane w sposób konieczny do reszty ciała ludzkiego.
Inne, również konieczne relacje zachodzą między elementami konsty
tuującymi byt w sensie ontycznym, jak materia i forma, istota i istnie
nie. (Wyróżnia się nadto w metafizyce specjalny typ relacji koniecznych,
mianowicie tzw. relacje transcendentalne, które realizują się swoiście
w każdym bycie przygodnym i przyporządkowują byt do współmiernej
racji jego zaistnienia). Relacje konieczne, a w sposób szczególny (od stro
ny bytowo-egzystencjalnej) relacje transcendentalne, są podstawą meta
fizycznego wyjaśniania natury i realnego, konkretnego istnienia bytów
w świetle ostatecznych racji uniesprzeczniających.
Każdy zatem byt jest ostatecznie wytłumaczalny i zrozumiały w
oparciu o relacje konieczne, ostatecznie zaś — transcendentalne. W rze
czywistości zmysłowo postrzegalnej istnieją byty ukonstytuowane nie
tylko przez relacje konieczne; co więcej, relacje te nie mogłyby się
ujawnić, nie mogłyby zaistnieć w formie bytowego konkretu („tego oto
bytu” o określonej naturze — treści), gdyby nie szereg różnych relacji
niekoniecznych — kategorialnych, „nabudowujących się” niejako na re
lacjach koniecznych i aktualizujących bytowe potencjalności.
Relacje niekonieczne, kategorialne, których treścią jest „być po
11

Na temat relacji por. moją Metafizyką s. 333-348.
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między...” lub „być dla...”, „być ze względu ma...” itp. (cuius totum esse
est ad aliud se habere), współkształtują byt jako konkretny, treściowo
określony, zdeterminowany przedmiot — jednostkę. Relacje te modyfi
kują bytowość rzeczy w sposób bardziej lub mniej stały, w zależności
od charakteru podmiotu, którego dotyczą, i podstawy, na której się opie
rają. Relacja kategorialna może być mniej lub bardziej bezpośrednio
związana z jakimś bytem podobnie jak wszelkie inne właściwości rze
czy, które wiążą się głębiej lub mniej głęboko ze strukturą danego bytu.
Inny charakter bytowy ma np. relacja konstytuująca człowieka jako ko
bietę lub mężczyznę, a inny bytowość relacyjna: „bycie studentem”,
„bycie zakonnikiem”, jeszcze inny: „bycie podobnym” lub „wysokim”
itp. Każda z tych różnych typów relacji, inaczej determinuje naturę
bytu ludzkiego. O ile brak lub pozbawienie człowieka fizycznych atry
butów płci określa się jako skazę wyrządzoną naturze— jako coś „nie
naturalnego”, o tyle „niebycie studentem” lub „niebycie zakonnikiem”,
a tym bardziej „niebycie podobnym” lub „niebycie wysokim” nie bywa
nazywane czymś „nienaturalnym”, a cechy te określa się potocznie jako
p r z y p a d k o w e . Co więcej, bytowość relacji powszechnie jest uzna
wana jako najsłabszy typ bytowości, gdyż kategorialna relacja wyczer
puje się całkowicie w samym przyporządkowaniu, w samym odniesieniu
do korelatu i może być nazwana sposobem bytowania „między”.
A zatem układa się przed naszymi oczyma mocniejszy i słabszy by
towo zespół relacji odnajdywanych w świecie rzeczy przygodnych:
1° relacje konieczne konstytuujące samą bytowość bytu, realizujące
się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przygodnym bytem real
nym, np. relacje istnienia do współmiernej sobie konkretnej istoty; są to
relacje transcendentalne, występujące tam, gdzie bytowość przygodna;
nie wyczerpują się one jedynie we wzajemnym przyporządkowaniu isto
ty do istnienia, ale także ogarniają wszelkie postacie przyczynowania
zewnętrznego;
2° relacje realne konieczne, ale nie transcendentalne, jakie istnieją
przy przyporządkowaniu sobie różnych bytowych składników, czynni
ków; w takim stanie rzeczy każdy byt zmienny stanowi „wiązkę re
lacji” koniecznych, o ile jest jednym i zarazem złożonym z różnych
części;
3° relacje realne niekonieczne, nabudowane na istniejącym byćie
i powstające w wyniku przyporządkowania sobie najrozmaitszych by
tów istniejących; są to relacje kategorialne, które oplatają nieskończo
nymi więziami każdy byt.
W świetle tych ogólnych uwag należy więc rozważyć: a) jakiego typu
relacją jest prawo? b) pomiędzy kim (albo czym) prawo zachodzi? c) jaka
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jest jego racja bytu, tj. dlaczego prawo raczej jest (zachodzi) niż nie
jest (nie zachodzi), dlaczego „obowiązuje”?
Ad a) Czy prawo wchodzi w strukturę ludzkiej osoby jako takiej?
Czy „być osobą” znaczy: być w sposób konieczny zdeterminowanym przez
prawo?
Skoro stwierdziliśmy uprzednio, że prawo jest „regulatorem” ludz
kiego działania, a działanie to, jako specyficzne dla natury rozumnej,
określiliśmy jako świadome i wolne, to z tych ustaleń — uzyskanych w
drodze analizy rozumnej natury ujawnionej w aktach osobowych — wy
nika jedynie to, że ludzkie działanie, o ile ma na celu dobro właściwe
swej naturze, o tyle jest zgodne z prawem. Nie wynika natomiast, że
aby istniał człowiek jako osoba, musi zaistnieć relacja prawa, które go
ukonstytuuje. To człowiek — osoba jest racją bytu prawa jako relacji,
a nie odwrotnie.
Inna sprawa, że jak istnienie człowieka daje się ostatęcznie uzasad
nić w odniesieniu do Absolutu; tak też istnienie prawa, którego czło
wiek jest podmiotem, posiada analogiczne ostateczne, na terenie metafi
zyki, uzasadnienie. Ważne jest, gdy chodzi o określenie charakteru pra
wa jako relacji, że w świetle tego, co powiedziano, prawo nie jest re
lacją konieczną, tj. konstytuującą bytowość człowieka w sensie formal
nym czy przyczynowo-sprawczym lub celowym. Człowiek nie istnieje
jako tylko „osobowość prawna” w sensie wyczerpującym jego naturę,
ani d z i ę k i prawu, ani też dla prawa, choć właśnie tego rodzaju im
plikacje zdają się sugerować te teorie, które stawiają prawo p o n a d
człowiekiem.
Prawo jest więc relacją kategorialną, zapodmiotowaną w osobie ludz
kiej, w której działaniu bywa realizowane i konkretyzowane.
Prawdą jest jednakże, że bwo „bycie podmiotem prawa”, wypływa
jące z faktu „bycia w relacji do innych’.’, modyfikuje ludzką osobowość
w stopniu bardzo znacznym. Jeżeli zdarza się, że człowiek postępuje
wbrew prawu, działa „bezprawnie”, to wówczas w pewien sposób kale
czy on swoją naturę, staje się w pewnym sensie „mniej człowiekiem”,
zwłaszcza że owo postępowanie wbrew prawu, czyli działanie bezpraw
ne, dotyczy aktów poznawczo-wolitywnych człowieka, aktów sensu
stricto osobowych.
,
Kategorialna relacja prawa, która wiąże człowieka z innymi osoba
mi, jest dlań konnaturalna, wypływa bezpośrednio z jego natury, tzn.
posiada w owej naturze — w relacjach koniecznych, konstytuujących
ludzką osobowość swe bezpośrednie uzasadnienie. Prawo jest relacją ka
tegorialną, której podstawą są relacje konieczne, jak to jeszcze się niżej
okaże.

ASPEKT TEORETYCZNY

33

Ad b) Skoro prawo w warunkach ludzkich jest bytem zapodmiotowanym w rozumnej naturze, a działanie tej natury przejawia się przede
wszystkim w aktach rozumu i wolnej woli, to pierwszorzędnym i właś
ciwym przedmiotem — celem aktów poznania, miłości i wolnego wyboru
jest również byt osobowy. Prawo zatem określa relacje osoby do osoby
z racji naturalnego skierotuania jednostki ludzkiej do drugiego człowie
ka. Z natury bytu osobowego „wynika” owa relacja do osób drugich,
„bytowanie .ku osobie”, jako proporcjonalnemu celowi — dobru1*.
Wspomnieliśmy już o tym, że osoba ludzka o tyle jest „bytem w so
bie” — dobrem „dla siebie” — o ile jednocześnie zwrócona jest w stro
nę proporcjonalnego osobowego korelatu, o ile jest .„bytem dla drugie
go”, dobrem „dla drugiego”. Stąd też, od. strony subiektywnej, fakt ten
objawia się w postaci „psychicznego związania” i p o w i n n o ś c i w
stosunku do drugiej osoby (osób), które pojawiają się w ludzkiej świado
mości. Jest ono psychologicznym wyrazem pognania i przeżywania pra
wa jako relacji międzyosobowej. Oczywiście, owo debitum — „powin
ność” nie jest tylko kategorią psychiczną, ale realną relacją do osoby
drugiej.
Skoro osoba jest „nosicielem” prawa w tym sensie, że w warun
kach egzystencji ludzkiej prawo pojawia się wówczas, gdy działa ludzka
natura rozumna, a więc świadoma i wolna, to relacji między osobą a
rzeczą (tym bardziej między rzeczami) nie można zasadniczo nazywać
prawem, chyba tylko w sensie wtórnym i przenośnym. Gdy mówimy o
prawie człowieka do jakichś dóbr materialnych — rzeczy — mamy
zawsze na uwadze prawo tej oto osoby w odniesieniu do innej osoby,
która również „ma prawo” albo też „nie ma prawa” do posiadania bądź
używania tych dóbr. Wyznacznikiem — regułą — prawnego' lub bez
prawnego postępowania, także wobec rzeczy, jest zawsze dobro osoby w
relacji do innej osoby. Prawo „dzieje się” międfcy osobami, które dla
c e l ó w o s o b o w y c h rozporządzają dobrami materialnymi oraz ty
mi dobrami pośrednimi, które określa się mianem „kultury duchowej”.
Nie „dzieje się” ono w układach oderwanych ani nie zachodzi w rze
czach, ponieważ rzecz nie móże stać się podmiotem prawa. Tylko osoba
względem osoby może „dochodzić swoich praw”, „upominać się o swoje
prawa” na tej podstawie, że na mocy ludzkiej natury, zrelacjonowanej
do drugiego człowieka, działającej, szczególnie w dziedzinie aktów spe
cyficznie osobowych, „ze względu na" drugiego człowieka, owo działa
nie lub też niedziałanie jednej osoby n a l e ż y się drugiej osobie na
mocy prawa. I owa o b i e k t y w n a n a l e ż n o ś ć posiada swój suu Człowiek w stosunku do drugich osób stanowi specjalny przedmiot roz
ważań w rozdziale następnym.
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biektywny wyraz w psychice ludzkiej, w postaci poczucia psychicznego
zobowiązania, oraz w doświadczeniu powinności w stosunku do drugiej
osoby. Poczucie to wypływa z intelektualnego odczytania obiektywnego
stanu rzeczy — stanu wzajemnego przyporządkowania do siebie jed
nostek ze względu na ich działanie i dobrowolnej akceptacji tego stanu
w imię wspólnego celu — dobra. Owo poznanie oraz przyjęcie faktu
osobowej powinności — akceptacja prawa-reguły — dokonuje się wew
nątrz-osoby, w akcie tzw. rozumu praktycznego, zwanego sumieniem.
Stąd poczucie związania przez prawo posiada zasadniczo charakter mo
ralny 1S.
Ad c) Podstawą zaistnienia relacji prawa — „bytu pomiędzy” oso
bami ludzkimi jest więc fakt zrelacjonowania jednej je’dncstki w sto
sunku do drugiej, czyli działania ludzi, ich wzajemnego oddziaływania
i współdziałania, a wszystko to zmierza ostatecznie do dobra .wspólne
go. Prawo zatem ma i\a względzie działanie lub niedziałanie osób ludz
kich, które dokonując swych działań realizują dobro wspólneM. Cha
rakter zaś tego dobra oraz natura podmiotów — osób ludzkich jest
realną podstawą m o c y w i ą ż ą c e j 1 5 , czyli obowiązywalności praw’a.
Prawo o tyle jest rzeczywiście prawomocne, o tyle obowiązuje, o ile
jest zgodne z naturą osoby i dostrzeżonym dobrem wspólnym. Osoba
działająca rozumnie i zgodnie ze swą naturą rozumną, ze względu na
ujrzane w akcie poznania praktycznego osobowe, dobro, które jest za
razem wspólnym dobrem całej społeczności — działa zgodnie z prawem.
Jeśli wyakcentujemy w prawie moment n a l e ż n o ś c i — debitum,
to dostrzeżemy, że działanie bądź niedziałanie osób jednych w stosunku
do drugich jest im nawzajem należne ze względu na ich proporcjonalne
przyporządkowanie do dobra wspólnego jako celu.
Każdy bowiem człowiek, jako spotencjalizowany16, osobowy byt, jest
przyporządkowany wewnętrznie do aktualizowania i doskonalenia swoich
potencjalności duchowych, zwłaszcza zaś intelektualnych i wolitywnych.
Przecież po to właśnie człowiek żyje, by wykształcić i doprowadzić do
maksymalnej doskonałości (optimum potentiae!) swoje bogate poten'* W koncepcji E. Jarry moralność pojmuje się jako szczególny objaw świa
domości (J a r r a, jw. s. 125), co oczywiście jest uproszczeniem zagadnienia pod
wpływem XIX-wiecznego psychologizmu.
14 Na temat „dobra wspólnego” będę przeprowadzać rozważania niżej w roz
dziale następnym.
15
Owa „moc wiążąca” jest cechą samej powinności. Powinność bowiem, cha
rakteryzująca relację prawną, jest specjalnym typem związania moralnego, uwa
runkowanego strukturą bytu osobowego i dobra wspólnego.
16 Potencjalizacja, czyli zdynamizowanie osobowego bytu człowieka płynie głów
nie z materialnych warunków bytowania.
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cjalności intelektualne i wolitywne. Doskonalenie poznania w jakiejkol
wiek' dziedzinie, doskonalenie sił wolitywnych czyni nie tylko samą
osobę lepszą i lepszymi jej dzieła, ale bogaci zarazem inne osoby, spo
łeczeństwo ludzkie. Są to sprawy całkiem oczywiste.
I dlatego, jeśli każdy człowiek jest przyporządkowany do doskona
lenia się, czyli aktualizowania swoich osobowych potencjalności, to jest
mu należne — mą „prawo”, by osoba druga nie uniemożliwiała mu tego
właśnie realizowania dobra; ma prawo i jest mu należne, by osoba dru
ga zadziałała lub zaprzestała działać, jeżeli uniemożliwia to spełnienie
dobra osobowego.
A jeśli — w warunkach ludzkich — aktualizowanie potencjalności
bytu osobowego i doskonalenie duchowe wymaga wielu nakładów środ
ków materialnych, to środki materialne należy pójąć tylko jako środki,
czyli cele pośrednie, a nie cel ostateczny, jakim jest wspólne dobro.
Owe środki materialne są też „należne” każdej doskonalącej się (kształ
cącej się) osobie i dlatego potrzebny jest społeczny proporcjonalny roz
dział tych środków tak, jby maksymalnie umożliwić wszystkim ludziom
realizowanie ich osobowego dobra. Stąd ludzkie działanie zarówno w sto
sunku do drugich, jak i w stosunku do świata materii nie jest czymś
obojętnym dla osoby drugiej, ale przeciwnie — zawsze wprost lub ubocz
nie ma na względzie drugiego człowieka.
Ostatecznie więc prawo należy pojmować jako realną relację między
działającymi osobami, których działanie (lub niedziałanie) jest im nawza
jem należne ze względu na proporcjonalnie wspólne przyporządkowanie
tych osób do dobra wspólnego jako celu osobowego działania.
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, owo dobro wspólne ostatecznie
— od strony przedmiotu-dobra, gdzie istnieje hierarchia i przyporządko
wanie istotne — utożsamia się z Absolutem, czyli Dobrem najwyższym*
któremu wszystkie dobra są ontycznie podporządkowane jako dobra i do
którego, poprzez realizację potencjalności swej natury, każda osoba ludz
ka ma. prawo i powinna zmierzać17.
Taka koncepcja prawa jest koncepcją f i n a l i s t y c z n ą . W jej ra
mach bytowość ludzka — dobro ludzkiej natury i prawo człowieka do
owego dobra — ma perspektywę dynamiczną: dobro to jawi się nie jako
II
Stojąc na gruncie realizmu poznawczego .i przyjmując transcendentąlizujący sposób poznariia — trzeba uznać, że istnieje przedmiotowy układ rzeczy i że
istnieje przedmiotowa hierarchia bytu i dobra (realnych wartości). Znaczy to, że
w porządku bytu i dobra istnieje obiektywne ustopniowanie, które rozum ludzki
może odczytać, i że nie wszystko sprowadza się do „subiektywnego” punktu wi
dzenia i subiektywnych ocen. Jeśli zaś byt i dobro są zamienne, to znaczy, że hie
rarchii bytowej odpowiada hierarchia dobra. W konsekwencji Byt Pierwszy —
Absólut, jako racja realna wszelkiego bytowania, jest zarazem ostatecznym celem
wszelkiego dążenia; czyli jest właśnie przedmiotowym, realnym Dobrem.
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przedmiot, który człowiek ma zdobyć lub raz na zawsze osiągnąć, lecz
jako egzystencjalna pełnia bytu, pojęta w sensie najwyższej osobowej
aktywności skierowanej do innych i razem z innymi oraz „poprzez in
nych” („poprzez” — oczywiście w sensie przenośnym!) do Pełni osta
tecznej, „niewyczerpywalnej”, czyli do Absolutu, w którym każdy fakt
egzystencjalny, każde istnienie uzyskuje swe ostateczne uzasadnienie. Tak
pojęty cel-dobro od strony subiektywnej stanowi zarazem o szczęściu
osoby18.
Warto zaznaczyć, że termin „szczęście”, którym nawiązując do tra
dycji perypatetyckiej posługiwał się św. Tomasz, w świetle jego egzy
stencjalnej metafizyki nabiera innego niż u Arystotelesa znaczenia. Su
biektywne szczęście osoby ludzkiej nie jest formalnym celem jej działa
nia, lecz stanowi nieodłączną „właściwość” aktów osobowych, w których
ujawnia się „bytowość dla drugiego”. A zatem, człowiek o tyle jest
„szczęśliwy w sobie”, o ile „bytuje dla drugiej osoby”, w ostatecznej
instancji — „dla” Absolutu jako osoby, czyli transcendentnego TY. W tej
perspektywie szczęścia osobowego wszystko, co nie jest byterfi osobowym,
jest tylko środkiem, a nie celem działania. A zaspokojenie dążeń biolo
gicznych czy psychicznych jest momentem podporządkowanym całościo
wemu życiu osobowemu.
Przyporządkowanie zatem proporcjonalne wszystkich ludzi dobru
wspólnemu — pojętemu zasadniczo podmiotowo (lecz nie wykluczające
przedmiotowego i ontycznego rozułnienia dobra wspólnego!) — stanowi
ostateczną podstawę i rację zaistnienia prawa jako interpersonalnej real
nej relacji i jest podstawą realnych powinności, jakie winniśmy osobie
drugiej. I rozumienie prawa jako realnej interpersonalnej relacji jest
ostatecznym rozumieniem samego f a k t u p r a w a — tego, że prawo
rzeczywiście wśród ludzi istnieje.

4. PIŁAWO — ANALIZA NORMY PRAWNEJ

Jeśli poprzednio analizowano samo zjawisko prawa lub, wyrażając się
ściślej: egzystencjalny fakt prawa i jego podstawy, to obecnie należy
rozpatrzyć treściowy charakter prawa, jego stronę „przedmiotową”. Zo
stało bowiem ustalone, że sam „fakt prawa” mieści się w kategorii byto
wej relacji łączącej ludzi jako proporcjonalnie tak samo przyporządko
u Por. analizy św. Tomasza w Sumie teol. I-II q. 1, 2 i 3. Wszystkie artykuły
i rzetelne analizy Tomaszowe stanowią „magna charta” sensu życia ludzkiego.
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wanych dobru wspólnemu. Obecnie zanalizujemy dokładniej treść owej
relacji, czyli fakt prawa nie tyle od strony jego egzystencji, ile od stro
ny jego istoty — treści. Chodzi tu o danie odpowiedzi na pytanie: jak w
porządku społecznym determinuje się istotny charakter prawa-relacji,
czyli jaka jest intelektualna treść — najogólniej pojęta — prawa, będą
cego w swej bytowości relacją? 19
Bytowo-egzystencjalny charakter (fakt) prawa w języku łacińskim
nazywa się „ius”, co w języku polskim niekiedy zwykło się oznaczać mia
nem „prawa podmiotowego” czy „uprawnienia” lub „prawa do czegoś” *®,
natomiast treściowy charakter prawa, zwany w języku łacińskim „lex”,
w języku polskim niekiedy zwykło się tłumaczyć przez „prawo obiektyw
ne”, prawo jako „normę” lub — pod wpływem terminologii prawniczej
używanej w języku rosyjskim — „zakon”.
Rozróżnienie prawa podmiotowego, czyli prawa pojętego jako „upraw
nienie do”, oraz prawa obiektywnego, czyli „prawa-normy”, jest doko
nywane ze względu na nieco inną funkcję tego; co najogólniej określa się
jako „prawo”. Oba określenia dotyczą (powinny dotyczyć) jednak tego
samego bytu (znacząc co innego), o ile ujmujemy ten byt od strony
bytowo-egzystencjalnej (ius) lub od strony treściowej (lex). Prawo bo
wiem — jako relacja istniejąca pomiędzy ludzkimi osobami ze względu
na proporcjonalnie wspólne przyporządkowanie dobru (wskutek czego
pewne czynności albo ich zaniechanie ze strony osób względem drugich
osób jest im nawzajem ściśle należne) — posiada zdeterminowany cha
rakter, jeśli jest ogólnie wiadome, jakie czynności (konkretnie — w ja
kim zakresie, kiedy itd.) jiależy czynić oraz jak można o takie czynności
ewentualnie się upomnieć. Zdeterminowanie dla prawa jako ius nadaje
prawo jako norma — lex. Ius jednak i lex to dwa aspekty tego samego
przedmiotu, gdzie raz kładziemy nacisk na sam fakt jako należny, drugi
raz na treść tego faktu. Słowem, prawo jako relacja nabiera zdetermino
wanej treści wówczas, gdy ukazuje się jako lex, jako norma prawna.
Skoro realna strona treściowa suponuje zawsze obecność samego faktu
egzystencjalnego, dlatego też całe zagadnienie np. prawa naturalnego
przeszło do literatury nie jakp ius naturae, ale właśnie jako lex naturae.
Filozofia prawa w ogóle analizuje zasadniczo prawo nie od jego strony
egzystencjalnej, a więc od strony jego bytowego charakteru — ius, ale
od strony treściowej jako l e x . I ta wyłączność jednostronnego trakto
wania stała się powodem szeregu nieporozumień.
18
Treści norm prawnych są zazwyczaj stawiane przez człowieka; sama jed
nak norma prawna w swej normatywności już jest treściowym aspektem prawa
jako relacji powinnościowej.
20
Trzeba tu wszakże mieć na względzie to wszystko, co zostało powiedziane
w par. 2 na temat „prawa podmiotowego”.

38

PRAWO W OGÓLNOŚĆI

Tymczasem prawo posiada nierozłączne dwie strony: egzystencjalną,
czyli faktu prawa, i esencjalną stronę analogicznej treści prawa. Co wię
cej, można bez trudu zauważyć prymat egzystencjalnej strony prawa i
jego transcendencję nad stroną treściowo-obiektywną. Nigdy bowiem
norma prawna nie odda w pełni tego wszystkiego, co jest zawarte w in
terpersonalnej . relacji prawnej, wyrastającej „na żywo” w konkretnej
ludzkiej sytuacji społecznej. Zazwyczaj norma prawna określa cząstkowo
i aspektowo, a przez to w pewnej mierze petryfikuje to, co pierwotnie,
jako fakt, jawi się w relacji prawnej (prawo — „uprawnienie do”). Ro
zum bowiem wraz z odczytanymi przez siebie normami i sformułowa
nymi aspektowo regułami jest czymś wtórnym i zależnym (w odczyty
wanej treści!) od samego układu naturalnych relacji, jakie istnieją po
między osobami. Ale dlatego właśnie, że prawo-norma jest bardziej ujednoznacznione, stało się ono dogodnym punktem wyjścia dla snucia samej
teorii prawa, chociaż to w sensie naczelnym znaczy relacje interperso
nalne w aspekcie należności — debitum.
Samo wyrażenie „lex” podlegało w historii starożytnej i średniowiecz
nej wyjaśnieniu etymologicznemuS1. Zastanawiano się nad tym, jaki jest
źródłosłów tego wyrażenia. I tak Izydor w swej księdze etymologii jest
świadkiem tradycji, że wyrażenie „lei” pochodzi od słowa „legere” —
„czytać”, gdyż prawa najstarsze w tradycji rzymskiej były ogłoszone pis
mem, tak że każdy mógł je odczytywać i dochodzić swej słuszności. Sw.
Augustyn zwracał uwagę na pokrewieństwo wyrażenia „lex” i „eligere”
— „wybierać”, gdyż prawa ma ustanawiać z namysłem ustawodawca
i właśnie „wybierać”, co jest najlepsze. Tomasz z Akwinu opowiada się za
źródłosłowem „ligare” — „wiązać”, gdyż prawa są „więzami” i społe
czeństwa, i postępowania ludzkiego. Sprawa jednak etymologii nie jest
w tej materii ważna. Chodzi tutaj zasadniczo o ustalenie charakteru
treściowego (w sensie analogicznym) prawa: czym prawo jest jako kon
kretna norma postępowania?
W tej mierze znamienne są artykuły i rozważania dokonane przez św.
Tomasza w Sumie teol. I-II q. 90 a. 1-4. Po przeprowadzonych analizach
Tomasz z Akwinu podaje definicje prawa-normy, która stała się w pew
nych środowiskach definicją klasyczną; brzmi ona: „lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis ha
bet, promulgata” — „prawem-normą nazwiemy jakieś rozrządzenie rozu
mu, promulgowane ze względu na wspólne dobro przez tego, do którego
należy troska o społeczność”.
11
Przeprowadzone tu dalej rozważania są w zasadzie przytoczeniem treści
rozwiązań św. Tomasza z Sumy teol. I-II q. 90.
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W skład tego określenia wchodzą zatem następujące istotne elementy
prawa jako normy:
a) rozrządzenie rozumu
b) wzgląd na wspólne dobro
c) ten, do którego należy staranie o społec?ność
d) promulgowanie.
Ten typ określenia stał się w historii nauki arystotelesowskiej przy
kładem definicji przez wyliczenie tzw. czterech przyczyn, gdzie przyczynę
formalną wyrażałby człon określenia: „rozrządzenie rozumu”, a ściślej sa
mo wyrażenie „rozrządzenie”, gdyż wyrażenie „rozumu” wyrażałoby
funkcję przyczyny materialnej; przyczynę celową wyrażałaby część
określenia: „ze względu na dobro wspólne”; przyczynę sprawczą: „przez
tego, do którego należy staranie o społeczność”. Ostatni zaś człon okreś
lenia: „promulgowane”, wyrażałby niezbędny warunek obowiązywalności prawa.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Tomasz z Akwinu uzasadnia poszcze
gólne człony skonstruowanego przez siebie określenia.
Ad a) Na postawione pytanie: „utrum lex sit aliquid rationis?” —
„czy prawo jest czymś z dziedziny rozumu?” — odpowiada następująco:
„Prawo jest swoistą regułą i miarą czynów, o ile ona jest racją, że ktoś
zdobywa się na czyn lub czynu poniecha; prawo bowiem nazwane jest
w łacińskim języku «lex» od «ligare» [wiązać], gdyż zobowiązuje ono do
działania. Regułą zaś i miarą czynów ludzkich jest rozum, który jest ich
pierwszym źródłem, jak to już wynika z poprzednio przeprowadzonych
analiz. Zadaniem zaś rozumu jest przyporządkowanie do celu, który jest
pierwszym czynnikiem uzasadniającym realnie samo działanie, według
Arystotelesa. W każdym zaś porządku miarą i regułą danego porządku
jąst to, co jest czynnikiem pierwszym uzasadniającym (źródłem), jak
np. w porządku liczb jest nią jedność, i pierwszy ruch w porządku naj
rozmaitszych ruchów. Dlatego też trzeba się zgodzić, że prawo "jest czymś,
co należy do dziedziny rozumu”.
W odpowiedziach na obiekcje dopełnia jeszcze swego rozumowania
wskazując w odpowiedzi na pierwszy zarzut, że pojęcie reguły i miary
może być ujęte bądź od strony regulującego i mierzącego i w takim
właśnie sensie prawo jest miarą i czymś , z rozumu,- bądź od strony re
gulowanego i ’ mierzonego. Tak pojęta miara mieści śię w podmiotach
prawnych, wyrażających swoistą inklinację ku czemuś. I w takim sensie
można tam też mówić o prawie, ale nie w śensie istotnym, lecz partycypatywnym.
W odpowiedzi zaś na zarzut trzeci zwraca uwagę, że zagadnienie woli
występuje przy analizie prawa pojętego w sensie istotnym. Sama jednak
wola jest też regulowana i mierzona przez rozum, gdyż wola jest właś
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nie pożądaniem rozumnym. Wola bezrozumna byłaby bezprawiem, gdy
by narzucała normę postępowania nie opartą o rozum.
Podstawą historyczną uzasadnień Tomasza jest stwierdzenie Arysto
telesa, że prawo jest ładem: HO GAR NOMOS TAXIS. Ład zaś i uporząd
kowanie może być pojęte aktywnie i biernie. I prawo jest aktywną stro
ną ładu społecznego, jest bowiem tym, co jest racją porządku. Tąk zaś
pojęta racja jest dziełem rozumu, gdyż tylko rozum jest czynnikiem po
rządkującym, to znaczy ustalającym relacje jednego elementu do dru
giego i do wszystkich razem. Tym bardziej jest to dzieło rozumu, że po
rządek wprowadzony przez prawo nie dotyczy tylko statycznej strony
życia społecznego, ale właśnie jego dynamicznego aspektu. Prawo „re
guluje i mierzy” ludzkie działanie. Działanie zaś ludzkie jako ludzkie
jest działaniem świadomym (rozumnym) i wolnym (w granicach bytu
ludzkiego); zatem prawo jest czymś z rozumu i woli.
W tym miejscu może się zrodzić i de facto zrodził się spór, czy pra
wo jako prawo jest specyficznie dziełem rozumu, czy raczej suponuje
tylko rozum, a formalnie jako nakaz jest dziełem woli. Spór ten nabrał
(i nabiera) w okresach władzy absolutnej tym większej ostrości, że za
zwyczaj prawa wydane przez władców absolutnych nie okazywały się
zasadniczo dziełem rozumu, lecz raczej woli władcy, w myśl starożytnej
formuły prawnej: „quod principi placet, legis habet vigorem” 22. Nic za
tem dziwnego, że wybitni teoretycy prawa, jak Suarez*3 i szereg jego
zwolenników, mając zasadniczo na uwadze prawo pozytywne oraz bę
dąc pod wpływem woluntarystycznej doktryny szkotystycznej, byli
zdania, że prawo zasadniczo jest dziełem woli, tj. nakazu władcy. Byli
też inni średniowieczni myśliciele, jak Gerson, Becanus, którzy uważali,
że prawo jest dziełem zarówno rozumu, jak i woli.
Tomaszowi przy omawianiu zagadnienia prawa chodziło zasadniczo
0 prawo jako podstawę ładu społecznego, a zwłaszcza o prawo w jego
naczelnym rozumieniu, tzn. prawo naturalne, które jest odczytane i uję
te w konkretną normę prawną. Dlatego podkreślił on czynnik rozumu w
prawie-normie jako czynnik formalny.
Późniejsze wieki, pod wpływem dyskusji ze szkołą Suareza, ujaśniły
jeszcze bardziej zagadnienie. W myśl terminologii używanej w szkole
prawnej Suareza prawo byłoby dziełem „imperium”, swoistego nakazu.
Zwrócono jednak uwagę, że akt tzw. „imperium” należy do dziedziny
aktów z porządku wykonania i jest sam w sobie aktem złożonym, jak
1 charakter każdego czynu ludzkiego, który jest wielorako złożony. W
*• „To, co się podoba władzy — ma moc prawa”. Na ten temat zob. niżej, przy
historii koncepcji prawa naturalnego.
a De Legibus c. 5.
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każdym czynie ludzkim zauważamy bowiem dwie jego strony: a) świa
domościową, czyli stronę rozumu, i b) stronę wolitywną, czyli dynami
zującą świadomościowy układ treści i realizującą go w konkretnym dzia
łaniu. Ponadto czyny ludzkie przechodzą przez staij: a) zamierzenia, b)
stan wyboru środków i c) stan wykonywania zamierzonego czynu za
pomocą obranego środka. Tabela ilustruje to następująco:
STRONA ROZUMU

STRONA WOLITYWNĄ

a) porządek zamierzenia
1. pomysł o czymś co należy wy
konać
3. konkretne przedsięwzięcie

2. ogólna aprobata
4. konkretna aprobata w postaci
realnego chcenia

b) porządek wyboru
5. przemyślenie środków realizują
cych przedsięwzięcie
7. sąd praktyczny
a) teoretyczno-praktyczny
b) praktyczno-praktyczny

6. ogólna aprobata tych środków
(resp. dezaprobata)
8. wolny w y b ó r

c) porządek wykonania
9. i m p e r i u m (nakaz)
a) ordinatio — rozporządzenie
b) intimatio — przekazanie do
wykonania
c) motio — poruszenie
11. fructus — intelektualne rozko
szowanie się osiągnięciem czynu
zamierzonego

10. wykonanie (usus)

12. delectatio — przyjemność wyż
szego rzędu z osiągnięcia celu,
tzw. nasycenie pożądania —
quietatio appetitus

Otóż mając na uwadze przedstawioną tabelę, ilustrującą analizę zło
żonego czynu ludzkiego, można dostrzec, że w dziedzinie tzw. „impe
rium”, z którym łączono zawsze normę prawną, mamy ukryte trzy „podskładniki”, z których dwa pierwsze: rozrządzenie i racjonalne przekaza
nie do wykonania, są bezsprzecznie dziełem rozumu, podczas gdy trzeci:
poruszenie, wiąże sferę rozumu z porządkiem wolitywnym, czysto dy
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namicznym. Prawo-norma jest złączone zasadniczo z czynnikiem
pierwszym ordinatio, ale nie w oderwaniu od następnych. Zatem prawo
jest zasadniczo dziełem rozrządzającego rozumu, o ile ten nie jest czymś
odizolowanym, ale wewnętrznie połączonym ze sferą wolitywną. Niem
niej jednak formalne prawo jest dziełem rozumu nakazującego, a nie
woli nakazującej, gdyż ta bez rozumu jest ślepa 24.
Ad b) Elementem drugim definicji Tomaszowej jest przyporządko
wanie prawa „dobru wspólnemu”, co jest ujęte w formie pytania: „utrum
lex ordinatur semper ad bonum commune?” — „czy prawo zawsze jest
przyporządkowane wspólnemu dobru?”
Tok uzasadnień Tomasza jest następujący: „Jak już. było powiedzia
ne, prawo dotyczy samych źródeł (racji zasadniczej) ludzkich .uczynków,
a to dlatego, że jest ono ich regułą i miarą. I podobnie jak sam rozum
jest racją czynów ludzkich, tak też w samym porządku rozumu jest coś,
co jest racją w stosunku do wszystkich innych aktów osoby-i co zasad
niczo i najbardziej wiąże się z prawem. I właśnie w porządku rozumu
praktycznego cel jest taką racją całego działania. Ostatecznym zaś ce
lem życia ludzkiego jest szczęśliwość czy szczęście, jak o tym już była
mowa. I dlatego prawo musi mieć przede wszystkim na względzie przy
porządkowanie do szczęścia. A mając także na uwadze i to, że każda
część jest przyporządkowana do swej całości jak niedoskonałe do dosko
nałego i że poszczególny człowiek jest tylko częścią społeczności dosko
nałej, to z konieczności prawo w sensie właściwym ma na względzie przy
porządkowanie do wspólnego szczęścia. Dlatego też i Arystoteles (Eth 5)
podając określenie prawa wspomina i o szczęściu, i o społeczności miej
skiej (państwowej). Mówi też w 4 Etyce, że »sprawiedliwe prawa nazy
wa te, które i powodują, i zachowują szczęście wszystkich części zjedno
czonych w społeczności państwowej«, gdyż doskonałym społeczeństwem
jest państwo, jak o tym mówi .w Polityce. W każdym zaś porządku to,
co jest największe, jest też i. racją pozostałych [elementów danego po
rządku] i pozostałe elementy porządku są przyporządkowane swej racji,
jak np. ogień, który jest najbardziej gorący, jest też powodem ciepła
w ciałach złożonych, które o tyle są gorące, o ile partycypują w ogniu.
Dlatego też i prawo jest najbardziej przyporządkowane dobru wspól
nemu i jakikolwiek inny partykularny nakaz (mający na względzie do
bro partykularne) nie ma m o c y p r a w a , jeśli nie jest przyporządko
wany dobru wspólnemu. Dlatego też każde prawo jest przyporządkowa
ne dobru wspólnemu”.
24
Przeprowadzone analizy nie powinny jednak sugerować absolutyzowania
aspektów, bo to ostatecznie człowiek jest autorem konkretnej normy prawnej,
która jednakże „usprawiedliwia się” działaniem rozumu, a nie ślepej woli jedynie.
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Tok uzasadnień św. Tomasz wywodzi z przyjętego w poprzednim ar
tykule stanowiska, że prawo jest dziełem rozumu. Tutaj jednak bardziej
precyzuje charakter „rozumności” prawa. Prawo bowiem jest dziełem
rozumu praktycznego, a nie czysto teoretycznego. Jak z poprzednio
przedstawionej tabeli wynika, prawo jako nakaz rozumu suponuje już
całą dziedzinę praktyczno-praktyczną (sferę wyboru) i dlatego przy fak
cie prawa nie mamy już do czynienia z czysto teoretycznym rozważa
niem o możliwościach, ale z konkretnym nakazem. Tak pojęta dziedzina
rozumu jest czymś praktycznym, a więc przyporządkowanym bezpośred
nio w y k o n a n i u . W wykonaniu zaś działania czymś absolutnie pierw
szym jest c e l , który uzasadnia sam fakt powstania działania; jest racją
bytu, dlaczego samo działanie raczej jest, niż nie jest, podobnie jak ist
nieje też racja bytu, dlaczego działanie (tkóre już jest) jest takie, a nie
inne. I właśnie racja bytu zaistnienia samego działania nazywa się ce
lem, który „działa” przez miłość siebie i wytrąca z bierności władze pożądawcze rozumne, „powodujące”, chcenie, czyli miłość siebie. Cel za
tem jest racją ludzkiego działania.
Jeśli zatem prawo reguluje ludzkie działanie, to powodem zaistnienia
regulowanego ludzkiego działania (jego racją bytu) jest cel, czyli dobro
wspólne. Dobro bowiem wspólne, w myśl przeprowadzonych poprzednio
rozważań, jest właśnie celem ludzkiego działania.
Zatem prawo jako nakaz praktycznego rozumu jest zawsze, ze wzglę
du na wspólne dobro, pojęte jako wspólny cel, który obiektywnie wzię
ty w metafizycznej interpretacji jest Absolutem, ujęty zaś funkcjonal
nie i od strony podmiotu iest aktualizacją możności ludzkiej spotencjalizowanej osobowości.
Dobro wspólne jako cel uzasadniający sam fakt prawa, jego zaistnie
nie raczej niż niezaistnienie (jego egzystencję jako taką), stoi u podstaw
rozumienia treści prawa. Wszelka treść prawa niezgodna z „dobrem
wspólnym”, uniemożliwiająca jego spełnienie lub warunkująca dowolnie
jego osiągnięcie, jest tylko pseudoprawem i pseudonakazem, nie mogą
cym „wiązać” od wewnątrz ludzką osobę, która na mocy swej struktury
jest właśnie całkowicie przyporządkowana osiągnięciu „wspólnego do
bra”, które obiektywnie jest celem ostatecznym ludzkiego życia 2S.
Ad c) Trzecim elementem prawa jest wydanie go przez kompetentną
władzę. Zagadnienie to omawia krótko Tomasz w trzecim artykule:
„utrum ratio cuiuslibet sit factiva legis?” — „czy rozum kogokolwiek
jest prawodawczy?”
85
Zasygnalizowana tu problematyka realnego wiązania przez normę prawną
pozytywną, przy równoczesnym warunkowaniu osiągnięcia Dobra, jest niezwykle
ważna i stanowi klucz dla racjonalnego, ludzkiego sposobu życia, w wypadku zna
lezienia się w różnych sytuacjach przymusowych.
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Odpowiedź Tomasza przebiega następująco: „Prawo w sensie właści
wym, pierwszorzędnym i zasadniczym ma na względzie przyporządko
wanie do wspólnego dobra. Przyporządkowywać zaś do wspólnego dobra
może albo cała społeczność, albo ktoś, kto jest przedstawicielem całej
społeczności. Dlatego też ustanowić prawo jest rzeczą albo całej społecz
ności, ' albo tej publicznej osoby, która ma pieczę o całej społeczności.
W każdej bowiem dziedzinie przyporządkowanie do celu należy zawsze
do tego, dla którego dany cel jest właściwy”. Słowem, prawa może usta
nawiać albo kompetentna władza, będąca przedstawicielem społeczności,
albo cała społeczność sama przez siebie, jeśliby to było fizycznie możliwe.
Oczywiście, w jasnym przedstawieniu odpowiedzi na postawione py
tanie mamy do czynienia z analogicznym rozumieniem „dobra wspólne
go”. Nie każda bowiem władza wydając ustawę prawną musi mieć na
celu „wspólne dobro” (pojęte jako tylko Absolut), lecz zazwyczaj ma ta
kie dobro na celu, które jest związane z rozwojem i uszlachetnieniem
ludzkiej osobowości. I tak pojęte wspólne dobro na mocy hierarchii
(autonomicznej) dobór samo z siebie jest przyporządkowane Absolutowi,
a\więc „wspólnemu dobru” pojętemu w sensie naczelnym — jako Analogatum princeps. Zazwyczaj owo przyporządkowanie „wspólnemu do
bru” w sensie naczelnym określone jest negatywnie poprzez stwierdze
nie, że prawo nie może nakazywać czegoś, czego spełnienie byłoby złem,
jak jeszcze o tym będzie mowa niżej, przy dialektyce prawa naturalne
go **.
Ad d) Czwarty wreszcie element prawa stanowi promulgacja. Na
pytanie: „utrum promulgatio sit de ratione legis?” — „czy promulgacja
należy do istoty prawa?” Tomasz odpowiada: „Jak już było uprzednio
powiedziane, prawo zostaje ustanowione dla drugich pa sposób reguły
i miary. Reguła zaś i miara nakłada się faktycznie na coś przez samą
ich aplikację do tego, co się reguluje i mierzy. Dlatego też, by zagwaran
tować prawu moc obowiązywalności, co jest dla prawa czymś właściwym,
trzeba, by ono zostało zaaplikowane ludziom, którzy powinni postępować
według reguły prawnej, działać zgodnie z regułą prawa. Tego rodzaju
zaś zaaplikowanie dokonuje się przez to, że prawo staje się znane na
podstawie promulgacji: dlatego też promulgacja jest konieczna do tego,
by prawo posiadało swą wiążącą moc”.
Oczywiście, tak pojęta promulgacja nie wchodzi w samą istotę pra
wa, lecz jest jego nieodzownym warunkiem, bez którego prawo nie może
stać się formalnie prawem-normą.
26
Na tym tle „kompetentność” i autentyczność władzy jest i musi być rozu
miana bardzo szeroko.

45

ASPEKT TEORETYCZNY

Przedstawione przez Tomasza cztery przyczyny' stanowiące prawo,
wraz z nieodzownym warunkiem — promulgacją, określają charakter
prawa zasadniczo od jego strony esencjalnej, a więc prawa jako normy
postępowania. Jest to określenie ogólne, odnoszące się analogicznie za
równo do prawa stanowiącego, jak też do prawa naturalnego. Definicja
ta, chociaż ujmuje prawo od strony treściowej, to jednak nie abstrahuje
od jego faktu egzystencjalnego. Norma bowiem prawna dotyczy czło
wieka społecznego, a więc takiego, którego nie da się pomyśleć w oder
waniu od „faktu prawnego”.

Zarysowane tu ogólnie rozumienie prawa Od strony egzystencjalnej
i esencjalnej pozwala uchronić się od jednostronności ujęć tego zagad
nienia tudzież bardziej związać je z rzeczywistością. Z jednej bowiem
srtony prawo będąc relacją interpersonalną nacechowaną wewnętrznie
debitum ■— „należnością” (w szerszym znaczeniu — „powinnością”) jest
realnym bytem relacyjnym, podobnie jak bytem realnym (chociaż, o naj
słabszej formie bytowania) jest każda relacja kategorialna. Owa jednak
relacja interpersonalna, aby skutecznie wiązała i nie powodowała za
mieszania (a niekiedy poprzez nie większej szkody społecznej), musi być
konkretnie określona i zdeterminowana. Zdeterminowanie zaś pochodzi
od rozumu rozrządzającego konkretnie, jak, gdzie i kiedy interpersonal
ne relacje nacechowane „powinnością” występują w społeczeństwie. Nor
ma prawna (bo o niej jest mowa) ma konkretnie pokierować relacjami
interpersonalnymi , ,powinnościowymi’ ’.
Zarówno relacje interpersonalne, jak i norma prawna „apelują” do
praktycznego rozumu człowieka, który autodeterminując się ma wyko
nać (lub wstrzymać się od wykonania) to, co jest- faktycznie wyrażone
w relacji prawnej i konkretnie ustalone w normie prawnej. Ostateczny
zatem konkretny sposób realizowania prawa zachodzi w człowieku, któ
ry poprzez swoje poznanie praktyczne (przyporządkowane konkretnemu
działaniu), znając relacje powinnościowe, „napełnia” je zdeterminowaną
przez normę prawną treścią i autodeterminuje się (przez wybór sądu
praktyczno-praktycznego) do „takiego oto” działania.

5. CHARAKTER BYTOWY NORMY PRAWNEJ

Już w starożytnej Grecji, u Arystotelesa, powstał wyraźnie zaryso
wany problem wiedzy praktycznej, która miałaby kierować ludzkim po
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stępowaniem moralnym i obywatelskim 27. Poznanie praktyczne, bardzo
swoiste, różne od poznania teoretyczno-informacyjnego jak i pojetycznego, jest w jakimś sensie poznaniem normatywnym. I na ten temat
istnieje powszechna zgoda. Sprawa jednak komplikuje się z chwilą, gdy
będziemy starali się uściślić bliżej charakter owego normatywnego po
znania, a przez to i wiedzy normatywnej.
Zagadnieniu temu poświęcił specjalną monografię J. Kalinowski2S,
w której dochodzi do wniosku29, że można wyróżnić trojaki sens wyra
żenia „nauka normatywna”: a) jako ta, która d o s t a r c z a norm postę
powania — i Właśnie tego rodzaju poznanie, sięgające starożytności grec
kiej, zostało rozbudowane przez filozofię scholastyczną w średniowiczu,
a w czasach nowożytnych związało się z nazwiskami Wundta, Goblota,
Lalande’a, Husserla itd.; b) nauka normatywna — o ile p o z n a j e
i a n a l i z u j e normy, jak tego mamy przykłady w koncepcji prawa
J. Kelsena i Petrażyckiego; c) wreszcie w trzecim znaczeniu nauka nor
matywna — o ile dostarcza podstaw dla norm, z tym że podstawy te nie
są zazwyczaj związane z metafizyką, ale z poznaniem wyspecjalizowa
nych dziedzin nauki, takich jak socjologia (Durkheim) czy biologia (Baruk, Chauchard, Teiilhard de Chardin).
Wyróżnione trzy znaczenia „nauki normatywnej” świadczą, zdaniem
Kalinowskiego, o tym, że jedność nauki normatywnej można pojąć je
dynie metonimicznie, ale owe trzy kierunki rozwiązań wcale się nie wy
kluczają, lecz przeciwnie — dopełniają, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę
na różny charakter poznania zastosowanego w owych rodzajach nauk
normatywnych.
Podstawowym jednak zagadnieniem jest zdanie sobie sprawy z tego,
w jakim sensie poznanie praktyczne może d o s t a r c z y ć norm dla na
szego postępowania i, w związku z tym, c z y m jest owa „ n o r m a”
sama w sobie wzięta; jaki jest jej bytowy charakter? Jeśli bowiem nor
ma ma obowiązywać w naszym postępowaniu, to musi ona j a k o ś by
tować.
Jeśli i prawo naturalne jawi się każdemu człowiekowi w formie ja
kiejś n o r m y , kótra najogólniej analogicznie sformułowana —- jak to
będzie później uzasadnione — brzmi: „dobro należy czynić”, to tak sfor
mułowany sąd praktyczny będący zarazem normą prawną w szerokim
jej rozumieniu — lub wszelkie inne normy prawne prawa pozytywnego
— posiada swój jakiś bytowy status. Czy istnieje on tylko w umyśle
poznającego resp. wypowiadającego ów sąd? Czy jest to tylko czysto
27 Por. J. K a l i n o w s K i . Teoria poznania praktycznego. Lublin 1960 s. 9 nn.
Querelle de la science normative. Paris 1969.
89 Tamże s. 151 n.
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psychiczne przeżycie, dla każdego człowieka inne? Czy może jest to coś
obiektywnego, coś, co dla wielu ludzi objawia się tak samo w tych sa
mych warunkach poznawczych, co jest czymś obiektywnym, co jakoś
bytuje? A jeśli owa norma j a k o ś bytuje — to j ak? z jakich składa się
elementów lub momentów bytowych? A jeśliby norma prawna miała
być czymś obiektywnym i obiektywnie jednym, to jak: jednoznacznie czy
analogicznie? Czy jest ona czymś bytowo realnym, czy tylko intencjo
nalnym?
Oto problem, który należy poddać analizie i szukać ewentualnych ra
cjonalnych rozwiązań.
Wikłamy się tu — zresztą świadomie — w spór o dość rozległych
konsekwencjach (jedną z nich jest właśnie pojmowanie normy prawnej)
na temat bytu intencjonalnego i jego struktury. Bo nie od rzeczy będzie
przypomnienie, co na ten temat pisał R. Ingarden30: „Wbrew wszelkim
teoriom tak wielka jest siła, z jaką narzucają się nam poszczególne
przedmioty c z y s t o i n t e n c j o n a l n e , np. poszczególne dzieła lite
rackie, dzieła muzyczne, przedmioty ustroju społecznego i państwowego,
p r a w o p o z y t y w n e itp., że w poszczególnych wypadkach badacze
nie są skłonni zaprzeczyć ich istnieniu, lecz zwykle psychologizują je,
żeby w ten sposób uratować ich istnienie”.
Trzeba zatem raz jeszcze przypomnieć zasadnicze koncepcje bytu in
tencjonalnego i na tym tle wyakcentować te momenty teorii, które były
mało czytelne i spowodowały pewne nieporozumienia. Nade wszystko
zaś ukazanie realistycznej koncepcji bytu intencjonalnego pozwoli uświa
domić sobie realne bytowe podstawy wiązania normy prawnej, jawiącej
się analogicznie w postaci sądu praktycznego o należności realizowania
dobra — prawo naturalne — jak i w postaci jednoznacznie sformuło
wanej normy prawa pozytywnego. Samo zaś rozumienie struktury bytu
intencjonalnego (tu wiąże się z- rozumieniem statusu bytowego normy
prawnej) jest też kluczowe dla całokształtu systemu filozoficznego i dla
węzłowych zagadnień interpretacyjnych, takich jak: charakter ludzkiego
poznania, teoria kultury, koncepcja dzieła artystycznego i estetycznego,
koncepcja normy prawnej, a nawet koncepcja materii. Można więc po
wiedzieć, że koncepcja bytu intencjonalnego' swoiście „sprawdza” filozo
ficzną teorię, przynajmniej w tym sensie, że nie może ona nie być kohe
rentną z całokształtem systemu filozoficznego. I rzeczywiście jest ona
związana z takim lub innym podejściem do filozofii oraz jej zasadniczym
charakterem: idealistycznym lub realistycznym. Istnieją zaś dwa różne
podejścia w filozoficznej interpretacji rzeczywistości: a) platońskie, czyli
80

Spór o istnienie świata. T. 1. Warszawa 1961 s. 97.
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takie, którego punktem wyjścia są dane świadomościowe; b) arystotelesawskie, analizujące byt (chociaż u samego Arystotelesa sprawa pierw
szeństwa bytu i poznania jest trudna do ustalenia).
Przy platońskim podejściu do wyjaśnienia rzeczywistości mamy prze
de wszystkim do czynienia z zawsze stałym, niezmiennym i ogólnym
s e n s e m wyrażeń ogólnych. Oczywiście, według Platona, owe „sensy”
(koń jako koń; człowiek jako człowiek itp.) będące przedmiotem inte
lektualnego poznania wtedy tylko będą wartościowe, gdy same w sobie,
jako „wieczne”, będą „rzeczywistym” przedmiotem myślowego poznania.
Dla Platona jako intuicjonisty (nie znał on jeszcze koncepcji abstrakęyjnego poznania pojęciowego, którego twórcą miał stać się jego uczeń Ary
stoteles) wszystko to, co stanowiło przedmiot wartościowego poznania
noetycznego, było zarazem realnym, samym w sobie, przedmiotem. Ana
liza zatem sensu była zarazem analizą rzeczywistości samej w sobie, tego,
co naprawdę bytuje.
Gdy filozofia podmiotu „miejsce” sensu znalazła nie w platońskiej
pleromie jako niebieskim przybytku idei, ale właśnie w świadomości
ludzkiej (czy świadomości jako takiej, Bewusstsein überhaubtl), analizy
„danych” świadomości stanowią istotny punkt zainteresowania filozofów.
Jest rzeczą jasną, że filozofia podmiotu — od, Descartes’a po nasze cza
sy — wzbogaciła swoje analizy i potrafiła wyróżnić w analizowanych
„sensach” ich „stany” idealne, realne, intencjonalne, a nawet stan abso
lutny 31, ale jednak mamy tu do czynienia z zasadniczo platońskim, „idea
listycznym” sposobem myślenia — nie poznania32. Ujawnia się to szcze
gólnie w Husserlowskiej fenomenologii, której punktem wyjścia nie
jest realne poznanie rzeczywistości, ale właśnie ogląd jawiącej się w
świadomości zawartości idei. Mamy tu wypadek „noesologii” raczej niż
gnozeologii3S. W tym typie myślenia realne istnienie bytu bierze się z
rozmysłu, a priori w nawias; także — z definicji — jest pominięte zarów
u Wszystkie te jednak „stany” stanowią odpowiedni zestaw cech porządku
treściowego, ale nie stanowią poznawczego ujęcia realnie istniejących bytów. Zresz
tą wyrażenia: „realnie” i „istniejący” są także w tej konwencji językowej odpo
wiednim uposażeniem jakościowo-treściowym. Oczywiście, dyskutuję w tym miej
scu z ujęciem fenomenologów.
12
Między myśleniem — jako dziedzictwem głównie pokartezjańskim — a po
znaniem zachodzi ta różnica, że myślenie jest różnorodną „operacją na sensach”
już uprzednio poznanych, podczas gdy poznanie jest swoistym, właśnie poznaw
czym (racja pierwotna!) stykiem z rzeczą. Poznanie obejmuje trzy sfery: rzeczznaczoną, znaki formalne (ujęte aspektowo sensy rzeczy) oraz znaki umowne, jakim
jest sam język. Szerzej na temat poznania piszę w pracy Ja — człowiek. Zarys
antropologii filozoficznej (Lublin 1974).
.** Na ten temat słusznie i wnikliwie uwagi przedstawił Kalinowski (Querelle
s. 113 nn.).
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no istnienie' przedmiotu — bytu, jak i istnienie własnego bytu — pod
miotu. Mając pominięte istnienie już w pierwszym akcie myślenia o za
wartości idei, później także nigdy z realnym istnieniem myśl się nie
zetknie. A jeśli nawet specjalny układ treści nazwie się „istnieniem” in
tencjonalnym czy realnym, będzie to tylko jakościowym uposażeniem
(treścią odpowiednio dobraną) myślowego „przedmiotu”. Oczywiście, tak
pojęty „byt” intencjonalny będzie odpowiednio przez naszą myśl skon
struowaną treścią rzeczy, o ile jest ona przez nas myślana, nie zaś o ile
ona isnieje „słabo” ,4. Pozory „stanów bytowych”' myślanych treści są
jedynie następstwem mechanizmu ludzkiego myślenia, pochodzącego od
poznania rzeczywistości.
Dlatego też na pozycjach filozofii świadomości nie można szukać
rozwiązań ostatecznych dla stanów realnie istniejących, skoro owo ist
nienie jest stamtąd, z natury rzeczy, przepędzone.
Zwróćmy zatem uwagę na inne alternatywne wyjaśnienie rzeczy
wistości i aktu poznania tudzież tego, co od poznania jest istotnie po
chodne i na aktach poznania zostało nabudowane35.
Norma prawna jest jakimś zdaniem: a) dotyczącym zasadniczo tego,
co winno być dokonane (lub nie dokonane) przez ludzkie postępowanie;
b) wyrażającym — jak każde zdanie — odpowiedni układ treści.
Gdy chodzi o zagadnienie pierwsze, to zwykle wiąże się tu sprawa
poznania bytu i powinności oraz „przejścia” od poznawczego stwierdze
nia bytu — tego, co jest — do tego, czego jeszcze nie ma, a co być po
winno realizowane przez akt ludzki. Od czasów Kanta,8 sprawa ta na
M
Bytowość intencjonalną, w tym ujęciu, cechują niesamodzielne momenty:
niesamoistności, pochodności, nieaktualności. Taki przedmiot, chociaż został zbu
dowany przez intencyjne akty świadomości, to jednak sam w sobie nie jest ni
czym, bo może być przedmiotem sądów prawdziwościowych, które są intersubiektywnie dostępne; może być skonkretyzowany u odbiorcy i konkretyzacja ta może
być zarówno poznawcza, jak i estetyczna. Wszystko to jest słuszne, z wyjątkiem
jakiejś „bytowości”, chociażby najsłabszej. Bytowość płynie jedynie z istnienia, a
to istnienie jest istnieniem wyłącznie podmiotu. „Istnienie przedmiotowe" to czysty
absurd.
*• Wyrażam się tutaj nieostro, ale wiadomo z kontekstu, że „akty poznania"
odnoszą się do -operacji psychicznopoznawczycH, o ile te są emanacją podmiotu,
stykającego się w procesie poznawczym z przedmiotem poznawczym. Można by
je nazwać „aktami intencyjnymi”.
*• Wcześniej — już w okresie scholastyki — zdawano sobie sprawę, w zagad
nieniu częściowo się nakładającym, że „a posse ad esse non valet illatio” — „od
stanów możliwych do realnych nie ma przejścia”. A właśnie treści poznawcze (sen
sy rzeczy) uniwersalne stanowiły owo „posse”, jako że każde uniwersalne poję
cie „stanowi tylko potencjalny stan (właśnie niedookreślony)” realnych treści rze
czy. Kant ze względów gnozeologicznych (formalny aprioryzm) negował możliwość
poznawczego ujęcia bytu w sobie.
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brała szczególnego wyrazu, gdy została zanegowana możliwość przejścia
od bytu (Sein) do powinności (sollen) i gdy obie dziedziny poczęto sobie
ostro przeciwstawiać.
Na gruncie poznania uniwersalizującego — takiego, jakim posługi
wał się Kant i większość filozofów tudzież różne nauki —* rzeczywiście
przejścia nie ma, jak nie ma przejścia logicznego od stanów możliwych
do stanów realnych: „a posse ad esse non valet illatio”. Inaczej ma się
sprawa jednak na gruncie poznania analogicznego i tramscendentalizującego, w którym nie odrywamy się od afirmowania realnego istnienia
bytu, ale przeciwnie, w sądach ujmujemy realne treści jako istniejące.
Układ treści „pod” aktualnym istnieniem może przedstawiać sobą nie
tylko aktualną, realną, statyczną rzeczywistość, ale rzeczywistość poten
cjalną, dynamiczną — równie realną jak dostrzegana i afifmowana jej
aktualność. I owa właśnie dynamiczna, potencjalna rzeczywistość nie jest
niczym innym jak wyrażonym w języku Kanta sollen, stanem mającym
nastać. Ów mający w odpowiednich warunkach nastać stań rzeczy jest
już intelektualnie dostrzeganą wartością, którą możemy wyrazić w zda
niu normatywnym, dotyczącym także rzeczywistości w jej dynamicz
nym aspekcie, odczytanym w poznaniu transcendentalizującym.
Zdanie natomiast normatywne wyrażające odpowiedni układ treści
nie różni się w swej funkcji przedstawiania od innych zdań i stanowi
specjalny, charakterystyczny dla tworów poznawczych stan bytowania,
zwany bytem intencjonalnym.
Co w bycie intencjonalnym jest specyficzne? Najogólniej odpowiada
jąc, dla bytu intencjonalnego szczególnie charakterystycznym jest ze
spolenie w jedno podmiotowo-bytowej i przedmiotowo-treściowej stro
ny. Jeśli bowiem w tworach naturalnych (tworach przyrody) treść real
na rzeczy formuje się „pod” aktualnym istnieniem, które konstytuuje
byt w samej realności, i zarazem formowana realna treść jest współ
mierna do swego aktualnego istnienia, to w bycie intencjonalnym zau
ważamy heterogeniczność, „obcość” treści w stosunku do istnienia, bę
dącego istnieniem samego podmiotu (ściślej: istnieniem „pochodnym”,
realnie jednak „podtrzymywanym”, bo ciągle emanowanym z podmiotu).
Popatrzmy nieco bliżej na to właśnie zagadnienie. Przede wszyst
kim zwrócić należy uwagę na to, że wszelkie byty intencjonalne są nabudowane na aktach poznawczych. Znaczy to, że zasadniczo bytem in
tencjonalnym jest sam akt poznawczy37, przedstawiający ujętą aspek87
Jak z kontekstu wynika, akt poznawczy (czyli akty intencyjne), o ile
p r z e d s t a w i a treść rzeczy. Nie można oddzielić „pustych aktów intencyjnych”
od treści rzeczy, bo nie istnieją jakieś „akty intencyjne” „puste”, jakieś „niebyty”,
na których „zawiesza się” tematy, treści, „byty”. To tylko u niektórych filozofów
takie opisy występują, powodując bardzo istotne szkody, gdyż nie ma tematów
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towo jakąś treść, oraz wszystko to, go od aktu poznania jest pochodne,
a więc najrozmaitsze twory kulturowe w najrozmaitszych dziedzinach
kultury 38. Aby jednak zrozumieć strukturę bytu intencjonalnego pocho
dzącego od poznania (twory kulturowe), wpierw trzeba sobie uświado
mić intencjonalność samego aktu poznania, ściślej: treści aktu poznaw
czego. W akcie poznawczym zauważamy stronę osobistą, podmiotową: to,
że jest to akt m ó j . To j a poznaję; jestem tego najbardziej pewny. Ja
jestem przytomny w przeżywanych poznawczo treściach. Mogę zatem
stwierdzić, że poznawane treści są jakby nanizane na „ja”. Skoro akty
te „j a” z siebie wypromieniowuje — one bytują poprzez „ja”. Inaczej
mówiąc, istnienie poznawanych treści jest istnieniem podmiotu pozna
jącego39. Nie precyzując tu bliżej (dla poznania analizowanego zagad
nienia nie jest to potrzebne w obecnej chwili) charakteru tego podmio
towego istnienia — oczywiście jest to istnienie wtórne, wypromieniowane, akcydentalne40 — trzeba ogólnie powiedzieć, że jest to realne istnie
nie samego podmiotu. Jest to mi zresztą oczywiście dane, skoro wiem,
że. to ja poznaję; skoro ja doskonalę się przez moje poznanie; skoro prze
żywam wysiłek procesu poznania; skoro raduję się z mojego zrozumienia
czegoś. Zanegowanie podmiotowego istnienia treści poznawczych byłoby
próbą zanegowania immanencji „ja” w tym wszystkim, co jest zwią
zane z życiem. Gdyby treści poznawane miały jakieś, chociażby ułom
ne,.„swoje” treściowe istnienie, to nie istniałaby tak wyraźna immanen
cja „ja” w aktach poznawczych; co więcej, trzeba by zawsze specjalnego
aktu poznania bytów intencjonalnych, które jako „stworzone” przeze
mnie istniałyby już dalej ode mnie oddzielone. To oczywiście jest nie
prawdą. A nade wszystko popadlibyśmy z miejsca w idealizm, gdyż po
jęcia byłyby dla siebie oddzielnym światem; światem idei, który trze
ba, znowu nie wiadomo jak, poznawać, by „dostać się” do samych treści.
Nowy bowiem akt poznania tylko by mnie oddalił od przedmiotu po
znania. (jakim jest moje pojęcie), bo skończyłby się nową produkcją no
wego bytu intencjonalnego — i tak w nieskończoność. To wszystko jest
oderwanych od aktu poznawczego, czyli od aktów intencyjnych budujących te
tematy.
,8 Por. na ten temat mój artykuł Intencjonalny charakter kultury. W:,Logos
i Ethos. Kraków 1971 s. 203-218.
39
Jak już wspominano, istnienie niepodmiotowe jest równoważne przyjęciu
istnienia czysto przedmiotowego, a to jest uwikłane w sprzeczności. Albo też
przyjmuje się wieloznaczność wyrażenia „istnienie”. I zazwyczaj ta właśnie do
myślnie przyjmowana wieloznaczność stawała się powodem nieporozumień w tej
materii.
40
Ale nie znaczy to, że sprowadza się bytowość intencjonalną do przeżyć
psychicznych! W tej materii całkowicie zgadzam się z tym, co napisał, Kalinowski
0Querelle s. 124-130).
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jednak nie do przyjęcia, a rozważane tu jedynie dlatego, że tak właśnie
w nurcie platonizmu i dzisiejszej fenomenologii akceptuje się byt in
tencjonalny z własnym istnieniem, co oczywiście jest zwyczajną ekwiwokacją.
Sprawą drugą w tej dziedzinie jest kwestia treści poznawczych. One
są również widoczne jako „nie-moje”. Treści poznawcze są nieustannie
„narzucane” od zewnątrz. Jak z jednej strony wiem, że to ja dokonuję
poznania, że proces poznania jest mój, przeze mnie wypromieniowany
i przeze mnie i we mnie istniejący, tak z drugiej strony wiem również, że
jestem „nieodpowiedzialny” za samą treść poznania, za układ cech uzy
skanego w poznaniu pojęcia. Treść pochodzi całkowicie od rzeczy na
wzór (daleki) filmu, na którym — jak na istniejącym podłożu — jest
utrwalona treść, będąca odbiciem rzeczy. Oczywiście różnica jest ta, że
odbita treść jest „narzucona” na elementach światłoczułych (chemicz
nych), podczas gdy w człowieku treść jest całkowicie „noszona” na ak
tach (istniejących) intelektu. Treści nie są dowolnie skonstruowane, lecz
całkowicie nabudowane przez rzecz poznawaną. W wyniku tego treść
poznawana jest „obca” w stosunku do podmiotu poznającego; jest w sta
nie nieustannego od zewnątrz „zaatakowania” podmiotu: „est in statu
obiectali”.
Zachodzi zatem dziwny twór bytowy, jedyny, stanowiący właśnie po
rządek bytowania „intencjonalny”, właśnie niepełny; „zmierzający do”;
„w akcie — atakowania — przez...”
Treści same przez siebie, przez swój układ nie istnieją41, ale istnie
ją przez akty intelektu, które są modyfikowane do wyrażenia układu
treści bytu poznawanego.
Zrozumienie takiego stanu rzeczy jest jedynie możliwe przez przy
jęcie takiej struktury bytowej, w której istnienie i treść (istota) nie są
tym samym, lecz czymś różnym. Byt intencjonalny jest takim właśnie
bytem, w którym istnienie jest realnym istnieniem podmiotu, a treść
(istota) jest obca; jest treścią aspektowo tożsamą z treścią samej rze
czy. Wszystko, co stanowi treść bytu intencjonalnego, jest radykalnie
obce w stosunku do istniejącego podłoża tej treści.
W samej jednak treści (istocie) nie ma i nie może być zawartego
aktu istnienia, chyba że wyrażamy się metonimicznie, a więc wie
loznacznie.
Gdy chodzi o „budowę” intencjonalnej treści, to przy poznaniu typu
uniwersalizującego treść ta jest potencjalna, a przez to niedookreślona,
41
Gdyby „istniały” treści przez to, że są treściami — istniałoby przejście
„a posse ad esse” i wystarczyłoby o czymś pomyśleć, by to było już zrealizowane.
Albo też radykalnie różnie od danych zdroworozsądkowych pojmujemy rzeczy
wistość!
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aspektowo tożsama z treścią samej rzeczy (w momentach selektywnie
ujętych) i ma charakter znakowy (a więc można ją rozpatrywać w niej
samej, jak jest zbudowana, oraz jako przedstawiającą aspektowo tożsamą
treść poznanego przedmiotu). Na ten temat wiele ciekawych i traf
nych analiz przeprowadzili fenomenologowie; szczególnie zaś R.
Ingarden, którego analizy sposobu budowy treści i sposobu reprezento
wania treści realnego przedmiotu uchodzą za epokowe. Trudno jednak
zgodzić się z Ingardenem z jego twierdzeniem o „bytowaniu” intencjo
nalnym, gdyż ta sprawa jest kontynuacją błędnej drogi platońskiej.
Gdy chodzi o normę prawną i jej bytowy status,- to należy odróżnić
normę prawa naturalnego od normy prawa pozytywnego. Pierwsza jest
sformułowana w języku analogicznym, transcendentalizującym, druga
zaś w języku uniwersalizującym42. Analogiczny język, będący wyrazem
transcendentalizującego poznania, inaczej przedstawia treści poznawane,
aniżeli to dokonuje się w języku uniwersalizującym, gdyż treści w nim
wyrażane nie są abstrakcyjne, a więc potencjalne, ale jedynie „mętny
mi”, niewyraźnymi, wszakże aktualnymi ujęciami realnego bytu. Mieli
to chyba na uwadze teoretycy analogii w średniowieczu i okresie rene
sansu, gdy twierdzili, że transcendentalno-analogiczne pojęcia octu confuse43 przedstawiają rzecz. W poznaniu bowiem transcendentalno-analogicznym posiadamy nieustannie kontakt z poznawaną rzeczywistością
konkretnie istniejącą i nie dokonuje się abstrakcyjne przedstawianie treś
ci rzeczy, ale afirmowanie jej istnienia aktualizującego konkretną treść,
dla nas zazwyczaj niewyraźnie występującą. Gdy bowiem posługuję się
wyrażeniem „byt”, „dobro” itd., to chodzi mi o zrozumienie rzeczy ze
względu na jej istnienie i na jej — jako istniejącą — konkretną pożądalność, powodującą rozpoczęcie procesu decyzji. Prawo zatem natu
ralne, wyrażane w sądzie (później uzasadnionym!) „czyń dobro”, nie
przedstawia jakiejś ogólnie Jednoznacznej treści, która byłaby określo
nym bytem intencjonalnym takiego typu jak zdanie będące normą praw
ną prawa pozytywnego, wyrażone w sądzie stanowiącym rezultat pozna
nia uniwensalizującego, abstrakcyjnego, jednoznacznego. Takie zdanie
jest właśnie typowym znakiem bytu intencjonalnego, zapodmiotowanego
(i istniejącego przez) w umyśle prawodawcy, o ile ten, mając na wzglę
dzie dobro wspólne, ujmuje aspektowo odpowiedni układ rzeczy (lub
konstruuje ten treściowy układ w oparciu o selektywne poznanie poję
ciowe!) przyporządkowując je do realizowania w społeczności.
a Mając na względzie owo istotne rozróżnienie języka uniwersalizującego i
transcendentalizującego, widziałbym uzupełnienie cennych i trafnych analiz, jakie
przeprowadził Kalinowski w Querelle de la science normative.
43 . Szerzej na ten temat: Teoria analogii bytu. Lublin 1959 cz. II.
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Norma zatem prawna prawa pozytywnego jest bytem intencjonalnym
(w porządku poznania praktycznego) i jako taka — podobnie jak byty
intencjonalne — jest i bywa przedmiotem specjalnych'studiów, jak o tym
szerzej i wnikliwie pisze Kalinowski44.
Istotnym jednak momentem jest odróżnienie normy prawnej prawa
pozytywnego od normy prawa naturalnego, ze względu na inny cha
rakter poznania ludzkiego. Człowiek w różny sposób dokonując pozna
nia — przedstawia (niekiedy konstruuje) inaczej treść norm prawa na
turalnego i pozytywnego. Treść normy prawa naturalnego jest mi ciąg
le narzucana w kontakcie poznawczym z realnie istniejącym bytem; prze
de wszystkim bytem osobą. Treść natomiast normy prawa. pozytywne
go jest mi znana przez promulgację tego prawa. Promulgacja jednak
nie byłaby możliwa, gdyby bytowość intencjonalna nie przedstawiała
treści aspektowo tożsamych z treścią bytu.

B. ASPEKT HISTORYCZNY

Sformułowanie Ulpiana, prawnika rzymskiego z okresu cesarstwa,
dotyczące prawa naturalnego stało się klasyczne, a nawet zostało ponie
kąd zsakralizowane przez umieszczenie na początku D. Iustiniani sacratissimi principis institutiones. Lib. II tit. II. Proem. de iure naturali gen
tium et civili: „ I u s n a t u r a l e e s t q u o d n a t u r a o m n i a a n i m a l i a d o c u i t : nam ius istud non humani generis proprium, sed
omnium animalium (quae in coelo) quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque communev est. Hinc descendit maris atque feminae
coniunctio, quam nos matrimonium appellamus; hinc liberorum procreatio, hinc educatio: vidimus enim caetera animalia, feras e'taim, istius
iuris peritia censeri”.
Owo. jednak sformułowanie było już rezultatem określonej postawy
filozoficznej. Okazuje się bowiem, że mamy do czynienia nie tyle z
koncepcją prawa naturalnego, ile z różnymi kierunkami filozoficznymi
apelującymi do różnie pojmowanej „natury” 45 jako ostatecznego racjo44 W cytowanej pracy bierze on pod uwagę przede wszystkim normę prawną
prawa pozytywnego.
45
Samo wyrażenie‘„prawo naturalne” jest tak wieloznaczne, że odszyfrowanie
odpowiedniego sensu może się dokonać zasadniczo w perspektywie historycznej,
gdy zwrócimy uwagę na teorie rozmaitych myślicieli. Okazuje się bowiem, ż!e w
związku z różną koncepcją „natury”, różnie można pojmować „prawo naturalne”.
A znaczeń wyrażenia „natura” jest około dwadzieścia, jak to ustalił Ph. Delhaye
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nalnego źródła, skąd wszelkie prawo pochodzi. I chociaż niekiedy wy
stępuje nawet jednobrzmiący tekst, określający charakter prawa natu
ralnego, to jednak rozumienie tej definicji bywa u różnych autorów za
sadniczo różne, zależnie od naczelnej koncepcji filozoficznego systemu,
jak to ma miejsce w wypadku tej samej definicji u Augustyna i Toma
sza z Akwinu.
Najogólniej można przyjąć c z t e r y (nie licząc pokrewnych ujęć
idealistów germańskich) rozpowszechnione w historii do XX wieku kon
cepcje prawa naturalnego46. Jedna z tych koncepcji — Tomaszowa teowe wstępie pracy Permanenc du droit naturelle (Louvain 1967 s. 21). W zależ
ności bowiem od tego, czy na „naturę” patrzymy jako na jakiś (wewnętrzny lub
zewnętrzny) czynnik rzeczy, czy jako na samą rzecz-przedmiot, jawią się różne
znaczenia słowa „natura”.
I „natura” jako czynnik rzeczy bywa np.:
1. tym, czym rzecz staje się — natura historyczna;
2. od zewnątrz ostatecznie tworzącym czynnikiem jest Bóg,
3. lub nieostatecznym jest inna natura rodząca.
Z czynników wewnętrznych należy wymienić:
4. istotę rzeczy, czyli to, co zwykło się nazywać ściśle „naturą”, będącą źródłem
działania.
5. Niekiedy naturą nazywano wewnętrzny składnik rzeczy: materię
6. lub formę,
7. bądź ich zespolenie. Zespolona materia i forma jest
8. bytem samym w sobie lub
9. substancją.
„Naturą” posługiwano się na oznaczenie jakichś rzeczy-przedmiotów, np. kos
mosu, człowieka, Boga. Zatem:
10. niekiedy natura to tyle co kosmos
11. lub zespół bytów stworzonych,
12. lub to, co może być stworzone;
13. albo jakaś natura materialna
14. lub przedmiot nauk przyrodniczych,
15. a nawet to wszystko, co jest poznawalne zmysłowo.
16. Boga też nazywano Naturą, o ile przeciwstawiano Go porządkowi łaski.
17. A w człowieku naturą nazywano to, co pochodzi z instynktu,
18. chociaż bywały wypadki, że naturą było to, co płynie z rozumu i refleksji.
19. A bywało i tak, że „naturą” desygnowano szczególny charakter człowieka i jego
osobisty sposób reagowania.
Tego rodzaju znaczenia formowały się na kanwie różnych szkół filozoficznych
u rozmaitych autorów, z których tylko część będzie tu przedstawiona.
46
Nie zamierzam tu przedstawić współczesnych tendencji z zakresu teorii pra
wa naturalnego. Są one w dużej mierze mocniejszym wyakcentowaniem niektórych
stron teorii już znanych. Polemikę z niektórymi współczesnymi ujęciami prawa na
turalnego przeprowadzają Opałek i Wróblewski (jw. s. 28), dokonując przy tym
swoistej ich systematyzacji na 1. dynamiczną teorię prawa natury J. Wilda, 2. filozoficzno-amtropologiczną F. S. C. Norttropa, 3. eunomię C. L. Fullera, 4. psycholo
giczną teorię prawa natury E. Cohna.
Przy tym autorzy nie zajmują się tymi ujęciami prawa naturalnego, które
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ria analogicznego prawa naturalnego — stanie się przedmiotem specjal
nej analizy w końcowej części pracy, gdyż wymaga ona nowego na
świetlenia i skonfrontowania zarówno z teorią bytu ogólnego, jak i oso
bowego bytu ludzkiego47.
Pierwsza koncepcja prawa naturalnego jest starogrecką i rzymską
koncepcją prawa kosmiczno-teologicznego48.
Druga, psyohologiczno-teologiczma koncepcja prawa, swój początek
wzięła w spekulacjach Platona, a sformułowanie u św. Augustyna; peł
ny zaś wyraz znalazła w średniowieczu franciszkańskim i renesansie je
zuickim 49.
Trzecia, koncepcja prawa naturalnego „szkoły prawa naturalnego”, ma
swe epistemologiczne podłoże w racjonalistycznej teorii poznania, zapo
czątkowanej przez epokę Descartes’a50. Jej też dalszym przekształce
niem są spekulacje idealistów germańskich, a także te teorie, które zro
dziły się w wyniku starć między zwolennikami prawa naturalnego i szko
ły historycznej. Albowiem myśliciele natchnieni przez szkołę historycz
ną i pozytywizm, zwalczając koncepcje prawa naturalnego, stawali nie
kiedy na pozycjach inaczej nazwanych zwolenników prawa naturalnego.
Jest też rzeczą znamienną, że niektóre teorie głoszące inne niż naturalne
wiążą się z koncepcją Absolutu: „Wyłączamy świadomie całą grupę teorii prawa
naturalnego, które wywodzą normy prawa sprawiedliwego z aktów »pośrednich
lub bezpośrednich« jakiejś istoty wyższej [...] Podstawowa problematyka metodo
logiczna nie uległa zmianie z punktu widzenia założeń krytyki, na jakich opiera
my się w naszej pracy. Jest ona szeroko znana w związku z krytyką religijnego
światopoglądu [...]” Ujęcia dynamiczne, czy filozoficzno-antropologiczne, nie wyklu
czają problemu Boga, ale akcentują jedynie niektóre aspekty w wyjaśnianiu świa
ta i zjawiska prawa.
47
Stoję tu na stanowisku ściśle filozoficznym, a nie teologicznym, w rozumie
niu teologii jako interpretacji danych objawienia.
4* Jak słusznie zwrócił uwagę W. Jaeger (Die Theologie der frühen griechi
schen Denker. Stuttgart 1953 s. 11 nn.), filozofia starożytna jest swoistą racjonali
zacją mitologii; jest ewolucją od THESEI THEOI do PHYSEI THEOS. Można to
łatwo zauważyć na przykładzie teorii prawa naturalnego, które w świecie staro
żytnym zyskało swoje zwieńczenie w stoicyzmie i stoickich koncepcjach prawa
naturalnego.
4* O stworzeniu tej grupy koncepcji prawa naturalnego decyduje esencjalna
koncepcja bytu, będąca zasadniczo wspólnym dziedzictwem wymienionych tu ośrod
ków. Nadto z taką koncepcją rzeczywistości wiąże się nierozdzielnie koncepcja po
znania uniwersalizującego raczej niż transcendentalizującego. Poznanie ludzkie, w
uniwersalizującym aspekcie, wyczerpuje się w materiale pojęciowym: a specie
śpecialissima ad genus generalissimum. Szczytowe sformułowanie tendencja esencjalistyczna zyskała u Dunsa Szkota i Suareza.
!t Sam Kartezjusz był zasadniczo katalizatorem tego stanowiska i jego naj
dobitniejszym wyrazicielem; tendencje te jednak występowały już we wcześniej
szym okresie, i to na różnych polach kultury.
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źródła prawa — jak np. teoria umowy społecznej, teoria psychologizmu
prawnego — w niektórych aspektach włączają się w szeroki nurt teorii
prawa naturalnego51.
Krótki przegląd historyczny wielorako rozumianej tendencji prawa
naturalnego wyostrzy samą problematykę ostatecznych źródeł prawa i
ostatecznych podstaw ich mocy obowiązującej. Źródła te zdają się być
umiejscowione albo w r a c j o n a l n y c h , albo w i r r a c j o n a l n y c h
stronach bytu ludzkiego. I właśnie różnie sformułowane i różnie pojmo
wane definicje prawa naturalnego są chyba próbami szukania ostatecz
nych źródeł prawa i ich mocy wiążącej w r a c j o n a l n e j sferze by
tów.
Zarysowany tu przegląd koncepcji nie stanowi systematycznego, hi
storycznego wykładu, lecz jedynie służy jako naświetlenie z różnych
stron samego faktu i charakteru tzw. prawa naturalnego. To, że naświe
tlenie dokonało się w historii, nie przekreśla treściowej zawartości tych
sformułowań. O nie właśnie chodzi. Różnorakie bowiem sformułowania
świadczą nie tylko o bogactwie problematyki, ale także stanowią właś
ciwe tło dla sformułowania — moim zdaniem — podstawowego rozu
mienia prawa naturalnego jako prawa analogicznego, które każdy czło
wiek (jako byt osobowy) jest zdolny intelektualnie ujrzeć jako normę
obiektywną, w oparciu o którą sam się zdeterminuje do działania mo
ralnego. Moralna bowiem strona — jak jeszcze będzie o tym mowa —
ludzkiego postępowania implikuje koniecznościowo właściwie rozumiane
prawo naturalne.

1. KOSMOLOGICZNO-TEOLOGICZNE UJĘCIE PRAWA NATURALNEGO

PRZEDŚWIT GRECKI I ŚWIATA STAROŻYTNEGO

S t a r o ż y t n o ś ć g r e c k a , podobnie jak w innych dziedzinach,
również w koncepcji prawa naturalnego znajduje się u samych podstaw
zachodnioeuropejskiej kultury. Poglądy dotyczące prawa naturalnego,
podobnie jak cała filozofia, wiążą się z racjonalistyczną mitologią i prze
chodzeniem od tzw. THESEI THEOI do PHYSEI THEOS, czyli odrywa
51 Lepsze rozumienie teorii odmiennych od szkoły prawa naturalnego domaga
się uwzględnienia samych koncepcji prawa naturalnego, i w tym sensie na kanwie
koncepcji prawa naturalnego nabudowane są różnorodne, odmienne koncepcje filo
zofii prawa. Z tego też tytułu zostały uwzględnione koncepcje filozofów idealistycz
nych germańskich oraz przedstawicieli pozytywizmu.
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niem się od mitologicznego wyjaśnienia świata, ale równocześnie panteizowaniem świata si.
W starożytnej Grecji53 występowały trzy terminy na oddanie pojęcia
sprawiedliwości: THEMIS, DIKE, NOMOS. Dwa pierwsze pojęcia, pier
wotnie oznaczały bóstwa, z tym że Themis była bóstwem starszym, jesz
cze przedolimpijskim; była uznawana za córkę Gai i Uranosa, ale w
okresie walki stanęła po stronie młodszych bóstw olimpijskich i weszła
do ich grona jako najpierw piastunka, a potem druga, obok Hery, żona
Zeusa. Themis była strażniczką ładu na Olimpie, a nadto miała wyty
czać porządek dla bogów i ludzi, nawet dla kosmosu, czuwająę, by prze
znaczenie się wypełniło. Dla bogów ogłasza rady, a dla ludzi przez
wyrocznie udziela wskazówek wiążących dla postępowania.
Drugie bóstwo, bogini Dike, córka Themis i Zeusa, a siostra Eirene,
Eunomii i Tyche, opiekuje się głównie ludźmi zrzeszonymi w polis. Z
biegiem czasu rola Dike rośnie, a idzie w zapomnienie rola Themis. Dike,
stróżka prawa Zeusa, sama stanowi prawa, czuwa nad ich wykonaniem,
a szczególnie wymierza sprawiedliwość za postępowanie. W stosunku do
Themis Dike wyraża większe zainteresowanie dolą ludzką. Themis jest
prawdopodobnie odzwierciedleniem starych stosunków opartych na wię
zach krwi i władzy naczelnika rodu. Dlatego też prawa wydawane przez
królów były nazywane „themis” i miały charakter sakralny. Sakralność
jest cechą charakterystyczną praw królewskich i tych wszystkich, które
są uznane za wyraz woli bóstwa. Nomos jest prawem opierającym się
zasadniczo na autorytecie związku społecznego.
W społeczeństwie ateńskim urządzonym przez Solona zasadniczą rolę
ma boskie prawo dike oraz nomos, prawo ustanowione-wprawdzie przez
człowieka, ale mające być jakby wcieleniem Dike.
Rola dike jako prawa kosmosu pojawią się wraz z teoretyczną filozo
fią grecką u Anaksymandra z Miletu. Cały kosmos, według .niego, jest
urządzony według prawideł rozumu matematycznego; istnieje więc w
kosmosie „symetria i „analogia”, gdyż różne części kosmosu proporcjo
nalnie równo podzieliły między siebie bytowość, wiecznie wyłaniającą się
z APEIRONU — prabytu. W porządku kosmosu jest zawarta i jakby
zaklQta myśl — logos. A gdy nawet niektóre części natury wzięły wię
cej „bytowości” kosmosu, to i tak w obliczu wiecznej przemiany i
Wielkiego Roku Kosmicznego wszystkie one muszą sobie oddać wza5!

Por. przyp. 48.
Wiadomości na temat poglądów starożytnych są zawarte w monografiach
na temat dziejów myśli filozoficznej, zwłaszcza w: U e b e r w e g , H e i n z e . Grun
driss der Geschichte der Philosophie. 14. Aufl. Bazel 1957; A. K r o k i e w i c z .
Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona). Warszawa 1971; E. J a r r a . Historia
filozofii prawa. Warszawa 1923.
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jemnie to, czego w swej „zachłanności” wzięły za wiele. W tym rozumie
niu, Dike, będąca wcieleniem wiecznej przemiany, jest zarazem wciele
niem kosmicznej sprawiedliwości,: czuwającej, by byty proporcjonalnie
jednakowo czerpały czy też uczestniczyły w pra-bytowości boskiego
Apeironuy który sam z siebie jest wprawdzie jeszcze niesamoświadomym, zawsze jednak kosmicznym logosem.
Koncepcja logicznego kosmosu, jako PRAWA najwyższego dającego
sens zmiennym, ciągle płynnym elementom świata, będącym w nieustan
nej ze sobą wojnie, występuje u Heraklita z Efezu. Prawo — to, które
jest samoświadomym bóstwem kosmicznym — dostrzec można nie w
zwyczajnym poznaniu abstrakcyjnym czy też empirycznym, ale w spec
jalnym rodzaju poznania, jakie np. mamy wówczas, gdy zdobywamy się
we własnym sumieniu na odpowiednie decyzje. Poznanie to nazwał Hera'klit PHRONEIN, a więc swoiste poznanie sakralne; zrodzone z bólu,
poznanie głębsze, będące głębszą intuicją w dane, ciągle zmienne zjawi
ska. Boski LOGOS (prawo) wszystko przenika i jest usymbolizowane
przez ogień wszystko trawiący. Prawo-logos jest zarazem prawem kos
mosu, jak i prawem objawiającym się we wnętrzu każdego człowieka.
Prawu temu należy być posłusznym, bo onó rządzi i wnętrzem człowie
ka, i społeczeństwami, jak i wreszcie całym kosmosem. W kosmosie i w
człowieku dokonuje się nieustannie walka i wewnętrzne napięcie; ale
też w tym wszystkim można odczytać wyższy sens prawa — jak w
drganiu lutni słyszy się melodię.
Zwykło się wskazywać w historii filozofii greckiej na Anaksagorasa
i Empedoklesa jako na dwóch myślicieli podkreślających rolę prawa.
Anaksagoras widział prawo we współrozciągłym do wszechmieszaniny
jakościowej elementów (KRASIS) d u c h u , który kieruje biegiem świa
ta, który ten sam jest w kosmosie co i w człowieku, bo jest niepodzie
lny.
Według Empedoklesa istnieje jedno prawo kosmiczne obejmujące
zwierzęta i ludzi, bo dusza ludzka przechodzi, według przekonania wy
znawanego przez orfizm, różne stadia wcieleń. Prawo to nie jest dziełem
boskim, ale bogowie mają stać na straży tego prawa. Dobro i prawda
są czymś powszechnym i nie trzeba się ich uczyć, a właśnie prawo jest
wyrazem i dobra, i prawdy.
Trudno coś bardziej szczegółowego o koncepcji prawa powiedzieć na
tle doksograficznych zapisów, gdyż zapisy te zachowały się tylko we
fragmentach i mogą podlegać różnej interpretacji.
Ogólnie jednak mówiąc, starożytna Grecja i Rzym żywiły przeko
nania o boskim — co gwarantowało „naturalność” — pochodzeniu
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praw54. W Digestach jest wyrażony pogląd, iż wszelkie prawa są wy
nalazkiem i darem bogów. Platon w Prawach (I 624) wzmiankuje, że
w Knossos panował Minos, który co 9 lat naradzał się z Zeusem. Wergiliusz w Eneidzie (VIII 321) pisze: „Is [Iovis] genus indocile ac dispersum altis composuit, legesque dedit”. Cycero55 zaś: „Lex vera atque’princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta summi Iovis”.
Przekonanie wszakże Cycerona — jako stoika — że tylko rozum Boga
najwyższego jest źródłem prawa, jest już zwieńczeniem myśli o racjo
nalizacji mitologii i ostatecznym przejściem z THESEI THEOI do PHYSEI THEOS. Wiąże się to jednak ściśle z filozofią.
Podobnie jak Grecy, tak i starożytne ludy o wysoko zorganizowanym
społeczeństwie uważały swych boskich założycieli zarazem za pierw
szych prawodawców. Znane są podania, czy też przeświadczenia, o bez
pośrednio boskim pochodzeniu odpowiednich praw. I tak w starożytnej
Babilonii w kodeksie Hammurabiego na początku mamy podaną infor
mację, że to znakomite państwo założyli sami bogowie i oni powołali na
tron Hammurabiego. Ten z kolei przyjął od Marduka (boga rodziny kró
lewskiej, a przez to i boga odtąd najwyższego w państwie) prawa, które
ogłasza ludowi jako „kodeks Hammurabiego”.
W Starym Testamencie mamy również podanie o interwencji Boga
na górze Synaj przy ustanawianiu prawa. W Księdze Wyjścia (rozdz. 20)
54 Jak słusznie zauważa W. Jaeger (Paideia. Przeł. M. Plezia. T. X. Warszawa
1962 s. 177), „trudno byłoby wyznaczyć w historii linię, od której zaczyna się my
ślenie racjonalne: przebiegałaby ona zapewne już przez epos homerycki, ale prze
mieszanie elementów racjonalnych z tzw. mitycznym myśleniem sięga tam tak
głęboko, że ich rozgraniczenie w ogóle chyba nie jest możliwe [...] Jońska filozofia
przyrody nawiązuje bezpośrednio do eposu”. Ale nie tylko u jończyków znać związ
ki z wierzeniami mitycznymi, spotykamy się z nimi także u Platona i Arystotelesa.
„Najprawdziwszą mitologię spotykamy jeszcze w podstawowych koncepcjach filo
zoficznych Platona i Arystotelesa, jak w platońskim micie o duszach albo w Ary
stotelesowej nauce o miłości rzeczy ku nieruchomemu pierwiastkowi wprawiające
mu w ruch cały świat” (tamże). Filozoficzna refleksja nie mogła, zresztą powstać
i rozwijać się niezależnie od innych dziedzin literatury, od polityki i konkretnego
życia, najpierw w wioskach, a potem w „polis”.
Powszechnie uważa się, że punktem wyjścia dla myśli filozoficznej i nauko
wej jest odkrycie tzw. „natury” czyli „PHYSIS”. I chociaż owa PHYSIS była
pierwotnie związana z całością, z pytaniem o początek wszechrzeczy — bo w grec
kim pojęciu „physis” zarówno pytanie o początek wszechrzeczy, które każe wyjść
poza zakres spraw danych nam w doświadczeniu zmysłowym, jak i próba ogar
nięcia tego wszystkiego, co z tego praźródła powstało i obecnie istnieje (ta onta)
za pomocą zbierania konkretnych danych doświadczenia (historie) tworzą jeszcze
niepodzielną całość — to jednak samo pojawienie się koncepcji natury wyrasta z
przeżyć społeczno-prawnych. I to właśnie zagadnienie przedstawił wnikliwie Straufes
(jw.).
86 De Legibus 11. 4.
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jest opisane, że z ust Boga pochodzi nie tylko Dekalog, ale także prawo
cywilne i karne (rozdz. 21) oraz prawo rzeczowe, rodzinne i moralne
(rozdz. 22-23).
W starożytnym Egipcie istniało przekonanie, że prawo nadał sam
bóg Toth; według zaś wierzeń peruwiańskich Inków prawa pochodzą
od boga Inka. Hinduską księgę praw Manu rozpoczyna modlitewny wstęp
o prawa do Boga, od którego wszystkie prawa pochodzą. Według wie
rzeń islamu Koran, zawierający także przepisy prawne, jest dziełem
wprawdzie Mahometa, ale działającego pod natchnieniem Allacha.
Wierzenia, miity, przekonania przekazane nam od starożytności wią
żą się z koncepcją prawa naturalnego, tak jak mitologia wiąże się z
filozofią, która, w wypadku klasycznej Grecji, była w dużej mierze ra
cjonalizacją wierzeń religijnych. I dlatego trudno w tych przekonaniach
upatrywać jakiejś odrębnej koncepcji pochodzenia prawa, jak to czynią
niektórzy teoretycy prawa *•, wyróżniając specjalną teorię „boskiej in
gerencji”. Jeśli bowiem teoria „boskiej ingerencji”- gdzieś istnieje — to
tylko w systemach wierzeniowych, np. w Kościele katolickim, który
uznaje „prawo” Ewangelii za boskie prawo Jezusa Chrystusa. Wszelkie
natomiast pierwotne przekonania o interwencji bogów przy zakładaniu
miast i państw można uznać za przedświt koncepcji prawa naturalnego.

KLASYCZNE POGLĄDY FILOZOFICZNE

Poglądy Platona, Arystotelesa i stoików stały się podstawową bazą
dla rozumienia nie tylko kosmiczno-teologicanego prawa naturalnego,
ale także innych ujęć tego zagadnienia, zwłaszcza zaś tendencji ciągle
żywych w kulturze chrześcijańskiej; ale nie tylko w niej. Bogactwo bo
wiem myśli klasyków ciągle jeszcze waży nawet w dzisiejszych kon
cepcjach prawa i państwa.
a) Stanowisko Platona
Platona koncepcja prawa jest łatwa do ujęcia, gdy chodzi o te mo
menty, które Platon sam nauczał o prawie. Gdy jednak zwróci się uwa
gę na wpływ teorii Platona na późniejszą, chrześcijańską koncepcję pra
wa naturalnego, to sprawa nie wydaje się tak łatwa, gdyż Platon na kon
cepcję prawa naturalnego — takiego, jakie zostało uznane w myśli
chrześcijańskiej — wywarł wpływ nie przez swoją teorię prawa, jaką
“ Np. J a r r a . Ogólna teoria prawa s. 153.
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nam przekazał w Rzeczypospolitej, Polityku i Prawach, ale przez swoją
teorię idei.
Sama koncepcja prawa u Platona nie jest specjalnie ciekawa; jest
ona związana z koncepcją człowieka i państwa i przyporządkowana jed
nej z głównych myśli Platona, mianowicie w y c h o w a n i u człowieka.
„Nie inaczej ma się sprawa z problemem sprawiedliwości, który sta
nowi wstęp do całości rozważań i z którego następnie rozwija się dalszy
ciąg dzieła. Cóż to za niewyczerpany temat dla teoretyka .prawa, nie tyl
ko w naszych czasach, ale i w dobie Platona, która pierwsza wydała po
równawczą naukę o państwie. Ale i tu nie ma mowy o realnych sto
sunkach prawnych, a- analiza problemu: co nazywamy sprawiedliwością?
— kończy się wykładem nauki o »częściach duszy«. Ostatecznie bowiem
Platońskie Państwo dotyczy duszy człowieka. To, co czytamy w nim
o samym państwie i jego strukturze, tzw. organiczną koncepcję pań
stwa, w której nieraz chciano dopatrywać się właściwego jądra platoń
skiej Politei, służy tylko za »powiększone odbicie« duszy ludzkiej i jej
wewnętrznej struktury. Ale i do zagadnienia duszy Platon podchodzi
w zasadzie nie z teoretycznego, lecz z praktycznego punktu widzenia,
mianowicie jako wychowawca dusz [...] Istotną treścią państwa jest wy
chowanie” 57.
Wychowanie obywatela tym bardziej było potrzebne w oczach Pla
tona, że był on świadkiem powolnego upadku społeczeństwa ateńskiego,
dlatego potrzeba było wszechstronnej reformy, którą on, Platon, propo
nuje w swym dziele. „Platon doszedł mianowicie do tragicznego prze
konania, że prawo i ustrój są także formami, które tak długo posiadają
wartość, jak długo w narodzie jest pewna treść moralna, której one
strzegą i której one pomagają przetrwać” S8. Na tym tle zagadnienie pra
wa, a przez prawo Platon zasadniczo rozumiał ustawę prawną, nie jest
ani specjalnie cidkawe, ani warte głębszego rozstrząsania. Bo nie w
oparciu o prawo, lecz w oparciu o cnotę sprawiedliwości i wzajemny sto
sunek do siebie trzech dusz oraz, ich odbicie w państwie, trzech stanów
widział Platon istotne momenty sprawiedliwości i zgodności z naturą.
„Sprawiedliwość w państwie widzi on mianowice w tym, by każdy czło
nek społeczeństwa wypełniał w sposób możliwie jak najdoskonalszy swo
je określone funkcje. Rządcy, strażnicy i pracownicy mają swoje wy-*raźnie wyznaczone zadania, a jeśli każdy z tych trzech stanów będzie,
ile mu tylko sił starczy, dbał o wypełnienie swojej funkcji, to państwo
powstałe z ich współdziałania będzie najdoskonalszym, jakie można so
bie wyobrazić. Każdy z trzech stanów posiada charakterystyczną dlań
17 W. Ja eg er. Paideia. Przeł. M. Plezia. T. 2. Warszawa 1964 s. 247.
“ Tamże s. 287.
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cnotę: rządcy winni być mądrzy, wojownicy mężni [...] Trzecia cnota,
którą jest roztropne panowanie nad sobą (SOPHROSYNE), nie jest co
prawda w podobnym stopniu związana ze stanem trzecim, posiada dlań
jednak wyjątkowe znaczenie. Na niej opiera się zgoda klas wynikająca
stąd, że ci, którzy z natury swej są gorsi, podporządkują się dobrowolnie
lepszym. Powtinny one cechować zarówno rządzących, jak i rządzonych,
ale ona właśnie stawia największe wymagania temu stanowi, od którego
oczekuje się posłuszeństwa (...) Sprawiedliwość jest funkęją tego, w ja
kim stopniu każdy stan społeczny realizuje w swoim postępowaniu właś
ciwą mu cnotę i jak dalece wypełnia przypadające jej zadania” 5®. „Upra
wiać sprawiedliwość — czy to nie jest ustanowić zgodne z naturą sto
sunki wzajemne elementów duszy” 60.
W koncepcji prawa naturalnego, którą potem przyjmuje się w kręgu
rzymskim, a szczególnie chrześcijańskim, specjalną rolę pełni platońska
teoria idei. Idee dla Platona były konieczriym, stałym, ogólnym przed
miotem ludzkiego pojęciowego poznania. Na drodze epistemicznej ujaw
niały się one jako sensy wyrażeń ogólnych i treść poznania definicyjne
go. Platon, stojąc na stanowisku absolutnej wartości naszego intelektual
nego poznania, mógł taki typ poznania uznać za wartościowy jedynie pod
warunkiem przyjęcia realnego bytowania przedmiotu intelektualnego po
znania. Jeśli poznanie intelektualne pojęciowe ma wartość prawdy, to
„są” idee ogólne, jako przedmioty „realne” tego właśnie intelektualnego
poznania.
Cała teoria idei należy już do metafizyki Platona. Idee ogólne sta
nowią rzeczywistość samą w sobie, rzeczywistość naprawdę rzeczy
wistą. Zmienna zaś rzeczywistość ziemska partycypuje tylko w niezmien
nych treściach idei samych w sobie. Wszelkie zatem treści świata zmien
nego same z siebie nie mają wartości, bo są tylko odbiciem prawdzi•wych wartości, jakie same w sobie zawarte są w platońskim „świecie
idei” «.
Gdzie są owe idee? Tego pytania Platon nie stawiał. Zresztą
z punktu widzenia teorii poznania i nauki platońskiej nie miało ono
wartości. Idee te „są” przedmiotem naszego intelektualnego poznania i
to jest najważniejsze. Można o nich tworzyć mity-bajfei i mówić, że są
one w „pleromie”, czyli świecie doskonałym — „w wieczności Natury”
— gdzie odwiecznie żyjące dusze kontemplują te idee; sprawy te jednak
niie są w systemie platońskim traktowane zbyt poważnie, a przynajmniej
«• Tamże s. 288-289.
•o P l a t o n . Państwo (przeł. W. Witwicki) IV 444 d.
•i Por. J. W i l d . Platos Modern Ennemies and the Theöry of Natural Law.
Chicago 1953.
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nie są tak ważne jak teoria poznania i nauki, jak metafizyka. Te sprawy,
jak wszelkie sprawy dotyczące świata zmiennego, są zasadniczo przed
miotem doksalnego, a więc mniej wartościowego poznania.
Platońska koncepcja idei stała się później wzorem dla pojęcia lex
aetema jako układu boskich idei. Dokonało się to zasadniczo u Augusty
na, ale za pośrednictwem logosu Plotyna. W międzyczasie jednak poja
wiła się stoicka koncepcja prawa naturalnego, która wywarła swój za
sadniczy wpływ na umysły rzymskie, oraz koncepcja Arystotelesa.

b) Ujęcie Arystotelesa
U Arystotelesa znajdujemy rozróżnienie prawa naturalnego i prawa
stanowionego oraz wiele rozważań nad tym, co jest słuszne, i co zarazem
jest jakimś wyższym prawem. Zagadnienia te, wraz z zagadnieniami
etycznymi, są osadzone w metafizyce Stagiryty. Arystoteles poprzez swo
je sformułowania ogólne wywarł większy wpływ na średniowiecze, np.
zdefiniowania prawa przez Tomasza, aniżeli przez swoje bezpośrednie
rozważania •*.
Bardzo ważne dla zrozumienia arystotelesowskiej koncepcji prawa,
a także późniejszego chrześcijańskiego podejścia do tej kwestii, są nastę
pujące momenty filozofii Arystotelesa:
1° Byt jest przedmiotem naszego intelektualnego poznania i wszyst
ko, co poznajemy i wyjaśniamy, to sprowadzamy ostatecznie do kon
cepcji bytu — substancji.
2° Istnieją wraz z koncepcją bytu zdania same przez się oczywis
te — „propositiones per se notae”, -które są przedmiotowo oczywiste, jako
pierwsze uwyraźnienia bytu.
3° „Bonum est quod omnia appetunt” — analiza tego wyrażenia oraz
finalistyczna koncepcja dobra stały się czynnikiem wyjaśniającym ludz
kie postępowanie, dobro wspólne oraz społeczność.
4° Koncepcja porządku wypracowana w Metafizyce i Etyce Nikomachejskiej; porządek wyraża jedność, zwłaszcza analogiczną.
W stosunku do tych zasadniczych twierdzeń można u Arystotelesa
«» Por. na ten temat monografię: L. L a c h a n c e . Le concept de droit selon
Aristote et S. Thomas. Montrćal 1933. Autor zbytnio wiąże w jedną całość teorię
Arystotelesa i Tomasza. Chociaż bowiem istnieją jednobrzmiące sformułowania,
to jednak ogólny klimat i koncepcja bytu tudzież koncepcja człowieka u Arysto
telesa i Tomasza są różne. Wskutek tego jest nieco odmienne rozumienie nawet
jednobrzmiących sformułowań. Materiał jednak dotyczący teorii prawa zebrany
przez Lachance’a jest znamienity i zawsze wysoce informujący.
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dostrzec sformułowania prawa naturalnego i prawa stanowionego jako
wtórne i występujące na ich tle. Arystoteles wiąże koncepcję prawa na
turalnego tylko z człowiekiem, bo odrzuciwszy kosmiczne idee platoń
skie nie ma podstawy do przyjęcia jakiegoś kosmicznego prawa, chyba
że przez to prawo chcielibyśmy uznać odwiecznie istniejący porządek
w kosmosie. Porządek bowiem i prawo mają wiele. wspólnego, skoro
i samo prawo jest jakimś porządkiem.
Prawo naturalne w człowieku uwydatnia się w skłonnościach, po
chodzących z jednej formy, w tym wypadku duszy ludzkiej, która jest
jedna, i przez to wszystkie skłonności naturalne przypisuje się ostatecz
nie tej samej formie.
Puszą ludzka dąży do tego, co jest dobre. A ocena rozumu o tym, co
jest dobre, stanowi podstawę sprawiedliwego, bo zgodnego z naturą
uczynku. Jak w życiu indywidualnym istnieją naturalne skłonności ku
dobru, tak i w życiu społecznym człowieka pojawiają się naturalne
skłonności do życia w rodzinie, wiosce i państwie. „To bowiem jest właś
ciwością człowieka odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on
jedyny ma zdolność odróżniania dobra od zła, sprawiedliwości i niespra
wiedliwości i tym podobnych. Wspólnota zaś takich istot staje się pod
stawą rodziny i państwa” **. Dla Arystotelesa istnieje konieczna zbież
ność interesów jednostki i społeczeństwa i dlatego też istnieje zbieżność
prawa naturalnego i praw społeczności politycznych, co wyraża się w
pielęgnowaniu tego, co sprawiedliwe; a gdyby sprawiedliwość zawiodła,
to należy uciec się do tego, co słuszne i prawe. Zarówno jednak spra
wiedliwość, jak słuszność i prawość są dostrzegane przez rozuih ludzki
i pożądane przez człowieka jako dobro. Właśnie zrozumienie naturalnej
sprawiedliwości i naturalnej słuszności jest podstawą ludzkiego postę
powania normowanego prawem. Arystoteles ucieka się do struktury rze
czy i bytu ludzkiego, by wyjaśnić sens życia pod prawem. Wynika z
tego, że treści-normy muszą być przez człowieka jako byt rozumny od
czytane. Oczywiście, owo „odczytanie” jest społeczne i wyrażone w pra
wie państwowym, ale ponad tym prawem istnieje apelacja do tego, co
słuszne — jeśli sprawiedliwość zawodzi.
A oto jak nam Stagiryta krótko rzecz ujmuje: „Wątpliwość zaś rodzi
się stąd, że to, co prawe, jest wprawdzie sprawiedliwe, jednakże nie w
znaczeniu sprawiedliwości stanowionej, lecz jest korekturą sprawiedli
wości stanowionej. Pochodzi to stąd, że wszelkie prawo jest ogólne, o
niektórych zaś rzeczach nie można wydać trafnego sądu w sposób ogól
ny. Gdzie więc należy wydawać o czymś orzeczenia ogólne, ale nie
można tego czynić w sposób trafny, tam ustawa dotyczy większości wy** Polityka. PrzeŁ L. Piotrowicz. Warszawa 1964 I 11. 1253a.
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padków, zdając sobie sprawę z błędności takiego postępowania. Niemniej
jednak postępuje trafnie: błąd bowiem nie tkwi tu ani w ustawie, ani w
ustawodawcy, lecz w naturze rzeczy, bo taki jest właśnie materiał, któ
rym operują wszelkie poczynania praktyczne. Jeśli więc ustawa orzeka
o czymś ogólnie, a zdarza się wypadek, który nie podpada pod to orze
czenie, to słuszną jest rzeczą, bo tam ustawodawca coś opuścił i przez
sformułowanie ogólne popełnił błąd, uzupełnić ten brak, orzekając tak,
jakby ustawodawca sam orzekł, gdyby był przy tym obecny, i jakby
sam postanowił, gdyby znał z góry dany wypadek. Dlatego prawość
jest sprawiedliwością, a nawet czymś lepszym. I to właśnie jest istotą
prawości, że jest korekturą prawa, tam gdzie ono niedomaga na skutek
ogólnego sformułowania [...]” ®4.
A zatem Arystoteles ostatecznie ucieka się w wyjaśnieniu prawego
ludzkiego postępowania do orzeczeń i decyzji naturalnie działającego ro
zumu. Tezę Stagiryty w dużej mierze trafnie wyraził Strauss: „W każ
dym konflikcie istnieje możliwość słusznej decyzji, opartej na pełnym
uwzględnieniu wszystkich okoliczności, czyli decyzji wymaganej przez
daną sytuację. Prawo naturalne polega na takich właśnie decyzjach” *.
Niewątpliwie słuszne intuicje Arystotelesa nie uchroniły go jednak
od wielu grubych pomyłek. A nie najmniejszą jest chęć uzasadnienia
niewolnictwa przez odwołanie się do natury i niemal naturalnego pra
wa, gdy Stagiryta nie tylko przyjmuje do wiadomości stan niewolnictwa,
ale usiłuje go uzasadnić przez analizę jakoby naturalnych struktur czło
wieka, które w gruncie rzeczy są nie strukturami, lecz określonym pro
filem działania zrodzonym i uwarunkowanym określoną sytuacją spo
łeczną. Próbka takiego myślenia najlepiej unaoczni zagadnienie: „Ta
bowiem istota, która dzięki rozumowi zdoła przewidywać, rządzi z natu
ry i rozkazuje z natury, ta zaś, co potrafi tylko zlecenia te wykonywać
przy pomocy sił cielesnych, jest poddana i z natury nie wolna; toteż in
teresy pana i niewolnika są zbieżne. Z natury więc inne jest przezna
czenie kobiety i niewolnika” 88
c) Tradycja stoicko-rzymska
Grecka koncepcja prawa, jak w ogóle filozofia, kończy się na swo
istym panlogizmde — ściślej: panteizmie. Czy stoicka koncepcja prawa
miała wpływ na samą rzymską koncepcję prawa, jest sprawą sporną, a
przynajmniej sprawą sporną jest stopień tego wpływu. W każdym razie
64
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Jw. s. 148.
•• Polityka. I 4. 1252a.
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system stoicki wywarł chyba na ducha prawa rzymskiego wpływ nie
wątpliwy. Według stoików istnieje tylko jeden absolutny byt: Natura,
prawiła zwana ZEUSEM, powszechnym PRAWEM — NOMOS. Z tego
wspólnego bytu powstają wszystkie rzeczy na zasadzie związku przy
czynowo-skutkowego. Najwyższym dobrem jest szczęście, polegające na
zgodności z naturą, dlatego też dla człowieka szczęściem jest zgodność
z rozumną naturą i w ogóle z rozumem rządzącym światem. Rozum
powszechny jest najwyższym prawem, jest on królem rzeczy boskich
i ludzkich. Ponad prawem ludzkim istnieje prawo natury i kto je pojął,
nie musi się troszczyć o prawo stanowione. U stoików idea obywatelstwa
wszechświatowego przybrała formę państwa światowego — civitas maxima, gdzie unika się rozróżnienia pomiędzy Hellenem a barbarzyńcą.
Powstała idea wspólnoty bogów i ludzi. Ta koncepcja przypominała
chrześcijańską ideę wspólnoty, w której nie miało już być ani Żyda, ani
Greka, ani barbarzyńcy, ani wolnego, ani też niewolnego.
Wraz ze stoikami znaleźliśmy się już w dużej mierze w rzymskiej
tradycji prawnej. Filozofowie bowiem i prawnicy rzymscy zaadoptowali
w głównej mierze myśl stoicką oraz myśl tę, w aspekcie prawa, roz
winęli.
Niezależnie jednak od myśli stoickiej i w ogóle wpływu myśli grec
kiej — co zaczęło się około 150 roku a.C. — spotykamy się w środowi
sku rzymskim z dużym rozwojem koncepcji prawa.
Pierwsza kodyfikacja prawa XII tablic datuje się z lat ok. 451-450
a.C., a więc na długo przed wpływami filozoficznej myśli Greków, jak
kolwiek nie wyklucza się tutaj przecieków myśli greckiej z południo
wej Italii, i Sycylii. Od roku 242 a.C., tj. od chwili podziału urzędu pretorskiego na Praetor Urbanus i Praetor Peregrinus, powstało rozróż
nienie „prawa rzymskiego” i tzw. „ius gentium”. Otóż w koncepcji
ius gentium można dostrzec jego podstawy w postaci ius naturale. Wed
ług bowiem nowszych opinii historyków prawa rzymskiego ius gentium
był to zespół przepisów, bądź dla kolonii bądź dla cudzoziemców prze
bywających w Rzymie, opartych o ratio naturalis, albo też był to po
prostu zespół prawnych ustaw ogólnych, których podstawą było sumie
nie prawne. Już bowiem od czasów pisarzy okresu republikańskiego,.
Plauta i Terencjusza, znane jest rozgraniczenie pomiędzy „lex” i „mo
res”, a to ostatnie było przejawem praktycznej mądrości ludu. Było to
po prostu prawo naturalne, o ile przeszło przez filtr sumienia ludu.
Dla tych właśnie zagadnień prawnych miał jurysdykcję Praetor Pere
grinus. Niewątpliwie po roku 150 a.C. zaistniały też wpływy myślicieli
greckich.
Tym, który w dużej mierze dokonał recepcji myśli greckiej także
w koncepcji prawa, był M. Tulius Cicero, który znajdował się pod szcze
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gólnym wpływem stoików. Sformułowania Cycerona dotyczące prawa
natury stały się klasyczne i wywarły także duży wpływ na myśli To
masza z Akwinu. Teksty jego świadczą o świadomości prawa naturalne
go: „Natura jest prawem, które zrodziła nie opinia, lecz jakaś siła w na
turę wkorzeniona, podobnie jak i religię, szacunek, miłosierdzie, pomstę,
prawdę” 67.
„A więc ten sam w ludzkim rodzaju jest rozum, ta sama prawda,
i wszędzie to samo prawo będące nakazem czynienia tego co słuszne
(prawe) d odrzuceniem tego co szpetne” 68.
„Tylko ci, co używają rozumu, żyją pod prawei»’” 6®.
„Tylko to, co jest godziwe, jest też i dobre” 7#.
„Sprawiedliwość zaś nakazuje wszystko uładzić, pomagać ludziom;
każdemu oddać co jest jego, świętości, wspólnego i cudzego nie tykać”71.
„Prawdziwym prawem jest rozum prawy, zgodny z naturą, wszędzie
rozprzestrzeniony, stały, wieczny, który nakłada obowiązki, zabrania
podstępu, który nie na próżno uczciwym nakazuje lub zakazuje, a nie
uczciwych nakazując lub zakazując nie poruszy. I nie można tego prawa
znieść ani też go częściowo uchylić, ani spod jego mocy całkowicie wy
jąć. Ani senat, ani lud cały nie może nas z tego prawa uwolnić. I nie
należy szukać dla tego prawa objaśniacza lub wykładacza. Prawo to nie
inne będzie w Rzymie i Atenach, teraz i potem. Ale jedno, wieczne
i niezmienne prawo ogarnia wszystkie narody i wszystkie czasy. I jeden
jest wspólny dla wszystkich nauczyciel i władca wszystkich Bóg, który
to prawo ustanowił, rozprzestrzenił i rozniósł; i gdy jemu się posłusz
nym nie będzie, to się zdradzi samego siebie, wzgardzi ludzką naturą,
a przez to narazi się na najcięższe kary, chociażby zdołało się umknąć ka
rom doraźnym” 72.
•7 „Natura ius est, qiuid non opinio genuit, sed quaedam im natura vis insevit,
ut religionem, pietatem, gratiam, vindioationem, veratabam” (De Repub. bib. II
c. 53. 161).
68 „Sequilbur, ut eadem sit im iis, qua« humano in genere, ratio, eadem veritas
utrobique sit eadem lex, qoiae est recti praeceptio, pravique depulsio” (De nat.
deorum Lito. II c. 31. 79).
•* „Soli enim ratione utentes iure ac lege vivunt” (tamże c. 62. 154)
70 „Quod honestum sit, id solum bonum esse” (De finibus bonor. et mal. c. 1).
71 „Iustita autem praecipit parcere omnibus, consulere generi hominum, suum
ouique reddere, sacra, publica, aliena non tangere” (De Repub. Lito. III c. 15. 24).
7t „Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes,
constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetandum a fraude deterreat,
quae tarnen neque probus frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut
vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet,
neque tota abrogari potest; nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac
lege possumus: neque est quaerendus explanator aut interpres eiusalius: nec erit alia
lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes, et omni
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„Prawo jest najwyższym rozumem wkorzenionym w naturę; ono na
kazuje to, co czynić należy, i zakazuje spraw przeciwnych. Prawem
jest ten sam rozum, który u ludzi wypowiada się i potwierdza w myś
leniu” n.
„To wszystko zawierają prawa XII tablic, słusznie i zgodnie z na
turą, która jest normą prawa” 74.
Przytoczone teksty Cycerona wyraźnie świadczą o recepcji prawa
naturalnego od stoików i dość daleko posuniętej spekulacji na temat
prawa naturalnego. Cycero jest bardzo bliski, i to chyba pod wpływem
Ghryzyppa, sformułowania: „bonum est faciendum, malum vitandum”.
Zresztą w powyższych tekstach mamy zawarte sformułowania równo
ważne. Zasadniczo jego koncepcja prawa naturalnego odnosi się do ro
zumnej natury człowieka, gdyż samo prawo jest jakimś podstawowym
prawym rozumem, nakazującym dobro i prawość — „ratio recta”, „praecipiens bona”, czyli „honesta”. Zna jednak Cycero opinie filozofów grec
kich, pitagorejczyków i Empedoklesa, rozciągających „prawo” także na
zwierzęta nierozumne7S.
Cycero wymienia podstawowe inklinacje natury zwierzęcej, które
tempore, una lex et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis
quasi magister et imperator omnium deus; ille legis huius inventor, disGeptator,
lator, cui qui non parebit ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso
luet maximas poenas, etaim si cetera supplicia, quae putantur effugerit” (tamże
Lib. III c. 23. 33).
78
„Igitur doctissimis veris proficisci placuit a lege, audacio an recte, si
modo, ut iidem defimiiunt, lex est ratio summa ińsita im natura, quaie iuibet ea, quae
facienda surrt, prohibetqiue oontraria. Eadem ratio quae est in hominibus mente
confirmata et canfecta, lex est” (De Legibus Lib. I c. 6. 18).
74 „Haec habemus in XII sane secundum naturam quae norma legis est”
(tamże Lib. II c. 4. 10).
75
„Ecquiid ergo primium mutis trfłyuemus beiuis? non enim mediooris viri,
sed maximi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant clamantque enexpiabilis poenas impendere iis, a
quibus violatum sit animal” (De Repub. Lib. IH c. 11. 19).
„Rrincipio generi amdmantium omni est a natara tributum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocdtura videanüur, omniaque quae sint ad
vivendum necessaria, acquirat et paret, ut pastum, ut latibula, ut alia generis
eiusdem. Oommune etiam animantiium omnium est conhmctionis adpetitus prooreandd causa et cura quaedam eorum, quae procreata sint; sed initer hominem
et behiam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu movetur, ad
id solum, quod adest quodque praesens est, se accommodat paulum admodum
sentiens praeteritum ault futurum; homo autem, quod ratianis est particeps, per
quam oonsequentia oemit, causas rerum videt eaxumque praegressas et quasi
antecessiones non ignorat, similitudines comparat praesentibus adiungit adnectit
fu/turäs facile’ totius vitae videt ad eamque degendem praeparat res necessarias”
(De O f f . s . 4. 11).
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można uznać za swoiste prawo natury,' & które posiada także człowiek
jako zwierzę; ale człowiek jako byt rozumny całkowicie góruje nad
zwierzęciem i tylko on jeden jest w sensie właściwym, podmiotem pra
wa. I ścisłe pojęcie prawa — lex — ogranicza się tylko do ludzkiej
natury.
Przytoczone teksty Cycerona — który, jak widać, nie zajął się spec
jalnie opracowaniem różnicy ius gentium i ius naturale — stał} się w
dużej .mierze podstawą dla spekulacji Tomasza na temat prawa na
turalnego.
Dwaj dalsi rzymscy prawnicy: Gaius, najwybitniejszy przedstawiciel
wcześniejszego klasycznego okresu prawa (wydał swoje Instytucje ok.
r. 161), i Ulpian, główny autor późnoklasycznego okresu prawa (am. 228),
byli tymi autorami, którzy przyczynili się do uściślenia sformułowań
Tomasza w zakresie prawa.
Gaius, autor Instytucji, dostarczył podręcznika do studiów prawa.
Cytaty 2 jego pracy weszły do Digestów Justyniana i stąd stały się zna
ne w średniowieczu, prawdopodobnie też stąd myśl Gaiusa poznał To
masz. U Gaiusa spotykamy jasno rozróżnione ius naturale i ius gentium,
jedno i drugie oparte na działaniu ratio naturalis.
Damicjusz Ulpian, główny prawny doradca cesarza Aleksandra Severa, był kompilatorem mało oryginalnym. Od niego utrwalił się, zapo
życzony od Gaiusa, podział prawa na ius naturale, ius gentium i ius
civile, gdyż został wcielony do Digestów Justyniana wraz ze słynną
definicją prawa naturalnego, przytoczoną na początku tego rozdziału.
Wraz z Ulpianem kończy się zasadnicza zachodnio-rzymska tradycja
prawna, z której czerpał później Tomasz z Akwinu. Dochodzi bowiem
jeszcze św. Augustyn, ale jego spekulacja ma już zupełnie inny cha
rakter, psychologiczno-teologiczny. Jest to druga wielka koncepcja pra
wa naturalnego, jeśli potraktujemy nieco szerzej koncepcję kosmologicz
ną stoików wraz z ich wpływem na autonomiczne myślenie prawne
Rzymian.

2. PSYCHOLOGICZINO-TEOLXDGJCZNA KONCEPCJA PRAWA NATURALNEGO

Platońska koncepcja idei zrobiła karierę w myśli chrześcijańskiej
św. Augustyna. Idee, według Platona, były prawzorami zmiennych rze
czy z tego świata. Wielki odnowiciel i kontynuator myśli Platona — Plotyn idee te „umieścił” w LOGOSIE, czyli w intelekcie, jako pierwszej,
wyemanowanej z PRAJEDNI hipostazie; ta myśl zresztą pojawiła się
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wcześniej u współczesnego J. Chrystusowi Filona. Przejął ją św. Augu
styn i idee jako rozumowe „racje” wszelkich rzeczy „umieścił” w inte
lekcie Boga, utożsamiając idee z intelektem Boga, a intelekt z samym
Bogiem. Niemniej jednak dla bliższego wyjaśnienia, czym są idee w in
telekcie boskim, i tłumaczenia ich roli w stosunku do śwata uciekano
się aż do Platońskich analiz: „[...] albowiem idee są jakimiś zasadni
czymi formami lub stałymi i nieprzemiennymi racjami rzeczy; one same
nie zostały uformowane i dlatego są wieczne i niezmienne. Zawarte w
boskim intelekcie, one — jako niepowistałe i nieginące — są wzorami
tego, co może powstać i zaginąć; i wedle nich formuje się to, powstaje
i ginie”76; ,,[...] jednostkowe rzeczy zostały stworzone przez właściwe
im idee”ł7. Oczywiście, wszystko, co jest w Bogu, jest zarazem Bo
giem. Rzeczy jednak zmienne posiadają swoje — właściwe sobie —
niezmienne idee, tak jak to uczył Platon.
Idee te są racją porządku w świecie. Porządek jest dla Augustyna
pojęciem podstawowym, może zaczerpniętym z platońskich mitów czy
ze Starego Testamentu. „Odwiecznym prawem — mówi św. Augustyn
— jest rozum Boży lub wola Boża, która każe przestrzegać porządku
przyrodzonego i zabrania go zakłócać” 78. W związku z tym pisze E. Gilson: „Jeśli przedwieczne prawo zbiega się z rozumem lub wolą Bożą,
jest ono ściśle spokrewnione z ideami, z których każda jest w istocie
odwiecznym i niewzruszonym prawem, tkwiącym w Mądrości Bożej,
czyli w' Bożym Słowie. Otóż wiemy już, że idee Boże są Bogiem. Na
leży więc powiedzieć, że skoro prawo Boże utożsamia się z rozumem
Bożym, to jest ono identyczne z Bogiem. Jest ono — według ulubione
go określenia św. Augustyna — Bożym artyzmem, który wszystkie rze
czy stworzył i wszystkimi rządzi. Jakkolwiek wszystkie te określenia
76
sunt namqiue ideae principiales formae quadam vel rationes rerum
stabiles atque iwoommutabiłes, quae ipsae formatae non sunt, ac hoc aetema ac
eodam modo sese habentes, quae in divina initelügentia cantinentur; et cum ipsae
neque oriantur neque intereant, secundum eas tarnen formari dicitur omne, quod
oriri et interire potest et omne, quod oritur et interit” (De diversis quest. q. 46
de ideis 2).
17
Augustyn pisze: „singula igitur prapriius sunt creata raitioniiibus” (tamże
q. 46, 2) i dlatego E. Gilsan i Ph. Bähner (Historia filozofii chrześcijańskiej. Przel.
S. Stomma. Warszawa 1962 s. 195) komentują: „Augustyn z pewnością nigdy nie
wątpił, że każda ludzka jednostka ma swoją osobną ideę w umyśle Boga”. Nie
wydaje się jedmalk, by ta koncepcja jednostkowej idei, gdy chodzi o człowieika,
modyfikowała jego teorię związania prawnego w kierunku wiązania analogicznego,
gdyż Augustyn nie miał wypracowanej teorii Bożego poznania stwórczego przez
idee. To było dopiero dziełem Tomasza, jak o tym będzie mowa w rozdziale na
stępnym.
’s De libero arbitrio c. VI.
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zawierają tylko porównania, należy je rozumieć w jak najściślejszym
znaczeniu. Artyzm —■ to prawidło«przyświecające myśli twórcy i stano
wiące o tym, czym będzie jego dzieło. Otóż kiedy idzie o Boga należy
zawsze pamiętać, że jego kunszt nie jest jakąś doskonałością dołączoną
do jego natury, lecz samą jego naturą i nie należy zapominać również
o tym, że jego skutkowość wyraża się nie w zwykłej tylko twórczości,
lecz w stwarzaniu. Chcąc zatem uwzględnić obydwa aspekty zagadnie
nia, należy powiedzieć, że prawo przedwieczne jest samym Bogiem, któ
rego rozum, podobnie jak wszystkie rzeczy stworzył, tak wszystkimi
rządzi i wszystkie ponoszą” 79 „w wiecznych i niezmiennych Bożych pra
wach, które żyją w jego mądrości” 80. „Wystarczy nie dostrzec ścisłej
więzi — pisze dalej Gilson — łączącej pojęcie prawa z pojęciem stwór
czej opatrzności, aby całkowicie uniemożliwić sobie rozpoznanie swoiste
go charakteru odróżniającego prawo chrześcijańskie od prawa Plato
na” 81. Ale dostrzeżenie jej nie może przekreślić wspólnej treści idei
platońskich i augustyńskich.
Przedwieczne prawo Boże pojęte przez Augustyna zostanie później
przyjęte przez Tomasza i bardziej wyraziście naświetlone: „Jak więc po
rządek bożej mądrości — o ile przezeń wszystko zostało stworzone —
posiada charakter sztuki lub idei lub wzoru, tak też porządek bożej
mądrości, o ile skieruje wszystko do właściwego celu, posiada charakter
prawa. I w tym sensie prawo odwieczne nie jest niczym innym jak po
rządkiem bożej mądrości, o ile ukierunkowuje wszystkie akty i po
ruszenia” 82.
Według św. Augustyna Bóg „współtworzył” przyrodzone prawa by
tów, które powołał do bytowania. Jak przez swoje bytowanie uczestni
czą one analogicznie w samym Bożym bycie, tak również przez ten sam
fakt, że reguła ich działania została wpisana w ich naturę i bytową
strukturę, uczestniczą one analogicznie w przedwiecznym prawie Bo
żym. „Prawo przyrodzone (naturalne) ma się tak do prawa przedwiecz
nego, jak byt do Bytu. Zasada ta rozciąga się bez różnicy na wszystkie
zakresy stworzeń” 83.
E. G i l s o n . Duch filozofii średniowiecznej. Przeł. J. Rytiałt. Warszawa
1958 s. 306.
80 Aug. De Civit. Dei IX 22.
81 G i l s o n , jw. s. 307.
8a Summa th. I-II q. 90 a. I.
83
G i l s o n , jw. s. 307. „Z tego punktu Widzenia każda poszczególna rzecz
posiada dwojakie istnienie — jedno samo w sobie, drugie w swej Boskiej Idei.
W Bogu rzecz jest Bogiem, podobnie jak dzieło sztuki dopóty jest tylko samym
artystą, dopóki istnieje tyilko w jego umyśle. Rzecz stworzona sama w sobie jest
wyłącznie naśladownictwem swego modelu w Bogu, tak jak dzieło sztuki jest wy
łącznie przybliżeniem się do tego, co artysta miał w umyśle, gdy tworzył. Uwaga
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Ta myśl św. Augustyna została przejęta przez chrześcijańskich myś
licieli, najpierw Ojców Kościoła, a potem teologów, którzy widzieli za
sadniczą zgodność tej koncepcji z Objawieniem: „Signatum est super nos
lumen vultus tui, Domine” — „Naznaczone jest nad nami światło Two
jego oblicza, o Panie” (Ps 4, 6); „Praeceptum posuit et non praeterbit”
— „Dał przykazanie i ono nie przeminie” (Ps 148, 6); „Per me reges
regnant et legum conditores iusta decemunt” — „Przeze mnie [mąd
rość] królowie rządzą i prawodawcy określają co słuszne” (Prz 8, 15).
Przedwieczne prawo Boże zostało w jakiejś mierze wyryte w sercach
ludzkich i ilekroć radzimy się prawa objawionego czy naszego sumienia,
tylekroć radzimy się Boga.
Wzniosła koncepcja odwiecznego prawa Bożego przy bliższej anali
zie okazuje także nieco inne, mniej wzniosłe strony. Kluczem do rozu
mienia odwiecznego prawa Bożego była, według św. Augustyna, przejęta
przezeń od platonizmu koncepcja idei. Istotną więc rolę w pojmowaniu
treści niezmiennych i odwiecznych tzw. prawa Bożego odgrywało pla
tońskie rozumienie idei. Sw. Augustyn — o ile to jest z ogólnie dostęp
nej literatury wiadome — nie podał jakiejś Swoistej interpretacji pla
tońskich idei, poza tym momentem, że idee w Bogu są samym B°giemGdy jednak zapytamy: jak mamy te idee rozumieć? —- to otrzymamy
odpowiedź, że chyba tylko po platońsku, mimo iż Augustyn mówi o
„właściwej” dla każdej rzeczy idei, gdyż każda z idei jest treścią ogól
ną. I w tym właśnie miejscu rodzi się ogromne niebezpieczeństwo, ja
kim jest jednoznaczne i ogólne rozumienie prawa naturalnego.
W myśl bowiem Platońskiej koncepcji idei, były one same w sobie
ogólną, niezmienną i konieczną treścią, której odbicie jednostkowe, nie
konieczne i zmienne znajdujemy w świecie przedmiotów nas otaczają
cych i nas samych. Jeśli zatem ogólna, konieczna i niezmienna treść idei
w Bogu stanowiłaby treść ogólną, konieczną i niezmienną odwiecznego
prawa, to siłą rzeczy treść ta wiązałaby wszystkich ludzi bez wyjątku,
i to w sposób koniecznościowy i niezmienny, tak że dla człowieka, jego
poszczególnych funkcji oraz różnych grup społecznych mógłby jakiś pra
wodawca (państwowy czy kościelny) w oparciu o odczytane — w jego
rozumieniu — prawo odwieczne stanowić przepisy prawne, które by
były „prawem zarazem naturalnym” wiążącym wszystkich ludzi i d e n 
t y c z n i e . Prawo takie — w rozumieniu prawodawcy — byłoby odta odnosi się nie tylko do gatunków, lecz także do każdej z osobna jednostki.
Na przykład każdy z osobna człowiek posiada swoją ideę w Bogu” ( t e n ż e .
Historia filozofii chrześcijańskiej. Przei. S. Zalewski. Warszawa 1966 s. 75). Dwa
ostatnie zdania Gilsona nie są w równej mierze słuszne. Jakże więc, i jednostki,
i gatunki posiadają swoje idee? Czy tylko jednostki ludzkie posiadają idee, a ga
tunek ludzi nie?
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czytaniem odwiecznego prawa Bożego, a więc „prawem naturalnym”,
skoro prawo naturalne jest tylko« partycypacją prawa Bożego. W takim
stanie rzeczy powstałoby niebezpieczeństwo zredagowania kodeksu
jednoznacznego prawa naturalnego, jednoznacznie, koniecznościowo,
na zawsze wiążącego wszystkich ludzi lub jakieś naturalne grupy
ludzkie. Taka zaś ewentualność, poza niebezpieczeństwami natury totali
tarnej, jest niezgodna z podstawowymi zasadami metafizyki, w myśl
której wszystkie byty nie są „jednoznaczne”, nie są jednoznaczną reali
zacją jakiejś idei. Byty bowiem są analogiczne. I jeden człowiek od dru
giego nie różni się tylko przypadłościowo, realizując „tę samą” gatunko
wo naturę. Człowiek od człowieka różni się bytowo — substancjalnie;
każdy z nas bowiem jest substancją jednostkową, jest podmiotem — oso
bą, bytem dla siebie; każdy różni się jednostkowo — istotnie od drugiej
osoby ludzkiej. To prawda, że my w naszym intelektualno-pojęciowym
poznaniu wszystkie jednostki ludzkie potrafimy ująć w jednym ogólnym
pojęciu: „człowiek”; to jednak pozornie tylko ogólne pojęcie „człowiek”
nie realizuje się bytowo jednoznacznie w poszczególnych jednostkach.
•Pomiędzy jednostkami ludzkimi, jako osobami, zachodzi różnica taka,
której przekroczyć nie można bez przekreślenia samej osoby. I dlatego
realnie wiążące „od wewnątrz” prawo naturalne może nie jednoznacz
nie, lecz tylko a n a l o g i c z n i e , zgodnie ze strukturą bytu, wiązać
poszczególne jednostki osobowe. Dlatego też w stosunku do jednoznacz
nie brzmiącej ustawy zawsze są możliwe apelacje do wyższej normy
prawnej, do „słuszności” stojącej na straży prawa naturalnego. Z tych
względów żadna ustawa jednoznacznie brzmiąca nie może sama z sie
bie człowieka związać bezwarunkowo „od wewnątrz”, jeśli nie zostanie
ona zaakceptowana przez sumienie człowieka, czyli obiektywnie działają
cy rozum praktyczny. Oczywiście, akceptacja osobowa nie jest czymś
wolnym, jakkolwiek odwołuje się do momentu wewnętrznej wolności
człowieka.
Problematyka platońskich idei i ich jednoznacznego „wiązania” rze
czy zmiennych, partycypujących w ideach, jest zwyczajnym przenie
sieniem s p o s o b u pojęciowego poznania człowieka na samą t r e ś ć
poznawczą. Jako ludzie, nie jesteśmy zdolni inaczej poznać treści rze
czy jak tylko pojęciowo-abstrakcyjnie, a więc ogólnie (w sposób zeschematyzowany), ale owa ogólność naszego poznania pojęciowego, chciaż
bardzo ułatwia proces poznawczy, jest zarazem wyrazem naszej sła
bości intelektualnej. Intelekt nasz nie jest zdolny bezpośrednio, istotowo i koniecznie ująć w pojęciu istotę jednostkową i dlatego natychmiast
abstrahuie od cech jednostkowych, tworząc zeschematyzowaną naturę
ogólną poprzez abstrakcję. Uczeń Platona Arystoteles dostrzegł rolę
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abstrakcji w formowaniu naszych pojęć. Poznając rzecz ogólnie, pozna
jemy zarazem inaczej, aniżeli rzecz istnieje — a istnieje ona zawsze
jednostkowo, „konkretnie”. Platon nie znał koncepcji poznania abstrak
cyjnego i uznawał tylko intuicję. Chcąc przy tym być realistą i prze
zwyciężyć relatywizm i sceptycyzm poznawczy sofistów, przyjął, że to
co poznajemy i tak jak poznajemy intelektualnie, to wszystko istnieje
„a parte rei”. W przeciwnym wypadku należałoby zrezygnować z nau
kowego poznania. Koncepcja idei jako przedmiotów realnych była na
stępstwem jego naiwnego realizmu poznawczego (realizmu skrajnego).
Platon ekstrapolował nasz ludzki sposób intelektualnego poznania poję
ciowego na samą rzeczywistość. Plotyn i Augustyn przenieśli „idee pla
tońskie” do intelektu Boga, dokonując przez to samo antropomorfizacji
poznania Boga oraz antropomorfizacji koncepcji prawa odwiecznego.
Sprawy te musiał na nowo wziąć na swój filozoficzny warsztat św.
Tomasz z Akwinu i w kwestii „de ideis divinis” postawił je całkowicie
inaczej, zgodnie z własną koncepcją metafizyki. Teoria Tomasza zostanie
przedstawiona w rozdziale następnym. Z jednej strony nawiązując do
tradycji, a z drugiej ją zasadniczo modyfikując, teoria ta może się stać
podstawą rozumienia prawa.
Myśl Augustyńska żyła w środowisku kościelnym, zwłaszcza wzmo
cniła się na tle spekulacji Jana Dunsa Szkota, a później Suareza, który
przyjął metafizyczne koncepcje Szkota oraz uzupełnił teorię prawa natu
ralnego i teorię państwa. Według Dunsa Szkota84 poszczególny byt, w
tym wypadku konkretny człowiek, stanowił jakiś „kopiec” nawarstwio
nych form. Ostatnią, najważniejszą ogólną formą była forma człowie
czeństwa. Pod nią znajdowała się forma „zwierzęcia”, jeszcze niżej for
ma rodziny, ciała, substancji i bytu. Te właśnie formy realizujące się
w poszczególnych jednostkach miały się stać „racją” ontyczną jedno
znacznego związania przez prawo. I rzeczywiście, gdybyśmy przyjęli
taką właśnie strukturę bytu jednostkowego, wówczas jednoznaczność
prawa naturalnego zyskałaby solidną podbudowę w strukturze jedno
stkowego bytu. W takim jednak wypadku zniknęłaby jedność osobowa,
zniknęłaby istotna jedność bytowa ludzkiej jednoski.
Suarez również przyjął tradycyjną koncepcję prawa odwiecznego i
naturalnego, z tym że na prawie naturalnym oparł strukturę państwa,
a na prawie boskim oparł strukturę Kościoła. W koncepcji państwa Sua
rez wypowiedział bardzo wiele nowych i słusznych zdań85.
84

85

Na ten temat por. E. G i l s o n . L'Etre et l’essence. Paris 1948 s. 121-150.
Por. J a r r a . Historia filozofii prawa s. 135-138.
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3. PRAWO NATURALNE WEDŁUG SZKOŁY PRAWA NATURALNEGO

Wiek XVII w dziedzinie prawa odznacza się niebywałym rozwojem
zagadnień filozoficzno-prawnych. Niewątpliwie doktrynalnym kontekstem
tego zjawiska jest racjonalizm kartezjański. Sam jednak racjonalizm
kartezjański i racjonalizm prawny, jaki pojawił się u Hugona Grotiusa,
był uwarunkowany renesansem scholastyki hiszpańskiej i hiszpańskiej
szkoły prawnej, która wydała takich autorów, jak F. Vittorio i F. Sua•rez. Szczególnie ten ostatni, jako jezuita, poprzez zakon i kolegia jezuic
kie przygotował racjonalistyczne zaplecze filozoficzne. Filozofia bowiem
Suareza była bardzo szeroko rozpowszechniona (Descartes był wycho
wankiem jezuickiego kolegium w La Fleche w latach 1604—1612) w
całej Europie. W tym właśnie renesansowym nurcie scholastyki szcze
gólny nacisk położono na koncepcję poznania, sprowadzając przy tym
poznanie intelektualne do tworzenia pojęć. Widać to nie tylko w wiel
kich publikacjach szkoły jezuickiej, ale także dominikańskiej, jak np.
Jana od św. Tomasza, dla którego różne fazy ludzkiego poznania to
tylko różne fazy i stopnie tworzenia odpowiednich pojęć. U Suareza wy
tworzyła się terminologia „conceptus obiectivus” na oznaczenie treści
rzeczy, o ile ona ‘jest poznana, i „conceptus subiectivus”, jako osobiście
utworzonego obrazu rzeczy, dzięki któremu poznajemy samą rzecz i
conceptus obiectivus. W tym okresie scholastyki (a datuje się ta tenden
cja już od czasów Dunsa Szkota) mało mówi się o samej rzeczy, o bycie,
ale nieustannie operuje się wyrażeniami „pojęcie bytu”, „pojęcie rze
czy” itd. Dochodzi w nurcie suarezjańskim do tego, że właściwie nie
mamy do czynienia z poznaniem rzeczy-bytu, ale z poznaniem „pojęcia-rzeczy”. To, co nie mieści się w jakimś pojęciu, to w ogóle nie
istnieje. Słynna w tej materii jest dyskusja Suareza z tomistami na te
mat różnicy istoty i istnienia. Suarez argumentuje, że nie może być
tutaj żadnej różnicy, dlatego że mimo refleksji i wysiłku nie da się
utworzyć pojęcia istnienia jako różnego od istoty; są tylko różne sta
ny istoty, bardziej i mniej abstrakcyjne. Punktem wyjścia analizy rze
czy już w nurcie scholastycznym stała się analiza pojęcia tzw. „obiek
tywnego”, które uchodziło za samą rzecz jako poznaną.
Ten sam punkt wyjścia w dużej mierze stał się udziałem i Descartes’ä, dla którego najwyższą formą prawdy jest oczywistość subiektywna,
sprowadzająca się do posiadania idei jasnej i wyraźnej. Jasna i wyraźna
idea (która spełniała tę samą rolę co conceptus subiectivus w nurcie re
nesansowej scholastyki) była uproszczeniem stanowiska scholastyki, bo
zostały odrzucone conceptus obiectivus jako niepotrzebne; wszystko bo
wiem, co stanowi treść concecptus obiectivus, jest nam już dane w eon-
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ceptus subiectivus. Analiza idei jasnych i wyraźnych stanowi punkt wyj
ścia filozofii kartezjańskiej i operacja na ideach, tworząca tzw. „łańcuch
oczywistości”, jest istotną cechą racjonalizmu kartezjańskiego, który wy
rósł na scholastycznym podłożu myśli filozoficznej. Została jednak zer
wana więź rzeczowa świata rzeczy i natury z Bogiem jaiko różnostronną racją świata natury. Wyakcentowano więź poznawczą zawartą w idei
samego Boga. Bóg pojawił się jako ostateczny INŻYNIER świata, a świat
chodzi „jak zegarek” według praw narzuconych przez Niego. Nie rzecz
jednak jest przedmiotem analizy, lecz idea rzeczy — nawet idea Boga,
o ile — rozumie się — jest ona dana w naszej świadomości.
Te właśnie momenty analizy idei, a zwłaszcza idei człowieka jako
tworu społecznego, analizy idei społeczeństwa w takim lub innym aspek
cie stanowią również istotną cechę racjonalizmu „szkoły prawa natu
ralnego”. Wprawdzie Hugo Grotius napisał swoją pracę Dei iure belli
ac pacis przed ukazaniem się głównych dzieł Descartes’a, którego praw
dopodobnie znał, to jednak znajdujemy podobny racjonalistyczny kli
mat w dziełach Descartes’a i Grotiusa. U innych zaś filozofów, zajmu
jących się prawem naturalnym, wpływ myśli kartezjańskiej jest bardzo
znaczny.
Obok filozoficznego klimatu, sprzyjającego powrotowi, do koncepcji
prawa naturalnego, również humanizm i odrodzenie nawiązały do kon
cepcji starożytnych, zwłaszcza Cycerona, retoryków, historyków i praw
ników rzymskich („modus docendi gallicus” w przeciwstawieniu do „mo
dus docendi italicus”, w którym posługiwano się komentarzami śred
niowiecznymi i glosatorami). Te momenty wpłynęły szczególnie na pow
stanie szkoły prawa naturalnego, do której zaliczamy przede wszystkim
Grotiusa, Höbbesa, Locke’a, Spinozę, Puffendorfa, Thomasiusa, Wolffa,
Rousseau i do pewnego stopnia Kanta. Autorzy ci to klasyczni przedsta
wiciele racjonalizmu filozoficznego w zagadnieniu teorii prawa.
Jeśli u Suareza prawo naturalne jest jeszcze oparte o przedwieczne
prawo Boże, które jest prawem na mocy swej istoty, podczas gdy wszel
kie inne przejawy prawa (z prawem pozytywnym boskim) są tylko pra
wem „przez uczestniczenie”, znajdując swe ostateczne wytłumaczenie
w prawie boskim, to od czasów Grotiusa mamy już inną koncepcję pra
wa naturalnego. Nie spotykamy się tu już z apelacją do „prawa odwiecz
nego” na wytłumaczenie prawa naturalnego, ale z samą analizą i d e i
natury ludzkiej, społecznej. U Grotiusa czytamy: „Ius naturale est dictamen rectae rationis, indicans actui alicui, ex eius convenientia aut discenvenientia cum ipsa natura rationali ac sociali, inesse moralem turpitudinem aut necessitatem moralem” 86 — „prawo naturalne jest to nakaz
89

H. G r o t i u s . De iure belli ac pacis II c. I. por. 10 n. I.
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prawego rozumu, który ukazuje, (że w każdej czynności, zależnie od jej
zgodności lub niezgodności z rozumną naturą człowieka, tkwi moralna
ohyda lub moralna konieczność” i w konsekwencji Bóg, który jest twór
cą natury, czynności takiej zabrania lub nakazuje. W tym nowym okreś
leniu prawa natury występuje jeszcze Bóg jako ten, kto jest gwarantem
prawa, ale apelacja do niego nie dokonuje się na mocy związku party
cypacji prawa natury w prawie Bożym, lecz na mocy tego, że według
przyjętych wówczas opinii, które szczególnie jasno wystąpiły u Descartes’a, Bóg jest inżynierem świata i twórcą natury ludzkiej.
Zapoczątkowana przez Grotiusa „szkoła prawa natury” operując po
jęciem stanu natury, tj. okresu życia ludzkości, poprzedzającego stan
społeczny, ugruntowanego na umowie politycznej {„pactum unionis”
i „pactum subiectionis”), twierdziła jednak, że stan natury nie jest by
najmniej wolny od panowania prawa. Przeciwnie, według wyznawców
tej szkoły, prawo, któremu ludzie podlegają w stanie natury, ma moc
powszechną i niewzruszoną, a więc obowiązuje także w stanie społecznym
znajdującym się pod rządami państwa i prawa pozytywnego87. Prawo
natury wypływa nie z woli ludzkiej, lecz jest koniecznym dyktatem ro
zumu i wypływa z natury rozumnej. Nazwa „prawo natury”, zapocząt
kowana przez Grotiusa, tym się tłumaczy, że jej wyznawcy uważali za
możliwe zbudowanie całkowitego systemu prawa natury jako gotowego
kodeksu, obowiązującego wszystkie narody i po wszystkie czasy. Kodeks
ten miał zawierać przepisy, które posiadając swe źródło w nie zmienia
jącej się ludzkiej naturze, są powołane do normowania wszystkich mię
dzyludzkich stosunków prawnych: prywatnych i publicznych, majątko
wych, rodzinnych, politycznych wewnątrzpaństwowych i międzypaństwo
wych. Oczywiście, ten nurt doszedł w niektórych swych przejawach na
wet do śmieszności, gdy w oparciu o tzw. prawo natury tworzono ko
deksy życia towarzyskiego.
a)
H u g o G r o t i u s 8 8 (1583-1645) wydał swe główne dzieło De iure
belli ac pacis w roku 1625. Obok ius gentium omawia w nim ius na
turale jako podstawę dla wszystkich innych praw. Prawo to jest wypły
wam samej natury rozumnej i społecznej człowieka i nikt, nawet Bóg,
nie może go zmienić. Prawo to jest czymś najwcześniejszym i obowiązuje
człowieka nawet wtedy, gdy przez umowę społeczną człowiek zrzesza
87 Por. E. K r z y m u s k i . Historia filozofii prawa. Kraków 1923 s. 57 nn.;
K. O p a ł e k . Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa 1953.
88
Krótkie wiadomości o poszczególnych przedstawicielach szkoły prawa na
turalnego są zamieszczone w różnych opracowaniach z zakresu historii filozofii,
prawa. Podaję je tutaj tytułem ilustracji zagadnienia.
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się w organizmy społeczne, oparte o prawo natury, którego pierwsze
i naczelne przejawy dostępne każdej naturze rozumnej są następujące:
1° promissorum implendorum obligatio — zachowanie zaciągniętych
zobowiązań, co weszło w życie pod hasłem „pa.cta sunt servanda”
2° alieni afostinentia — poszanowanie cudzej własności
3° damni culpa dati reparatio — za wyrządzoną komuś szkodę nale
ży się odszkodowanie
4° paenae inter homines meritum — karalność przestępstwa, bo każ
dy, kto chce czynić zło, chce tym samym ponieść konsekwencję
swego złego postępowania.
Te pierwsze nakazy prawa naturalnego są wynikiem appetitus societatis, czyli wewnętrznej dążności (instynktu) do zrzeszania się wśród lu
dzi. Oęzywiście, do tego musi jeszcze dojść specjalna „umowa społeczna”,
gdy ludzie tworzą konkretne społeczności. Społeczności państwowe są
odwieczne, chociaż mogą się zmieniać konstytucje. Podmiotem najwyż
szej władzy jest zawsze lud; każdorazowy władca (rząd) jest tylko orga
nem powołanym z woli ludu do wykonywania władzy.
b)
T o m a s z H o b b e s (1588-1679) w dziedzinie teorii państwa
i prawa był racjonalistą. Jego punktem wyjścia jest koncepcja człowie
ka, wprawdzie rozumnego, ale kierującego się raczej żądzami i namięt
nościami. Podstawową bowiem tendencją natury ludzkiej jest egoizm.
Wszystkie pobudki działania ludzkiego mają przede wszystkim na celu
zachowanie samego siebie i zdobycie władzy nad innymi. Powoduje to
„bellum omnium contra omnes” (Leviatan I, XIII). Dlatego w stanie na
tury czystej, jeszcze przed zrzeszeniem się w społeczeństwo, można przyj[ąć jako naturalny stan człowieka — wrogość wobec człowieka drugie
go: „homo homini lupus”.
Człowiek jednak nawet w stanie natury czystej posiada rozum i ten
wskazuje mu, że dla zachowania życia należy szukać pokoju. Dlatego
pierwszym z nakazów prawa natury człowieka jako bytu społecznego
j e s t : . „ p a c e m e s s e q u ' a e r e n d a m ” ; następnie gotowość zrzeczenia
się swego prawa dla uzyskania pokoju wraz z dotrzymaniem umów. Da
lszym przejawem prawa natury jest wdzięczność za wyświadczone usługi;
powszechna uprzejmość; darowanie obrazy wobec żalu za jej dokonanie;
zakaz nadmiernej zemsty; zakaz wyrazów pogardy; uznanie równości;
bezstronność sędziów. Ogólne prawo natury zostaje określone jako swo
boda, posiadana przez każdego człowieka, do używania według uznania
swej mocy ku zachowaniu władzy natury oraz do czynienia tego, co w
tym celu wydaje się najodpowiedniejsze (Leviatan XIV).
Ogół wszystkich podstawowych praw natury da się streścić w zasa
dzie: „Nie czyń innemu tego, czego nie chcesz, aby inni tobie czynili”.
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Na straży praw natury ma s|ać państwo powstałe z umowy społecz
nej, wprawdzie jako konieczne zło, to jednak mające chronić ludzi od
jeszcze większego zła, jakim byłoby właśnie „bellum omnium contra
omnes”. Jedynym celem państwa jest zachowanie pokoju ludzi i ich
obrona przed innymi ludźmi.
Państwo powstałe na skutek zrzeczenia się suwerennych praw przez
jednostki jest państwem o władzy absolutystycznej, która budzi respekt
przed prawem. Jest bowiem prawem natury, że z dwóch rzeczy dobrych
należy wybrać lepszą, a z dwóch rzeczy złych należy wybrać mniej złą.
Wobec tego człowiek chcący iść za popędem egoizmu nierozumnego wi
nien wiedzieć, że może go spotkać większe zło od władzy wymierzającej
karę. Ale rozum każe używać wszechwładzy państwowej tak, by budziła
ona szacunek i wychowała obywateli. W tym powraca idea starej grec
kiej PAIDEIA platońskiej.
c) S a m u e l P u f f e n d o r f (1632-1694) urodzony w Chemnitz
(Karl-Marx-Stadt) wydał w roku 1672 De iure naturae et gentium. Był
on chyba najbardziej typowym przedstawicielem szkoły prawa natury.
Zbudował niemal doskonały system, przeprowadzając ostry rozdział mię
dzy ius naturae i ius gentium, i uwypuklił supremację prawa natury dla
wszystkich narodów i po wszystkie czasy.
Puffendorf uważa, że człowiek ma „appetitus societatis”, ale jest to
instynkt egoistyczny. Istota ludzka, będąc jednocześnie niedołężną i sła
bą, tak dla zachowania samej siebie, jak i dla spokojnego używania dóbr
przez siebie posiadanych musi być bezwarunkowo istotą społeczną
i zrzeszać się w państwo dla ochrony siebie samej (De iure nat. et.
gent. III par. 15).
W koncepcji prawa natury, które jest podstawą dla wszelkiego in
nego prawa, Puffendorf po raz pierwszy oddzielił je od religii i moral
ności (za to spotkała go krytyka Leibnitza). Według Puffendorfa prawo
natury jest zawarte jedynie w nakazach naturalnego rozumu. A środ
kiem do poznania zasad tego prawa jest analiza pojęcia ntury i skłon
ności człowieka.
Państwo jest dziełem umowy, a według Puffendorfa aż trzech umów:
a) umowy o zrzeszeniu się w organizm społeczny, b) umowy o ustrój kon
stytucyjny i c) umowy o władzę.
d) Bar uch S p i n o z a (1632-1677) jest klasycznym, niemal nawet
ekstremistycznym przedstawicielem racjonalizmu typu kartezjańskiego,
a więc zarówno jego punktu wyjścia w filozofowaniu, jak i jego racjo
nalistycznej metody uprawiania filozofii. Wychodząc z analizy podsta
wowego w kartezjanizmie pojęcia substancji, Spinoza modo geommetrico
(w jego rozumieniu) dochodzi do panteizmu monistycznego, uznając, że
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istnieje jedna tylko substancja będąca Bogiem, a wszystko, ćo można
dostrzec lub wyanalizować, jest tylko atrybutem Boga. Tych atrybutów
jest nieskończona ilość.
Cały wszechświat 'będąc zewnętrznym przejawem tej samej substan
cji — Boga — jest zarazem przejawem jego życia i jego prawa, i to tak
dalece, jak dalece sięga jego związek z substancją — Bogiem. „Ordo
aeternus” rozciąga się na cały wszechświat i na człowieka w stanie na
tury: „quidquid itaque unusquisque, qui sub solo Naturae affectuum
impetu, iudicat, id summo Naturae Jure apparere”. Gdyby natura ludzka
była tak wyposażona, że wszyscy żyliby według wskazań rozumu, to
wówczas wskazania te określiłyby prawo natury poszczególnego czło
wieka. Ludźmi jednak kieruje ślepa żądza, która też jest przejawem na
tury, i żądza ta spowodowałaby kolizję pomiędzy ludzkimi dążeniami
(nie tylko właśnie rozumnymi), wobec tego dla bezpieczniejszego życia
staje się niezbędne przejście od stanu naturalnego do stanu społecznego,
co następuje, naturalnie, przez 'umowę społeczną (Tr p. XVI oraz IV
6). Umowa zatem społeczna jest dziełem obawy i niepewności ludzi w
korzystaniu swobodnym z należnego im prawa natury. Ponadto jest
jeszcze w człowieku pęd do stowarzyszania się. Odtąd prawo jednostki
określa już nie siła i żądza, lecz wola ogółu, która naturalnie rekompen
suje człowiekowi do pewnego stopnia utracone indywidualne prawa. W
utworzonym państwie poprzez zrzeczenie się tylko częściowe praw jed
nostkowych ma panować wolność, a ustawy prawne mają być pomocą,
a nie skrępowaniem człowieka. Przez podkreślenie wolności Spinoza zbli
ża się do Rousseau.
e)
W i l h e l m L e i b n i z (1646-1716) przy poznawaniu zasad prawa
natury przeszedł jakby od stanowiska metafizycznego do stanowiska psy
chologicznego i poniekąd empirycznego. Opiera się bowiem na natural
nych skłonnościach w psychicznym życiu człowieka. Inklinacje naturalne
są jakby odlbiciem prawa Bożego w sercu człowieka. To stanowisko przy
pomina z jednej strony myśl św. Pawła, że prawo Boże zostało wyryte
w sercu ludzkim, a z drugiej powiedzenie św. Tomasza: „secundum ordinem inclinationum naturalium datur ordo praeceptorum legis naturae”
— „według porządku naturalnych skłonności istnieje porządek nakazów
prawa natury”. Bez odkrycia naturalnych inklinacji Leibniz nie widzi
możliwości dojścia do prawa natury tylko na drodze refleksji. Zatem
prawo natury nie jest nam dane w postaci gotowych reguł, lecz w ciągu
dziejów formuje się ono i doskonali przez coraz lepsze uświadomienie
sobie tego, co w naszej naturze już jest zawarte.
Prawo natury posiada według Leibniza trzy stopnie: ius strictum —
prawo ściśle pojęte; aequitas — równość; i pietas — uszanowanie, a ich
odpowiednikami są trzy nakazy prawa:
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1° oparty na arystotelesowskiej zasadzie sprawiedliwości wymiennej
(iustitia commutativa) nakaz „ n e ' r f i i n e m l a e d e r e ” — „nikogo nie
krzywdzić”;
2° w stosunku do aequitas jest nakaz: „ s u u m c u i q u e t r i b u e r e ” — „każdemu oddać to, co mu się należy”;
3° w stosunku do pietas, obejmującej stosunki ludzkie i boskie, pa
nuje nakaz: „ h o n e s t e v i v e r e ” — „uczciwie żyć”. Te trzy nakazy
są recepcją prawa naturalnego z epoki klasycznej (Ulpiana).
f) T h o m a s i u s C h r i s t i a n (1655-1728) uważa, że stan natury
jest zarazem stanem pokoju i wojny: dobrowolnego uznania cudzego
prawa, lecz zarazem i przemocy. Alby zachować pokój, ludzie jednoczą
się w społeczności. Życie ludzkie, aby było szczęśliwe, musi realizować
honestum — uczciwość, decorum — przyzwoitość, iustum — sprawiedli
wość, w stosunku do których to cnót zostały uznane czyny dobre, złe
i średnie. Czyny złe to te, które nadwerężają pokój zewnętrzny; czyny
dobre to te, które dążą do uzyskania spokoju wewnętrznego; czyny śred
nie to te, które nie zakłócają spokoju zewnętrznego, ale nie są należycie
intensywne, by zabezpieczyć pokój wewnętrzny.
Zasadniczym nakazem honestum jest: „quod vis ut alii sibi faciant,
tu tibi facias” — „czyń dla siebie to, co chcesz, by inni dla siebie czy
nili”;
Zasada decorum: „quod visutalii tibi faciant, tu ipsis facias” — „czyń
innym to, co chcesz, by inni tobie czynili”.
Zasada dla iustum głosi: „quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris” —
„nie czyń drugiemu tego, Czego nie chczesz dla siebie”.
Normy prawne dotyczą tylko zewnętrznych stosunków między ludź
mi, a wewnętrzna sfera życia jest pozbawiona moralności. Prawo natury
wykłada tylko zasady sprawiedliwości i niesprawiedliwości i w ten spo
sób odróżnia się i od etyki i od polityki.
g) C h r y s t i a n W o l f f (1679-1754), bardzo ważny prekursor Kan
ta, w zakresie prawa wyróżnia prawo nakazów — leges praeceptivae,
zakazów — leges prohibitivae oraz sferę uprawnień — leges permissivae. Wszystkie prawa są systemem upoważnień wypływających z cią
żących na człowieku obowiązków moralnych. Obowiązkowi moralnemu
odpowiada dostosowane upoważnienie moralne. Skoro zaś istnieją obo
wiązki, mające powszechną moc, to istnieją także uprawnienia ludzkie
wrodzone i niepozbywalne.
h) J. J. R o u s s e a u . Jak już wyżej wspomniano, teoria szkoły pra
wa naturalnego łączy się w niektórych aspektach z koncepcją „umowy
społecznej”, która swój wyraz szczytowy znalazła w pomysłach J. J.
Rousseau. Teoria umowy społecznej w oderwaniu od koncepcji prawa
naturalnego jest niezrozumiała. Suponuje ona naturalny stan człowieka
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w społeczeństwie, a zasadniczo akcentuje „umowę o władzę” oraz wa
runki dotrzymania tej umowy. W tym sensie nawet u klasyków teorii
prawa naturalnego spotykamy nowe momenty „społecznej umowy”.
U Grotiusa szczególnie ważnym momentem było zaakcentowanie obo
wiązku dotrzymywania umowy. Myśl ta przewija się jak nić przez cały
traktat Grotiusa, tak że F. Stahl pisze: „Cała teoria prawa naturalnego
Grotiusa, chociaż nie zdawał on sobie z tego sprawy, nie jest niczym in
nym jak uznaniem mocy obowiązującej umowy”8®. Zresztą sam Grotius we Wstępie do swego dzieła90 pisze: „A następnie, ponieważ do
trzymywanie umów jest jak najściślej związane z prawem natury (ko
nieczny był bowiem jakiś sposób wzajemnego zobowiązania się przez
ludzi, a nie można było wymyślić innego sposobu naturalnego), z tego
właśnie źródła wypływają prawa cywilne. Ci bowiem, którzy przyłączyli
się do jakiejś społeczności, albo też poddali się władzy jednego człowieka
lub pewnej ilości ludzi, zaciągnęli zobowiązania w sposób wyraźny lub
też, co wynika z natury czynnośfci prawnej, zobowiązali się w sposób
milczący, że stosować się będą do tego, co postanowiła większość społecz
ności albo ci, którym oddano władzę”. Zatem i według Grotiusa umowa
społeczna jest „faktem historycznym” (opartym, według niego, na pod
stawowym prawie natury), który decyduje o formie ustroju i prawności
samych norm postępowania społecznego.
Jeśli Grotius sam nie uznawał umowy społecznej jako filozoficznej
podstawy ustroju, ale tylko uważał to za fakt historyczny, to inny myśli
ciel —- Hobbes, który uznając egoistyczny stan człowieka powodujący
„bellum omnium contra omnes” za stan pierwotny, jako naczelny postu
lat wysuwając zasadę: „pacem esse querendam” — „pokoju należy szu
kać” — stwierdzał ponadto, że realnym sposobem zachowania pokoju jest
przeniesienie władzy zwierzchniej na monarchę. Władza ta, raz przenie
siona, jest już władzą absolutną i nieodwołalną, bo konstytuującą sam
społeczny ustrój.
limy jeszcze nowy element w teorii umowy społecznej pochodzi od
Locke’a. Umowa społeczna u Locke’a jest aktem rozumnym, którego do
konują ludzie ze względu na wzajemną korzyść, widząc słabe strony swej
natury i starając się temu zaradzić. Tworzą więc społeczność i władzę,
obarczając władcę prawem i zarazem obowiązkiem wykonania tych za
dań, których człowiek indywidualny nie może dokonać. Dochodzi zatem
u Locke’a moment celowości w rozważaniu koncepcji umowy.
m Geschichte der Rechtsphilosophie. 1956 s. 167 — cyt. za: A . P e r e t i a t k o w i c z . Filozofia prawa J. J. Rousseau. Kraków 1913 s. 99. Omawiając koncepcję
Rousseau opieram się zasadniczo na tej właśnie monografii.
•• O prawie wojny i pokoju. Pmzeł. R. Bierzanek. Warszawa 1957 s. 55.
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W koncepcji umowy społecznej przełomową jest teoria J. J. R o u s 
s e a u , którą wielu filozofów i historyków chciało potraktować jako
dzieło historyczne. A. Peretiatkowicz krytykuje takie stanowisko i uwa
ża, że jest to teoria filozoficzna. Przytacza on pierwotny fragment ma
nuskryptu Rousseau: „Istnieją tysiące sposobów zbierania ludzi, ale tyl
ko jeden ich zjednoczenia [...] ja szukam prawa i nie dyskutuję nad fak
tami” 91. Zdaniem Peretiatkowicza „podstawy etyki Rousseau (szczęśli
wość i cnota) wraz z naczelnymi postulatami społeczno-moralnymi (wolhość, równość) zostały przeniesione na ideę »prawa naturalnego«. Nastą
piło to w wyniku przyjęcia za podstawy prawa naturalnego »użytecznoś
ci i sprawiedliwości-«, a za dwa naczelne postulaty prawno-etyczne
»■wolności i równości«” 92.
Rousseau uznając konieczność życia społecznego stawia problem: w
jaki sposób można pogodzić podstawowe wymagania prawa naturalnego
w życiu społecznym? Ponadto, jak „znaleźć formę zrzeszenia, która by
broniła i chroniła całą mocą wispólną osobę i dobra każdego zrzeszonego
i dzięki której każdy, jednocząc się ze wszystkimi, słuchałby tylko sie
bie i pozostał również wolnym jak poprzednio?”9S. Rozwiązanie takiego
problemu znajduje w .umowie społecznej, która gwarantuje zarazem rów
ność i wolność: „Każdy z nas oddaje swoją osobę i całą swą potęgę do
rozporządzenia' ogółu pod naczelnym kierownictwem woli powszechnej,
staje się natomiast każdy członkiem ogółu jako część niepodzielna ca
łości” 94. W ten sposób został zrealizowany ideał równości. Nie ma bo
wiem takiego zrzeszonego, na którym by nie egzekwowano tych samych
praw w interesie społeczności.
Pogodzenie wolności z treścią umowy społecznej wynika ze specjal
nego pojmowania wolności: „Na próżno chciano utożsamić niezależność
i wolność. Są to dwie rzeczy tak różne, że się wzajemnie wykluczają.
Gdyby każdy czynił, co mu się podoba, popełniałby często to, co się nie
podoba innym i wówczas nie mielibyśmy państwa wolnego. Wolność
mniej polega na przejawianiu swej woli, jak na tym, by nie podlegać
cudzej. Naprawdę wolną jest ta wola, przeciw której nie ma nikt prawa
stawiać oporu. Przy ogólnej wolności nikt nie ma prawa tego, co mu
jest zakazane przez wolność innego. Prawdziwa wolność nie jest nigdy
względem siebie destrukcyjna. W ten sposób wolność bez. sprawiedliwoś
ci byłaby prawdziwą sprzecznością”9S. W Contrat social (I 8), pisze:
„Wolność jest to posłuszeństwo prawu, które się sobie przypisało”. Aby
•* Jw. s. 128.
•* Tamże s. 133.
** Contrat social 16 — cyt. za: P e r e t i a t k o w i c z , jw. s. 133.
•4 Tamże.
•6 Tamże s. 136.
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wolność była zagwarantowana w zupełności i żaden człowiek nie podle
gał drugiemu, władza ustawodawcza nie tylko musi być wykonywana
przez wszystkich, ale także odnosić się do wszystkich. Ustawy muszą być
wyrazem woli powszechnej oraz zawierać przedmiot powszechny, do
wszystkich się odnoszący. Rousseau nie dopuszcza możliwości przedsta
wicielstwa prawnego. Wola musi być przejawiona osobiście. Dlatego też
referendum jest jedynie legalną formą funkcjonowania władzy ustawo
dawczej. Władza natomiast wykonawcza, przeciwnie, może wydawać tyl
ko przepisy poszczególne i pozostaje w ciągłej zależności od władzy
zwierzchniej — całego ludu.
Dla zawarcia umowy społecznej trzeba zgody jednomyślnej i nikt nie
może być zmuszony do przystąpienia do umowy, natomiast dla funkcjo
nowania władzy ustawodawczej wystarcza zwykła większość, która re
prezentuje „wolę powszechną”.
Teoria umowy społecznej doczekała się swojej jakby „konsekracji”'
w Deklaracji Braw Człowieka i Obywatela z 1789 roku w art. I 24: „Les
hommes naissent et demeurent libers et egaux en droits [...] Le but de
toute association politique est la Conservation des droits naturels et imprescriptibles de 1’homme”.
Trzeba tu zaznaczyć, że koncepcja jednostki pierwotnie żyjącej
swobodnie i dziko na łonie przyrody, niczym nie związanej, dopiero po
tem wchodzącej w społeczność przez umowę społeczną, dobrowolną, na
mocy ustalenia praw drogą referendum (też umowy), jest z jednej stro
ny czymś nierealnym, gdyż jednostka nie rodzi się niezdeterminowana
społecznie, a z drugiej nie tłumaczy źródeł powstania prawa. Sama bo
wiem umowa jest już zjawiskiem prawnym i nie może powstać tylko
na podłożu rozwiniętych pojęć prawnych. Tu zaś pytamy, jakie jest osta
teczne źródło powstania prawa; sam fakt prawny być nim nie może.
Dwaj autorowie stoją na pograniczu starej szkoły prawa naturalnego
i prądów nowych — są to I. Kant w Niemczech i Karol de Secondat.
baron Montesquieu, zwany Monteskiuszem96.
i)
H. M o n t e s k i u s z (1689-1755) wydał w roku 1749 epokowe dzie
ło De l’esprit des lois („O duchu praw”), w którym zastanawia się nad
naturalnymi podstawami prawa, bada jego przejawy w - życiu narodów
z różnych okresów czasu i na różnych szczeblach kultury i dochodzi do
przekonania, że skoro prawu ulegają najdziksze narody, to musi ono być
98 Por. J a r r a. Historia filozofii prawa s. 177 nn. Autor zwraca uwagę:
„Monteskiusz, zamiast za przykładem sobie współczesnych wyprowadzać prawo z
rozumu, jako zasadę bezwzględną i nieruchomą, bada je w rzeczywistości histo
rycznej i na tej podstawie pierwszy kategorycznie stwierdza jego zmienność i
względność, jako skutki wpływów warunków fizycznych i psychicznych [...]” (s. 178).

86

PRAWO W OGÓLNOŚCI

wytworem istotnych potrzeb ludzkich i z tego tytułu dla człowieka jest
ono konieczne. Duch praw jest treścią praw wiecznie zgodnych z naturą
normowanych przez nie stosunków. „Les lois sont rapports nćcessaires,
qui derivent de la naturę des choses”. I w tym rozumieniu wszelkie byty
mają swoje prawa, od Bytu pierwszego począwszy, poprzez ludzi i zwie
rzęta na prawach rzeczy skończywszy. Bóg jest ogólnym prawodawcą
i stróżem praw.
Istoty rozumne, ludzie, mogą mieć ponadto swoje prawa, ale to właś
nie jest też dowodem, że podlegają prawom wyższym przez siebie nie
ustanowionym. Zanim bowiem ludzie stali się istotami inteligentnymi,
to musieli mieć możność nabycia tej inteligencji i pewne prawa, a przy
najmniej sprawiedliwość musiała stać na straży praw. Dlatego też nie
jest słuszna opinia uznająca, że to tylko jest sprawiedliwe, co jest wy
pływem praw stanowionych.. Muszą więc istnieć reguły prawne, poprze
dzające z konieczności ustawy. Oczywiście ustawy wydane przez ludzi
są zrelatywizowane do historii i kultury, a nawet klimatu danego narodu.
Różne ustroje społeczne posiadają swoją specyficzną cnotę, np. dla
d e m o k r a c j i istotną cnotą jest zamiłowanie do r ó w n o ś c i ; d l a
a r y s t o k r a c j i — u m i a r k o w a n i e , by umożliwić równość wo
bec prawa; dla m o n a r c h i i ideą przewodnią ma być h o n o r ; a idea
państwa d e s p o t y c z n e g o wyraża się w s t r a c h u .
Monteskiusz jest twórcą podziału organów jednej władzy państwowej
na władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, czyli rząd. Do tej
koncepcji doszedł na kanwie analizy państwa praworządnego, którego
wzór widział w Anglii. Podział organów władzy nie jest podziałem jed
nej i niepodzielnej władzy państwowej. Podział organów władzy jest,
jego zdaniem, konieczny, by nie zaginęła wolność obywateli.
j) I. K a n t (1724-1804). W stosunku do ogromnie rozgałęzionej szko
ły prawa naturalnego, uznając przy tym umowę społeczną jako fakt
stojący u podstaw zorganizowania się realnie istniejącego społeczeństwa,
Kant jest tym, który w pewnych aspektach zrywa z tego rodzaju kon
cepcją. Uznaje on ideę umowy jako lepszego zorganizowania społeczeń
stwa!. Ponadto Kant jest w swej koncepcji początkodawcą nowego idea
listycznego kierunku teorii prawa, ale uznaje naturalne podstawy prawa
w dziedzinie moralnej.
Stanowisko Kanta w teorii prawa, podobnie zresztą jak w dziedzinie
filozofii teoretycznej, jest wyjątkowe. Koncepcje prawne są związane
ściśle z drugim, tzw. krytycznym okresem jego życia, gdy po krytyce
czystego rozumu zajął się bardziej analizą moralności.
W dziedzinie praktycznego rozumu, zdaniem Kanta, człowiek nie jest
zależny od empirii i dlatego ma poznanie rzeczy samych w sobie. Wszyst
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ko bowiem rozgrywa się we wnętrzu ludzkim, w jego duchu jest dla
siebie obecne. Jeśli w dziedzinie teoretycznej rozum jest związany pew
nymi regułami, to w dziedzinie praktycznej nie znajdujemy się na polu
konieczności, ale na polu w o l n o ś c i i wynikającej z wolności „sollen”,
czyli poczucia obowiązku, sprowadzającego się ostatecznie do tzw. „zmy
słu moralnego”, który jest wrodzony każdemu człowiekowi tak dobremu,
jak i złemu. Każdy bowiem wie, że postąpił dobrze, gdy wykonał czyn
z poczucia obowiązku.
Jeśli zatem człowiek ma poczucie obowiązku (zmysł moralny), to już
z natury rzeczy znajduje się pod panowaniem jakiegoś prawa, zobowią
zującego go do spełnienia czynów z poczucia obowiązku. Kant jednak
tym różni się (także) od filozofów prawa natury, że przepis tego prawa
widzi nie w jakiejś konkretnej, materialnej postaci, ale w czysto for
malnej regule, którą sam nazywa imperatywem kategorycznym bez
względnej powinności, a która może być spełniana tylko dobrowolnie,
z poczucia obowiązku, jako obowiązująca wszystkich ludzi. Brzmi ona:
„Postępuj z poczucia obowiązku tak, abyś zawsze mógł pragnąć, iżby
maksyma twojej woli stała się zasadą powszechnie obowiązującą”.
Z powyżej sformułowanego kategorycznego imperatywu wyprowadza
Kant trzy nakazy jako podstawowe zasady porządku moralnego: a) nakaz
wolności, b) nakaz prawa, c) nakaz kary.
Bez wolności kategoryczny imperatyw byłby czymś bezsensownym,
bo człowiek byłby pozbawiony możności spełniania własnej woli z po
czuciem obowiązku. Czyn bowiem spełniony pod przymusem zewnętrz
nym jest pozbawiony charakteru moralnego. Bez wolności musiałby ru
nąć cały świat moralny.
Nieograniczona wolność może się realizować tylko wewnątrz człowie
ka, a więc w zakresie uczuć, pragnień, pożądań, poglądów; w tym bo
wiem zakresie człowiek nie może nikomu realnie zaszkodzić. Natomiast
w zewnętrznej sferze życia wolność człowieka musi być zamknięta w
pewnych granicach, gdyż inaczej w każdej chwili byłaby zagrożona wol
ność innych lu<M i w takich warunkach znikłaby realna możność speł
niania kategorycznego imperatywu postępowania moralnego. Bez wol
ności bowiem nie można moralnie żyć. Tak więc w interesie wolności
zewnętrznej każdego człowieka leży, by nad jego życiem zapanował tak
że nakaz kategoryczny ujęcia wolności w pewne granice, tak iżby samo
wola każdego dała się pogodzić z samowolą wszystkich, w myśl ogólnej
wolności. I tym właśnie kategorycznym nakazem jest p r a w o . Jest ono
tarczą wolności; wprawdzie zamyka częściowo moją wolność, ale po to,
by dać innym możność zachowania wolności i aby obronić moją wol
ność od jeszcze większych ograniczeń, które by zaistniały bez porządku
prawnego.
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Naturalnym następstwem czynu jest odczuwanie przez jego sprawcę
zadowolenia i odwrotnie, skutkiem czynu niegodnego musi być odczucie
pewnej przykrośęi. Przykrość, jako konieczny skutek czynu niemoralne
go, jest właśnie karą, która może być już to karą naturalną, ukazującą
się w postaci wytrzutów sumienia lub szkodliwych skutków, już to karą
sądową. Ta ostatnia łączy się nie z każdym czynem niemoralnym, lecz
tylko z czynem bezprawnym (bunt przeciw prawu). Spotyka ona prze
stępcę z woli państwa i polegać musi na ścieśnieniu wolności zewnętrz
nej przestępcy. Państwo wykonując karę spełnia obowiązek wypływają
cy z imperatywu kategorycznego. Znaczy to, że państwo tylko wtedy
sprawiedliwie karze, gdy karze z poczucia obowiązku i całkiem niezależ
nie od korzyści, jaką kara mogłaby przynieść winowajcy lub społeczeń
stwu. Wtedy winowajca będzie czuł, że popadłszy w karę jest tylko sam
sobie winien, gdyż zgodził się na taki czyn, z którym właśnie związana
jest przewidziana przez prawo kara. Państwo karząc przestępcę w niczym
też nie naruszy godności ludzkiej skazanego. Poszanowanie zaś godności
ludzkiej jest nakazem bezwzględnym, gdyż Kant sformułował praktycz
ny imperatyw następująco: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak
w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem
jako celu, nigdy tylko jako środka” 97.
Kant, pozostawiając normom moralnym regulowanie wewnętrznej
strony ludzkiej wolności, poddał prawu tylko zewnętrzną zgodność czynu
z normą prawną, bez względu na pobudki, które ten czyn wywołały
(Rechtslehre VI 219). Zajmując się zaś normami zewnętrznymi wyróżnił
prawo pozytywne, pochodzące z woli ustawodawcy, od prawa natury,
zawartego w zasadach apriorycznych świadomości. Dlatego też prawo
natury obowiązuje zawsze, nawet bez ustawodawstwa pozytywnego. Jest
ono odkrywane przez rozum. Prawo natury jest podstawą i ostatnią in
stancją dla prawa pozytywnego, gdyż nawet gdybyśmy przyjmowali tyl
ko i wyłącznie ustawodawstwo pozytywne, to i tak musiałaby je poprze
dzać norma naturalna, uzasadniająca autorytet ich ustawodawcy.
Pod wpływem Rousseau Kant doszedł do przekonania, że o wartości
człowieka w wyższym stopniu decyduje jego szlachetność niż mądrość,
że człowieczeństwo jest czymś najwyższym, bo ono wytwarza cały świat
moralny. Pod koniec swej twórczości Kant opowiedział się za ideałem
państwa kosmopolitycznego (Zum ewigen Frieden 1795), będącego syn
tezą przez dłuższy czas elementów niezgodnych.
Na jego grobie w Kaliningradzie (Królewcu) jest pomnik z cytatem
*7 I. K a n t . Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. Wartenberg,
R. Ingarden. Warszawa 1953 s. 429 (67). Praktyczny ten imperatyw odbiega od
formalizmu etycznego Kanta i ma heterogeniczne źródła.
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z jego dzieła: „Dwie rzeczy wypełniają duszę nieustającym zachwytem
i podziwem: nade mną niebo gwiaździste, a we mnie — prawo moralne”.
Kant — jak pisze Jarra 98 — doprowadził do omnipotencji państwa:
„Przyjęcie bowiem jak u Rousseau fikcji nadempirycznej woli ogółu
i takiej że woli jednostki musiało doprowadzić do wniosku, że najbardziej
absolutna władza państwa nie sprzeciwia się swobodzie jednostki, będąc
tylko jej własnej woli wyrazem. Uznanie zaś państwa za reprezentanta
nakazu rozumu sprawiło, iż władzę państwową ogłoszono za nieomylną;
obywatele zaś winni jej posłuszeństwo bez zastrzeżeń i za przestępstwo
karane śmiercią lub wygnaniem zostaje uznane nie tylko jawne przeciw
ko niej wystąpienie, lecz nawet po wątpienie o jej słuszności oraz bier
ny w stosunku do niej opór. Skoro zaś stanowisko określające się pra
wami bez współrzędnych im obowiązków oraz stosowaniem siły bez ule
gania jej posiada tylko Bóg, to wyposażane u Kanta w powyższe atrybucje państwo zostaje przezeń uznane za wcielenie idei Boskiej”. Te sło
wa Jarry bardziej jeszcze odnoszą się do Hegla. Chociaż odszedł on da
leko od tradycji prawa natury, to jednak warto wskazać na niektóre
momenty jego teorii już nie tyle prawa, ile państwa i społeczeństwa.
k) G. W. F: H e g e l (1770-1831) w dziedzinie teorii państwa i prawa
dokonał najdalej idącej radykalizacji. Wychodzi bowiem z ogólnych
swych założeń jeszcze młodzieńczych, że trzeba duchowi absolutnemu —
jako absolutnej idei, która przejawia się w najrozmaitszej postaci, np.
świata i tego wszystkiego, czym świat jest — uświadomić się sobie sa
memu. I cała filozofia Hegla jest właśnie uświadomieniem się samemu
sobie absolutnego ducha.
Sposobem owego samouświadamiania się sobie jest dialektyka, którą
Hegel odkrył w procesie ludzkiej myśli, a która rozwija się przechodząc
przez przeciwieństwa: z jednej myśli poprzez jej zaprzeczenie dochodzi
my do jeszcze bardziej sprecyzowanej myśli trzeciej jako syntezy dla
poprzednich stanów myśli tetycznej i antytetycznej. Ponadto same rzeczy
nie pojawiają się nam jako odizolowane, ale przeciwnie — koniecznie
powiązane. Taki stan rzeczy naprowadził Hegla na koncepcję dialektyki,
w której idea przechodzi od tezy przez antytezę do syntezy, która z kolei
staje się tezą dla dalszego procesu rozwoju.
Idea więc absolutna występując najpierw jakby w stanie bezczynnoś
ci rozwija się przechodząc do antytezy i wyłania się w postaci materii,
jako jakby zwierciadła, które odbija ją całkiem nieświadomie; ale za to
w fazie syntezy wyłania się ona w formie obdarzonej świadomością.
Absolut staje się w świadomości ludzkiej bytem dla siebie.
W tym miejscu Hegel podkreśla wolność, którą utożsamia z ideą woli.
98

Historia filozofii prawa s. 176.
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Wola ta przechodzi również swój dialektyczny rozwój w postaci: a) pra
wa abstrakcyjnego, skierowanego na zdobycie dla człowieka (siebie) rze
czy podległych jej panowaniu —- tak wytwarza się własność i to wszyst
ko, co z nią jest koniecznie związane; b) moralności, w której indywi
dualna wola zwraca się już nie ku rzeczom, nad którymi ma zapanować,
lecz ku sobie samej, o ile siebie doskonali — i tutaj rodzi się wolność;
c) Sittlichkeit (obyczajowość), w której wola z indywidualnej staje się
zbiorową, przeobrażając się dialektycznie w coraz to wyższe formy: ro
dziny, gminy (bürgerliche Gesellschaft) i państwa
W rodzinie wyraża się duch absolutny w instytucji małżeństwa, wy
chowania dzieci, dziedziczenia itd. W życiu gminnym powstają instytucje
zmierzające do zaspokajania potrzeb życia, przywracania nadwerężonego
osobistego prawa (Rechtspflege) i odwracania niebezpieczeństwa (Politzei)
od osób i rzeczy oraz łączenia się w organizacje (Korporation) mające
wspólnie pracować dla określonych celów.
Najwyższą jednak formą absolutnego ducha jest państwo, które jest
obecnym Bogiem. W państwie żyje sam Bóg. Każda konstytucja państwo
wa jest racjonalna, bo w państwie jako najwyższym przejawie ducha
może mieć miejsce tylko to, co jest racjonalne. Za najlepszą zaś formę
ustroju państwowego Hegel uważa monarchię konstytucyjną. Walor każ
dej jednostki mierzy się jej przydatnością dla państwa, które jest celem
samo dla siebie. Ponad państwem nie może już panować żadne prawo.
Jednak duch absolutny realizuje się w różnych duchach narodowych
i przejawia się w różnych .państwach, posiadających nieograniczoną su
werenność. Dlatego też nie ma żadnej potęgi, która mogłaby ustalać
i rozstrzygać fakty sporne pomiędzy państwami. Pozostaje tylko wojna.
Wojna jest obiektwnym „sądem Bożym” pomiędzy państwami. Państwo
zwycięskie ma absolutną rację. Tak więc w praktyce Hegel doszedł do
zasady, że „siła jest ponad prawem”. Dla Hegla najdoskonalszym pań
stwem było niewątpliwie państwo pruskie, a „duch absolutny” najlepiej
wyraził się w duchu narodu niemieckiego.
Konsekwencje praktyczne takiej teorii wyraziły się konkretnie w po
lityce Niemiec hitlerowskich..-

4. REAKCJA NA „PRAWO NATURALNE”

Jako reakcja przeciwko jakiemukolwiek prawu idealnemu, z prawem
natury włącznie, pojawiła się nowa tendencja, uznająca tylko i wyłącz
nie prawo pozytywne, będące wytworem ducha narodu, a jego powstanie
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tłumaczyła na wzór innych tworów ducha narodu, jak np. języka czy
obyczajów. Z tego punktu widzenia odpadło pytanie: „czym prawo w
sobie jest lub ma być?” i zostało zastąpione pytaniem: „ j a k k s z t a ł 
tuje się prawo?”
Pierwsze idee szkoły historycznej pojawiły się u przeciwnika rewo
lucji francuskiej Edmunda Burkę, Anglika, który uważał, że państwo
i jego formy są produktem ewolucji i wyrazem ducha narodu.
a) Właściwym jednak założycielem i początkodawcą szkoły historycz
nej jest F r y d e r y k K a r o l S a v i g n y (1779-1861), którego broszu
ra Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,
wydana w r. 1814, stała się „credo” szkoły historycznej. Tezy tej bro
szury powtórzył w swej słynnej pracy System des heutigen römischen
Rechts (1840-1849). Po okresie napoleońskim i jego kodyfikacji praw za
panowała w Niemczech niechęć do prawodawstwa Napoleona i do wpro
wadzonego w niektórych krajadh niemieckich Kodeksu Napoleona. Mno
żyły się żądania powrotu do starego prawa (Rehberg) lub do wytworze
nia nowego powszechnego kodeksu cywilnego dla całych Niemiec (Thibaut). Broszura Savigny’ego miała na celu odparcie argumentów tego
ostatniego zapatrywania. Savigny wykazał, że prawo jest wynikiem du
cha narodu (Volksgeist) i że wszelka wola ustawodawcy z historycznie
wytworzonym zwyczajem prawnym jest czymś niższym. Savigny pod
niósł do niebywałej godności „ducha narodu”, na który składa się histo
ria, kultura i cały szereg czynników tworzących właśnie „naród”. Myśl
jego przyjął Georg Fryderyk Puchta (1798-1846), który jeszcze pod wpły
wem filozofii Schellinga wyniósł Volksgeist do potęgi obiektywnej, wy
twarzającej wszystkie przejawy kultury, a więc także i prawo, które
swoje korzenie ma właśnie w duchu narodu, a formy prawa i ewolucja
jest z góry określona charakterem ducha narodowego. Ludzie zaś są tyl
ko biernymi roznosicielami prawa, które nie jest ich dziełem.
Historyczno-pozytywistyczna szkoła prawna wybitniejszy swój wyraz
znalazła w pracach francuskiego teoretyka prawa L. Duguita i austriac
kiego neopozytywisty prawnego H. Kelsena.
b) L e o n D u g u i t " (1859-1928), profesor prawa konstytucyjnego w
Bordeaux i autor licznych dzieł z zakresu teorii państwa i prawa, uważa
siebie za pozytywistę, kontynuatora myśli A. Comte’a, i jako taki stoi
na stanowisku empiryzmu poznawczego, odrzucając inne źródła ludzkie
go poznania. Stąd zagadnienie istnienia Boga, duszy ludzkiej, jej atry
butów jest dlań pseudozagadnieniem; w stosunku do tych problemów
*• Teorię L. Duguita przedstawiam na podstawie pracy: J. K a l i n o w s k i .
Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Leona Duguit. Dublin 1949.
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jest on agnostykiem. W dziedzinie teorii prawa odrzuca koncepcję pra
wa naturalnego, ale z drugiej strony, dhcąc dać podstawę dla społecznej
kultury, tworzy koncepcję „systemu pozytywnego prawa naturalnego”,
gdzie „reguła społeczna” i „reguła prawna” ma się stać podstawą „pozy
tywnego prawa naturalnego”.
„Regułę społeczną” ustala Duguit na podstawie obserwacji faktów
ludzkiego życia jednostkowego i zbiorowego. Z obserwacji tej dochodzi
do przekonania, że jednostka ludzka może żyć tylko w społeczności, któ
ra — jeśli jest dobrze zorganizowana — może zmniejszyć wiele ludzkich
cierpień. Stąd człowiek, jeśli chce uniknąć większych cierpień i żyć le
piej, musi w swoim postępowaniu przyczyniać się do społecznej solidar
ności. Rodzi się więc hipotetyczny nakaz — reguła społeczna: „Należy
czynić wszystko, co jest zgodne ze społeczną solidarnością, i nie czynić
nic takiego, co jest ze społeczną solidarnością sprzeczne”. Tego rodzaju
nakaz nie pochodzi od żadnej władzy ani od Boga, ale jest wynikiem
presji faktów. Reguła społeczna występuje w trzech postaciach: 1° re
guły moralnej; 2° reguły ekonomicznej, 3° reguły prawnej. Istnieje przy
tym inne natężenie reakcji społeczeństwa w wypadku naruszenia którejś
z tych trzech reguł. Przy naruszeniu reguły moralnej i ekonomicznej
reakcja społeczeństwa jest słabsza i niezorganizowana lub mniej zorga
nizowana. Natomiast przy naruszeniu reguły prawnej mamy do czynie
nia ze zorganizowaną reakcją społeczeństwa. Stąd waga tej reguły. Po
czucie bowiem solidarności społecznej zakotwiczone w człowieku i świa
domość związku społecznego daje podstawę dla większej reakcji. W każ
dym z ludzi istnieją dwie tendencje indywidualistyczne i społeczne. Na
straży harmonii tych dwóch tendencji stoi właśnie reguła społeczna.
Szczególnie ważna dla ludzkiego życia reguła społeczna staje się regułą
prawną i w wypadku jej przekroczenia spoty kamy się już ze specyficz
ną reakcją społeczną. Reguła prawna przybiera postać poszczególnych
praw (przepisów prawnych) w zależności od tego, co w danym społe
czeństwie — w jego większości — uchodzi za szczególnie ważne dla spo
łecznego życia. Wszelkie prawo pozytywne, które by było sprzeczne z
„regułą prawną”, jest tylko prawem pozornym i nie ma wiążącej mocy.
Jeśli zaś większość społeczeństwa uznaje, że jakaś reguła społeczna po
winna stać się regułą prawną, wówczas liczebność i siła (masa) jest czyn
nikiem decydującym dla faktu zaistnienia normy prawnej.
c)
H a n s K e l s e n 10°, twórca neopozytywistycznej wiedeńskiej szko
ły prawnej, wychodzi w swej filozofii prawnej z teorii poznania. Pozna
nie nie jest tylko recepcją, ale posiada charakter twórczy. Jest przy tym
ioo Teorię H. Kelsena przedstawiam za: C. M a r t y n i a k . Moc obowiązująca
prawa a teoria Kelsena. Lublin 1938.
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relatywne. Relatywizm jest następstwem jego stanowiska pozytywistycz
nego. Relatywizm poznania ma uzasadnić odrzucenie metafizyki, cho
ciaż sam Kelsen wypowiada się za monizmem wraz z negowaniem trans
cendencji boskiej. Uważa, że wszelka transcendencja jest następstwem
tendencji dualistycznej w człowieku, w myśl której podwajamy świat,
podwajamy rzeczywistość, podwajamy wartość. Świat widzialny ma być
odbiciem świata niewidzialnego; wartości realizowane tutaj na ziemi
mają być odbiciem wartości wyższych; tworzymy sobie pojęcie Boga
na wzór pojęcia państwa itd. Kelsen uważa, że tendencja dualistyczna
w metafizyce jest błędna jak cała metafizyka. Jedyną rzeczywistością
jest świat jako całość, a duch jednostki jest tylko integralną częścią du
cha świata. Ten swój panteizujący kierunek nazwał Kelsen „die wissenschaftlidhkritische Weltanschauung”.
Zagadnienia prawne u Kelsena są rozpatrywane z punktu widzenia
logiczno-formalnego jako zdania powinnościowe typu zdań hipotetycz
nych: „jeżeli zajdzie A, to powinno nastąpić B”. Jeżeli więc zajdzie
stan faktyczny, że np. ktoś popełnił kradzież lub zabójstwo, to powinien
nastąpić skutek prawny: zabójca czy złodziej powinien być odpowiednio
ukarany. Norma zatem prawna łączy stan faktyczny ze skutkiem praw
nym. Kelsen owo powiązanie skutku prawnego ze stanem faktycznym
nazywa z a r a c h o w a n i e m .
Kelsen pod wpływem jednego ze swych uczniów, Merkela, zwrócił
uwagę na hierarchiczność norm prawnych; zjawisko to nazwał „Stuffenbau des Rechts” — „ustopniowaną budową prawa”. W związku z tym
postawił pytanie: jaki jest ostateczny powód, dla którego konstytucja,
jako najwyższa norma prawa pozytywnego, posiada moc obowiązującą?
W odpowiedzi na to pytanie przyjął kantowskie rozróżnienie na dzie
dzinę bytu (Sein) i dziedzinę powinności (sollen). Między dziedziną bytu
i powinności nie ma żadnych punktów stycznych. Z tego też wynika, że
rzeczywistość nie może stanowić podstawy dla mocy obowiązującej pra
wa, należącego do dziedziny powinności. Jedyną podstawą dla prawa jest
immanentna dziedzina powinności. Kelsen przyjmuje zatem hipotezę ist
nienia normy podstawowej Grundnorm, która brzmi: „należy słuchać wła
dzy”. Ową Grundnorm uzasadnia tym, że gdybyśmy tej normy nie przy
jęli, to nie moglibyśmy sobie niczego w dziedzinie powinności społecznej
wytłumaczyć. Jest ona zatem normą najwyższą i od niej zależą wszystkie
inne. Jeśli bowiem dziedziny powinności nie można opierać o dziedzinę
rzeczywistości, to trzeba ją oprzeć o podstawową hipotetyczną normę, któ
ra właśnie głosi, że władzy należy słuchać. Oczywiście, przyjąwszy taką
normę za podstawową, uznaje tym samym omnipotencję państwa i sprzy
ja totalitarno-faszystowskim ujęciom prawa.
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d)
T e o r i a „ p s y c h i k i p r a w n e j ” jako pierwszego źródła prawa
jest ściśle związana z psychologizmem XIX wieku, w którym pojawiły się
tendencje do zlikwidowania nauk i zastąpienia ich szeroko pojętą psycho
logią, jako nauką humanistyczno-przyrodniczą najogólniejszą. Zdaniem
Jarry1®1 w przeciwieństwie do teorii, przypisujących prawu początek
sztuczny — umowny, teoria ta widzi w nim objaw pierwotny, właściwość
psychiczną człowieka. Jarra wiąże tę koncepcję z pozytywizmem histo
rycznym. Pisze, że założyciel szkoły historycznej Savigny dowiódł, iż ist
nieje organiczny związek prawa z charakterem narodu, z nim się kształ
tują i z nim też giną. Uczeń i kontynuator Savigny’ego Puchta popadł w
mistycyzm prawny, w myśl którego prawo posiada byt samoistny w głę
biach ducha narodowego, a na jaw wychodzi w postaci prawa zwyczajo
wego.
W' myśl tej koncepcji, na długo przedtem, zanim wykształciła się świa
doma działalność ustawodawcza, istniały już elementy prawa, które za
dośćuczyniły potrzebom prymitywnie zrzeszonych ludzi. W tym więc sen
sie prawo jest wytworem naturalnym psychiki człowieka, żyjącego zbio
rowo; rozwija się i zmienia w zależności od warunków bytu społecznego.
Pogłębienia teorii psychiki prawnej dokonał L. Petrażycki. Szukał on
również zależności przyczynowych dziedziny zjawisk prawnych w psy
chice ludzi uświadamiających sobie, że ktoś do czegoś jest zobowiązany
i że komuś od kogoś coś się należy. Takie przeżycia istnieją nie tylko w
zorganizowanych społeczeństwach, państwach, ale także w bandach, a na
wet na terenie zabaw dziecięcych. „W wyniku dociekań [Petrażycki]
uznał owe przeżycia swoiście prawne za pewne całości, w których rolę
zasadniczą grają tak zwane emocje. Emocja — w jego ujęciu — np.: ape
tyt, gniew, strach, jest to przeżycie dwustronne, bierno-czynne, będące z
jednej strony pewnym doznawaniem, z drugiej zaś strony mające charak
ter popędu apulsywnego (ku czemuś) lub popędu repulsywnego (odstręczającego). Petrażycki wyobrażał sobie zjawisko prawne jako połączenie
uprzytomnienia określonych sytuacji międzyludzkich oraz swoistego po
rywu ku ustanowieniu tego, co się komu należy. Czynności motywowane
przez poszczególne emocje są związane przyczynowo, według Petrażyckiego, z tymi właśnie emocjami” 102.
Zdaniem bowiem Petrażyckiego „prawo [...] jest czynnikiem psychicz
nym życia społecznego i działa psychicznie. Działanie jego polega po
pierwsze na wzbudzeniu lub tłumaczeniu pobudek różnych czynników
i zaniechań (działanie prawa motywacyjne lub impulsywne), po wtóre
ui par. J a r r a . Ogólna teoria prawa e. 155.
><x T. K o t a r b i ń s k i . Wstęp. W : L . P e t r a ż y c k i . Wstęp do nauki prawa
i moralności. Warszawa 1959 s. 8.
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zaś na utrwaleniu i rozwijaniu pewnych skłonności i cech charakteru
ludzkiego i na osłabieniu i potępieniu innych, słowem, na wychowaniu
psychiki społecznej w kierunku odpowiadającym charakterowi i treści
obowiązujących norm prawnych (działanie wychowawcze prawa) [...]
Obowiązujący w każdej danej chwili system norm prawnych stanowi
stadium przejściowe wychowania społecznego i powinien być, w miarę
wypełniania swej funkcji wychowawczej, zastępowany przez inny system
oddziaływania prawnego, motywacyjnego i wychowawczego, przystoso
wany do osiągniętego już poziomu psychiki społecznej. Ideałem jest
osiągnięcie charakteru doskonale uspołecznionego, całkowite panowanie
czynnej miłości wśród ludzi” 1#s.
t ■,
W stosunku do tak pojętych podstaw prawa tudzież jego istotnego
charakteru Petrażycki zarysowuje metodę myślenia polityczno-prawne
go: „Podstawową metodą myślenia polityczno-prawnego jest dedukcja
psychologiczna — wnioski z odpowiednich przesłanek psychologicznych
co do tych skutków psychicznych — motywacyjnych i wychowawczych,
które powinny wywołać działanie pewnych zasad i instytucji prawnych,
albo co do tych środków ustawodawczych, które mogą wywołać pewne
pożądane następstwa psychiczne — motywacyjne i wychowawcze”ł#4.
„Za właściwy i jedynie możliwy sposób obserwacji, zjawisk prawnych
należy uznać metodę samoobserwacji, czyli introspekcji”1#s. „Metoda
introspekcyjna — samoobserwacyjna i zwykła, i eksperymentalna — sta
nowi nie tylko jedyny środek obserwacji i poznania zjawisk prawnych
(i moralnych) w sposób bezpośredni i wiarygodny, lecz zarazem środek,
bez którego jakiekolwiek poznanie zjawisk prawnych (i moralnych) jest
niemożliwe” 106.
Koncepcja psychiki prawnej jest tylko jednostronną próbą wyjaśnie
nia zaistnienia ustroju prawnego. Niewątpliwie prawo pojawia się w
psychice, w której sobie uświadamiamy jego treść. Prawo jednak jest
czymś obiektywnym, jak obiektywnym są przedmioty naszego poznania,
które również w psychice się pojawiają.
To jednak, że prawo pojawia się w psychice, jeszcze nie stanowi roz
wiązania ostatecznego, gdyż pojawienie się prawa w psychice jest su
biektywnym przejawem — odbiciem czegoś, co istnieje obiektywnie poza
psychiką.
Usiłowanie zaś sprowadzenia prawa i zjawisk prawnych do emocji
biemo-czynnych jest tłumaczeniem . czegoś, co jest racjonalne ze swej
1M

Tamże s. 14 n.
Tamże s. 16.
los Tamże s. 61.
io« Tamże s. 106.
1,4
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natury, przez coś, co ze swej natury jest irracjonalne, i w konsekwencji
prowadziłoby do zanegowania istotnego charakteru prawa jako czegoś
obiektywnie wiążącego. Z drugiej strony psychizm ludzki jest też
czymś naturalnym; jest określoną naturą. Zaapelowanie do psychizmu
azłowieka jest więc odwołaniem się ao natury człowieka — i zarazem
zatrzymaniem się w połowie drogi,' gdyż właśnie psychika człowieka w
aspekcie poznawczym tak działa, że kieruje się ujętymi poznawczo, ale
obiektywnie realnymi treściami rzeczy. Nawet zastosowanie nieco naiw
nej metody introspekcyjnej już ujawnia związek naszej świadomości ze
stanami rzeczy, z przyrodą, a więc z tradycyjnie pojętą naturą.
W rezultacie więc różne racjonalne próby ukazania źródeł prawa pro
wadzą do ukazania naturalnego Układu rzeczy i do rozumu ludzkiego
zdolnego odczytać treść obiektywną tego właśnie układu. A wszystko to
znaczy odwoływanie się do naturalnych koniecznościowych źródeł kie
rujących ostatecznie (lub wpływających na kierowanie) ludzkim postę
powaniem.
Alternatywą naturalnych źródeł prawa może być tylko irracjonalny
(co nie znaczy nie-rozumny!) nakaz — wola.
e)
Uzupełnieniem zatem i jedyną alternatywą w stosunku do kon
cepcji- prawa naturalnego jest teoria w o l u n t a r y z m u p r a w n e g o107, według której prawo zawdzięcza swe powstanie w o l i zwierzchni
ka społeczności. Teoria ta, dostępna zresztą dla wyobraźni człowieka pro
stego, ma swoją długą historię i do pewnego stopnia wiąże się z poprzed
nio przedstawioną koncepcją bezpośredniej ingerencji bóstwa przy na
daniu prawa oraz z później powstałą koncepcją prawa naturalnego.
Zwykle bowiem zwierzchnik społeczności „objawiał” prawo, które miało
być wyrazem woli samego boga. W czasach wcześniejszych sam zwie
rzchnik społeczności miał w sobie coś z boskiego autorytetu lub nawet
uchodził za wcielenie jakiegoś boga, sam był „boski”. Wola zatem
zwierzchnika społeczności była uznana za konkretne objawienie prawa
obowiązującego daną społeczność. Przekonanie to znalazło wyraz w za
sadzie rzymskiego pryncypatu: „quod principi plaeuit, legis habet vigo107 Gdy zwrócimy uwagę na fakt, że norma prawna jest normą dlatego, że
jest dziełem rozumu, to zarazem musimy przyznać, że funkcjonowanie rozumu
suponuje byt, układ naturalny rzeczy i osób. Ów naturalny układ rzeczy i osób od
czytany przez ludzki rozum staje się obiektywną podstawą odczytania tego, co
w samej rzeczy (naturze) jest dobrem. I wówczas — afirmując prawidłowe dzia
łanie rozumu — jesteśmy zasadniczo na terenie prawa naturalnego, nakazującego
czynić dobro. Jeśli natomiast jakieś „dobro” jest dlatego uznane za dobro, że zo
stało nakazane (bonum — quia imperatum; malum — quia prohibitum), znajdu
jemy się na terenie woluntaryzmu. Dlatego też woluntaryzm prawny można uznać
za jedynego przeciwnika prawa naturalnego.
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rem” (Gaius. Inst. I 2, 6), lub w formułach, w które zaopatrywano prawa
wydawane przez monarchów: „car tel est notre plaisir”.
Filozoficzne uzasadnienie woluntaryzmu znajdujemy u tych autorów,
którzy — opierając się na odpowiednio rozumianej koncepcji prawa na
tury — uzasadniali przejście od stanu społeczeństwa prymitywnego do
społeczności z władzą zwierzchnią przywilejami prawodawczymi z na
tury należącymi do władzy. Na przykład u T. Hobbesa, który wprawdzie
widzi w państwie rezultat umowy, to jednak samą umowę pojmuje jako
wyzbycie się suwerennych praw jednostek na rzecz suwerena społeczne
go; ten ostatni od chwili objęcia władzy jest panem absolutnym, a jego
wola — völuntas surami imperantis; the will of the sovereign — jest je
dynym źródłem prawa. W tym jednak miejscu pojawia się natychmiast
różny kontekst woluntarystycznego tłumaczenia. Czy wola jest ślepa czy
rozumna? Czy dlatego prawo wiąże, że jest tylko nakaz ślepej woli?
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Rozdział II

ANALOGICZNA STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI

1. CZŁOWIEK I ŚWIAT

Wprawdzie już dawno, bo w VII wieku a.C., człowiek „odkrył” kos
mos t, ale był to tylko zaczątek odkrywania i proces ten wcale się nie
zakończył zarówno dla całej ludzkości, jak i poszczególnej jednostki.
Kosmos — świat bytów — w którym zanurzona ludzkość posiada swe
naturalne środowisko bytowania, stanowi też naturalny i pierwszy za
razem przedmiot poznania, które jeist zasadniczym wyrazem ludzkiego
istnienia *.
I
nie chodzi tu o Heideggerowskie „egzystencjalne”, „bezwolne rzuce
nie człowieka w świat” i w tymże świecie zanurzenie, które będąc ludz
kim przejawia się w mowie, jako podstawowym wyrazie istnienia. „Wy
rażanie się” bowiem człowieka przez mowę — choćby najszerzej pojętą
— jest już następstwem bardziej pierwotnego związania człowieka ze
światem i jego zasadniczym charakterem. Pierwszym zaś węzłem łączą
cym człowieka ze światem (w sensie specyficznie ludzkim) jest p o z n a 
n i e ś w i a t a ; właśnie p o z n a n i e , a nie „wyrażanie się”, nie „myśle1
Owo „odkrycie” kosmosu przez pierwszych greckich myślicieli Talesa, Anaksymandra, Anaksymenesa, HerakJita i innych (na ten temat por. Ja eg er. Paideia t. 1 s. 176-208) łączy się z początkiem nauiki jako poznania zreflektowanego,
koniecznego, ogólnego i uzasadnionego popnzez współmierne i rozumem odkrywalne czynniki należące do kosmosu. Jako zasadniczą różnicę między poznaniem
mitologicznym a filozoficznym widzi się odwołanie do współmiernych czynników
(z makro- lufo mikrostruktury przyrody) naturalnych, a więc „e tego świata”. Od
wołanie się do bogów, nawet kosmicznych, ulega powolnej racjonalizacji. Podsta
wowym zaś pojęciem wyjaśniającym stało się pojęcie „natury”. Natura — jako
zdeterminowany w sobie byt, działający regularnie, zgodnie zarówno ze swoją
wewnętrzną strukturą, jak i ze strukturą rzeczy drugich — staje się ostateczną
instancją w procesie uzasadniania racjonalnego.
2
Podkreślam tu ludzkie, a więc świadome bytowanie. W takim sensie pozna
nie jest zawsze podstawowym wyrazem ludzkiego bycia. Jest nim tym bardziej
w stosunku do pierwszego przedmiotu poznania.
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nie”... To wszystko jest czymś dalszym. I nie samo poznanie jako fakt
oderwany, dla siebie ujęty, ale p o z n a n i e ś w i a t a . A gdy afirmujemy fakt poznania świata — to przecież nie chodzi o poznanie wszech
stronne, wyczerpujące, poznanie dokładne, ale o poznanie świata jako
rozpoczęcie procesu świadomego bycia, a przez to także bycia człowie
kiem.
Proces bowiem poznania świata, a przezeń poznawania siebie i uświa
domienie sobie samego siebie jest w dziejach człowieka niezmiernie dłu
gi, obfitujący w najrozmaitsze przygody już nie tylko intelektualne, ale
integralnie życiowe, splecione z przeżyć poznawczych, wolitywnych,
uczuciowych, utkane z prawdy i błędu, sukcesów i załamań, słowem —
z tego wszystkiego, co stanowi treść życia człowieka.
Czymś jednak pierwotniejszym od życia człowieka jest to, co owo ży
cie wielostronnie warunkuje: sam świat jako najszerzej i najgłębiej po
jęte „środowisko ludzkie”, a więc to, co w dużej mierze dla samego
człowieka jest jego „racją bytu”. Świat, rzeczywistość, pierwotnie dany
nam b y t są czymś nie tylko genetycznie wcześniejszym od człowieka,
ale także wcześniejszym odeń epistemologiczńie. Znaczy to, że wcześniej
poznajemy świat, aniżeli poznajemy samego sielbie, i że racją poznania
samego sielbie i swoich najważniejszych spraw jest poznanie — oczywiś
cie prawidłowe i jak najmniej skrzywione3 — samego świata, jako rze
czywistości w stosunku do nas pierwotnej. Dlatego przed analizami pod
staw moralnego ludzkiego postępowania, przed analizą prawa naturalne
go, nawet przed refleksją na temat człowieka, charakteru jego poznania
— wpierw należy uświadomić sobie bytowy charakter rzeczywistości,
której jesteśmy jakąś „częścią”, mogącą być zasadniczo zrozumianą na
tle ogólnej struktury rzeczywistości4.
Urodzeni w świecie i zyskujący nie tylko świadomość, ale także i sa
moświadomość na tle „bycia-w-świecie”, doświadczamy nieustannie
i pierwotnie, że świat (jako rzeczywistość) i s t n i e j e . Istnienie świata
(rzeczywistości) jest czymś absolutnie pierwotnym w naszych wszystkich
ludzkich, przede wszystkim poznawczych przeżyciach. W każdym bo
wiem treściowym, utematyzowanym, ludzkim przeżyciu realnym dane
jest nam pierwotnie istnienie jako fundament (często tak oczywisty, że
aż niewidoczny, tan. nie przykuwający naszej uwagi — chociaż może
9

Jest to więcej postulatem niż stwierdzeniem.
Trzeba tu odróżnić sprawę poznania filozoficznego i poznania spontanicz
nego jakichś rzeczy. Może się bowiem zdarzyć — i normadnie zdarza się — że
poznajemy spontanicznie jakieś określone przedmioty wcześniej i niezależnie od
poznania filozoficznego. Jeśli jednak chcemy poznać jakąś sprawę w kontekście
filozoficznym, to jesteśmy zobowiązani wskazać na podstawy poznania i zreflekto
wać kontekst zasadniczy. Do tego zagadnienia będziemy jeszcze powracali.
4
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być zawsze dostrzeżony) rzeczywistości. Owo istnienie (faktyczność, ude
rzająca nas nieustannie) rzeczywistości jest właśnie zasadniczo tym, co
nazywamy b y t e m . To ze względu na i s t n i e n i e (faiktyczność) rze
czy — coś jest naprawdę rzeczywiste; coś jest bytem5. Wprawdzie za
fascynowani różnymi treściami przeżywanej rzeczywistości zwracamy
więcej uwagi na samą treść aniżeli na jej egzystencjalną stronę (na jej
faktyczność — że istnieje), tak że jesteśmy skłonni każdej poznawanej
treści dać nazwę bytu (więcej, nazwę tę przydzielamy niekiedy jakiejś
najmniej realnej, bo wyabstrahowanej treści, która często jest tylko niesprzecznością), niemniej pierwotnie bytem jest i s t n i e j ą c a treść;
i s t n i e j ą c y konkret (rzeczywistość) w realnie istniejącym świecie0.
Pierwotnie zatem być bytem rzeczywistym znaczy istnieć jako kon
kretna zdeterminowana w sobie jednostkowa treść. Sama treść nato
miast, oderwana od istnienia, jest już tworem poznawczym, a więc czymś
pochodnym i dalszym, wytworzonym przez człowieka. To właśnie w pro
cesie abstrahowania jesteśmy zdolni ujmować rzecz aspektowo i ograni
czyć się do styku poznawczego z niektórymi tylko cechami rzeczy, nawet
zeschematyzowanymi, w oderwaniu od bogatego pozostałego kontekstu
realiów. Wpierw jednak świat „narzuca się” nam od strony swego ist
nienia, co można ciągle u siebie sprawdzić. Zresztą, gdyby było inaczej,
samo życie ludzkie nie byłoby możliwe, gdyż nie byłoby wiadomym, któ
re to treści są realne, a które oderwane, a więc mogące być fikcyjne,
jako rezultat przeróbki myślowej i psychicznej.
Stwierdzenie faktyczności istnienia rzeczywistości (czyld stwierdzenie
— w sensie najbardziej zasadniczym — b y t u ) dokonuje się w nas spon
tanicznie w akcie intelektualnego poznania, zwanym aktem sądzenia, z
tym wszakże, że mamy tu do czynienia z sądem specyficznym, tzw. są
dem e g z y s t e n c j a l n y m , który posiada swoje różne natężenie po
znawcze, od prostego, uwikłanego w całym procesie poznawczym ujrze
5
W tym właśni« miejscu — w należytym rozumieniu bytu — rozchodzą się
drogi filozoficznego myślenia. Zawsze bowiem jest aktualne pytanie: „dzięki cze
mu” coś jest naprawdę bytem, rzeczywistością? Historia filozofii dostarcza róż
nych odpowiedzi, tak że samo wyrażenie „byt” liub „ibyt jako byt” jest bardzo
wieloznaczne. Świat bowiem naprawdę rzeczywisty (realny) był dla Parmenidesa
dzięki prawu tożsamości; dla Platona dzięki ideom, jawiącym się w postaci sen
sów wyrażeń ogólnych języka naturalnego; dla Arystotelesa dzięki formie sub
stancjalnej ; dla Awicenny — dzięki „naturze trzeciej”; dla materialistów dzięki
materii itd. Każde z takiego (lub podobnego) rozumienia rzeczywistości natych
miast rzutuje na koncepcję i rzeczywistości, i systemu filozoficznego. Zwrócenie
uwagi, że byt jest realny dzięki istnieniu, stawia nas w pozycji naprawdę realnej
i neutralnej zarazem. Por. na ten temat moją pracę Z teorii i metodologii me
tafizyki. Lublin 1962 s. 96-143.
• Sprawę tę na tle dziejów pojęcia bytu świetnie ukazuje E. Gilson ( B y t
i istota. Przeł. P. Lubicz, J. Nowak. Warszawa 1963).
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nia (intelektualnego), że coś (jakaś rzecz) i s t n i e j e , ż e j e s t — do for
malnego sądu egzystencjalnego, jako wydzielonego aktu poznawczego,
czy to bezpośredniego czy nawet pośredniego, gdy w wyniku uzasadnień
filozoficznych potrafię stwierdzić, że .istnieje np. Bóg, chociaż nie jest to
dane mi w pierwotnym doświadczeniu intelektualnym czy zmysłowo-intelektualnym 7.
Wraz ze .stwierdzeniem istnienia rzeczywistości (ze stwierdzeniem bytu)
jest mi również dane pierwotnie, bardzo mętne, poznanie treści jako dru
giej strony rzeczywistości, jako korelatu istnienia. Jeśli bowiem doświad
czam (i stwierdzam!) istnienia rzeczywistości, to jest to istnienie c z e 
g o ś , co jest zdeterminowaną, chociaż pierwotnie nie p>oznawaną — lub
niedokładnie poznawaną — treścią, będącą zespołem „cech”, tworzących
rzeczowość rzeczy. Można to zresztą zauważyć przyglądając się naszemu
poznaniu wzrokowo-intelektualnemu: najpierw widzę, że istnieje coś, co
później coraz lepiej uwyraźnia mi się w miarę coraz lepszego poznawa
nia. I jeśli mogę się mylić w określaniu treści (jest to koń, krowa czy
łania), to nie żywię wątpliwości co do faktyczności i istnienia czegoś, co
podlega coraz lepszemu określaniu treści. I właśnie dlatego, że pozna
wanie treści rzeczy istniejącej podlega omyłkom z jednej strony, a z dru
giej jest podstawą opanowania tej rzeczy — cały wysiłek poznawczy
człowieka zwrócił się przede wszystkim na ujęcie coraz precyzyjniejsze
samej treści, nie zwracając uwagi na sam fakt istnienia rzeczy, gdyż to
jest oczywiste8. Oczywistość faktu istnienia stała się w dużej mierze
powodem zatracenia uwrażliwienia poznawczego, zwłaszcza zreflektowa
nego samego aktu istnienia. A to pociągnęło za sobą katastrofalne na te
renie filozofii (jako poznania ostatecznie wyjaśniającego rzeczywistość!)
konsekwencje. Filozofia stała się teorią wyjaśniającą nie byt (rzeczywis
tość ze względu na to, że istnieje!), lecz rzecz abstrakcyjną, a więc byt
ze względu na jego układy treściowe, stanowiące w poznawczym ujęciu
p>odstawę „s e n s u” naszych wyrażeń. Wszelkie jednak sensy nie są nam
pierwotnie dane w świadomości lub w świadomości jako takiej, ale ja
wią się one jako sensy realne przez to, że są to treści rzeczy istnieją
cych.
Istnienie zatem świata (jako rzeczywistości) jest bardziej pierwot
nym „przedmiotem” 9 dla człowieka, zwłaszcza dla jego poznania, które
będąc procesem stałym nie zatrzymuje się na samym fakcie istnienia,
ale zarazem dąży do ujęcia tego, co istnienie uitzeczywistnia, a więc do
7 Sprawę tę dobrze przedstawiła Z. J. Zdybicka (Partycypacja bytu s. 98-110).
Wiąże się to także z procesem pojęciowania i użytecznością praktyczną jas
nych i wyraźnych pojęć.
9 Rozumiem tu szeroko wyrażenie „przedmiot” — jako to, co pierwotnie na
rzuca się mojemu poznaniu.
8
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ujęcia treści zrealizowanej w istnieniu. Świat nas „uderza” ostrzem swe
go istnienia, jednak ostrze uderzające jest ostrzem określonej treści, jak
ostrze siekiery jest właśnie jej ostrzem. Ale to dzidki istnieniu treść
staje się dostępna w doświadczeniu.
Pierwotne doświadczenie faktyczności istnienia świata można po
znawczo zobiektywizować i wyrazić w postaci pierwszego i naczelnego
stwierdzenia o rzeczywistości — „istnieje coś, co jest jakoś zdetermino
wane w sobie” {co jest zdeterminowaną w sobie treścią). Sąd ten jest
afirmacją bytu realnego, a przez to samo jest sądem o relatywnej t o ż 
s a m o ś c i b y t u , w którym pierwotnie dostrzegamy, że istnieje, oraz
że istnieje jako jakaś w sobie zdeterminowana (poznawczo coraz bardziej
zdeterminowalna) treść. Nasze poznawcze ujęcie bytu i wyrażenie go w
sądzie o bytowej tożsamości relatywnej może przybrać podwójne sfor
mułowanie, w którym wyakcentowujemy afirmację bądź istnienia, bądź
realnie istniejącej treści — zawsze jednak będzie to afirmacja realnego
bytu, który jest realny, rzeczywisty przez to, że istnieje 10.
Afirmacja istnienia jako strony (aktu) zasadniczo konstytuującej rze
czywistość jest niezmiernie ważna w wyjaśnieniu filozoficznym świata
realnego, gdyż w tym właśnie miejscu rodzi się idealizm i wszystkie —
znane historykom filozofii — groźne konsekwencje idealizmu, nie tylko
dla samego myślenia, ale co więcej, dla wielostronnych życiowych prze
żyć. Jeślibyśmy bowiem nad egzystencjalną stroną rzeczywistości przeszli
„do porządku dziennego” w postępowaniu wyjaśniającym, wówczas tra
cimy kontakt z rzeczywistością, a wszelkie wyjaśnienie staje się może
logiczne i zwarte — ale samo z siebie nierzeczywiste, gdyż nie uwzględ
nia aktu istnienia jako ostatecznej instancji gruntującej sprawdzalność
poznania. Tak właśnie ma się sprawa z szeregiem systemów filozoficz
nych, które żyją tylko wewnętrzną logiką i spójnością tez. Oczywiście,
logika i spójność jest też wartością myślenia, ale ona sama — chociaż
pochodna od rzeczywistości i pierwotnie w rzeczywistości ugruntowaną
— nie wystarcza, gdyż zachodzi możliwość wyselekcjonowanego (przez
umysł poznającego) łączenia cech poznawanej rzeczywistości, a przez to
oderwanie się od realnego układu treści. Przy afirmowaniu zaś istnienia
i wzięciu pod uwagę strony egzystencjalnej jesteśmy zmuszeni do licze
nia się z istnieniem i jego rolą w bycie; uzyskujemy po prostu inne za
danie do wyjaśnienia — uniesprzecznienie egzystencjalnej strony ba
danego bytu u.
!0.

Por. na ten temat moją Metafizykę ś. 104-203.
W toku pracy będziemy się częściej spotykali z tego typu wyrażeniem
charakteryzującym istotny moment filozoficznego dowodzenia. Chodzi tu miano
wicie o takie wyjaśnienie jakiegoś ważnego faktu, że negacja takiego wyjaśnienia
będzie albo zrezygnowaniem z wyjaśnienia w ogóle, albo doprowadzi do uznania
11
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W naszym doświadczeniu świata sprawą drugą — po stwierdzeniu
jego istnienia — jest dostrzeżenie m n o g o ś c i r z e c z y . Świat pier
wotnie 'jawi się nam jako świat rzeczy mnogich. Spostrzegamy to na
tychmiast od bardzo wczesnego dzieciństwa. Psychologowie rozwojowi
twierdzą, że dziecko w pierwszym już miesiącu odróżnia matkę od in
nych osób. W poznawaniu przednaukowym sprawa odróżniania rzeczy
jest tak podstawowa, że na niej zasadniczo gruntuje się to właśnie przednaukowe, przyporządkowane codziennemu życiu, poznanie. A nawet pier
wotne definicje i nazwy — przedmiot nieustannego zainteresowania
dziecka, pytającego „co to jest?” lub jak się dana rzecz nazywa — są
związane ze sprawą mnogości rzeczy danych nam w doświadczeniu świa
ta. Czymś wtórnym i następnym dopiero jest szukanie związków po
między rzeczami dostrzeżonymi jako odrębne. Słowem, pluralizm byto
wy jest nam pierwotnie i bardziej zasadniczo dany aniżeli związki, czy
ewentualnie wszechzwiązek, jakich pomiędzy różnymi bytami doszuku
jemy się w procesie poznawczym.
Owo pierwotne doświadczenie odrębności bytowej wymaga wyjaśnie
nia filozoficznego, które w dziejach ludzkiej myśli prowadziło do osta
tecznego zanegowania bytowego pluralizmu, a więc zanegowania bardzo
pierwotnego doświadczenia świata, przedkładając wyjaśnienia i teorię
nad doświadczenie i realną intuicję. Działo sę bowiem tak — i to już u
pierwszego filozofa Talesa — że szukając uzasadnienia związku pomiędzy
odrębnymi rzeczami, dochodzono do stwierdzenia pozornego tylko (ze
względu na powierzchowność widzenia, dane historyczne, rozmaite źródła
poznania itd.) pluralizmu, przy afirmowaniu faktycznego monizmu ls rze
czywistości.
A więc znowu sprawa nie jest błaha! Co jest bardziej wartościowe:
pierwotna intuicja rzeczywistości czy logiczna teoria wyjaśniająca, nie
sprawdzona percepcją rzeczywistości i samego aktu istnienia. Negacja
bytowego pluralizmu, bezpośrednio doświadczalnego w poznaniu świata
rzeczywistego, na rzecz — ostatecznie — monizmu, chociaż w dziejach
myśli filozoficznej była najczęściej powtarzaną (w różnych odmianach)
próbą wyjaśnienia rzeczywistości, nie jest jednak usprawiedliwiona, gdy
skonfrontujemy ją z samym zadaniem poznania, jak i zasadniczym spo
sobem wyjaśniania.
absurdu. Jeśli bowiem mam jakiś fakt, który domaga się wyjaśnienia z ważnych
bytowych względów, to trzeba w procesie rozumowania wskazć na taki czynnik
koniecznościowo związany z faktem, którego to czynnika negacja jest zarazem ne
gacją samego faktu.
18
Przez monizm rozumie się tu taką teorię rzeczywistości, według której wszy
stko jest przejawem jednego bytu, który będąc jednym jest z konieczności niezłożony wewnętrznie; jest sam w sobie prosty.
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Wszelkie bowiem wyjaśnianie ma na celu pogłębienie rozumienia za
obserwowanej rzeczywistości. Fakty zatem dane do wyjaśnienia zasad
niczo nie mogą być zanegowane, chyba że afirmacja istniejących faktów
jest czymś absurdalnym ze względu na jakąś (i to nie błahą!) mylność
percepcji lub na konieczność negowania zasadniczych zasad (reguł) zdro
wego i poprawnego myślenia. Jeśli natomiast fakty dane w bezpośrednim
poznaniu ani nie są rezultatem zasadniczo mylnej percepcji poznawczej,
ani też nie stoją w sprzeczności z podstawowym porządkiem racjonal
nym, to nie można tychże faktów negować, a w tym wypadku negować
bytowego pluralizmu, 'który stwierdzamy spontanicznie zarówno w sto
sunku do rzeczy istniejących w świecie, jak i w stosunku do nas samych,
w poczuciu odrębnej bytowości i świadomości niesprowadzalnej do inne
go „centrum”. A ponadto, gdy zwrócimy uwagę, że monistyczna inter
pretacja pierwotnie nam danej pluralistycznej rzeczywistości koliduje
z zasadami tożsamości i niesprzeczności, to nie można jej uznać za ra
cjonalny typ wyjaśnienia, ale raczej za łatwą, może nawet ponętną, lecz
jednak zasadniczo wyobrażeniową wizję świata, nie opartą o reguły ra
cjonalnego poznania1S. Trzeba by bowiem przy afirmacji monizmu przy
jąć, że ten sam, jedyny, pierwotny {w sensie historycznym czy też struk
turalnym) element jest absolutnie niezłożony — jeśli jest jeden, „monos” — i nie mając poza sobą innego pierwiastka staje się sam z siebie
złożony, dając w efekcie stwierdzony bytowy pluralizm. Negując róż
nicę podstawową w zasadniczym momencie pomiędzy „tak” i „nie”, po
między uprzedmiotowioną afirmacją i negacją, pozbawiamy taki sposób
wyjaśniania fundamentalnego prawa, podtrzymującego wszelkie racjo
nalne poznanie ■— prawa niesprzeczności. A pozbywszy się tego prawa
w jednym miejscu — dalej już możemy dowolnie głosić wszelkie twier
dzenia, gdyż one będą właśnie dowolne, chociażby nawet w niektórych
momentach wyjaśniania dawały ciekawe i niekiedy prawdziwe efekty.
Prawdziwość jednakże ewentualnych tez nie będzie wynikiem podsta
wowego twierdzenia (w tym wypadku afirmacji monizmu), lecz jedynie
strukturą bytową samej myśli, iktóra żyje niesprzecznością i w wielu
wypadkach okaże się zgodna z rzeczywistością, w której ma swe pier
wotne źródło.
Jeśli zatem afirmujemy rzeczywistość mnogą, to wraz z mnogością
bytową trzeba zaafirmować intelektualnie to wszystko, co zasadniczo tę
mnogość uniesprzecznia, czyli to, czego negacja byłaby negacją samej
18
Nietrudno wykazać, że naprawdę konsekwentny monizm jest sprzeczny z
faktami, tj. z pluralizmem bytowym. Gdyby bowiem pierwotnie istniał tylko je
den byt homogeniczny do bytu danego nam w doświadczeniu poznawczym (empi
rycznym) i ten byt był absolutnie niezłożony — to z niego nie rozwinęłaby się
mnogość bytowa. Niezłożoność nie daje w rezultacie złożoności.

106

ANALOGICZNA STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI

pierwotnie stwierdzonej istniejącej bytowej mnogości. A ta właśnie ist
niejąca mnogość bytów w świecie jest niesprzeczna, gdy: a) poszczegól
ne Dy ty są w sobie aktualnie nie podzielone, czyli są same w sobie jedne;
b) są podzielne, a więc są wewnętrznie złożone z elementów ostatecznie
do siebie niesprowadzalnych; c) są pochodne bytowo od Bytu absolutne
go, który jest bytem osobowym, a więc bytem poznającym intelektual
nie i działającym wolą.
Sprawy te wymagają nieco pogłębionego wyjaśnienia, gdyż stanowią
one podstawę teorii rzeczywistości.

2. STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI

Afirmowanie przez człowieka istniejącej bytowo mnogiej rzeczywis
tości, będącej czymś pierwotnie danym, zmusza zarazem do zastanowie
nia się nad samym pluralizmem i do dostarczenia uniesprzeczniającego
wyjaśnienia danych w bezpośrednim ludzkim doświadczeniu bytów. Prze
de wszystkim sam fakt bytowania, czyli fakt istnienia jakiejś zdetermi
nowanej w sobie treści — jest powszechny. I chociaż jest prawdą, że
każdy byt jest różny i jawi się jako różny, to jednak samą faktyczność
istnienia — akty istnienia — stwierdzamy zasadniczo w każdej rzeczy14.
Następnie rzeczy te są mnogie, bo jest iah więcej aniżeli jedna. Jakże
to jest możliwe, iby poszczególna rzecz nie wyczerpała wszelkiej zawar
tości bytowania, a przez to samo umożliwiła bytową wielość? 15 Pytania
14
W każdym bowiem realnym bycie dostrzegamy: a) akt jego istnienia
(faktyczność — to, że jest); b) jakąś konkretną treść, która przez to, że jest jed
nostkowa i konkretna, jest w sobie do ostateczności zdeterminowana (tylko byty
intencjonalne są niezdeterminowane, ze wzglądu na selektywność i aspektowość
ich ujęcia przez aparat poznawczy); c) przyporządkowanie treści do istnienia.
Wszystkie trzy momenty w każdym bycie są odmienne. Wspólna im jest „fak
tyczność bytowania”, tzn. że każda konkretna treść (jednostkowo różna) jest cał
kowicie wewnętrznie przyporządkowana do odpowiedniego dla siebie aktu istnie
nia, które też w każdym wypadku — będąc przyporządkowane współmiernej so
bie treści — jest różne. Jeśli akt istnienia poszczególnego bytu jest -realnie niesprowadzalny do treści, istoty, realnie od niej różny — a mimo wszystko aktuali
zuje tę treść, to powstaje pytanie: dlaczego (dzięki czemu) dany byt istnieje raczej,
niż nie istnieje? I to jest podstawowe pytanie metafizyczne na tle faktyczności
bytowania bytów mnogich. Istnienie bytów (to, że byt jest) nie tłumaczy się treścią
(istotą) tychże bytów (tym, czym one są), gdyż aspekt istotowy — to, czym byt
jest — nie „powoduje” tego, że on jest.
15 Tomasz w Contra Gent. 11. 15 przeprowadza znaczne analizy na ten te
mat, o czyim pisałem w Teorii analogii bytu (Lublin 1959 s. 145).
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te-----to nic innego jak szukanie uniesprzeczniająoego wyjaśnienia w
stosunku do pierwotnie doświadczanej rzeczywistości.
Sama teoria wyjaśniająca będzie przebiegać przez analizę trzech za
anonsowanych punktów. Sprawą pierwszą — po stwierdzeniu istnienia
świata 'bytów mnogich — jest afirmacja jedności poszczególnych bytów:
poszczególne byty są w sobie same aktualnie nie podzielone, co wyraża
zresztą zasada niesprzeczności, będąca poznawczym {intelektualnym) od
czytaniem wewnętrznego niepodzielenia danego 'bytu na byt, czyli sa
mego „siebie”, i coś innego jeszcze, co by tym bytem nie było —na
„nie-byt” ie. Jeśli bowiem rzeczy są mnogie, to sam fakt (istnienie by
tów) mnogości jest wtedy jedynie niesprzeczny, gdy poszczególne byty
naprawdę istnieją jako w sobie nie podzielone i oddzielone od bytów
drugich17.
Przede wszystkim zaś byty są w sobie same nie podzielone, są jedne.
Niepodzielenie 'bowiem bytu jest niczym innym jak wyrażoną za pomocą
negacji ich tożsamością bytową, pierwotnie afirmowaną w samej per
cepcji rzeczywistości, gdy stwierdzamy, że „istnieje coś”, co jest samo
w sobie określone i zdeterminowane bytowo. Stwierdzenie aktu istnie
nia jest zawsze związane z treścią urzeczywistnianą w akcie istnienia
i przez ten akt. Owa zaś treść, gdy istnieje, gdy jest bytem — to zara
zem nie jest zaprzeczeniem tej samej bytowości. Nie jest tym bytem i za
razem, w tych samych aspektach, nie-bytem, czyli wyrażając się ogólnie:
byt nie jest nie-bytem 18.
Sformułowana zasada niesprzeczności, stanowiąca trzon tego, co się
nazywa porządkiem racjonalnym, i we wszelkich operacjach racjonal
nych będąca ostateczną instancją argumentacji — nie jest tylko sformu
łowaniem apriorycznym czy tautologicznym, ale przeciwnie, jest odczy
taniem treści poszczególnego bytu. To struktura bytowa jest taka, w
swych ostatecznych podstawach, że nie jest w sobie podzielona na byt
(czyli to, co konkretnie istnieje) i nie-ibyt, czyli totalne zaprzeczenie
pierwotnie stwierdzonego bytu (a więc jakieś coś konkretnie nie-istniejące i nie-coś istniejące). Pierwotna zatem afirmacja bytu jako istnie
jącego konkretnego czegoś zostaje na drodze refleksji, przy równoczesnej
afirmacji percepcji bytowej, podwójnie wzmocniona: to naprawdę byt
jest bytem i nasze pierwotne poznanie jego jest rzeczywiste (zakotwiczo
ne w bycie), skoro istniejący konkret jest rzeczywiście istniejącym
stwierdzonym konkretem i nie ma w nim inic, co stanowi jego zaprze
czenie zarówno w aspekcie istnienia, jak i z tym istnieniem związanej
treści.
18

Por. moją Metafizyką s. 122-131.

17

Tamże s. 138-143.

18

Tamże s. 123.
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Afirmacja bytu i pierwotne zasadnicze, chociaż bardzo ogólne, odczy
tanie „zawartości” bytowej, wyrażające się zarówno w zasadzie realnej
relacyjnej tożsamości, jak i realnej niesprzeczności, jest — jak już po
wiedziano — samym sednem racjonalnego porządku, który jest porząd
kiem świata, porządkiem rzeczy, porządkiem natury — a poznany staje
się też porządkiem i. istotną osnową p o z n a n i a , tudzież pochodnego
odeń m y ś l e n i a . Odtąd wszelkie odwoływanie się, sprawdzanie i ar
gumentacja będą ostatecznie apelowały do zasady tożsamości i niesprzeczności jako ostatecznych instancji racjonalnego poznania. Co zaś
uchyla realną zasadę tożsamości i niesprzeczności, będzie musiało zostać
uznane za odejście od racjonalnego porządku poznania, a przez to samo
w ostatecznym rozrachunku za absurdalne.
Mając zatem ustalone podstawowe twierdzenie o rzeczywistości (bę
dące intelektualnym odczytaniem jej zawartości) — można przeprowa
dzić dalsze analizy w postaci stawiania pytań i szukania uniesprzeczniających odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi suponują oczywiście to, co już
było powiedziane, i w dużej mierze stanowią u jaśnienie implikowanych
treści poprzednio zarysowanych.
Jeśli bowiem rzeczywistość istniejąca jako mnoga jest zbiorem róż
nych bytów, z których każdy sam w sobie jest jeden, czyli w sobie ak
tualnie nie podzielony, to tak zauważony fakt pluralizmu jest jedynie
niesprzeczny, gdy poszczególne byty w swej wewnętrznej strukturze są
złożone. Znaczy to, że poszczególne byty są jedne, nie podzielone, ale
są zarazem w jakimś realnym aspekcie podzielne.
To, że byty są podzielne, jest wprost oczywiste i dane nam w co
dziennej życiowej empirii. Nieustannie bowiem doświadczamy faktu po
dzielenia poszczególnych bytów, ich niszczenia, zagłady i powstawania.
Wszelkie przemiany, w które i my sami jesteśmy uwikłani, są uwarun
kowane złożeniem bytowym, dzieleniem się i łączeniem, odpowiednim
przegrupowaniem bytowych mnogich elementów- To jest oczywiste.
Głębsze jednak r o z u m i e n i e bytowych przemian i podzielności wiąże
się nierozdzielnie z rozumieniem bytowego wewnętrznego złożenia, które
jest wielorakie, na siebie się nakładające i wzajemnie warunkujące.
Niezrozumiałym w pierwszym momencie może być twierdzenie, że
jakakolwiek bytowa złożoność, a nawet ta najbardziej oczywista i zarazem
powierzchowna — z części integrujących, rozciągłościowych, suponuje
złożenie podstawowe, bez którego wszelkie inne typy złożeń byłyby
czymś jedynie pozornym, a mianowicie złożenie z aktu istnienia i zde
terminowanej konkretnej treści — istoty. Tylko bowiem to ostatnie zło
żenie uniesprzecznia bytowy pluralizm19, a wszelkie inne typy złożeń
1» Zagadnieniu uniespnzeczmema bytowego pluralizmu w oparciu o wyprecy-
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nie byłytby ostatecznie realne bez fundamentalnego złożenia istoty i ist
nienia. A przecież złożeń w bycie jest ogromna ilość, nieprzeliczalna;
jedynie dziedziny, wielkie grupy zasadniczych złożeń są nieliczne. W
historii filozofii ujawniały się one powoli w wyniku żmudnych dociekań
najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Najpierw najogólniej, na tle
niepowodzeń różnych systemów filozoficznych, dostrzegł-Arystoteles, że
byt jest jakoś wielorako złożony z elementów 'aeterminowanych, poten
cjalnych — i organizującego je jednego momentu, zwanego aktem. Stąd
złożenie z aktu i możności było pierwszym jakby „przeczuciem” wielo
krotności złożenia bytowego i pierwszą szansą wyjścia z monizujących
teorii bytu. Wprawdzie Platon przez swą teorię partycypacji usiłował
dać pluralistyczne rozwiązanie w teorii rzeczywistości, to jednak jego
partycypacja była więcej postulatem apriorycznym aniżeli interpretacją
danej nam w empirii codziennej rzeczywistości. Zresztą dla Platona ta
codzienna rzeczywistość nie ibyła nawet warta specjalnych zachodów intelektualno-poznawczych. Dla niego bowiem przedstawiał wartość jedy
nie świat będący przedmiotem naszych ujęć intelektualnych, pojęcio
wych, wyrażających się w sensach terminów ogólnych. Platon nie znając
jeszcze teorii abstrakcji był skłonny uważać, że wszystko, co jest przed
miotem intelektualnego rozumienia, jakoś „jest” — a zatem i owe sensy
terminów ogólnych jakoś „są” i one tworzą „prawdziwą rzeczywistość”,
gdyż są konieczne, niezmienne, ogólne, a przez to stanowią« jakby od
dzielne „królestwo pełni” rzeczywistości — PLEROMA, którego to kró
lestwa odbiciem i uczestniczeniem (partycypacją) jest nasz materialny
świat zmienny, świat bytów mnogich, bytów-cieni nie będących przed
miotem prawdziwego intelektualnego rozumienia, ale jedynie ludzkiej
empirii — DOKSY. Zatem świat jednostek mnogich nie nadawał się ńa
przedmiot prawdziwego intelektualnego poznania.
Jeśli jednak staniemy na stanowisku, że to właśnie świat bytów
jednostkowych, danych nam w codziennym doświadczeniu, świat ma
terialny, jest światem rzeczywistym, realnym — to właśnie pierwszą
sprawą do wyjaśnienia jest sam fakt bytowego pluralizmu, zwłaszcza
gdy fakt ten ujmiemy na tle historii myśli filozoficznej, w której (nie
bez uzasadnień) sporem dominującym jest właśnie ten o monizm czy
pluralizm bytowy. Ponadto sam fakt wielostronnego złożenia bytowego
— jak już powiedziano — jest wzajemnie wewnętrznie uwarunkowany.
Nie byłoby bowiem p>odzielności rozciągłościowo-ilościoiwej, danej nam w
codziennym doświadczeniu, gdyby nie było złożenia bytu z jego różnora
kich realnych właściwości, noszących nazwę „przypadłości”. Zespół zaś
zowaną przez sieibi-e teorię partycypacji poświęciła Z. J. Zdyibidka monografię
Partycypacja bytu.
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właściwości bez podmiotu realnego bytowania jest absurdem, gdy uświa
domimy sobie, że 'być właściwością jest właśnie ibyć właściwością czegoś,
jakiegoś bytu, czyli istniejącego podmiotu (substancji). Zmiany zaś właś
ciwości jakiegoś podmiotu prowadzą do zanikania i powstawania innych
podmiotów, co znowu byłoby sprzecznością i albsurdem, gdyby same pod
mioty bytujące (realne substancje) nie były wewnętrznie złożone z ele
mentu określającego, czyfri jest ów podmiot, i wyróżniającego go do tego
stopnia, iż staje się on nawet przedmiotem jasnych definicji istotowyeh, i
elementu drugiego potencjalnego, uniesprzeczniaj ącego właśnie przemia
nę, zwaną metonimicznie „przechodzeniem” jednego podmiotu w drugi,
przy rozpadaniu i powstawaniu bytów. A to właśnie złożenie, uniesprzecz
niaj ące powstawanie i rozpadanie realnie różnych bytów istniejących, no
siło nazwę złożenia z materii i formy, jako niesamodzielnych, wzajemnie
waruinikuj ących się bytowych czynników. A wreszcie ostatecznym uniesprzecznieniem powstawania i zanikania realnie różnych bytów jest ich
złożenie z tych czynników, które w tradycji filozoficznej nosiły nazwę
istoty i istnienia 20.
I- chociaż zagadnienie złożenia bytowego z istoty i istnienia posiada
swoją bogatą historię pomyłek, to jednak ta historia nie dyskwalifikuje
samego problemu, najważniejszego może w teorii bytu realnego **.
Przede wszystkim w samym postawieniu tego zagadnienia trzeba mieć
na uwadze naszą terminologię oraz związany z tym charakter naszego
języka. Terminy 'bowiem „istota” i „istnienie” powstały w innym klimacie
języka filozoficznego aniżeli ten, w jakim jest dawane samo rozwiązanie
problemu. Język św. Tomasza, w jego czasach, był głównie językiem
Platona, Arystotelesa i św. Augustyna, a więc językiem pojęciowym, na
skutek czego już uczeń św. Tomasza Idzi Colonna Rzymski w.rozprawie
Theoremata de essentia et esse zreizował zarówno samą istotę, jak i istnie
nie, co było zresztą walnym powodem wszelkich innych nieporozumień
na ten właśnie temat. Jeśli 'bowiem on twierdził, że „essentia” i „esse”
różnią się jak „res” i „re” — rzecz i rzeczy — to samo sformułowanie
mogło dokonać się na tle języka wyłącznie pojęciowego, zakładającego za
sadniczo tylko zdeterminowane struktury rzeczy, które się dają adekwat
nie wyrażać w odrębnych pojęciach — co jest zgoła nieprawdziwe. Na
stępnie, język nasz, jeśli już nie zaiwsze wprost był związany ze struktu
rami rzeczowymi, odrębnymi — to zawsze był związany z bytem, gdyż
ostatecznie to, co poznajemy, jest bytem lub pojęte na wzór bytu. Tym
czasem i istota, i istnienie są to czynniki infra-bytowe. To „z nich” byt
20

Zagadnienia te szerzej opracowałem w Metafizyce (oz. II).
Klasycznym opracowaniem zagadnienia istoty i istnienia bytu przygodnego
jest praca N. Del Prado De fundamentali veritate philosophiae christianae (Friburgi 1911).
Ił
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korikretao-jednostikowy w sposób dla siebie właściwy „składa się”; na
tomiast czynniki te wzięte w oderwaniu od sielbie nie są żadnymi bytatami. W bycie realnym można je intelektualnie poznawczo wyróżnić jako
nietożsame i do siebie niesprowadzalne, jako — zwykło się mówić —
realnie różne, rozumiejąc przez to (realnie), że nie mamy tu do czynienia
z dystynkcją wyłącznie myślową, nie ugruntowaną w samym bycie. Prze
ciwnie, to rzeczywistość w naszym intelektualnym (a przez to obiektyw
nym, realnym) oglądzie i rozumieniu jest taka, że w samym bycie jako
realnie, -bytowo nietożsame znajdują się czynniki, zwane istotą i istnie
niem. Znaczy to, że każdy realny byt, dany nam w doświadczeniu pier
wotnie empirycznym {ale nie tylko byt empiryczny!),- posiada w sobie
czynnik, który „czyni” go, „konstytuuje” rzeczywistym bytem, naprawdę
istniejącym niezależnie od mego aparatu poznawczego i zmuszającym
mnie do afirmacji, że on „istnieje” i jest mi dany niezależnie ode mnie.
A ponadto będąc mi dany jako istniejący, jest zarazem w sobie zdeter
minowany jakoś do istnienia i tę determinację ujmuję poznawczo naj
pierw bardzo ogólnie i w sposób niedokładny, a później, jako ciągle toż
samą, coraz bardziej sobie poznawczo ujaśniam, ciągle wiedząc, że inną
stroną bytu jest to, czym on jest, a inną to, że on jest, czyli rzeczywiście
istnieje. I wystarczy mi chwila uwagi, by sobie uświadomić, że sprawa
„czym rzecz jest” i to, „że ona naprawdę jest, czyli istnieją”, nie jest
tylko moim sposobem poznania, ale samym stanem rzeczy. Gdybym bo
wiem uważał, że to tylko sprawa mego poznania, a nie rzeczy, byłbym —
przez sam fakt coraz dokładniejszego poznania tego, „czym rzecz jest” —
mógł konstytuować rzecz w bycie, a tymczasem”coraz dokładniejsze ujmo
wanie treści, czyli istoty rzeczy, jeszcze jej nie konstytuuje bytowo. To
prawda, że każde ujęcie treści suponuje bezpośrednio, lub pośrednio sam
fakt istnienia i dlatego jesteśmy władni coraz bardziej precyzyjnie ujmo
wać treści rzeczy. I dlatego może się komuś wydawać, że to tylko kwestia
sposobu ujmowania; jak suponując fakt istnienia i w oparciu o niego
ujmuję „istotę”, czyli treść, rzeczy i coraz bardziej ją poznawczo odkry
wam — tak i ujmując samą istotę konstytuowałbym ją w istnieniu. Tym
czasem ta droga nie jest możliwa. Bowiem nawet najbardziej intensyw
ne myślenie o pieniądzu jeszcze go nie stwarza przez sam fakt myślenia;
ani intensywne myślenie o zmarłym bliskim nie przywraca go do życia.
Zatem to nie mój sposób poznania powoduje odróżnienie stron treściowoistotowej i istnieniowej bytu, ale sama struktura rzeczywistości zmusza
mnie ostatecznie do wyróżnienia tych właśnie stron bytowych.
A ponadto w refleksji filozoficznej ukazuje mi się szereg absurdów
w momencie, gdybym chciał naprawdę „sprowadzić do siebie” te oba
czynniki istoty i istnienia konkretnego bytu i utożsamić je ze sobą. Wy
starczy tylko wskazać na niektóre absurdalne konsekwencje takiego sta
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nowiska, by uznać, że nie jest tym samym istota i istnienie bytu real
nego *2.
Przede wszystkim więc, gdyby tym‘samym było istnieć co być okreś
loną treścią, to ilekroć by była dana. jakakolwiek określona w sobie treść,
byłaby ona zarazem realna, zawsze by ona istniała. W takim stanie rze
czy istniałyby realnie abstrakty, bajki, mity — gdyż wszystko to są ja
kieś określone w sobie treści, a założenie jest, że istnieć realnie w sobie
to to samo, co być określoną treścią. Jeśli dostrzegamy, że absurdalne jest
np. istnienie abstraktów — to absurdalne jest zarazem utożsamienie
realne istoty i istnienia realnego.
Nade wszystko zaś nierozróżnienie, ale .przeciwnie, utożsamienie real
ne istoty z istnieniem sprowadziłoby nas do absolutnego monizmu, wszyst
ko byłoby tylko istnieniem — a samo z siebie istnienie jest nierozróżnialne; (jest rozróżnialne tylko ze względu na istotę, treść istniejącą).
Wszystko byłoby zatem tym samym absolutnie nierozróżnialnym istnie
niem — co jest sprzeczne z naocznymi danymi, które nas informują o
bytowym, realnym pluralizmie jako fakcie danym nam do wyjaśnienia,
a nie o fakcie nierozróżnialnego monizmu egzystencjalnego (to znaczy, że
wszystko jest tym samym istnieniem).
Wreszcie z utożsamienia realnego istnienia i istoty w bycie danym
nam w codziennej empirii wyniknęłoby mnóstwo konsekwencji niezgod
nych z faktami. I tak nie byłyby możliwe takie procesy i zdarzenia by
towe, jak przemiany, oddziaływanie na siebie bytów, sprawstwo, a nawet
wszelkie postacie ruchiu. W ewentualnej bowiem hipotezie utożsamienia
wszystkiego z istnieniem byłby możliwy i niesprzeczny tylko jeden byt
istniejący, a ściślej — tylko istnienie, które należałoby pojąć albo jako
wszechdoskonałe, nie utracalne, albo też jako takie, które jest nagro
madzeniem w sobie i spiętrzeniem wszelkiej sprzeczności. W pierwszym
wypadku (wszechdoskonałego istnienia) mielibyśmy do czynienia już nie
z pan teizmem, ale z samym absolutem, co jest niezgodne z wewnętrznym
doświadczeniem każdego z nas, i co jest także ostatecznie absurdem. W
wypadku drugim „wypadlibyśmy” w ogóle z porządku racjonalnego —
i wobec tego zagadnienie wyjaśniania i rozumowania byłoby bezprzedmio
towe.
Podstawą zatem zarówno bytowego pluralizmu, jak i różnorodnego
złożenia bytowego, które i zauważamy, i doświadczamy, jest złożenie fun
damentalne, które ostatecznie „uzasadnia” wszelkie inne złożenia, które
„uzasadnia” pluralizm, mobilizm, wszelkie przyczynowania i oddziaływa
nia — złożenie w realnym bycie, danym nam w empirii, właśnie z ISTO
TY i ISTNIENIA jako elementów heterogenicznych do siebie realnie nie22 Rozliczne możliwości absurdalnych następstw płynących z negacji złożenia
istoty i istnienia analizuje Del Prado (tamże).
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sprowadzalnych, jako dwóch stron tego samego bytu. A stosunek istoty
do istnienia układa się według znanej arystotelesowskiej teorii AKTU i
MOŻNOŚCI, z tym że aktem bytu, konstytuującym w bytowości, jest
właśnie istnienie; istota zaś jest możnością determinującą istnienie do
„takiego oto” bytowego stanu, jaki zauważamy w 'potocznym doświadcze
niu i jaki poddajemy wyjaśnieniu w naukach i filozofii.
Złożenie z istoty i istnienia warunkuje bytową analogię, to znaczy taki
układ świata, gdzie w każdym bycie, w swoisty dla siebie sposób, są
zrealizowane istota i istnienie, z tym iż w każdym z bytów zarówno isto
ta, jak i istnienie tego bytu są właściwe i „niepowtarzalne”. Wspólne zaś
wszystkim bytom jest owo zachodzenie realizowania (faktyczność) istoty
przez istnienie — i ono staje się podstawą analogicznej jedności kosmosu
bytów realnych23. Ale owo zachodzenie realizowania istoty przez istnie
nie, czyli faktyczność, bytowo nie jest czymś oderwanym zarówno od
istoty, jak i istnienia poszczególnego bytu, tak iż nie można samej faktyczności uczynić jakąś klasą relacji istnienia do istoty lub vice versa.
Istnienie bowiem całe jest aktem bezpośrednio, aktualizującym istotę i
wraz z nią tworzącym jeden realny byt...
Analogiczność bytowa i bytowa analogiczna jedność stają się podsta
wą dla analogicznych ujęć poznawczych, które także nie dadzą się upojęciować. I chociaż zwykło się mówić o analogicznym „pojęciu” bytu, to
zawsze trzeba mieć na uwadze, że samo „pojęcie” jest wyrażeniem analo
gicznym i nie znaczy ono pojęcia, jakie posiadamy w wypadku uniwersaliów; jest to już zespół sądów, który stanowi treść transcendentaliów
rozumianych w sensie filozofii klasycznej (nie kantowsikiej). Analogiczna
jedność ujęcia poznawczego bytu warunkuje przedmiotowość i realność
samego metafizycznego poznania, które jest poznaniem specyficznie transcendentalizującym do tego stopnia, że nawet wyrażenia uniwersalne ję
zyka potocznego lub dziedzin poznania innych nauk na terenie klasycznej
metafizyki egzystencjalnej posiadają rozumienie analogiczne, transcendentalizujące. Znaczy to, że np. wyrażenie „człowiek”, „ilość”, „jakość’’
użyte w metafizyce nie znaczy tylko oderwanej, mniej lub bardziej okreś
lonej tfeści, ale znaczy treści istniejące w różnych jednostkowych byto
wych wypadkach, z tym że każda jednostka, jako istniejąca i ze względu
na swe istnienie — stanowi nową, niepowtarzalną realizację bytu, w
aspekcie bytowym niesprowadzalną do jakiegokolwiek drugiego bytu, cho
ciaż ten nosi nazwę „człowiek”, „ilość”, „jakość”.
Zatem rozumienie filozoficzne bytu dokonuje się w aspekcie istnie
nia, z ostatecznym zrozumieniem, że istnienie, jako akt poszczególnego
bytu, jest nie tylko podstawą bytowości bytu, ale także i jego ostatecznej
poznawalności i zrozumiałości.
21

Na temat analogii por. moją pracę Teoria analogii bytu.
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3. ŚWIAT I BÓG

Zarysowany obraz struktury bytowej wiąże się nierozdzielnie z ko
niecznością afirmacji bytu absolutnego, który w języku religii nosi mia
no Boga. Istnienie Absolutu jako naczelnego bytowego faktu jest nieod
łączne od koniecznościowego filozoficznego {a więc ostatecznościowego,
nie uciekającego się już dolinnego typu poznania!) wyjaśniania rzeczywi
stości, która jest jakimś zbiorem (uporządkowanym) bytów realnych, z
których każdy jest wewnętrznie złożony z „elementów” bytowych istoty
i istnienia24. Ową konieczność afirmacji istnienia Absolutu uświadamia
się natychmiast, gdy zwrócimy uwagę, że świat będąc zbiorem bytów
mnogich — z których każdy jest złożony ze swoistej dla siebie tylko
istoty i proporcjonalnego istnienia — nie posiada w sobie realnej racji
tłumaczącej fakt istnienia (w żadnym konkretnym bycie całego zbioru
bytów ani w całym zbiorze tychże bytów). Fakt bowiem realnego istnie
nia jest wspólny całej rzeczywistości, a poszczególne istnienie bytu, będąc
różnym i niasprowadzalnym do treści-istoty konkretnej, nie jest „cechą”
tej istoty, z niej nie wypływa. Gdyby bowiem istnienie było „cechą” czy
tłumaczyłoby się realnie konkretną istotą, która istnieje, to ostatecznie
takie istnienie utożsamiłoby się z istotą. A taki wypadek jest możliwy i
konieczny,- a zarazem, tylko jedyny — ów bytowy wypadek jest właśnie
Absolutem. W nim byt jest w pełni, albowiem w nim fakt bytowania —
„to, że jest” — i jego treść — istota, „to, czym jest” — jest absolutnie
tym samym. Mówimy zatem w filozofii, że tylko w Bycie Absolutnym
istota i istnienie utożsamiają się absolutnie, i dlatego imię Boga brzmi:
„Ten, który jest”. Na jego istnienie jako na ostateczną konieczną rację
realnego istnienia wskazuje każdy byt, który istnieje realnie, przygodnie
— czyli tak, że istnienie danego bytu nie utożsamia się z istotą. Odrzu
cenie Absolutu jest na gruncie metafizyki jednoznaczne z zanegowaniem
faktu istnienia bytów w ogóle — rezygnacją z racjonalności poznania.
Zatem w nurcie filozofii klasycznej problematyka Boga nie jest nam
dana jako oddzielna od ostatecznego wyjaśniania istniejącego bytu, dane
go, nam w codziennej empirii **, Nie wyrasta ona z jakichś wierzeń lub
też przekonań czy innych danych kulturowych, zastanych w społeczeń
stwie (chociaż niewątpliwie idea Boga jest żywa w kulturze), ale na te
renie filozofii jawi się konieczność aifrmowania Absolutu, który jest Bo
24 Podstawą bytową konieczności afirmacji istnienia Boga jest właśnie złoże
nie realne z istoty i istnienia. Wszelkie inne podstawy znane w historii filoeofii
nie są oparte o analizę bytu samego w sobie.
** Por. na ten temat mogą rozprawę: Filozofia i Bóg. W: O Bogu i o czło
wieku. Pod red. bpa B. Bejze. T. 1. Warszawa 1068 s. 11-55.
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giem religii, na tle uniesprzeczniającego wyjaśniania samego bytu, który
realnie istnieje, a którego istnienie nie tłumaczy się wewnętrzną struktu
rą żadnego poszczególnego bytu ani też wszystkich bytów razem wzię
tych.
Zwrócić wszakże należy i na to uwagę, że afirmowanie konieczności
istnienia Boga jako czynnika uniesprzeczniającego istnienie bytu przy
godnego ukazuje zarazem jego transcendencję w stosunku do wszelkich
bytów przygodnych, w tym także — co szczególnie należy mieć na uwa
dze — bytu, jakim jest myśl i ludzkie pojęcie. Znaczy to, że nie możemy
mieć właściwego pojęcia Boga, lecz jedynie analogiczne, czyli wiemy, że
istnieje Byt Absolutny, który jest bytem przez siebie i od siebie, gdyż
jego istotą jest istnienie (jest więc ISTNIENIEM); nie wiemy jednak i
nie mamy żadnych racji bytowych ku temu, by wiedzieć, jak On sam
w sobie się konstytuuje. Nawet nasza wiedza o tym, że On jest — będąc
„Tym, który jest” — nie jest właściwie wiedzą o Bogu, ale wiedzą o ko
nieczności jego istnienia na tle danej nam w empirii zmysłowej i meta
fizycznie rozumianej struktury bytowej. Znaczy to, jak trafnie zauważył
św. Tomasz z Akwinu, iż wiemy, że zdanie „Bóg istnieje” jest z koniecz
ności (odczytanej w strukturze bytowej) prawdziwel8. Zatem transcen
dencja Absolutu jest całkowita i nic o nim więcej iiie możemy wiedzieć
aniżeli to, że wyraża sama treść bytu. Jeśli bowiem On jest bytem sa
mym przez się, to realizuje się w nim całkowicie i pełnie to wszystko,
co wyrażają transcendentalia, a więc „byt”, „rzecz”, „jedno”, „odrębność”,
„prawda”, „dobro” i „piękno”. Możemy zatem powiedzieć, że to co sta
nowi treść bytu, prawdy, dobra czy piękna realizuje się w Absolucie w
sposób — jak się wyrażamy — istotny, a nie tylko partycypatywny, w
jakimkolwiek ograniczeniu. On bowiem będąc bytem sam przez się jest
zarazem racją uniesprzeczniającą istnienie bytów, a przez to jest wszyst
kich bytów ostatecznym źródłem i początkiem — i jest poznawany
właśnie jako tychże bytów źródło i początek, czyli — jak mawiał To
masz — „per modum habitudinis principii”.
W tym miejscu warto sobie przypomnieć w najogólniejszym zarysie
— anonsowaną już gdzie indziej — Tomaszową wizję problemu poznawalności Absolutu27.
Niech podstawą tych rozważań będzie artykuł 1 kwestii 13 części I
Sumy teologicznej. Tomasz zauważa: „Zdaniem Arystotelesa nazwy są
znakami intelektualnie poznanych treści; natomiast same intelektualnie
poznane treści są podobieństwami rzeczy samych w sobie”. Rysuje się za
21
Summa th. I q. 3 a. 4 ad 2: „Scdmius en im quod haec propositio quam formamus de Deo, cum dicimus Deus est; vera est”.
n Por. cyt. rozprawą Filozofia i Bóg s. 35 m.

116

ANALOGICZNA STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI

tem droga od znaków (jako swoistych symboli naszych pojęć) poprzez po
jęcia do samej rzeczy i ewentualnie jeszcze dalej, poprzez rzeczy aż do
ich ostatecznego źródła — Absolutu.
Nasze nazwy — rzecz ujmując jeszcze szerzej — nasz język zarówno
naturalny jak i sztuczny jest tylko znakiem-symibolem pojęć i w ogóle
treści naszego poznania. Istnieje zatem bardzo duża „odległość” i nieadekwacja symboli-znaków (a także pojęć i sądów) w stosunku do tego, co
jest znaczone. Nieadekwacja ta jest tym większa, że znaki językowe są
zasadniczo znakami narzędnymi, znakami umownymi. Taką bowiem treść
intelektualnie rozumianą jak „ojcostwo” lub „macierzyństwo” mogę od
dać za pomocą różnych słów języka polskiego, łacińskiego, niemiec
kiego, francuskiego itd.; mogę je wypowiedzieć, mogę je napisać, namalo
wać, wyrzeźbić, przedstawić w jakimś ruchu tanecznym itp. I każdy z
zaanonsowanych tu znaków-symboli ojcostwa lub macierzyństwa prze
kazuje nieco inne niuanse abstrakcyjnej treści. Dołącza się bowiem do
tego kontekst podmiotowo-osobowy. Nieadekwacja więc znaków-symboli
intelektualno-poznawczych przeżyć jest duża i w zależności od rozmaitych
kontekstów może się jeszcze zwiększać, powodując bardzo dużą lukę o
nieznanej dla nas zawartości. Przekazując drugim treści poznawcze za
pomocą znaku, przekazujemy je ogólnie i ogólnie tylko ustawiamy na
szych odbiorców lub dyskutantów w kierunku r e a l n i e a n a l o g i c z n e g o ujęcia tej treści przez aparat poznawczy człowieka drugiego.
Niepomiernie jednak większa nieadekwacja daje się zauważyć pomię
dzy rzeczą samą w sdbie i jej poznawczym ujęciem. Już we wczesnym
średniowieczu było znane rozróżnienie pomiędzy „cognitio apprehensiva” (poznaniem bąrdzo aspektowym, wyselekcjonowanym czy to przez
naturę, czy przez samą osobę) i „cognitio comprehensiva”, dostępnej jedy
nie dla intelektu Absolutu. Tomasz czyni rozróżnienie pomiędzy: umow
nym charakterem znaku (signum), jakim jest język w stosunku do treści
poznawczych, naturalnym charakterem znaku — sensem rzeczy poznanej,
a samą rzeczą, w stosunku do której znak stanowi similitudo. Oczywiś
cie, nazwa ta nie rozstrzyga subtelnego zagadnienia stosunku bytu inten
cjonalnego do bytu realnego, gdzie similitudo jest aspektową tożsamością
sensu rzeczy poznanej z samą rzeczą, ale nie na odwrót.
Otóż gdy się zwróci uwagę, że ujęte poznawczo treści samej rzeczy
(jej sensy) są tylko bardzo wąskim i wyselekcjonowanym ujęciem nie
których tylko cech rzeczy (może w jakiejś mierze przydatnych człowie
kowi do jego życia w świecie), a przeogromna „reszta” tej treści jest po
znawczo nie ujęta, to można dostrzec, jak bardzo nasze poznanie jest
wąskie i powierzchowne w stosunku do samej rzeczy. Można wprawdzie
mówić, że istnieje tożsamość ujętych poznawczo treści rzeczy i rzeczy

ŚWIAT I BOG

117

samej w aspekcie ujętych cech; jednak nieadekwacja pomiędzy samą rze
czą „bogatą w treść” a ubogim wyselekcjonowanym ujęciem jest bardzo
duża.
A zatem w naszym realnym poznaniu zachodzi duża i odległość, i
„przerwa” tak pomiędzy językiem a pojęciem, jak — jeszcze bardziej —
pomiędzy intelektualną „odbitką” a bogatą w treść rzeczą samą w sobie.
A ujęta poznawczo rzecz jest tylko bardzo skromną częścią naszego świa
ta materialnego, gdzie zespół rzeczy, procesów i zdarzeń wzajemnie się
niezwykle różnorako warunkuje, tworząc kosmos. I przy uznaniu istnie
nia Boga stworzyciela, cały kosmos jest tylko jedną z nieskończonych
możliwości rzeczywiście zrealizowanych, gdyż kosmos nasz nie jest ani
jedną, ani najlepszą wersją świata. t
Zatem „odległość” między naszym poznaniem a Bogiem jest nieskoń
czona; Bóg jawi się jako byt zasadniczo transcendentny dla naszego poz
nania. Wszelkie „łatwe” drogi dojścia do niego są drogami pozornymi.
W rozważanym tu artykule św. Tomasz pisze dalej: „W takiej mie
rze możemy coś nazywać i wyrażać, w jakiej mierze ujmujemy to w in
telektualnym poznaniu. W obecnym naszym życiu Bóg jest poznawany
nie w swej istocie, ale ze względu na to, że jest on praźródłem wszyst
kiego, oraz na drodze negacji i przypisywania Mu doskonałości bez ogra
niczenia” — „secundum habitudinem principii et modum fexcellentiae
et remotionis”.
Wymienione są trzy sposoby: a) habitudo principii; b) modus excellentiae; c) modus remotionis. Tomasz akcentuje tu drogę pierwszą oraz
przyjmuje jeszcze dwa dalsze sposoby, które w tradycji myśli chrześci
jańskiej odegrały tak znaczną rolę, chociaż mają swe źródła platońskie
i neoplatortókie, związane z esencjalistyczną koncepcją bytu. Modus excellentiae bazuje na platońskiej koncepcji idei i partycypacji. Gdy myślicie
le chrześcijańscy, zwłaszcza św. Augustyn, posłużyli się naukową wów
czas terminologią filozofii platońskiej, przypisywali Bogu wszystkie do
skonałości, które są zauważalne w świecie, będącym produktem Boga
stworzyciela. On sam zatem jest w nieskończonym stopniu dobrem, po
znaniem, życiem, pięknem itd.' Taka jednak koncepcja Boga jako nie
skończonej dobroci, mądrości, życia, jedności, sprawiedliwości itp. —
zwłaszcza na tle gradualizmu neoplatońskiego — mogła zrodzić przy
puszczenie, że Bóg jest nieskończonym doskonałym „dnem” świata czy
źródliskiem niewymownym (jak Plotyńska pra-jednia), z kótrego świat
jest wypromieniowany i w stopniu ograniczonym objawia nieograniczone
Boże doskonałości. W takiej jednak koncepcji boskości' rodziłoby się nie
bezpieczeństwo panteizmu lub przynajmniej panenteizmu. Nie byłaby zawarowana transcendencja Boga. Wobec tego w nurcie neoplatońsko-

118

ANALOGICZNA STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI

-chrześcijańskim, zwłaszcza u Pseudo-Dionizego, powstała koncepcja teo
logii apofatycznej, czyli negatywnego sposobu poznania Boga. W myśl
tego stanowiska Bóg jest tak radykalnie różny a przez to transcendentny
w stosunku do świata i wszystkich jego doskonałości, że nie jest czym
kolwiek, co w świecie się pojawia. Apofatyczne poznanie odcinałoby się
zasadniczo od wszelkich form panteizmu i akcentowałoby transcendencję
Boga w stosunku do treści tego świata. Oba sposoby poznania doskonałościowego i negatywnego wzajemnie się dopełniają, zwłaszcza na tle kon
cepcji esencjalistycznej bytu, a więc takiej koncepcji, w której nie
.istnienie, lecz jakiś typ jedności (tożsamości formalnej) konstytuowałby
bytowość bytu (jego rzeczywistość). I przy takiej koncepcji tylko te dwie
drogi byłyby jedynie możliwe i realne zarazem, jako ujmujące partycypatywne związki Boga i „wypromieniowanych” zeń bytów oraz negujące
gradualistyczny neoplatoński panteizm.
Tomasz jednak dojrzawszy, że aktem konstytuującym bytowość bytu
jest akt istnienia aktualnego, proporcjonalnego do danej konkretnej isto
ty, dostrzegał zarazem, że przyjmowane w tradycji chrześcijańskiej drogi
(doskonałościowe i apofatyczne) są same w sobie nieskuteczne, jeśli nie
oprze się ich na związkach egzystencjalnych, czyli na inaczej ujętej par
tycypacji bytów. Jedynie pierwszy sposób — secundum habitudinem principii — jako akcentujący egzystencjalne relację skutkowe, daje realne
podstawy do poznania Boga na drodze bytu. I gdy się bliżej przyjrzymy
argumentacji Tomasza na istnienie Boga, to przy skupieniu głębszej uwa
gi na treści przeprowadzanego rozumowania będzie można dostrzec, że
mamy tu do czynienia z pięcioma modyfikacjami jednego toku dowodze
nia, sprowadzającego się do ukazania, jak niektóre, charakterystyczne, do
stępne mniej lub bardziej ludzkiemu doświadczeniu stany bytowe niesamozrozumiałe stają się ostatecznie zrozumiałe i niesprzeczne tylko jedy
nie wtedy, gdy zaafirmuje się istnienie Boga jako bytu samozrozumiałego, bo bytu, który jest istnieniem.
A ostateczną, ontyczną podstawą twierdzenia o istnieniu Absolutu
uniesprzeczniającego istnienie świata i charakterystycznych bytowych
stanów w świecie (jak przemiany, prżyczynowanie, przygodne istnienie,
istnienie doskonałości, porządku) jest istnienie bytu realnie złożonego z
niesamodzielnych (bytowo i poznawczo) składników istoty i istnienia jako
jedynej wewnętrznej „racji” (realnej!) uniesprzeczniającej bytowy plu
ralizm i związane z nim charakterystyczne, wyżej wymienione, stany by
towe ruchu, przyczynowania, porządku itp. Negacja istnienia realnego
bytu złożonego jest równoważna negacji istnienia Absolutu. Jak słusznie
zwraca uwagę E. Gilson *8: „Nauka może nam wiele wytłumaczyć w
*8 Bóg i filozofia. Przel. M. Kochanowska. Warszawa 1961 s. 1X6-119.
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świecie; może kiedyś wytłumaczy nam nawet wszystko, czym świat zja
wisk jest. Ale dlaczego (dzięki czemu) cokolwiek w ogóle jest, czyli ist
nieje, nauka nie wie, i właśnie dlatego, że nawet nie może postawić tego
pytania” (chodzi tu, rzecz jasna, o nauki empiryczne, zbudowane na mo
delu nauki Comte’a). Na to najważniejsze z pytań („dlaczego?” — jest
synonimem pytania) jedyna możliwa odpowiedź jest ta, że każdy kon
kretny akt egzystencjalny, każda konkretnie istniejąca rzecz zależy w
swym istnieniu od czystego Aktu istnienia. Aby się stać ostateczną od
powiedzią na wszystkie pytania egzystencjalne, ta najwyższa przyczy
na musi być istnieniem absolutnym, czyli istnieniem samym przez się,
a nie na mocy już innego bytu, istniejącego. I tak tylko jeden możliwy
nurt filozofii, wyjaśniając świat ze względu na istnienie, afirmuje Boga
jako czyste istnienie, a przez to także jako osobę, jeśli prawda i dobro
są transcendentalnymi wartościami istniejącego bytu. Prawda bowiem i
dobro suponują, że rzeczywistość istniejąca jest przyporządkowana do
intelektu i woli Absolutu. Znaczy to, że racjonalność bytu ujawniająca
się w postaci pierwszych zasad, podobnie jak i sam byt dany nam pier
wotnie w empirii zmysłowej, jest pochodna od intelektu, gdyż sama
przez się nie „tłumacząc” swojej bytowości nie „tłumaczy” zarazem swej
zrozumiałości, która jest partycypacją samozroznumiałości i intelektualności Absolutu. Podobnie i przygodność bytu supomuje, że istnieje on
dlaitego, że „jest chciany”, by istniał. Owo chcenie istnienia bytu jest
wewnętrzną konieczną relacją do woli Absolutu29. Zlatam transcenden
talne właściwości prawdy i dobra wskazują na Absolut jako na byt
osobowy.
Partycypacja bytowa i jej zależność od Bytu Absolutnego zwłaszcza
w porządku zrozumiałości wiąże się w historii ludzkiej myśli z teorią
idei platońskich, przeszczepionych później przez neoplatoników z „pleromy” do boskiego intelektu Absolutu. Jak bowiem wiadomo, Platon, w
swoistym kontekście historyczno-filoizoficznym, widząc z jednej strony
radykalną zmienność świata materialnego, a z drugiej koniecznościowość ludzkiego poznania pojęciowego — nie znając przy tym koncepcji
abstrakcyjnego myślenia i chcąc uwartościować dorobek szkół filozoficz
nych z kręgów eleadkich i heraklitejskich — stanął na stanowisku, że
istnieją w człowieku dwa nierównowartościowe sposoby poznania: noetyczny i doksalny. Doksalny sposób poznania, jako mniej wartościowy,
miałby za przedmiot świat bytów zmiennych; natomiast noetyczny spo
sób poznania, czysto intelektualny, musi posiadać także swój przedmiot
— i są nim idee będące gdzieś w porządku pełni i doskonałości. Wyra
żenia bowiem ogólne (terminy) naszego języka wskazują na „sensy”,
29

Por. Metafizyką (iroEdz. „Dobro transcendentalne”).
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które są i konieczne, i niezmienne, i ogólne — a przez to samo naukowo
w pełni wartościowe. Nie mogą nie być nieuprzedmiotowione. Zatem ich
przedmioty — zwane ideami — jakoś są i odczytuje je intelekt (dusza in
telektualna) i nimi żyje. Owe idee są prawdziwą rzeczywistością, a ich
odbiciem i „partycypacją” jest świat rzeczy mnogich i zmiennych.
Platońska teoria idei, mimo krytyki Arystotelesa, przeszła do historii
ludzkiej myśli jako jej stałe, do dziś dnia owocujące dziedzictwo, ugrun
towane na filozoficznej koncepcji Boga. Absolut — byt wewnętrznie
„prosty”, niezłożony, koniecznie istniejący — okazuje się w metafizyce
przyczyną sprawczą, wzorczą i celową bytu złożonego, czyli przygodne
go. Znaczy to,.że w oparciu o interpretację bytu przygodnego jesteśmy
zmuszeni uznać, że byt przygodny (świat) jest nie tylko rzeczywiście
przygodny (nie ma racji istnienia w sobie, lecz poza sobą — ostatecznie
w Absolucie, który jedynie może mieć i musi mieć rację swego bytu w
sobie samym, będąc „bytem samym przez się”), ale także jest przypo
rządkowany intelektowi, czyli jest od Absolutnego intelektu pochodny i
zarazem jest przyporządkowany ostatecznemu, absolutnemu dobru, czyli
Absolutowi, które to absolutne dobro obiektywne można utożsamić z
obiektywnie i finalistycznie pojętym „dobrem wspólnym”, o którym bę
dzie mowa niżej.
Jeśli byt jest pochodny od Absolutu według porządku jego intelek
tu, to jesteśmy zmuszeni uznać, że Absolut posiada jakiś „plan” istnienia
i działania świata, jako od siebie pochodnego i sobie samemu przypo
rządkowanego. Ów „plan” nie jest niczym innym jak znanym w historii
filozofii zespołem Bożych idei, czyli odwiecznych wzorów dla bytów
przygodnych. Boży egzemplaryzan, wprowadzony do myśli zachodnio
europejskiej przez św. Augustyna, był znany w swej zmienionej posta
ci u neoplatoników (idee rzeczy znajdowały się w Logosie), a swe źródło
miał w spdkulacjach epistemologicznych Platona. Boży egzemplaryzm,
0 ile 'kieruje działaniem bytów przygodnych (stworzonych), został nazwa
ny przez św. Augustyna „odwiecznym prawem Bożym” — „ordo divinae
sapientiae secundum quod est directiva omniium actuum et motionum”
— porządkiem Bożej mądrości, o ile ta kieruje wszystkimi poruszeniami
1 wszelkimi działaniami bytów. Ostateczną zatem racją racjonalności
świata i wszelkich jego części jest intelekt Absolutu, o ile intelekt ten
w „wyprodukowane” przez siebie byty mocą samej stwórczoścd (pochodności) wpisał ślady swej racjonalności. Racjonalność ta, jako cząstkowa,
na miarę również cząstkowego, bo przygodnego bytu, ma swe ostatecz
ne wytłumaczenie w Absolucie (czyli Osobie — Intelekcie), który jest ra
cjonalny sam przez siebie. Racjonalność tę, o ile jest źródłem powstania
bytów i ich działania, nazywamy zgodnie z tradycją filozoficzną bożym
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egzemplaryzmem, czyli mówimy o ideach w intelekcie boskim jako o bo
skim, odwiecznym prawie.
W koncepcji filozofii pluralistycznej i realistycznej zarazem, której
podstawowy zarys można już odczytać w dziełach Tomasza z Akwinu,
zagadnienie boskich idei przedstawia się zasadniczo odmiennie aniżeli u
Platona, św. Augustyna czy Dunsa Szkota, a co za tym idzie i Suareza
oraz całej tradycji scholastycznejs0, gdyż ta była kontynuacją myśli
Dunsa S2kota i Suareza, a nie św. Tomasza, i to nawet u takich tomistów, jakim był Kajetan i główny nurt tomizmu tradycyjnego, który wo
jując ze szkotyzmem i suarezjanizmem przyjął jednak od tych systemów
terminologię oraz problematykę, której nie było w systemie Tomasza.
W starym nuncie plaitońsko-augustyńskim idee boskie były pomyślane
jako jednoznaczne gatunkowe wzory dla rzeczy, które realizując się w
materii przybierały jednostkowy charakter, na skutek czego można było
mówić o „gatunkach”, mających swe ostateczne wytłumaczenie w ideach
boskich. Tomasz natomiast rozróżatia sposób poznania boskiego oraz
przedmiot tegoż poznania. Bóg-Absolut poznaje na swój boski sposób
zgodny z naturą Absolutu. Być Absolutem znaczy być bytem jedynym,
niezłożonym i w pełni doskonałym, ale nie w ten sposób, w jaki dosko
nałość realizuje się w bytach przygodnych, tylko doskonałym na sposób
czystego aktu, czystego istnienia. Zatem i działanie Absolutu, w tym
wypadku poznanie, jest również doskonałe, niezłożane.
Tłumacząc to na język idei, Absolut, gdy chodzi o s p o s ó b pozna
nia, poznaje przez jedną ideę swej własnej istoty. Bóg w sobie i przez
siebie w s z y s t k o najdoskonalej „widzi”, będąc w aspekcie bytu raęją
każdego konkretnego faktu bytowego.
Platon zaś i Augustyn przyjmowali wielość ided gatunkowych, gdyż
nie uświadomili sobie jasno różnicy s p o s o b u poznania i p r z e d m i o 
t u poznania.
Gdy natomiast chodzi o przedmiot poznania Absolutu, to Ten, będąc
całkowitą racją bytu, poznaje .wszystko, co jest bytem, czyli tłumacząc to
na „język idei” — istnieje w Bogu tyle idei, ile jest rozmaitych bytów,
tworzących świat. I skoro być bytem znaczy być jakąś konkretną, realną
treścią istniejącą, wobec tego w Bogu jest tyle idei, ile jest jednostek
istniejących ibyitów: a więc Bóg poznaje wszystko, co jest bytem, czyli
o ile. istniejesl.
80

(Por. Summa tn. i q. 15 passim.
Tomasz tłumaczy następująco konieczność istnienia idei: „Trzeba z koniecz
ności przyjąć, że w umyśle Boga są idee. TO, co po grecku nazywamy ideą, po ła
cinie zwiemy formą. Stąd przez idee rozumiemy formy rzeczy istniejących poza
rzeczami. Forma zaś jakiejś rzeczy istniejąca poza nią (rzeczą) może być przypo
rządkowana bądź do tego, by była wzorem tej rzeczy, której — jak się wyrażamy
S1
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Tego rodzaju rozwiązanie podane przez Tomasza 'było czyimś nowym
na tle zarówno platońsko^augustyńskiej teorii idei, jak również arabskiej,
ściślej: arystotelesowako-awerroistycznej koncepcji PRONOI (Opatrz
ności). Platan bowiem, nie znając jeszcze koncepcji poznania abstrakcyj
nego, nie mógł wprowadzić rozróżnienia pomiędzy sposobem poznania i
sposobem istnienia rzeczy. Zauważywszy, że poznajemy naszym rozu
mem „ogóły”, sądził, że te właśnie „ogóły”, czyli idee, „są”, i to nieza
leżnie od naszego myślenia. Takiego zresztą postawienia sprawy doma
gał się ówczesny obiektywizm poznania, zwalczający subiektywizm i re— jest formą, bądź jest przyporządkowana do tego, by była źródłem (zasadą)
poznania tej rzeczy. I w ten sposób formy intelektualno-poznawcze bywają w pod
miocie poznającym. I ze względu na obie te sprawy konieczne są idee, co staje
się jasne następująco. Tam bowiem, gdzie następuje powstanie nieprzypadkowe,
koniecznym jest, by forma stawała się celem jakiegokolwiek powstania. A ten,
który działa, nie działałby ze względu na formę, jeśliby podobieństwa tej formy
w sobie nie posiadał, co może być dwojako. U niektórych bowiem sprawców ist
nieje ona uprzednio swym istnieniem naturalnym, jak np. w przypadku, gdy czło
wiek rodzi człowieka, a ogień powoduje powstanie ognia. W niektórych zaś spraw
cach forma ta istnieje istnieniem poznawczym, jak u tych, którzy dokonują spraw
stwa na drodze intelektualnej. I w ten sposób podobieństwo domu istnieje w inte
lekcie budowniczego. Takie też istnienie formy można nazwać ideą domu, gdyż
mistrz zamierza upodobnić dom do formy, jaką skonstruował w swym umyśle. A
skoro świat nie powstał na drodze przypadku, lecz uczynił go Bóg, sprawiając
przez intelekt [...] to jest konieczne, by w intelekcie boskim istniała forma, na
podobieństwo której świat został uczyniony. I właśnie na tym polega koncepcja
idei” (tamże I q. 15 a. 1>).
Zdaniem Tomasza (q. 15 a. 2) w intelekcie Boga tyle jest idei, ile jest samych in
dywidualnie istniejących rzeczy, gdyż każda rzecz posiada swoją własną ideę. „W
intelekcie Boga są idee własne, jako racje wszystkich rzeczy”, co z kolei nie stoi
w sprzeczności z niezłożonością absolutną Boga (dla zachowania której to niezłożoności filozofowie neoplatońscy postulowali, by Bóg posiadał tylko ideę pierw
szego stworzenia, a te dopiero dalsze idee), albowiem wielość boskich idei istnie
je na sposób czegoś j e d n e g o i n i e p o d z i e l n e g o . „Idea wzoru znajduje się
w intelekcie twórcy jako to, co się pojmuje, a nie jako forma, dzięki której się
pojmuje i dzięki której aktualnie poznaje. Forma bowiem domu w umyśle bu
downiczego jest czymś, co on poznał i na podobieństwo czego konstruuje w da
nym materiale dom. I nie jest to przeciw niezłożoności boskiego intelektu, że
rozumie cm Wiele. Byłoby niezgodne z jego niezłożonością, gdyby jego intelekt
został zaktualizowany wieloma formami. Dlatego to w umyśle boskim istnieje
wiele idei, ale jako poznane przezeń. Można to następująco ujaśnić. On poznaje
doskonale swoją istotę, poznaje ją przeto na wszelkie sposoby, jakie tylko są moż
liwe. Poznaje siebie przeto nie tylko w tym aspekcie, wedle którego jest sam w
sobie, lecz także w aspekcie udzielania się analogicznego na zewnątrz — na stwo
rzenia. Każde zaś ze stworzeń posiada swą określoną gatunkową doskonałość, o
ile w jakiś sposób uczestniczy w istocie boskiej wyrażając jej podobieństwo. Za
tem Bóg, o ile poznaje swą istotę mogącą się udzielić analogicznie określonemu
stworzeniu, poznaje to stworzenie w jego własnych racjach i idei”.
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latywizm sofistów. Ogólność przedmiotów poznania była jednak czymś
wtórnym, pochodnym i zależnym od sposobu poznania.
Arystoteles zwrócił uwagę, że właśnie poznając abstrakcyjnie pozna
jemy ogólnie, podczas gdy rzeczy same w sobie istnieją jednostkowo, bo
materialnie. Ale intelekt nasz nie poznaje materii, bo ona sama w sobie
nie ma — zdaniem Stagiryty — warunków ku temu, by była intelek
tualnie poznawalna. Wobec tego trzeba było w samej rzeczy szukać ele
mentów stałych i samych z siebie ogólnych, kótre dopiero w połącze
niu z materią stawały się jednostkowe. Takim elementem rzeczy sta
łym i ogólnym {samym z siebie) była właśnie forma rzeczy, która sta
wała się jednostkowa przez połączenie się z materią. Zatem, według Ary
stotelesa, rzeczy zmienne w powiązaniu z materią istnieją jednostkowo,
jednak jednostkowej rzeczy jako jednostkowej nie możemy intelektual
nie poznać; zresztą poznanie rzeczy jednostkowej jest niepotrzebne, bo
właśnie element „nie-materialny” — forma, będąc sama z siebie ogólną,
jest podstawą intelektualnej poznawalności rzeczy. Sposób poznania czło
wieka jest ogólny, chociaż, zdaniem Arystotelesa, podstawą tej ogólności
jest stan obiektywny, mianowicie sama forma rzeczy. Miał wprawdzie
Arystoteles wątpliwości i w tej materii, bo przyjmował koncepcję in
dywidualnej formy, ale indywidualność formy stanowiła w jego syste
mie prawdziwy szkopuł, który nie mieścił się w jego koncepcji racjo
nalnego poznania.
I to właśnie stało się powodem, że arabscy komentatorzy Arystote
lesa stanęli na stanowisku, że w ogóle jednostkowość, chociażby ona była
samą formą, jest dla intelektu niepoznawalna. I dlatego Bóg lub Opatrz
ność nie poznaje szczegółów i jednostek, bo właśnie jednostkowość nie
może być przedmiotem poznania dla żadnego intelektu. Stworzono zatem
teorię Opatrzności odpowiedzialnej tylko za ogólny bieg świata, odpo
wiedzialnej za ogólne prawa, a zupełnie nieodpowiedzialnej za jedno
stkowe stany rzeczy, które były czymś przypadkowym, nie mieszczącym
się w ogólnym schemacie prawa czy też przewidywań Opatrzności.
Potwierdzeniem tego miały stać się platońskie idee, które były ogóła
mi, i to właśnie ogóły te, czyli idee, mogły być jedynie przedmiotem bo
skiego intelektu. Było to o tyle wygodne dla koncepcji „prawa natury”,
że zyskiwało się wówczas bardzo solidny fundament nieprzemienności
praw ogólnych (wszelkie prawo z natury jest ogólne), bo ufundowanych
na boskich ddeach. Ustawodawcy, mający władzę i „bliższy” kontakt z
Bogiem, mogli wyznaczyć prawa ogólne, które miały wszystkich ludzi
wiązać jednoznacznie, jak jednoznacznie „wiąże” gatunkowa istota ogól
na istoty poszczególne — jednostkowe „wypadki” natury ogólnej.
Tomasz jednak zwrócił uwagę, że być 'bytem, to znaczy istnieć jako
konkretna jednostkowa istota, a nie „być-ze-sObą-tożsamym”, jak to było
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powszechnie przyjęte za filozofią grecką, zarówno platońską, jak i arystotelesowską. Jeśliby bowiem „być bytem” znaczyło ,/być ze sobą toż
samym”, to czynnikiem wyznaczającym bytowość, bytowość konsty
tuującym, nie byłoby konkretne istnienie, ale forma rzeczy, która sama
z siebie była ogólna, według całej tradycji greckiej. I wówczas koncepcja
idei ogólnych miałaby swe podstawy bytowe. Tymczasem być bytem
znaczy istnieć jednostkowo, konkretnie. Wobec tego Bóg, gdy poznaje w
sposób boski, niezłożony (czyli „prosty”) poszczególne konkrety w so
bie samym — poznaje jednostkowe idee rzeczy. Ogólność, jak ciągle To
masz uczy, płynie nie ze stanów rzeczowych, ale z niedoskonałości na
szego ducha, naszego umysłu. Umysł bowiem ludzki nie jest tak dosko
nały, by mógł poznawać istoty rzeczy konkretnie, tak jak te istoty rze
czy bytują. Poznaje je abstrakcyjnie, a więc ogólnie. Ogół jest produk
tem zeschemałyzowania. Ogólność jest cechą charakterystyczną naszego
ludzkiego poznania. Ludzki sposób poznania (poznanie intelektualno-po
jęciowe) stał się źródłem mitu istnienia istot ogólnych i idei ogólnych.
Słowem, koncepcja idei ogólnych, zdaniem św. Tomasza, była po prostu
projekcją naszego sposobu poznania na sam przedmiot. To, że poznaje
my pojęciowo ogólnie, stało się w historii filozofii powodem narodzenia
się koncepcja istnienia idei ogólnych. Koncepcja ta połączona z teorią po
znania Boga stała się z kolei powodem antropomorfizacji poznania Boga,
a w koncepcji prawa naturalnego stała się podstawą dla totalizujących
tendencji prawnych.
Zmiana koncepcji idei 'boskich wprowadzana przez św. Tomasza z
Akwinu musiała, siłą rzeczy, pociągać za sobą zmianę rozumienia pra
wa naturalnego i prawa odwiecznego. I tu znowu w pismach Tomasza z
Akwinu spotykamy się z ciekawym zjawiskiem (mylącym jeszcze ciągle
tych, którzy tylko „materialnie”, bez głębszego zrozumienia czytają jego
teksty), że mianowicie Tomasz posługuje się tymi samymi defi
nicjami, które ukuli jego poprzednicy Arystoteles, Platon czy św. Augu
styn, i nadaje im nową treść, którą wszakże trzeba odczytać w kontek
ście całej jego doktryny. Podobnie sprawa ma się także z Tomaszową
koncepcją prawa odwiecznego i prawa naturalnego. Przyjmuje on tu
taj od św. Augustyna ukute przez niego definicje zarówno prawa od
wiecznego: „ordo divinae sapientiae, seoundum quod est direotiva omnium actuum et motionum”, jak też prawa naturalnego: „participatio
legis aetemae in rational! creatura subsistems”, ale definicjom tym na
daje sens nowy, zgodny ze swoją nową koncepcją bytu i koncepcją po
znania. Do tych zagadnień trzeba będzie jeszcze powrócić przy wyjaśnia
niu charakteru prawa naturalnego. Ważne jest jednak na początku uświa
domić sobie filozoficzny kontekst całokształtu zagadnienia, by na tym
tle móc bardziej precyzyjnie wyjaśnić samą koncepcję prawa natural-
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nego, które obowiązuje ludzkie osdby analogicznie, jak analogiczną jest
ich bytowa struktura i analogiczny charakter boskich idei. Ale akceptując
filozoficzny (metafizyczny) kontekst i charakter wyjaśniania trzeba za
razem zwrócić uwagę i na to, że praktyczne posługiwanie się prawem
naturalnym nie pociąga za sobą konieczności filozoficznego rozumienia
prawa naturalnego. I tak w rzeczywistości, mówiąc grosso modo, sprawy
się faktycznie mają. Każdy bowiem człowiek kieruje się prawem natural
nym w swym postępowaniu, podobnie jak używając mowy w jakimś
języku posługuje się volens nolens regułami gramatycznymi danego ję
zyka. Inną jednak jest sprawa filozoficznego rozumienia prawa natural
nego, a inną jego faktyczne uznawanie. Tu chodzi o ostateczne rozumie
nie prawa naturalnego i dlatego szeroko rysuje się filozoficzne podstawy
wyjaśniania fenomenu prawa, chociaż trzeba będzie mieć baczenie na
faktyczność uznawania tego prawa w dziedzinie ludzkiego postępowania.

Rozdział III

CZŁOWIEK — DRAMAT NATURY I OSOBY

Ogólne rozumienie struktury bytowej człowieka stanowi nie tylko
niezmienny warunek rozumienia prawa, jego charakteru, mocy obowią
zywania i zasięgu, ale jest tegoż prawa — w różnych ważnych aspek
tach — czynnikiem uniesprzeczniaj ącym. W zależności 'bowiem od odpo
wiednio rozumianej ludzkiej bytowej struktury, ludzkiego postępowania
indywidualnego i społecznego oraz ludzkiego ostatecznego przeznacze
nia kształtuje się, rozmaite rozumienie prawa jako czynnika zasadniczo
regulującego ludzkimi czynami.
I dlatego należy odwołać się w tym miejscu do antropologii filozo
ficznej, która pozwala na głębsze pojmowanie człowieka w ważnych
życiowych kontekstach poznawczych, uczuciowych, wolitywnych, moral
nych, religijnych, społecznych, a nade wszystko faktu ludzkiej śmierci.
Sprawy, te są siłą rzeczy tutaj suponowane. Ale mimo wszystko, w stop
niu absolutnie niezbędnym, należy przypomnieć zasadniczą bytową struk
turę człowieka i jej kontekst społeczny, ze względu na bezpośrednie po
wiązanie z faktem prawał.

1. FAKT (FENOMEN) LUDZKI

Jeśli w filozofii, podobnie zresztą jak w innych naukach, wyjaśnia
my (swoiście!) fakty dane nam w codziennym doświadczeniu poznaw
czym, to na terenie filozoficznej antropologii należy przede wszystkim
1 Na temat człowieka z filozoficznego punktu widzenia pisałem w specjalnej
monografii: Ja — człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin 1974. Tam też
szerzej przedstawiłem zagadnienie człowieka. Rozdział niniejszy jest ujęciem tego
zagadnienia w przyporządkowaniu do problematyki prawa naturalnego. Jest to za
tem skrótowo potraktowana filozoficzna antropologia, ukazująca ludzką osobę wto
pioną w deterministycznie działającą naturę materialną, która pozwala ukształto
wać się osobie ludzkiej w kontekście osób drugich: społeczeństwa.
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ukazać FAKT CZŁOWIEKA. Sprawa jednak pojmowania samego faktu
nie jest łatwa, gdyż jest on i sam w sobie złożony, i jego (prezentacja
może się dokonać w różnego typu poznaniu, zarówno naukowym, jak
i przednaukowym.
Wydaje się 'bowiem wielu ludziom, że tylko poprzez naukę ujrzany
CZŁOWIEK może się stać tym właśnie pożądanym FAKTEM obiektyw
nym danym do filozoficznego wyjaśnienia, gdyż należy w filozofii wy
korzystać wszystko to, co mówi nauka — jak to już dawno postulował
Aleksy Carrel — by wszechstronnie ukazać obraz człowieka.
Ale właśnie laki postulat jest antynaukowy, gdyż zarysowany obraz
człowieka poprzez różne nauki o różnych metodach byłby zasadniczo
„zawieszony” na aktach poznawczych odpowiedniej nauki, oo w rezulta
cie uniemożliwiłoby utworzenie rzeczywiście JEDNEGO obrazu wskazu
jącego r e a l n y f a k t . I dlatego inna jest droga ipoznania. Jak każda
nauka, tak i filozofia opiera się na przednaukowym poznaniu człowieka
wykształconego w swojej epoce. Jeśli bowiem może się dokonać jakaś
konfrontacja współczesnej nauki — dla każdej epoiki —to chyba jedy
nie w umyśle ludzkim. Suponuje się przeito, że filozof jest zasadniczo
jakoś obznajmiony z rezultatami nauki swego pokolenia.
Które jednak elementy złożonego faktu należy wyakcentować? Zgod
nie z tradycją 'ponad dwóch tysięcy lat w człowieku widziano swoisty
zespół czynników 'biologicznych, pokrewny ssakom, oraz to, 00 się zwy
kło nazywać duchem, rozumem. To już w Arystotelesowskim Likeionie
określano człowieka'jako ZOON LOGIKON — zwierzę obdarzone rozu
mem. Tak ogólnie nazwanemu (ukazanemu) faktowi zwykło się również
tradycyjnie zarzucać i ogólnikowość, i nieadekwatność, i schematyzm,
ale wysuwane propozycje nowe, zwłaszcza ostatnich czasów, podlegają
jeszcze większym zastrzeżeniom,' a ponadto stanowią tylko niepełny i
ułamkowy moment tradycyjnej, ogólnej wizji człowieka, suponujący
przy tym owo ogólne rozumienie człowieka jako faktu bytowego. A nad
to tak się w historii myśli ludzkiej — na temat człowieka — układa, że
proponowane przez filozofów czy też naukowców filozofujących modele
rozumienia człowieka stanowią zazwyczaj jakąś redzację bądź strony bio
logicznej bytu ludzkiego, bądź też jego strony duchowej.
A przecież gdyby jakiś gość kosmiczny rozumny zawitał na naszą pla
netę, to dostrzegłby bardzo dziwny twór, który będąc cieleśnie podobny
do innych zwierząt jest zarazem od nich nawet 'biologicznie odmienny
— o organizmie s p o t e n c j a l i z o w a n y m ; o funkcjach związanych
z czymś innym niż czysto przyrodnicze cele. Tenże twór zwierzęoopodobny posługuje się wytworzonymi przez siebie i n s t r u m e n t a m i dla ce
lów pozaprzyrodniczych; posługuje się m o w ą jako systemem znaków
umownych akceptowanych i rozumianych przez innych w społeczeń
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stwie, zachowującym t r a d y c j ę i pielęgnującym p o s t ę p . Mowa jako
system znaków umownych świadczy o p o z n a n i u zarówno p o j ę c i o 
w y m , będącym przede wszystkim na usługach techniki, jaik poznaniu
k o n t e m p l a t y w n y m , służącym samemu człowiekowi jako twórcy
i spełniaczowi swoich najwyższych czynności. A jednym z najbardziej
charakterystycznych momentów „ludzkiego faktu” jest ludzka s a m o 
w i e d z a i refleksja nie tylko nad własnymi czynami, ale także nad
s e n s e m swego własnego bytu-życia i swego ludzkiego przeznaczenia.
Te właśnie momenty składające się na „fakt” bycia człowiekiem do
magają się wyjaśnienia i filozoficznej interpretacji zmierzającej do
skonstruowania takiego zreflektowanego obrazu człowieka, który z jed
nej strony wyjaśni ostatecznie ludzki byt w kontekście najważniejszej
jego czynności, a z drugiej podane wyjaśnienie będzie takie, że jego
ewentualne zaprzeczenie lub odrzucenie pociągnie za sobą z konieczności
zaprzeczenie „faktu” ludzkiego danego nam w przednaukowym doświad
czeniu, a więc zaneguje dostrzeżone ważne elementy ludzkiego- faktu.
Mając na uwadze zarysowany „fakt” ludziki jawiący się nam dwustron
nie: a) jako „naitura” (biologiczna, chociaż swoista strona człowieka)
i b) jako „duch”, którego momentami są: technika, język, pojęciowe po
znanie, poznanie kontemplatywne, samowiedza, społeczność — dostrze
gamy, że w dziejach koncepcji człowieka akcentowano i teoretycznie
rozbudowywano którąś z tych dwu stron. I tak zarówno w historii, jak
i w chwili obecnej człowiek jest dla niektórych albo res naturae — ja
kimś mniej lub bardziej skomplikowanym tworem przyrody, do której
ostatecznie (czy to w diachronii, czy synchronii) jest redukowany, albo
duchem, transcendencją przyrody, jej demiurgiem, wręcz bowiem sil
nym lub bezsilnym. A tymczasem analiza elementów ludzkiego faktu
wskazuje na inny model człowieka, który zarysowuje się przy rozważa
niu danych bezpośrednich ludzkich wewnętrznych przeżyć, dostępnych
dla każdego człowieka. Człowiek — na tle takiej analizy — jest jaźnią
osobową w materii (naturze) i przez materię „wypowiadającą się” jako
byt unikalny.
Oczywiście, generalnie zarysowane linie koncepcji człowieka trzeba
i uwyraźnić, i uściślić, i zmodyfikować na tle poszczególnych teorii, któ
re swoiście prezentowały wytworzony przez siebie model człowieka.

,
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Najbardziej może „naturalną” koncepcję człowieka zaprezentował,
bazujący na naukach przyrodniczo-biologicznych, ewolucjonizm, w myśl
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którego człowiek 'byłby ostatnim wielkim ogniwem łańcucha ewolucji
świata żyjącej materii, a nawet całego kosmosu.
Jednak ewolucjonizm czy to „ślepy”, jak u J. Huxleya, czy też „kie
rowany”, jak u P. Teilharda de Chandiin, dhociaż wyjaśnia bardzo wiele
z historii życia na ziemi, nie tłumaczy opisanych wyżej elementów „faktu
ludzkiego”, zwłaszcza elementów transcendowania człowieka nad mate
rią, którą człowiek organizuje dla celów pozamaterialnych. A ponadto w
samym wyłącznie ewolucjonistycznym tłumaczeniu — jako ewentualnej
teorii o s t a t e c z n i e wyjaśniającej! — spotykamy się z dziwnym irra
cjonalnym założeniem wyjaśniania czegoś „więcej” przez coś „mniej”.
Racją powstawania tworów doskonalszych są twory mniej doskonałe;
racją bytu miałby być niebyt. Dlatego ewolucjonistyczna teoria może
być jedynie teorią pomocniczą, funkcjonującą w kontekście innych uzu
pełniających teorii, w których unika się błędu tłumaczenia bytu przez
niebyt. (Oczywiście nie wchodzę tu w szczegółową dyskusję ze stanowi
skiem Teilharda de Chardin, którego wizja rzeczywistości z metodolo
gicznego punktu widzenia jest amalgamatem zdań typu spostrzeżenio
wego, zdań z zakresu teorii jakiejś nauki oraz zdań typu wierzeniowego,
przy czym te wszystkie — jakże różne! — typy zdań zostają użyte do
budowy nowej teorii — wizji, w której człowiek jawi się jako niemal
kosmiczny bóg).
Bardziej interesujące okazały się teorie — także redukujące ludzki
fakt do tylko biologicznej strony — analizujące ludzkie „ja” płytkie
(a więc ludzką osobowość, pojętą jako psychiczny profil, bądź „ja” feno
menologiczne, pojęte jako ośrodek dyspozycji w stosunku do świata rze
czy) w świetle nauk medycznych lub ekonomiczno-społecznych. Chodzi
tu o freudyzm i marksizm.
Gdybyśmy się zastanowili nad modelem człowieka ukazanym u Freu
da, to dostrzeglibyśmy przede wszystkim, że jego koncepcja osobowości
ludzkiej jest teoretycznym „zapleczem” dla psychoanalitycznych zabie
gów terapeutycznych chorego, znerwicowanego „ja”, pojętego nie jako
byt, lecz jako pewien profil działania. Tak jawiącp się „ja” staje się
zrozumałe przez odwołanie się do czynników wcześniejszych genetycznie,
a więc do historii jednostki w dzieciństwie oraz dó wcześniejszych sił
przedświadomych (libido, eros, thanatos). Zapożyczając prawdopodobnie
koncepcję przedświadomości od Hegla, Freud uznał, że podstawową bazą
i rezerwuarem sił jest „id” (będący według pierwszej teorii „libido”,
a według drugiej zespołem antagonistycznych sił erosu i thanatosu).
Swoisty rozwój „id” doprowadza do pojawienia się świadomości i w
konsekwencji „ego”, które interioryzując układ warunków społecznokulturowych wykształca „supęr-ego”. Wszystkie trzy etapy rozwoju sił
podstawowych wiążą się z normalnym lub też nienormalnym (konwersja,
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frustracja itd.) ujściem instynktownych popędów zasadniczych i przez
to, w rezultacie, konstytuują osobowość normalną lub odbiegającą od nor
my. Taka teoria pozwalała psychoanalitykom (a po Freudzie psychoana
lityczne modele człowieka nerwicowego bardzo się zróżnicowały!) doko
nywać zabiegów terapeutycznych. I w tym sensie prezentowany tu model
człowieka może być niekiedy użyteczny. Jednak mając na uwadze war
tość prawdy — koncepcja ta jest nieadekwatna i mylna, gdyż ujmuje
fakt ludzki bardzo selektywnie (właściwie nawet nie ujmuje człowieka
jako byt i podmiot, ale jako osobowość — sei/, Selbst), biorąc za punkt
wyjścia zneurotyzowane „ja”. Zastosowana metoda do wyselekcjonowa
nych danych jaźni nie mogła doprowadzić do takiej teorii człowieka,
która by była adekwatna do ludzkiego faktu i zarazem niesprzeczna
z podstawowymi elementami tego faktu.
Podobnie i marksistowska koncepcja, mimo że jest niepomiernie głęb
sza w tłumaczeniu, to jednak ostatecznie (w aspekcie historycznym) spro
wadza człowieka do tworu przyrody, chociaż świadomość i praca w spo
łecznych warunkach wyróżniają człowieka od tejże przyrody. Owo jed
nak „wyróżnianie” od tła przyrody jest zjawiskiem dialektycznego roz
woju. Wydaje się ponadto, że ludzka świadomość interpretowana w mark
sizmie odnosi się nie tyle do samowiedzy, ile raczej do aspektu „bycia
w świecie”, czyli akcentuje „ja” jako centrum dyspozycji, w stosunku
do otoczenia. Tymczasem problem człowieka jawi się — jak o tym bę
dzie mowa niżej — w samowiedzy „ja” jako podmiotu podmiotującego
akty „moje”.
Ostatnim ogniwem myśli antropologicznej, osadzającej mocno czło
wieka w przyrodzie i do niej — bez możliwości wszelkiej transcendencji
— redukującej ludzki byt, jest odpowiednio odczytana teoria strukturalizmu. Wprawdzie strukturaldzm jest bardzo ciekawą i płodną metodą
badań etnologicznych i kulturowych, jednak założenia epistemologicżne
oraz konsekwencje płynące ze stosowania tej metody dosięgają człowieka
i jego ostatecznego rozumienia. Zresztą sam C. Lśvi-Strauss, główny
twórca tej teorii, poczynił niedwuznaczne sugestie w kierunku takiego
właśnie rozumienia fenomenu ludzkiego; tak też szereg bardzo wybit
nych współczesnych filozofów pojęło filozoficzne implikacje strukturalizmu.
Na pierwszy rzut oka kierunek strukturalizmu zdaje się być powro
tem na pozycje ontologiczne; uznaje się tu bowiem stałość podstawowych
struktur bytowych, mających się stać ostateczną podstawą tłumaczenia
płynnych, historycznych zjawisk ludzkiego życia i samego człowieka,
który w różnych odmianach egzystencjalizmu bywał uznawany za jedyny
i ostateczny podmiot, tłumaczący najrozmaitsze przejawy rzeczywistości.
Ostatecznie bowiem ludzka świadomość-egzystenćja nadawała poprzez
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akt twórczego poznania wszelkiemu bytowi jego s e n s . A jednak strukturalizm uznający trwałość struktur, odrzucający historię, podmiot ludz
ki i pierwotność świadomości jest w gruncie rzeczy próbą ostatecznego
tłumaczenia rzeczywistości ludzkiej przez z r e d u k o w a n i e jej „w
dół” do struktur biologicznych, biologiczne zaś struktury podlegają dal
szej redukcji do stanu materii, ta zaś tłumaczy się' „prawem przypad
kowości”, jako najbardziej powszechnym prawem bytu2.
Lćvi-Strauss formułuje swoje filozoficzne poglądy na temat człowieka
nie tylko na kanwie badań etnologicznych, ale wprost w dyskusji z J. P.
•Sartre’em, którego życiowym zadaniem miało być stworzenie nowej an
tropologii, opartej już nie na cogito myślenia, lecz na cogito empiryczne
go przeżywania. „Kartezjusz — pisze Lśvi-Strauss — chcąc stworzyć
fizykę, odcinał człowieka od społeczeństwa. Sartre, chcąc stworzyć antro
pologię, odcina swoje społeczeństwo od innych. Oszańcowane w indywi
dualizmie empiryczne cogito — które ma być proste i naiwne, gubi się
w ślepych zaułkach psychologii społecznej przez to, że eksponuje dru
gorzędne incydenty życia społecznego — strajk, mecz, kolejka — które
nie odsłaniają podstaw takiego życia”3. Dyskutując więc z Sartre’em
i jego zaakcentowaniem „ja” jako podmiotu, trzeba przede wszystkim —
zdaniem Straussa 1— zanegować ten podmiot jako podstawową strukturę
bytową. Podmiotowość bowiem daje się zredukować do szerszych, bar
dziej ogólnych i pierwotnych struktur. Podobnie jak to w dużym stop
niu afirmował Freud, Marks czy Hegel — ludzkie „ja” jest tylko reflek
sem i dialektycznym spięciem „całości” obejmującej sprzeczne prądy4.
Dla Lśvi-Straussa etapami dotarcia do podstawowej struktury są:
a) język; b) psychoanaliza; c) mechanizmy biologiczne; d) podstawowe
prawo przypadkowości, prowadzące do statecznego agnostycyzmu.
Ad a) Lśvi-Strauss uważa, że „językoznawstwo stawia nas wobec bytu
dialektycznego i totalizującego, lecz zewnętrznego (lub niższego) wzglę
dem świadomości i woli. Język'— totalizacja nierefleksyjna — jest to
pewien ludzki rozum, który ma swoje racje, a człowiek ich w gruncie
rzeczy nie zna. I jeśli ktoś wysunie zastrzeżenie, że jest to tylko dla
podmiotu, który jest podmiotem mówiącym, wyjście takie jest wyklu
czone, bowiem ta sama oczywistość, która odsłania przed nim naturę
języka, wyjawia mu także, że natura ta była taka sama, kiedy jej nie
znał [...] gdyż to, co mówi, nie jest i nigdy nie będzie wynikiem świado
mej totalizacji praw lingwistycznych”. Zatem „ja” jest raczej wynikiem
1
Na temat filozoficznych implikacji strukturalnych piszę tu szerzej — posłu
gując się rozprawami uprzednio publikowanymi w „Znaku” (23:1971 nr 203
s. 561-570) i w „Zeszytach Naukowych KUL” (12il970 nr 4 s. 21-33) — celem uczu
lenia na problematykę człowieka w przyporządkowaniu do prawa.
* Myśl nieoswojona. Przeł. A. Zajączkowski. Warszawa 1969“ s. 374.

* Tamże s. 380.
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używania języka niż jego twórcą: „Byłoby wiele do powiedzenia na
temat owej rzekomej totalizującej ciągłości »ja«, którą my uważamy
raczej za złudzenie podtrzymywane przez wymogi życia społecznego —
a zatem za odzwierciedlenie zewnętrzności na wewnętrzności — niż za
przedmiot niewątpliwego doświadczenia” s.
Ad b) Nauka wymaga, by tłumaczenia bardziej złożonych struktur
dokonywały się przez struktury mniej złożone — i na tym tle jawi się
redukcja zjawisk psychicznych do biologicznych: „Z chwilą, gdy się
osiągnie zrozumienie życia jako funkcji bezwładnej materii, odkryje się,
że materia ta posiada własności zupełnie różne od tych, jakie przypisy
wało się jej poprzednio [...], a zatem w naszym pojęciu »ja« nie bardziej
przeciwstawia się »ty«, niż człowiek przeciwstawia się światu: prawdy,
do których się dochodzi przez człowieka, są ze »świata«. Kto zaczyna od
pogrążenia się w rzekomej oczywistości »ja«, nigdy się już stamtąd nie
wydobywa. Poznanie ludzi wydaje się czasem łatwiejsze tym, którzy się
dali złapać w pułapkę osobowej tożsamości. Lecz w ten sposób zamyka
się sobie furtkę do poznania człowieka. Podstawą każdych badań etno
graficznych są »wyznania« pisemne lub mimowiedne” 6. Zatem „ja”, po
dobnie jak neurotyczne „ja” freudowskie, daje się zredukować do sił
bardziej podstawowych aniżeli te, które manifestują „ja”.
Ad c) Owe szersze i bardziej podstawowe siły są przejawem „całości”.
Etnolog dla zrozumienia sensu człowieka usiłuje w obliczu'różnych kul
tur „postawić się na miejscu ludzi, którzy tam żyją, zrozumieć zasadę
i rytm ich intencji, dostrzec epokę czy kulturę jako całość znaczącą”.
„Rozum dialektyczny winien doprowadzić nauki humanistyczne do ogar
nięcia rzeczywistości, którą tylko on może im udostępnić, zaś wysiłek
naukowy w ścisłym znaczeniu polega na dzieleniu rzeczywistości, a póź
niej ponownym złożeniu jej według innego planu” 7.
„Określilibyśmy więc siebie jako materialistę transcendentalnego
i estetę. Materialista transcendentalny, ponieważ rozum dialektyczny nie
jest dla nas czymś innym niż rozum analityczny ani czymś, co mogłoby
być podstawą bezwzględnej oryginalności porządku ludzkiego; rozum dia
lektyczny jest czymś więcej w łonie samego rozumu analitycznego: jest
warunkiem koniecznym do tego, by ośmielił się on przystąpić do rozło
żenia tego, co jest ludzkie, na nieludzkie. Esteta, gdyż Sartre używa tego
terminu na określenie tych, którzy chcą badać ludzi, jakby -to były
mrówki. Lecz pomijając fakt, że taka — jak się zdaje — jest postawa
każdego naukowca, skoro jest on agnostykiem, nie jest to wcale postawa
kompromitująca, gdyż mrówki, ze swoją sztuczną hodowlą grzybów,
swoim życiem społecznym i przekazywaniem chemicznym, stawiają już
dostatecznie twardy opór zabiegom rozumu analitycznego. Zgadzamy się
5

Tamże s. 373. • Tamże s. 378. 7 Tamże s. 375.
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więc na miano estety o tyle, że wierzymy, iż ostatecznym celem1 nauk
humanistycznych jest nie konstytuowanie człowieka, lecz rozczłonkowa
nie w celu rozwiązania jego zagadki”8.
Ad d) „Mądrość człowieka polega na patrzeniu na siebie jako na prze
żywającego »ja«, ze świadomością (lecz w innym rejestrze), że to, co
przeżywa — tak w pełni i tak intensywnie — ludziom przyszłego wieku
i może jemu samemu za kilka lat będzie się przedstawiało jako' mit,
a ludziom przyszłego tysiąclecia nie ukaże się już wcale. Każdy sens
można uzasadnić przez mniejszy sens i jeśli regresja ta dojdzie w końcu
do uznania »prawa przypadkowości«, które może tylko stwierdzić: że
jest tak, a nie inaczej, to perspektywa ta nie zawiera nic alarmującego
dla myśli, której nie niepokoi żadna transcendencja, choćby w larwalnej
postaci. Bowiem człowiek otrzyma wszystko, czego mógłby sobie rozsąd
nie życzyć, jeśli mu się uda — pod warunkiem skłonienia się przed tym
prawem — określić swoją praktykę i umieścić całą resztę w sferze zro
zumiałości” 9.
Negując podmiotowość jako larwalną postać transcendencji, strukturalizm — sprowadzając wszystko do podstawowych struktur, rządzonych
prawem przypadkowości — doprowadza do agnostycyzmu i zanegowania
podstaw wszelkiego teizmu. Zrozumiałość ta jest zrozumiałością d rebours.
Inny kierunek rozumienia człowieka, denotujący stronę świadomości
i ducha, wyprowadzają współczesne koncepcje antropologiczne z pozycji
Hegla.
Ale i teoria Hegla nie powstała „z nicości”, lecz jest ważnym ogniwem
filozofii podmiotu, wywodzącej się od Descartes’a i w twórczości Kanta
znajdującej swoje wyraźne znamię. To podmiot poznający i dane świado
mościowe — czy to treściowe, czy funkcjonalne — są czymś zasadniczo
wartościowym, czymś, co trzeba zanalizować i zinterpretować. Od Des
cartes’a „ja” (jako duch sam sobie obecny, jako coś poznawczo niepowątpiewalnego, bo manifestującego się w myśleniu — cogitó) ciągle jest
tym terenem, „polem”, na którym odbywa się dramat przeżycia świado
mościowego. I choćby owo „ja” zanikło, w wyniku krytyki, w niektórych
systemach (Hume) lub zostało sprowadzone do funkcji jednoczącej dane
empiryczne (rozum analityczny u Kanta), to jednak ciągle treści poznaw
cze lub prawa świadomości stają się tą „rzeczywistością”, którą różni
filozofowie analizują i podnoszą do godności „przedmiotu” świadomości
lub nawet do „wszystkości” czy „całości”.
I Hegel pojął przedmiot myśli za „wszystkość” i „całość”, która będąc
sama w sobie sprzeczna nie „istnieje”, ale s t a j e się według prawa
dialektyki: „tak” i „nie-tak” oraz „nie nie-tak”. To ostatnie zaprzeczenie
8
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zaprzeczenia jest syntezą w stosunku do tezy i antytezy stanów poprzed
nich. Dialektyka rozwojowa przedmiotu myślenia ujawnia u Hegla „du
cha absolutnego” poprzez rozwój człowieka od jego stanów nieświado
mych, przedświadomych, poprzez ducha subiektywnego i ducha obiek
tywnego. W człowieku, z chwilą gdy dojdzie on do stanu filozofowania,
w pełni staje się duch absolutny nie tylko w sobie, ale i dla siebie. Po
szczególny człowiek jest jednak tylko refleksem, momentem dialektycz
nego rozwoju „całości”. Człowiek wraz ze swoim duchem subiektywnym
jest tylko etapem objawienia się ducha absolutnego. Człowiek nie jest
samą w sobie całością, bytem w sobie i dla siebie w pełnym tego słowa
znaczeniu, ale tylko funkcją całości, która ostatecznie zyskuje swoje
samozrozumienie — jako byt w sobie i dla siebie w duchu absolutnym,
który rozwinął się dialektycznie w koniecznych, ustalonych przez Hegla
etapach czy fazach rozwoju.
Nic dziwnego, że sprowadzenie roli człowieka do funkcji, etapu czy
tylko momentu dialektycznego rozwoju „całości” wzbudziło sprzeciw u
niektórych uczniów Hegla, zwłaszcza u S. Kierkegaarda, który może tak
że pod wpływem religii chrześcijańskiej (sam był pastorem protestanc
kim) dostrzegł wyjątkowość jednostkowego istnienia człowieka, jego prze
żyć i jego dramatu rozgrywającego się w głębi osobowej świadomości.
Człowiek, jako jednostka przeżywająca swój dramat świadomie, przez to
samo znajduje się w wyjątkowej (egzystencjalnej) sytuacji granicznej.
Wszelkie obiektywne, wielkie systemy, jak np. Hegla, nie potrafią uspra
wiedliwić i usensownić ludzkiej egzystencji. Tylko afirmacja Jezusa
Chrystusa, który przezwycięża tragedię śmierci i grzechu, może człowie
kowi pomóc w przeżyciu lęku zagrożenia. Wybór albo Chrystusa, albo
nicości — oto jedyna alternatywa dana człowiekowi. Alternatywność
wyboru w sytuacji granicznej, świadomej, tragicznej egzystencji pojawi
się także i u innych egzystencjalistów, z tym że kierunek wyboru pro
wadzić będzie ku nicości, jak np. u M. Heideggera i J. P. Sartre’a.
Spośród egzystencjalistów najbardziej może oryginalny i' zarazem
kontrowersyjny jest M. Heidegger, który w wielu punktach nawiązuje
do klasycznej koncepcji filozoficznej. W zagadnieniu człowieka również
zużytkowuje kategorie wypracowane jeszcze w starożytności. Przede
wszystkim zwraca uwagę, że nie można bytu ludzkiego umieścić w ra
mach arystotelesowskiej kategorii substancji jako bytu istniejącego w
sobie w sposób niezmienny. Człowiek bowiem zmienia się nieustannie
od wewnątrz. I jeśliby go można było określić, to może nie tyle za
pomocą kategorii, ile raczej przez tzw. „egzystencjalia”, jako właśnie
specyficznie ludzkie sposoby bytowania. Jednostkowy bowiem człowiek
rodzi się jako całkowicie zanurzony w świecie. I dlatego jego zasadni
czym sposobem bytowania, jego „egzystencjale” jest właśnie Geworfen-
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heit — bezwolne rzucenie w świat, w którym człowiek musi się wyrazić
po ludzku, świadomie, musi filozofować. Owo bezwolne rzucenie w świat
i zanurzenie w świecie wyrażają się w trojakim porządku: a) w stosunku
do przedmiotów, b) w stosunku do drugich ludzi i c) w stosunku do
własnego sposobu bytowania w czasie.
I tak przede wszystkim człowiek w stosunku do przedmiotów, zwłasz
cza martwych (ale także i żywych — roślin, zwierząt), znajduje się w roli
użytkownika. Przedmioty, świat otaczający interesują człowieka o tyle,
0 ile są one u ż y t e c z n e , o ile „są-do-ręki” lub można się nimi po
służyć w realizowaniu jakiegoś osobistego celu. Z tego też tytułu każdy
człowiek buduje sobie „piramidę wartości” użytkowych. Słowem — w
stosunku do tego rodzaju przedmiotów człowiek wyraża się świadomie
w formie b e s o r g e n , a więc zatroskanego użytkownika przedmiotu.
Żyjemy jednak w otoczeniu ludzi drugich, którzy domagają się na
szego specjalnego ustosunkowania egzystencjalnego, sposobu bycia nie
obojętnego, lecz zaangażowanego: współtroskania się — f i i r s o r g e n .
Człowiek drugi w jakiś sposób mnie żywo angażuję czy to w sensie po
zytywnym, czy negatywnym. I nie można w stosunku do współżyją
cego ze mną człowieka drugiego być „obiektywnym”, niezaangażowanym...
Nade wszystko zaś sam człowiek w sobie ujęty jest tym „miejscem”,
w którym byt wyraża się jako „tak oto budujący” i spełniające się w
czasie istnienie — D a s e i n . Spełniające się w czasie istnienie jest
istotnie przyporządkowane śmierci, która nadaje człowiekowi jego osta
teczny wyraz, jego osobistą i niepowtarzalną „twarz”. W perspektywie
śmierci ludzkie „takie oto czasowe bytowanie” wyraża się w sensie
właściwym w postaci przeżycia troski-lęku: S o r g e. Ale zarazem per
spektywa śmieroi usensownia i nadaje intensywność ludzkim przeży
ciom, z których zasadniczym przeżyciem poznawczym jest ujmowanie
bytu. To w ludzkim D a s e i n byt jawi się tematycznie, jako konkret
nie przeżywane świadomościowo S e i e n d e , jako w człowieku spełnia
jący się sens bytu. Sam byt poza ludzkim D a s e i n jest niedostępny
1 dlatego człowiek staje się punktem spięcia bytu z takim oto bytem,
ściślej, przejawiania się bytu pod postaciami takiego oto b y t u j ą 
cego.
Człowiek jako wyjątkowy twór, w którym pojawia się sens bytu,
jest jakby wspólnym dobrem różnych odcieni egzystencjalizmu. Oczy
wiście, sposoby przejawiania się sensu 'bytu u każdego z egzystencjalistów są swoiście dostrzeżone i wyrażone. Dla Jaspersa istotny sens
bytowania wyraża się w uprzywilejowanym sądzie: „ja jestem”, w któ
rym mamy afirmację na gorąco i od wewnątrz „tajemnicy” istnienia,
gdyż wszelkie inne sądy stwierdzające istnienie przedmiotów czy dru-
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gich ludzi są już stwierdzeniem „urzeczowiającym”, czyniącym z żywej
osoby tylko przedmiot. Ten sam motyw wraca także u Sartre’a, który
wspaniale opisuje funkcję „rzeczowienia” drugiego człowieka. Sens bytu
u Marcela ostatecznie jawi się w akcie miłości i miłosnego zaufania...
Wszędzie jednak człowiek jest tym miejscem, „które jest centralne,
konstytuujące sens, dorzeczność lub niedorzeczność bytowania”. „Ja”
egzystencjalistów pojęte jako świadomość spełniająca się w czasie, kon
stytuująca sensy i tematy bytowania, jest transcendencją wszystkiego
„ja” wobec całej przyrody, jest też „powodem” obcości człowieka w
świecie, jest źródłem nie spełnionych (niespełnialnych) aspiracji i dą
żeń, źródłem tragedii bez wyjścia, gdyż wyjść ze świadomości nie moż
na będąc człowiekiem wyrażającym się w „ja” świadomym, tworzącym
sens i bezsens bytu.

3. CZŁOWIEK — OSOBĄ

Zaproponowane — dla ilustracji — rozmaite wyjaśnienia człowieka
są instruujące, jako że stanowią w dużej mierze wyselekcjonowane,
periodycznie występujące aspektowe ujęcie rzeczywistości, które to uję
cie w różnych wariantach występowało w historii. Klasyczny nurt filo
zofii bytu (zdajemy sobie sprawę z tego, że sam byt bywał bardzo roz
maicie rozumiany i dlatego były różne systemy w klasycznym nurcie)
0 tyle góruje nad skrajnymi ujęciami, że podkreśla dwustronność ludz
kiego bytu: jego strukturę materialną, a zarazem jego oblicze duchowe.
Znalazło to zresztą dobitny wyraz w koncepcji osoby, jaką zasygnalizo
wał Boecjusz, gdy mając niewątpliwie na względzie człowieka określił
ją jako rationalis naturae individ.ua substantia — „jednostkową sub
stancję natury rozumnej”. Wprawdzie ta definicja dotyczy także Boga
1 aniołów, według myśli Boecjusza, to jednak pojęciem pilotującym przy
jej konstruowaniu było niewątpliwie ujęcie poznawcze człowieka. I jeśli
człowiek w tradycji chrześcijańskiej został pojęty jako o s o b a , to właś
nie w analizie koncepcji osoby {może nawet w zalążkowej teorii osoby),
jako szczytowej formacji bytowej w ogóle, należy szukać podstaw dla
bardziej adekwatnego rozumienia człowieka i zsyntetyzowania tych
aspektowych, niekiedy nawet sprzecznych sformułowań o ludzkim bycie.
Wydaje się, że definicję Boecjusza można by w świetle osiągnięć
filozofii podmiotu wyrazić w języku polskim jako „ja” natury rozum
nej. To bowiem, co Boecjusz rozumiał przez wyrażenie individua sub
stantia, trzeba krótko nazwać „ja” analogicznie pojętym. Jednostkowa
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bowiem (nie podzielona w sobie) substancja, wyrastająca z natury ro
zumnej, manifestuje sdę właśnie jako rozumne, świadome „ja”. Przeto
owo „ja” rozumiane analogicznie (a więc „ja” ja!ko spełniacz treści świa
domych w każdym bycie ludzkiej natury) lepiej wyraża niepowtarzal
ność, owo „egzystesncjale”, aniżeli schematyzm myśli Arystoteles'a: mdivid.ua substantia, co zresztą słusznie krytykował M. Heidegger.
Jesteśmy bowiem świadkami, że w historii filozofii jawiły się —
jakby cyklicznie — dwa nurty, podkreślające dwie strony ludzkiego
bytu: nurt orficko-platoński, akcentujący „jaźń” ludzką jako bóstwo sa
modzielnie bytujące, które łączy się raczej z materią ludzkiego ciała bę
dącego dla bóstwa więcej „grobem” niż pomocą w wewnętrznym dosko
naleniu się ducha; nurt zaś drugi podkreślał rolę natury, rolę ciała,
łączności jego z całą naturą i kosmosem.
Orficko-platońska tendencja pojmowania człowieka wychodziła z
bezpośrednio danych ludzkich przeżyć psychicznych, zwłaszcza ducho
wych wyższych (przeżycia religijne, wyższe aspiracje, poznanie poję
ciowe, refleksja, miłość itp.), które wskazywały na transcendencję ludz
kiej psychiki, tak zasadniczo górującej nad przyrodą, uwarunkowaniami
zmiennymi, czasowo-przestrzennymi, że w ówczesnym kontekście kul
turalnym można było pojąć ludzką „psyche” jedynie jako mitologicznego
boga, który jest nieśmiertelny, żyjący wartościami duchowymi. Owa
świadomość transcendencji w stosunku do przyrody wiązała się zara
zem z rolą zbawcza filozofii (tylko bowiem filozofia uprzytomniała
człowiekowi, że jest on bogiem, który musi wzgardzić i wyzwolić się
z materialnych warunków swego „uwięzionego” w ciele bytowania),
która zdawała się wykluczać potrzebę religii, zwłaszcza soteriologicznej
religii chrześcijańskiej. Sw. Augustyn, przyjmujący w zasadzie kon
cepcję platońską ludzkiej duszy, musiał dokonać olbrzymiego wysiłku
intelektualnego, by i zaakceptować pomysły filozoficzne, i zaafirmować
wiarę chrześcijańską.
Z nurtem orficko-platońskim pojawiło się niemal równocześnie i po
dejście drugie, bardziej przyrodnicze (i przyrodniczo-prawne), operujące
pojęciem natury — physis — na tle odkrycia kosmosu. Co więcej, sa
mego człowieka pojęto jako pewną określoną naturę, a kosmos jako
zbiór uporządkowanych natur, które są samoistnymi bytami o uporząd
kowanym, stałym, racjonalnym działaniu. Człowiek jako określona na
tura jest takim samym przedmiotem racjonalnych, filozoficznych docie
kań, jak i cały kosmos. I cała wyjątkowość człowieka, jaka niewątpli
wie była dostrzegana nawet przez Arystotelesa i stoików, swe ostatecz
ne wytłumaczenie uzyskiwała przez odwołanie się do racjonalnego jed
nak materialnego kontekstu kosmosu, a nie do jakichś nadkosmicznych,
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transcendujących bogów. „Jaźń” ludzka byłaby tylko jakimś szczegól
nym — jakże chwilowym — wytryskiem natury kosmicznej. Chociaż
bowiem człowiek jest obdarzany myśleniem, to ani Arystoteles, ani
stoicy nie potrafili odpowiedzieć, czy owa realna zdolność myślenia jest
naprawdę spowodowana przez immanentną PSYCHE człowieka, czy
jest działaniem jakiejś czystej inteligencji lub samej NATURA NATURANS.

4. CZŁOWIEK — BYTEM (W SOBIE I DLA SIEBIE) OSOBOWYM

Punktem wyjścia w filozoficznym wyjaśnieniu człowieka mogą być
tylko dane bezpośrednie naszego poznania. Gdy mówimy zaś o „bezpo
średniości” poznania, to wykluczamy przez to nie tylko wszelkie pośredniki emocjonalne (tego domaga się wszelkie obiektywne poznanie,
zwłaszcza naukowe), ale także pośredniki związane z charakterem poz
nania systemowego, tego typu jak przesłanki sylogizmu pośredniczące
w poznaniu jego konkluzji. Klasycy nazywali to pośrednictwem ,,ex
quo”. Wykluczamy również pośrednictwo wszelkich symboli, zwane
„medium per quod”, nawet takich, jakimi jest ludzka mowa posługująca
się umownymi znakami będącymi wyrażeniami {a fortiori wykluczany
jest tutaj symbolizm metonimiiczny). Co więcej, przy naprawdę bezpo
średnim poznaniu wyklucza się także tzw. „medium quod”, a więc tego
rzędu pośrednictwo, jakie nieustannie spotykamy przy pojęciowym po
znaniu jakiejś realnej rzeczy. Treści bowiem rzeqzy poznajemy przez
ujęcie jej s e n s u (sens poznany jest pojęciem!), który wprawdzie wią
że nas z samą rzeczą aspektowo ujętą i jest racją jej rzetelnego pozna
nia, ale który zarazem może być „oddzielony” od rzeczy, gdyż możemy
za przedmiot naszych analiz brać same sensy, gdy dokonujemy nad nimi
abstrakcji. W gruncie rzeczy mamy niesłychanie mało aktów bezpo
średniego poznania. Sprowadza się ono chyba do poznania, jakie doko
nujemy przez sądy egzystencjalne (gdy stwierdzam, że ten oto Jan
istnieje) i gdy poznajemy to, co się w nas świadomie dzieje; czyli gdy
poznajemy nasze wewnętrzne stany lub procesy egzystencjalne uświa
domione. Dane bezpośrednie naszej świadomości są czymś zasadniczym
i niepowątpiewalnym w procesie interpretacji człowieka. Wszelkie tezy
uzyskane w wyniku interpretacji (filozoficznej lub naukowej) w sto
sunku do bezpośrednio danych i z nimi niezgodne muszą być odrzucone
jako fałszywe. Albowiem jakiekolwiek interpretacje są czymś wtórnym
w stosunku do bezpośrednio danych; są bowiem czymś danym pośred
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nio, czymś uzyskanym właśnie za pomocą jakiegoś procesu myślenia.
A tymczasem bezpośrednio dane są pierwotne. Jednak te właśnie bez
pośrednio dane trzeba dalej — licząc‘ się z ioh charakterem jawiącym
się w świadomości — poddać wyjaśnieniu ostatecznemu {tzn. takiemu,
od którego nie można odwołać się do jakiejś dalszej jeszcze nauki).
Otóż we wszystkich naszych świadomych przeżyciach doświadczamy,
że to „ja” jestem tym, kto s p e ł n i a czynności i akty o najrozmaitszej
treści: tak materialnej, jak i niematerialnej. „Moje” bowiem akty do
świadczalnie związane z materią, jak czynności fizjologiczne, jak dozna
nia bólu głowy, żołądka, serca itp., oraz akty, które w swej strukturze
okazują się niematerialne (jak akty poznania pojęciowego i sądowego,
jak rozumowania, akty refleksji, miłości itp.), mają różnorodną struk
turę. Gdy świadomie doświadczamy tego, co „moje”, oraz we wszelkich
aktach „moich” spełniające te akty „ja” — jesteśmy świadkami o b e c 
n o ś c i , i m m a n e n c j i „ja” we wszystkim tym, co jest „moje”, tu
dzież faktu transcendowania „ja” nad poszczególnymi (oraz wziętymi
łącznie) aktami „moimi”. Ma to zasadnicze następstwa teoretyczne. Po
siadamy także bezpośrednie wewnętrzne doświadczenie obecności „ja”,
i s t n i e n i a „ja”, ale nie poznajemy jego („ja”) natury. Jaźń jest bez
pośrednio dana jako s p e ł n i a j ą c a różnotreściowe „moje” akty, jest
dana jedynie od strony istnienia, o nie od strony natury. Dostrzegamy
przy tej okazji i słuszność dociekań Hume’a, i zarazem tragiczność jego
pomyłki. On bowiem, krytykując Descartes’a, miał najzupełniej rację
twierdząc, że nie posiadamy ani żadnej idei, ani żadnej impresji „jaźni”,
a zatem — sądził — jest ona jakimś psychicznym konstruktem, jakimś
psychiczynm przyzwyczajeniem. Tymczasem prawdą jest, że nie posia
damy idei jaźni, gdyż nie mamy doświadczenia jej natury, ale też jest
prawdą i jesteśmy jak najbardziej świadomi tego, że „ja” jest o b e c n e ,
że „ja” istnieje i podtrzymuje w istnieniu wszelkie treści przeżywane
przez „ja”. Dlatego wszelkim treściom „moim” — czy to materialnym,
czy niematerialnym — nadajemy istnienie; one istnieją, „żyją” życiem
„ja”, obecnego i przytomnego we wszystkich „moich” aktach. I warun
kiem poczytalności psychicznej jest właśnie świadomość obecności „ja”
w spełnianych „moich” aktach.
Ale równocześnie nie znamy wewnętrznej treści, nie poznajemy bez
pośrednio natury naszego „ja”. Wiemy i mamy świadomość obecności i
istnienia „ja” ożywiającego to wszystko, co jest „moje” w moich aktach.
Chcąc jednak poznać naturę „jaźni”, jesteśmy zmuszeni udawać się w
tym celu drogą okrężną, poprzez analizy struktury „mojego” i wniosko
wać o naturze „ja” poprzez interpretacje tego, co „moje”. Tę drogę
przebywamy nieustannie. Poznawczo ustalamy treść'naszej jaźni doko
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nując żmudnych, narażonych na błędy wysiłków analizowania treści
aktów {„mojego”) spełnianych przez „ja”.
A więc „ja” i „moje” są nam dane bezpośrednio w naszych przeży
ciach świadomościowych, z tym że „ja” jawi się nam tylko od strony
egzystencjalnej, od strony faktyczności i obecności w tym wszystkim,
co „moje”. Nie mamy zaś żadnego przeżycia treści, czyli natury sa
mego „ja”, natomiast bezpośrednio jest nam dane przeżycie treści tego,
co „moje”, które może być i jest zarówno materialne, jak i duchowe.
Można zatem stwierdzić, że „ja” jawiące się nam od strony egzy
stencji, od strony spełniacza treści „moich” występuje jako s a m o i s t 
n i e j ą c y p o d m i o t i zarazem spełniacz tudzież sprawca aktów
„moich” o treści danej nam również naocznie. Natura (struktura) tych
treści wszystkiego, co „moje”, może nam wskazać i wskazuje na naturę
samego „ja” jako podmiotu samoistniejącego i żywiącego to wszyst
ko, co „moje”. I jeśli owo „moje” jest zarówno materialne (treści prze
żyć fizjologicznych), jak i niematerialne (akty poznania intelektualnego,
miłości itp.), to samo „ja” byłoby w swej naturze jednocześnie material
ne i niematerialne. A więc obserwacja bezpośrednio danych przeżyć
świadomych stawia przed nami problem istnienia takiej struktury by
towej „ja”, która jest zarazem i materialna, i niematerialna.
Wkracza tu oczywiście filozoficzna interpretacja, na mocy której
trzeba „skonstruować” prawdziwościowy model człowieka.' Chodzi o to,
by pojawiająca się w wyniku wyjaśniania struktura człowieka była cał
kowicie zgodna z danymi bezpośrednimi naszej świadomości i by zara
zem wyjaśniała ostatecznie, dlaczego właśnie przeżywamy akty „moje”
materialne i niematerialne jako zapodmiotowane w tym samym „ja”.
Rozwiązanie teoretyczne tego dziwnego zjawiska zasugerował To
masz z Akwinu10 posługując się umiejętnie ogólną arystotelesowską
koncepcją człowieka, którą wpisał w swoją oryginalną teorię bytu.
Rozwiązanie Tomasza transcenduje zarazem i platońską, i arystotele
sowską wizję człowieka; unika ich skrajności i zarazem koheruje z da
nymi bezpośrednimi naszej świadomości.
Mając bowiem dane z jednej strony „ja” podmiotujące akty „moje”,
a z drugiej te właśnie akty „moje” o treściach materialnych (akty fizjo
logiczne) i treściach niematerialnych (akty psychiczne wyższe) —-t trze
ba zachować tożsamość bytową podmiotu „ja” immanentnego (obecnego)
w obu grupach aktów i zarazem te grupy transcendującego, gdyż bez
pośrednio wiemy, że to „ja” podmiotuję, sprawiam te akty; zmieniam
je, a przez to doświadczam, że nie jestem („ja” nie jest) konstruktem
10
Szczególnie na ten temat por. Summa th. I q. 76 a. 1; De Anima a. 8;
Q. Disp. De Spirit. Creat. a. 2 etc.
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aktów, ale przeciwnie, akty są wypromieniowane z „ja”. Owo „ja” transcendujące akty -materialne i niematerialne i zarazem obecne jako ten
sam podmiot (byt) w obu typach aktów jest jakoś „złożone”. Jako racja
bytu aktów duchowych, niematerialnych {uniesprzecznienie ze strony
podmiotu) jest duchowa „część” (strona) „ja”, którą nazywam (zgodnie
z tradycją) duszą ludzką. (A zatem „ja” immanentne w aktach „moich”
jest mi dane bezpośrednio i nie dowodzone; natomiast „dusza” jest re
zultatem uniesprzeczniającego dowodzenia; jest konstruktem systemo
wym, koniecznym dla wyjaśnienia faktu immanencji „ja” w aktach
moich materialnych). Ona to będąc podmiotową racją bytu dla aktów
duchowych nie jest niezależna od ciała, lecz przeciwnie, z nim związana
istotnie, jak to okazuje się po sposobie funkcjonowania aktów ducho
wych. Związanie zaś duszy z ciałem istotnie jest niesprzeczne jedynie
wówczas, gdy duisza i ciało tworząc jedność są do siebie w relacji aktu
do możności, ściślej: formy do materii. '(Dostrzegł już to Arystoteles!).
Jest jednak w człowieku ten ważny moment, że dusza, będąc formą cia
ła i organizując sobie materię do bycia ludzkim ciałem, istnieje samo
istnie. A zatem dusza ludzka istnieje nie dlatego, że jest formą, że or
ganizuje, ale przeciwnie — dlatego organizuje, że samoistnie bytuje,
chociaż zaistniała w momencie, gdy stała się 'samodzielnym organizato
rem, czyli f o r m ą swego ciała. A zatem ludzki byt istnieje istnieniem
duszy jako formy ciała. Samoistniejąca dusza-forma nieustannie organi
zuje sobie materię powoływaną do bytu ludzkiego przez to właśnie, że
jest ona o r g a n i z o w a n a . Człowiek więc nie jest realnym bytem
na s k u t e k o r g a n i z a c j i materii, lecz przeciwnie: organizacja ma
terii dokonuje się na skutek tego, że samoistnie jąca dusza jest zarazem
(w takiej mierze, w jakiej istnieje) organizatorką, czyli formą ciała. Or
ganizowanie sobie ciała przez duszę nie jest czymś do niej dodanym, lecz
należy do jej wewnętrznej natury. Materię tę nieustannie dusza-jaźń or
ganizuje i powoduje, że ciągle doświadczamy siebie jako te g o sam ego b y t u .
Rozwiązanie Tomasza — jak już wspomniano — pojawiło się jako
różne zarówno od orficko-platońskiego, jak i arystotelesowskiego. Dusza
bowiem ludzka chociaż samoistnieje (i istnienie przysługuje jej w sposób
właściwy, a nie „całości”, a więc człowiekowi jako złożeniu z duszy
i ciała), to jednak nie istniała ona uprzednio ciałem przez siebie organi
zowanym i jej stosunek do ciała nie jest tylko „zewnętrzny”, ale prze
ciwnie, będąc formą i organizatorka ciała jest z organizowaną przez sie
bie materią związana istotnie. Materia jest dla dobra samej duszy-jaźni,
gdyż ona tylko poprzez organizowaną przez siebie materię potrafi się
wyrazić, potrafi wejść w kontakt z bytem, potrafi się udoskonalić, bo
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ona tylko samoistnie je. Słowem, materia organizowana przez duszę jest
organizowana dla celów duchowych, dla celów transcendentnych. I w
tym też miejscu koncepcja Tomasza różni się od myśli Arystotelesa,
który, również uważając duszę jako formę ciała, przyjmował, że byto
wość nie przysługuje samej duszy, ale całości złożonej z duszy i ciała;
słowem — człowiek, zdaniem Stagiryty, powstaje w w y n i k u o r g a 
n i z a c j i i jego bytowanie jest bytowaniem zasadniczo nie duszy, lecz
całości, a dusza jedynie u c z e s t n i c z y w bycie całości. Na skutek
tego rozpadmięcie się całości jest zarazem rozpadnięciem się duszy. A
tymczasem, zdaniem Tomasza słusznie, rozpadnięcie i śmierć organizmu
jeszcze nie niweczy duszy, która istnieje nie istnieniem całości, lecz
istnieniem własnym, a ciało tylko partycypuje w istnieniu duszy o tyle,
0 ile jest organizowane. Zaprzestanie zatem organizowania jakiejś więk
szej lub mniejszej ilości materii jeszcze nie dotyka istnienia duszy, bo
chociaż bytuje wraz z ciałem (któremu „udziela” istnienia), to jednak
nie bytuje na skutek tego, że formuje ciało, jak to miało miejsce w sy
stemie Arystotelesa.
Rozwiązanie zatem Tomasza jest bardzo swoiste, unika tych mielizn
1 jednostronności, jakie ukazały się w dziejach myśli antropologicznej.
Podkreśla się w nim moment osobowy duszy, jej własnego istnienia, co
przypomina analizy egzystencjalistów, akcentujących wyjątkowość czło
wieka. A z drugiej strony, przyjmując koncepcję- n a t u r y ludzkiej,
moment organizowania ciała przez samoistniejącą duszę, można dostrzec
0 wiele głębiej to, co jednostronnie — i przez to fałszywie — zostało
podkreślone u Arystotelesa i współczesnych strukturalistów. To bowiem,
że człowiek jest określoną n a t u r ą , to, że materia wchodzi w istotny
skład tejże ludzkiej natury, że poprzez organizowaną dla dobra samej
duszy materię człowiek jest „krewnym” całej przyrody i ma z nią
istotne związki — to wszystko jeszcze nie przeczy faktycznej transcen
dencji ludzkiego osobowego „ja”.
Konieczność materii do bycia człowiekiem i zaistnienia (chociaż nie
„z” materii) duszy-jaźni nigdy nie może być zbyt mocno podkreślona.
Tylko bowiem kosmos, przyroda, materia pozwalają na istnienie, działanie
1 doskonalenie się ludzkiej osoby. Bez materii i jej istotnej roli bytowej
nie byłoby możliwe ludzkie bytowanie. Człowiek bowiem nie istnieje
uprzednio jako duch-dusza, ale dusza swe istnienie otrzymuje właśnie
w momencie, gdy władna jest stać się formą-organizatorką ludzkiego cia
ła. I wraz z funkcją formowania otrzymuje swe istnienie własne, które
poprzez akt formowania udziela ludzkiemu ciału.
Mając bezpośrednie, zawsze obecne we wszystkich aktach psychicz
nych i świadomych, stwierdzalne istnienie własnego „ja” jako spełniacza
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treści naszych aktów, natychmiast dostrzegamy transcendencje tego „ja”
w stosunku do wszelkich przeżywanych treści. Treści te są jakby „nani
zane” na bytowości „ja”. One są moimi dlatego, że ja je ożywiam, ja
udzielam im swego bytowania. To prawda, że i one mnie swoiście „bu
dują”, bogacąc ostatecznie naturę mego „ja”, ale to ja je powołałem do
bytu.
W tym też świetle wyraźniej ukazuje się strona o s o b o w a czło
wieka. Człowiek jest bytem osobowym, a nie tylko egzemplarzem okreś
lonego gatunku: homo sapiens. Być egzemplarzem określonego gatunku
znaczy otrzymać swoje bytowanie-istnienie na mocy n a t u r y , do któ
rej się przynależy. Istnienie osobnika określonego gatunku jest wynikiem
organizacji do określonej natury. Człowiek natomiast otrzymuje istnienie
jako dusza, która organizuje materię i konstytuuje gatunek poprzez or
ganizację materii. Być osobą znaczy otrzymać istnienie-życie bez pośred
nictwa natury, bo istnienie osobowe (w tym wypadku istnienie człowie
ka) nie jest następstwem natury, lecz przeciwnie — natura jest wyni
kiem istnienia samoistnego duszy, która jest zarazem formą organizmu.
Istnienie osoby jest więc istnieniem unikalnym, które sobie organizuje
naturę. Mając na uwadze stosunek samoistniejącego „ja” podmiotowego
i spełnianych aktów „moich” — dostrzegamy jakby in fieri — w akcie
tworzenia się — opisywany w klasycznej filozofii bytu stosunek osoby
do natury. To właśnie samoistniejące „J A”, przytomne w aktach
„moich” i duchowych, i cielesnych, jest niczym innym jak ową poszu
kiwaną o s o b ą , o której Tomasz mówił, iż jest to ISTNIENIE WŁAŚCI
WE I PROPORCJONALNE DLA DANEJ JEDNOSTKOWEJ NATURY.
Dostrzegamy, że transcendujące i zarazem immanentne we wszystkich
aktach moich „ja” jest wyrazem transcendencji osoby nad naturą. To
osoba, jako podmiotowe samoistniejące „ja” (dane nam w poznaniu od
strony egzystencjalnej), organizuje sobie, czyli — jak to wyrażał Ary
stoteles i za nim Tomasz — f o r m u j e sobie jednostkową n a t u r ę jako
konkretne jednostkowe źródło działania rozumnego. Oczywiście, owo zor
ganizowanie jednostkowej natury człowieka doikonuje się zasadniczo
przez akty duchowe, gdyż chodzi tu o naturę pojętą jako źródło działa
nia człowieka w aspekcie czysto ludzkim. Nie chodzi zaś o to, bym ja
organizował sobie według swego upodobania moją naturę cielesną, która
jest mi w dużej mierze dana przez układ genowy. Organizowanie bo
wiem sobie ciała i natury materialnej jest zależne także od praw biołogiczno-materialnych i od tych wszystkich determinantów, które składa
ją się na porządek przyrodniczy. Osoba, jako sprawiające podmiotowe
»ja”, jest uwikłana w prawa przyrody wówczas, gdy formuje i organi
zuje ciało. Mając prymat nad organizowanym ciałem, zarazem go po
trzebuje do tego, by się wyrazić, by sobie siebie uświadomić, by być
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człowiekiem. W tym wszystkich, co poprzez ciało i w ciele się przeja
wia, człowiek jest „spokrewniony” innym tworom przyrody i podlega
prawom zachowania się, odkrytym w przyrodzie.
Mimo to jednak człowiek transcenduje przyrodę i przejawia swoje
osobiste cechy działania, które są następstwem utworzonej osobistej „na
tury” (pojętej jako źródło działania), którą można z grubsza utożsamić
z profilem osobowościowym człowieka, ukonstytuowanym w wyniku
zhierarchizowania aktów duchowych. I w tym sensie „ja”, jako podmiot
bytujący w stopniu wyższym niż organizowanie sobie ciała, transcenduje
treści aktów duchowych i ich stały siposób działania. Człowiek dobiera
sobie swoje akty, poprzez które wyraża się i ingeruje w świat zastany.
To ja dobieram sobie (wyhieram i odrzucam) w aktach decyzji takie
akty o określonej treści, które mnie odpowiadają. Odpowiednie dobiera
nie sobie aktów (zawsze z określoną treścią, mającą swój wpływ na cha
rakter „ja”) jest właśnie tworzeniem sobie osobistej natury; konstruowa
niem osobowej „twarzy”. I dlatego ludzka osoba jest osobowością po
tencjalną, a więc taką, która poprzez swe akty doskonali się, buduje
i spełnia, czyli dochodzi do pełni. We wszystkich tych aktach potrzebna
jest ludzkiej osobie materia; ale cele takiego „upełnienia się'’ są daleko
pozamaterialne, a wyznaczone charakterem i prawami materii. Cele bo
wiem osoby są wewnętrzne, osobowe: wzbogacenie poznania, wzbogace
nie miłości, uzyskanie wyższego stanu wolności w stosunku do wszelkich
determinantów — czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych. Przez taki
typ wewnętrznego ubogacenia się człowiek transcenduje przyrodę, cho
ciaż jest w niej obecny poprzez swe życiowe akty, zwłaszcza akty psy
chiczne. Dokonuje autoafirmacji i rozwoju głównie poprzez wykształce
nie w sobie sposobu bytowania „dla-osoby-druigiej”. Ostatecznie zaś ak
tualizuje swą osobową potencjalność p>oprzez moment śmierci pojętej
czynnie, kiedy to uzyskuje pełne warunki na dokonanie ostatecznej, peł
nej, właśnie osobowej decyzji w stosunku do Transcendencji, która ja
wiła mu się w ciągu zmiennego życia raczej jako problem aniżeli narzu
cająca się nieodparcie rzeczywistość, w stosunku do której musiałby za
jąć stanowisko. Dlatego też osoba ludzka jako „byt-ku-śmierci” spełnia
się ostatecznie jako osoba, a więc jako w pełni wolna, poznająca bez
pośrednio i zdolna do miłości najwyższej właśnie poprzez czynnie pojętą
śmierć, która jest zwornikiem całego życiowego „budowania się” osobo
wościowego.
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5. CEOHY OSOBY (KU TEORII OSOBY)

W klasycznym nurcie filozoficznym zwykło się wyróżniać cechy cha
rakterystyczne bytu osobowego; są nimi: poznanie intelektualne, miłość,
wolność, podmiotowość prawa, zupełność oraz godność. Ich analiza da
łaby w rezultacie zasadnicze zręby teorii osoby i przez to samo filozoficz
nej antropologii. Każda z analizowanych cech — jak jest to niemal oczy
wiste — stanowi swoistą syntezę i jakby dialektyczne spięcie momen
tów osoby i natury (determinantów, zwykle płynących z czynnika ma
terialnego), z tym wszakże, że transcendowanie tych pierwszych uważa
się właśnie za wyraz ducha, specyficznego (ludzkiego) w bycie osobo
wym. Zwraca się przy tym uwagę, że trzy pierwsze cechy (a więc: po
znanie, miłość, wolność) wyróżniają człowieka jako byt osobowy z reszty
przyrody. Trzy zaś dalsze (podmiotowość prawa, zupełność, godność) sta
nowią akcent transcendencji osoby w stosunku do społeczności.
a)
P o z n a n i e l u d z k i e stanowi samo w sobie ogromny temat do
rozważań i analiz, zwłaszcza gdy popatrzymy na nie w świetle tylu roz
maitych dyskusji, jakie w ciągu wieków nagromadziły się wokół tego
zagadnienia. Nie sposób tu przeprowadzać nawet wstępnych i ogólnych
rozważań na te tematy. Zwróćmy jednak uwagę na niektóre, łączące się
bardziej z charakterem bytu osobowego. Przede wszystkim dostrzegamy
istotną różnicę pomiędzy poznaniem ludzkim i zwierzęcym. To ostatnie,
ograniczające się tylko do świata zmysłów, jest związane nierozdzielnie
z ruchowymi reakcjami mającymi na celu zasadniczo zachowanie życia
jednostki lub gatunku. Człowiek natomiast poznając czyta treść bytu uj
mowanego w różnych aspektach, i to niekoniecznie dla celów wyłącznie
biologicznych. Ujmując byt w poznaniu czy to pojęciowym, czy sądo
wym aspekt owo — zarazem r o z u m i e ujętą rzeczywistość i wyraża
swoje rozumienie na zewnątrz ludziom drugim. W akcie więc poznania
sprzęga ze sobą trzy „strefy” znakowe: znaki umowne (np. wyrażenia
ogólne, symbole itp.), znaki naturalne {rozumiane sensy wyrażeń ogól
nych) i rzecz znaczoną (sam byt ujęty poznawczo aspektowo). Poznanie
zatem jest nieustannym „kontaktowaniem się” z bytem, z samą rzeczą,
a nie niezależnym świadomościowym przeżywaniem sensów i nie opera
cją tylko na znakach umownych, jak to się dzieje w przypadku kompu
terowego „myślenia”. Spinając w akcie poznania trzy strefy znakowe
człowiek dokonuje jednej tylko funkcji poznawczej, chociaż splecionej
nierozdzielnie z różnych wątków struktury zmysłowej i rozumowej.
I chociaż dla lepszego zrozumienia procesu naszego poznania potrzebna
i konieczna jest analiza poszczególnych struktur poznawczych, to jednak
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czymś niepomiernie ważniejszym jest dostrzeżenie jedności funkcjonal
nej naszego poznania, które w różnych etapach jest mniej lub bardziej
nasycone materią (zmysły poznające) lub niematerialnością i wolnością.
I jeśli analiza struktur i źródeł naszego poznania wskazuje na czynnik
n a t u r y , niezmiernie ważny dla zrozumienia aktu poznania, jego sto
sunku do rzeczywistości, jego zawartości i sposobu bytowania, to jednak
przyjrzenie się bliższe funkcji poznania (jego faktyczności i sposobowi
działania) ukazuje nam niezdeterminowany i osobowy sposób ludzkiego
bytu.
Dostrzegamy w człowieku poznającym podwójną selektywność: jedną
wrodzoną, jakby „zadaną” człowiekowi wraz z naturą, a drugą wolną,
płynącą z wyiboru i osobistego upodobania, a więc sprzężoną z miłością
i wolnością. Selektywność naszego aparatu poznawczego wrodzona, pły
nąca z natury, wyraża się w tym, że kontaktujemy się poznawczo z by
tem, o ile on jest uwikłany w materię, luib konstruujemy sobie pojęcie
bytu na wzór bytu materialnego. Chociaż bowiem jest prawdą, że „to, co
poznajemy”, jest bytem i dlatego jesteśmy zdolni poznać wszelki byt, to
jednak prawdą jest również to, że poznajemy ten byt jako „istotność
rzeczy materialnych”; czyli „to, jak poznajemy” — jest nacechowane
materialnością. Przedmiotem specyfikującym naszą myśl jest „istotność
rzeczy materialnych”, przedmiotem zaś dorównanym jest byt jako byt.
Człowiek zatem wszystko może poznać, ale zarazem wszystko, co pozna,
będzie pojmował na wzór rzeczy materialnych. „Pojmując” nawet spra
wy niematerialne — Boga także! — pojmujemy je na wzór rzeczy ma
terialnych. Człowiek bowiem zanurzony w swym bytowaniu w świecie
i wyłaniający się ze świata potrzebuje świata materii także na wyrażenie
się poznawcze. Ujmuje zatem bytowość rzeczy, ale w osłonach materii.
I to jest naturalna determinacja poznawcza człowieka. Jak aparat od
biorczy jest nastawiony na pewne długości fal, tak człowiek jest „na
stawiony” na istotność rzeczy materialnych. I może się posługiwać spraw
nie językiem wprawdzie „bytowym”’, ale nacechowanym przyporządko
waniem do materii (istotności rzeczy zmysłowo poznawalnych).
Obok owej naturalnej selektywności, zadanej człowiekowi wraz z na
turą i jej historią (wielowiekowa obróbka narzędzi, choćby z kamienia,
posiada tutaj swoją wymowę), istnieje w człowieku jako bycie osobowym
selektywność poznawcza, płynąca z wyboru wolnego i wolności. Od daw
na zwracano uwagę, że naprawdę poznaje się tylko to, co się kocha (do
czego posiada się przynajmniej zamiłowanie) i co się chce poznać, a nie
to, do czego poznania nas zmuszają. Poznanie, miłość i wolność są wza
jemnie uwarunkowane i dopełniają się jak trzy boki jednego trójkąta.
Nie znaczy to wprawdzie, by wzajemnie się one „mierzyły” i by inten-
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sywność jednej strony życia pociągała intensywność dwu innych stron,
gdyż może istnieć wielka miłość mimo słabego poznania osoby drugiej;
ale zawsze jest wzajemne warunkowanie się aktów poznania, miłości
i wolności.
Selektywność naszych aktów poznania na tle miłości i wyboru prze
jawia się przede wszystkim w naszym wykształceniu i następnie w na
szym szczególnym zainteresowaniu poznawczym. Ostatecznie to my sami,
wolnie i zasadniczo z upodobania wybieramy sobie nasz „zawód”, a przez
to specjalizujemy się poznawczo i wyczulamy na pewne dziedziny —
nawet teoretycznopoznawcze. I specjalizując się w jakiejś jednej dzie
dzinie jesteśmy zdolni lepiej, głąbiej ją poznać aniżeli inni. Umiłowanie
jakiejś dziedziny potęguje zdolności poznawcze do tego stopnia, że silne
zaangażowanie się (miłość i wolność) pozwala nawet słabszym intelek
tualnie dojść dalej aniżeli niezaangażowanym, chociaż zdolniejszym.
b)
Gdy chodzi o m i ł o ś ć jako akt, ku któremu zmierza i przez któ
ry zasadniczo spełnia się życie osobowe człowieka — to moment inicja
tywy, moment wolności i transcendencji jest bardzo widoczny. Jeśli u
zwierząt tzw. „miłość” jest instynktem całkowicie będącym na usługach
gatunku, przy czym jest ona ślepa, konieczna, to u człowieka dziedzina
miłości posiada swój niesłychanie szeroki zakres: od miłości seksualnej,
poprzez różne formy solidarności i przyjaźni ludzkiej, do miłości i przy
jaźni z Bogiem.
Sama zaś natura aktu miłości, jakkolwiek ją się pojmie — czy po
arystotelesowsku, czy według teorii św. Tomasza, czy wreszcie G. Mar
cela — ukazuje związek wewnętrzny zarówno z poznaniem, jak i wol
nością. Albowiem dla zaistnienia miłości potrzebne jest jakieś, przy
najmniej niedoskonałe, poznanie. Ponadto tenże akt jest wewnętrznie
spleciony z wolnością, z wyborem, gdyż w miłości zawsze spotykamy się
z afirmacją i wyborem tego dobra, osoby czy bytu (nazwa i terminolo
gia dla różnych kierunków filozoficznych jest różna, ale właściwie w róż
nych językach i różnej aparaturze pojęciowej oddaje te same momen
ty ), które kochamy i poprzez które wiążemy się już nie tylko intencjo
nalnie, ale właśnie realnie, ustanawiając nowy sposób bytowania: dla
osoby drugiej. Dlatego też Tomasz pojął miłość na wzór wewnętrznego
stałego działania, przyporządkowującego nas przedmiotowi swej miłości,
powołując się na znane wyrażenie św. Augustyna: „Ponderibus aguntur
omnia. Amor meus pondus meum — eo feror quocumque feror”.
Akt i stan miłości, jako dopełniający poznanie, konstytuuje człowie
ka jakby małym kosmosem, w którym wszystko jest zawarte. Jeśli bo
wiem przez akt poznania łączymy się intencjonalnie z bytem i zawartość
tego bytu w sobie wyrażamy — to będąc tak wewnętrznie ubogaceni w
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akcie miłości darowujemy się osobie drugiej, darowując wraz z sobą całe
bogactwo wewnętrzne.
Akt poznania i miłości jest jakby podwójnym ramieniem, którym łą
czymy się ze światem i drugą osobą, umożliwiając „krążenie” obiektyw
nych wartości bytowych. W akcie miłości, który domaga się specjalnej
analizy uwzględniającej jego przyczyny, strukturę i skutki, należy wy
akcentować dwa momenty: moment wolności miłości i moment sposobu
bycia Osoby kochającej.
Sprawa pierwsza, wolność w miłości, zwłaszcza w jej naczelnym wy
razie, jakim jest akt przyjaźni, jest związana właśnie z osobową strona
człowieka. Przez miłość nie tylko afirmujemy dobro poznane, ale zara
zem — w przyjaźni — to dobro osoby drugiej i w osobie drugiej współ
tworzymy. I miłość osobowa nie ustaje w wyniku zmienności partnera,
ale będąc wolna jest zarazem wierna — a więc inaczej przebiega, aniżeli
to dzieje się w przyrodzie na tle tzw. miłości instynktowej. Natomiast
miłość powodująca specyficzny stan bycia „dla osoby drugiej” konstytu
uje zasadniczo sensowność życia i działania osobowego. Słusznie zwrócił
uwagę G. Marcel, wyrażając się nieco przesadnie (ale w jego języku
wyrażenie to jest właściwe), że miłość więcej należy do kategorii „etre”'
aniżeli „avoir”. Miłość powoduje nowy stan bytowania osobowego, stan
relacyjny, który głęboko wnika w strukturę bytu osobowego. Przez mi
łość osoba bytuje dla osoby drugiej. I właściwie trudno, wręcz'niemożli
we jest rozerwanie takiego sposobu bytowania od bytu osobowego. Tak
też pojęta miłość jest podstawą ładu społecznego i ostatecznym, opty
malnym modelem stosunków społecznych.
c)
Moment trzeci charakteryzujący byt osobowy sprowadza się do
w o l n o ś c i . Podstawą wolności jest niewątpliwie zdolność intelektual
nego poznania bytu oraz zdolność pokochania bytu w sobie i dla siebie
jako dobra samego w sobie (dobra zwanego w tradycji klasycznej filozofii
dobrem godziwym, w przeciwstawieniu do dobra użytecznego, pożąda
nego ze względu na inny cel, oraz dobra przyjemnego, pożądanego ze
względu na siebie jako działającego i pożądającego samej funkcji „dzia
nia się” miłowania). Jeśli bowiem człowiek może intelektualnie poznać
każdy byt, to może zarazem pokochać go jako dobro i dlatego żadne
z dóbr konkretnych nie zdeterminuje człowieka do koniecznego pożąda
nia siebie. Horyzont bowiem bytu i dobra, będąc nieskończonym, jest
racją jedynie koniecznego (nie wolnego!) chcenia dobra w ogólności jako
szczęścia bliżej nieokreślonego. Konkretne zaś dobro zawsze człowiekowi
jawi się jako nieadekwatne w stosunku do dobra w ogólności i dlatego
zawsze może być pokochane lub odrzucone; nie posiada zniewalającej
w sobie siły dla koniecznego pożądania.
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Sam jednak dramat wolności człowieka rozgrywa się w naszym prak
tycznym poznaniu i wyborze takiego praktycznego (czy praktyczno-praktycznego) sądu, który konkretnie determinuje ludzkie działanie.
Człowiek sam sobie w y b i e r a taki sąd (ani koniecznie najlepszy, ani
najmądrzejszy, ani najwygodniejszy), poprzez który sam siebie zdeter
minuje do działania. Öw wybór praktycznego sądu determinującego dzia
łanie człowieka jest momentem autodeterminacji i wolności człowieka.
Wolność zatem rozgrywa się wewnątrz samego człowieka. W stosunku
do świata zewnętrznego możemy być jedynie p o ś r e d n i o w o l n i ,
poprzez autodeterminację. W akcie wolnego wyboru, który utożsamia się
z aktem decyzji, zasadniczo nie w stosunku do świata rzeczy konsty
tuujemy swą wolność, lecz w stosunku do samego siebie, jako podmiotu
działającego i spełniającego poprzez swe działanie. Świat rzeczy, świat
materii jest zasadniczo „gęsty” zdeterminowanymi bytami, które rządzą
się koniecznościowymi prawami materialnymi. Świat osobowy, jako
świat ducha, wymaga autodeterminacji, a przez to ukonstytuowania się
jako byt działający.
Poprzez akt wolności, przejawiający się w wolnej d e c y z j i , czło
wiek spełnia się jako człowiek, a więc jako podmiot od wewnątrz rozum
nie działający. W użyciu praktycznego rozumu (praktycznego sądu, po
przez który człowiek się autodeterminuje do działania ludzkiego) czło
wiek wyraża się jako człowiek, konkretnie syntetyzując w jedno wszyst
kie swe strukturalne elementy. W akcie decyzji człowiek spełnia się jako
byt osobowy, dobierając sobie konkretną osobową „twarz” poprzez swoje
czyny. Od aktu decyzji nie można się w żaden sposób uwolnić, nie można
tego aktu przekazać komu innemu. Słowem, w akcie decyzji — suponującej zarówno poznanie, jak i miłość — człowiek w sposób istotny i za
sadniczy wyraża się jako człowiek. Nie każdy bowiem z ludzi jest zdolny
do podejmowania innych aktów (np. teoretycznopoznawczych), każdy jed
nak jest zdolny do podejmowania decyzji rozumnych. Co więcej, skoro
od tego aktu decyzji ani nie można się uchylić, ani też przekazać go
innemu człowiekowi — jest to jedyny moment analogicznie wspólny
wszystkim ludzkim osobom. Wszystko to wskazuje, że człowiek spełnia
się jako byt osobowy poprzez akty decyzji, jako akty szczytowo ludzkie.
Dlatego też takie akty są przedmiotem szczególnej troski zarówno spo
łeczeństw (naturalnych i religijnych), jak i wielkich reformatorów ludz
kości. Akty decyzji wolnej skupiają też w sobie stronę moralną życia
ludzkiego i uchodzą we wszystkich religiach za główny nośnik osobowej
odpowiedzialności górującej nad wszelkimi warunkami zmiennymi, na
wet nad śmiercią człowieka.
Obok trzech wzajemnie dopełniających się aktów — poznania, mi
łości i wolności, poprzez które człowiek góruje nad przyrodą, należy
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z kolei zwrócić uwagę na trzy inne cechy bytu osobowego ludzkiego:
podmiotowość
prawa,
z u p e ł n o ś ć oraz g o d n o ś ć . One
również dopełniają się poniekąd wzajemnie, suponując zarazem poznanie,
miłość i wolność.
d)
P o d m i o t o w o ś ć p r a w a . Mając na uwadze byt osobowy,
który jest wolny i determinuje się sam poprzez wolny wybór swoich
aktów poznawczych, dostrzegamy, że przed dokonaniem aktu decyzji
i autodeterminacji jest on (my sami) niezdeterminowany, a przez to nie
zdolny do działania. Autodeterminacja zaś racjonalna nie jest możliwa
bez intelektualnego zrozumienia konkretnego dobra, które mamy spełnić
poprzez zdeterminowany czyn. Rozumienie zaś konkretnego dobra nie
jest niczym innym jak pierwszym ujrzeniem treści prawa naturalnego —
„dobro należy czynić”, jak jeszcze o tym będzie mowa. Czynienie zaś
konkretnego dobra, poprzez samozdeterminowanie siebie, zawiera z ko
nieczności relację do człowieka drugiego, do drugiego „ty”, gdyż suponuje akt miłości, konstytuujący nas w nowym sposobie bycia „dla-drugiego-ty”. Każdy bowiem realny akt miłości (a realnym aktem miłości
jest również i wybór, występujący w decyzji jako jej składowy istotny
czynnik) zawiera w sobie przyporządkowanie do drugiego „ty”. Jeśli
zatem człowiek konstytuuje się jako osoba wolna poprzez swą wolną
decyzję, to w tymże akcie decyzji zawarte jest wirtualnie i prawo na
turalne, i związanie poprzez relacje z drugimi osobami. A to nie jest
niczym innym jak właśnie podmiotowością prawa. Wprawdzie bliższe
rozumienie prawa będzie jeszcze niżej ustalone w analizie faktu prawa
i analizie definicji treści prawa, to jednak już teraz w ogólnych zarysach
określając tę podmiotowość dostrzegamy, że: a) Występuje ona na tle
realizowania osobowego dobra (zwanego także w innym kontekście „dob
rem wspólnym”). Chodzi bowiem o to, że człowiek jest wewnętrznie
przyporządkowany rozwijaniu się, poprzez rozwój intelektualny i moral
ny. b) Rozwój ten jednak, będąc właściwością każdej osoby ludzkiej, nie
może się odbywać w oderwaniu od drugiego „ty”, gdyż mój rozwój nie
może przekreślić rozwoju osoby drugiej, c) Realizowanie się rozwoju
osobowego w ludzkich warunkach jest możliwe jedynie przez przetwór
stwo materii jako środka dla „wyrażenia się” i doskonalenia ducha. Ma
teria musi zostać proporcjonalnie rozdzielona wśród doskonalących' się
osób, by to doskonalenie (naukę, uczciwe życie) umożliwić. Istnieje zatem
powiązanie relacyjne pomiędzy osobami działającymi, o ile ich działanie
(lub niedziałanie) jest wzajemnie ludziom n a l e ż n e (należność jest
ową charakterystyczną cecha interpersonalnej relacji prawnej!) ze wzglę
du na to, że każda z osób jest koniecznościowo przyporządkowana dosko
naleniu się, czyli spełnianiu dobra wspólnego. Podmiotem tych interper-
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sonalhych relacji może być tylko byt osobowy, otwarty zarówno na
świat, jak i na osoby drugie, dlatego że sam w sobie jest wolny, podle
gający jedynie autodeterminacji.
e)
C a ł o ś ć l u b z u p e ł n o ś ć bytu osobowego występuje w bar
dziej, kontrastowym świetle na tle takich teorii człowieka i społeczeństwa,
w których człowiek jest bądź wyłącznie czynnikiem składowym wyższej
od siebie całości, bądź tejże całości jakimś momentem, refleksem, bądź
wreszcie kimś (czymś!) w stosunku do społeczeństwa wtórnym i drugo
rzędnym. Wystarczy sobie uprzytomnić takie koncepcje człowieka, jak
stoicką w starożytności, Heglowską w czasach nowożytnych, by proble
matyka stosunku człowieka do całości nabrała natychmiast ostrego wy
razu. Podobnie uprzytomnienie sobie takich teorii społeczności, jakie
głosił w starożytności Platon, a w czasach nowożytnych T. Hobbes,
współcześnie zaś faszyzm, wyostrza zagadnienie stosunku osoby do spo
łeczeństwa, jako innego typu „całości”.
Jeśli bowiem zwrócimy uwagę na strukturę ludzkiego bytu i jego
specyficznie ludzki, osobowy charakter działania, to uprzytomnimy sobie
zasadnicze twierdzenie antropologiczne: że człowiek będąc osobą transcenduje materię i w bytowaniu (istniejąc nie w wyniku organizacji ma
terii, lecz zaistniawszy w materii, jako dusza samoistniejąca, tę materię
organizuje dla celów pozamaterialnych), i w specyficznie ludzkim dzia
łaniu, przejawiającym się przede wszystkim w poznaniu intelektualnym
i miłości jako zasadniczym akcie woli. Gdyby człowiek zaistniał na sku
tek organizowania się jakiejś wyższej nad niego „całości”, to nie byłby
bytem samoistnym. Tymczasem osoba ludzka jest bytem o najdoskonal
szym sposobie bytowania: bytuje jako samoświadomy podmiot, a więc
jako byt w sobie i dla siebie, co się nieustannie przejawia w stosunku „ja”
do „moje” w danych bezpośrednich naszego poznania. Będąc bytem-podmiotem człowiek nie jest już zapodmiotowany w innym bycie i dlatego
nie może być pojęty jako „część” tejże ewentualnej całości. Jest bytem
autonomicznym, samoistniejącym. Nie zyskuje swego istnienia od „ca
łości”, a więc przyrody i społeczeństwa. (Nie znaczy to wszakże, by
istnienie człowieka nie było uwarunkowane przyrodą i społeczeństwem,
by istniał on niezależnie od nich — ale znaczy, że zarówno przyroda jak
i społeczeństwo nie stanowią adekwatnej racji bytu istnienia człowieka!).
Co więcej, ludzkie działanie poznawcze jest tego typu, że „napełnia”
człowieka bogactwem treści, jaka się znajduje wokół niego. Przez to
nieustanne bogacenie się „od wewnątrz” człowiek sam staje się „pełnią”
czy „spełnia się” w aspekcie życia osobowego, stanowiąc sam dla siebie
i drugiego człowieka nowy świat, niemal „kosmos”, tym wyższy od kos
mosu materialnego, że samoświadomy i otwarty na wszechstronne komu
nikowanie się z osobą drugą, jako drugim odrębnym „światem”. Akty
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miłości dopełniają poznanie w komunikowaniu się interpersonalnym,
konstytuując osobę jako „byt-dla-drugiego”. Owo jednak komunikowanie
wyczerpuje się w relacjach kategorialnych, suponujących istnienie bytu
jako podmiotu, w sobie i dla siebie. Zatem nie istnieje już nad bytem
osobowym jakiś inny byt samoistniejący, którego częścią, elementem,
momentem lub refleksem byłby byt osobowy. Byt osobowy jest więc
sam dla siebie bytem zupełnym, tworzącym najwyższą całość bytowa.
Oczywiście, na tym tle rodzi się zagadnienie ustanowienia konkret
nych Telacji pomiędzy bytem osobowym a społeczeństwem. Są to już
zagadnienia konkretnej polityki, która wszakże nie może przekreślić
podstawowego stwierdzenia, że byt osobowy, będąc całością, w swoim
życiu osobowym góruje nad społecznością czy to przyrodzoną, czy nad
przyrodzoną. I każda społeczność, będąc sposobem istnienia osobowym,
jest przyporządkowana, jest DLA osoby jako swojego celu. I tym lep
sze jest społeczeństwo, im bardziej umożliwia rozwój osobowy człowieka,
stwarzając warunki realne ku temu, by istotne momenty życia osobo
wego, przejawiającego się w aktach duchowych, mogły się coraz pełniej
rozwijać. W tym stanie rzeczy należy zaakcentować transcendencję osoby
nad wszelkimi tworami społecznymi, jako zespołami niesamodzielnych
relacji, suponujących istnienie bytów-podmiotów. Należy wszakże i to
zauważyć, że transcendowanie człowieka nad społecznością w momentach
osobowych nie przekreśla podporządkowania człowieka społeczności we
wszelkich innych momentach, które mogą być ujęte jako środki do rea
lizowania życia oąobowego, a poprzez nie do realizowania dobra wspól
nego. Człowiek zatem w różnych swoich aspektach jest podporządkowa
ny i podporządkowujący sobie społeczność, w czym wyraża się również
ciągle obecny w człowieku dramat osoby i natury.
f)
Ostatnią wreszcie cechą charakteryzującą osobę ludzką jest jej
g o d n o ś ć , przejawiająca się w tym, że człowiek będąc celem wszelkie
go postępowania nie tłumaczy się ostatecznie przez zespół relacji rze
czowych, poprzez przyrodę, ale poprzez odniesienie do innej, drugiej
osoby, ostatecznie zaś do transcendentnego „Ty” Absolutu. Stanów bo
wiem ludzkich, jakimi są akty miłości czy decyzji, i w ogóle świadomego
działania nie można adekwatnie i wystarczająco wytłumaczyć przez od
wołanie się do jakiegoś kompleksu albo zestawu rzeczowych relacji,, wy
rażanych w języku fizyki, chemii czy jakiejkolwiek innej nauki jako
nauki. Nie dlatego bowiem kocham lub podejmuję świadomą decyzję,
że mam w tej chwili taki czy inny skład chemiczny krwi lub stan ner
wowy. Przeciwnie, „nienormalne” stany nerwowe tłumaczą patologię
decyzji lub działania. Racją bytu moich ludzkich działań jest ostatecznie
osoba, jako byt w sobie i dla siebie, jako byt-cel, a nie środek do celu.
A nawet, jeśli w jakimś niemoralnym akcie pojąłbym osobę jako środek
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do innego celu, to tym innym celem jest zawsze osoba, czyli byt w sobie
i dla siebie. Przeciwnie bowiem uznajemy te akty za już nie „niemoral
ne”, lecz wyłącznie patologiczne, nieludzkie. Świetnie tę myśl o ludzkiej
godności jako celu wszelkiego postępowania wyraził I. Kant, gdy stwier
dził: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwa tak w twojej osobie, jako też
w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko
jako środka” n. Jak bowiem słusznie pisał w Krytyce praktycznego ro
zumu 12, osoba jest celem samym w sobie, tj. nie może być nigdy przez
kogokolwiek (nawet przez Boga) traktowana jedynie jako środek, nie
będąc zarazem sama przy tym celem, a więc człowieczeństwo w naszej
osobie musi być dla nas samych święte; jest ono bowiem podmiotem
prawa moralnego, a tym samym tego, co jest samo w sobie święte; i je
dynie też ze względu na nie i w zgodności z nim w ogóle coś nazwane
być może świętym...
Oczywiście podstawą tej godności jest nie tylko podmiotowość prawa
moralnego, ale przede wszystkim taka osobowa bytowość, która transcenduje wszelkie inne naturalnoprzyrodnicze formy istnienia.
Godność człowieka wiąże się nierozerwalnie z religijnym sposobem
działania. Jeśli bowiem życie ludzkie i sens jego istotnie ludzkich dzia
łalności nie tłumaczy się ostatecznie prawami przyrody, jako zespołem
relacji rzeczowych, a przeciwnie — tłumaczy się przez relacje między
osobowe nacechowane „racją bytu sensowności” tychże działalności ludz
kich, to osoba zasadniczo znajduje się w „klimacie religijnym”, czyli
takim, w którym uzasadniamy sensowność naszego działania ludzkiego
przez odwołanie się i przyporządkowanie życia osobie drugiej, drugiemu
„ty” — ostatecznie zaś „Ty” Absolutu. Osoba druga usensowniająca życie
człowieka i jego działalność staje się jakby jakimś bogiem czy bóstwem.
Gdy sięgniemy myślą wstecz do literatury starogreckiej, od razu zauwa
żamy ten dziwny i bardzo zarazem symptomatyczny sposób reagowania
Greków. Przyroda stawiająca przeszkodę działaniu ludzkiemu lub jego
zamierzeniu (czy pomagająca spełniać ludzkie zamierzenia) zostawała na
tychmiast upersonifikowana, stawała się odpowiednim bóstwem. Bóst
wami stały się zatem źródła, rzeki, ocean, powietrze itd. Grecy bowiem
instynktownie swym zdrowym rozsądkiem wyczuwali, że uzasadnienia dla
ludzkiego życia świadomego nie może szukać w sferze niższej od czło
wieka, a uzasadnienia dla bytu nie można szukać w niebycie. I dlatego
kontekst ludzkiego życia zostawał przeniesiony w sferę bogów, którzy
jedyni mogli jakoś uzasadniać ludzkie działanie i postępowanie. Owo od
niesienie się do innej osoby jako uzasadniającej zwłaszcza celowość (ale
nie tylko) ludzkiego postępowania wprowadza nas w dziedzinę religii,
11
11

K a n t . Uzasadnienie metafizyki moralności s. 6 2 .
Brzeł. J. Gałecki. Warszawa 1972 s. 211.
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która syntetyzuje wszystkie akty życia osobowego, zwłaszcza \y dziedzi
nę rełigii mającej za przedmiot odniesienia do Boga osobowego, który
jest Absolutem, a więc bytem w sobie i przez siebie, a przez to Dobrem,
Prawdą, Pięknem. Przyporządkowanie osoby jednej osobie drugiej (zwła
szcza „Ty” Absolutu) konstytuuje w sensie pełniejszym sposób życia
osobowego, jakim jest „byt-dla-drugiej-osoby”. Jest rzeczą znamienną,
że ten charakterystyczny sposób życia osobowego, związanego relacją
interpersonalną ustalającą stały przyporządkowany sposób działania —
znajduje bardzo ciekawe dopełnienie i egzemplifikację w koncepcji teo
logicznej osób Boskich, gdzie relacja czysta (kategorialna w rozumieniu
ludzkim) staje się relacją konstytuującą osobę Boga. Ojciec bowiem jest
cały przyporządkowany do Syna, jest „DLA-SYNA” itd. Relacyjność
samoistna Boskich osób byłaby ciekawym „potwierdzeniem” koncepcji
osoby ludzkiej, która się spełnia i doskonali przez sposób bycia dla dru
giego „ty”, w oderwaniu od którego traci sens swego działania i życia.
W tym wszystkim byt osobowy jawi się jako nie tylko byt w sobie i dla
siebie, ale będąc takim jest zarazem bytem dla drugiej osoby i celem
postępowania moralnego. Wszystko to jest tylko wyjaśnieniem tego, co
nazywamy godnością bytu osobowego.
Teoria bytu osobowego, poprzez ujaśnienie jego zasadniczych rysów
charakterystycznych, przyczyni się do pełniejszego rozumienia człowieka
jako członka społeczności, nosiciela i podmiotu prawa, zwłaszcza zaś
prawa naturalnego.

6. KU SPOŁECZNOŚCI

W działaniu człowieka — podobnie jak i w bytowaniu — da się za
uważyć owo charakterystyczne „spięcie” natury i osoby. Zarówno bo
wiem w porządku poznawczym, jak i pożądawczo-dążnościowym wystę
pują determinujące momenty przyrody (i ciała) oraz transcendujące w
niej i wyrażające się poprzez nią momenty ducha i osobowe.
Samo poznanie człowieka, ustrukturalizowane i złożone organicznie
ze zmysłów i intelektu, chociaż jest jedną funkcją człowieka, to przecież
w niektórych etapach jest bardziej nasycone materią, determinantami
przyrodniczymi, a w innych okazuje tak charakterystyczną dla człowieka
transcendencję ducha przejawiającą się w strukturze aktów intelektual
nego poznania. Podobnie akty wolitywne, chociaż zakotwiczone w uczu
ciach, to jednak uczucia te transcendują, a niekiedy nawet radykalnie
się im przeciwstawiają. Bardziej szczegółowa analiza ludzkiego działania
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jest zarazem szczegółową ilustracją nieustannego dramatu natury i oso
by w bycie ludzkim.
Szczególnie jaskrawo uwydatnia się to w akcie decyzji, który jest
aktem wolności człowieka. Okazuje się bowiem przy bliższych analizach,
że człowiek dokonując wolnego wyboru wybiera sobie sąd praktyczny,
za pomocą którego sam determinuje się do działania (autodeterminacja!),
konstytuując siebie wolnym źródłem działania, dlatego że się do działania
realnie determinuje; bez determinacji bowiem nie ma określonego źródła
działania. Wolnym zaś źródłem, gdyż przez akt wyboru człowiek sam,
od wewnątrz akceptuje taki sąd, jaki chce. Nie jest to przecież zawsze
sąd ani najlepszy, ani jedynie skuteczny, ani najłatwiejszy. W procesie
bowiem praktycznego poznania wybór sądu jest wolny, chociaż zazwy
czaj jest inspirowany wrodzonymi lub nabytymi skłonnościami (dyspo
zycjami czy predyspozycjami) człowieka. Jednak owe skłonności nie ni
weczą wolności. Dokonując zatem wolnego wyboru nie wybieramy za
sadniczo rzeczy zewnętrznych, dobra zewnętrznego, zasadniczo nie zmie
niamy deterministycznego biegu natury, ale sami wybieramy wewnątrz
nas taki sąd, który nas zdeterminuje do działania. Samo zaś działanie
uruchomi siły zewnętrzne i deterministyczne mechanizmy natury i po
przez nie wyrazi swego ducha na zewnątrz. Wolny wybór człowieka —
będący podstawą jego wolności — jest także ilustracją spięcia wolności
i natury, czyli determinizmu przyrody.
Suponując ogólną znajomość mechanizmów działania człowieka, i
struktur jego aktów duchowych, poprzez które nabiera on charaktery
stycznych cech osobowości, należy zwrócić baczniejszą uwagę na inter
personalne akcje człowieka, o ile w nich aktualizuje się strona poten
cjalna (dynamiczna) bytu osobowego i zyskuje swoje uzupełnienie. Al
bowiem dla ukonstytuowania życia prawdziwie ludzkiego nie wystarczy
osobnicza tylko (zamykająca się w obrąbie samej jednostki) działal
ność, nie wystarczy też organizowanie życia na liniach „ja—ty”, ale
konieczne są'i takie relacje, które znamionują „my” jako zalążek spo
łeczności.
Oczywiście społeczeństwo nie przekreśli relacji „ja—ty”, przeciwnie
— mocniej je uwyraźni, jako istotny kontekst ludzkiego życia. Czymże
bowiem dla mnie jest „ty”, jeśli nie swoistą ekstrapolacją „ja”, jeśli
nie traktowaniem drugiego człowieka jako drugie „ja”? Zachodzi bo
wiem bardzo znamiennie różny stosunek „ja” do świata przyrody i do
świata osobowego drugich ludzi jako „ty”. Wprawdzie i przyroda, i dru
gie osoby są bytami, a więc jakimiś samoistniejącymi podmiotami, ina
czej jednak konstruujemy sobie bytowość osób i bytowość rzeczy. Za
chodzi przy tym duże niebezpieczeństwo potraktowania bytowości osób
na wzór bytowości rzeczy, przed czym przestrzegał Martin Buber. By-
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towość bowiem rzeczy poznaję poprzez działanie manifestujące wew
nętrzne właściwości (cechy) rzeczy. Dlatego byt przyrody jest dla mnie
przede wszystkim zespołem cech, jakąś wiązką koniecznych elementów,
■która istnieje; jest to p r z e d m i o t mego działania. Muszę znać cechy
rzeczy, bym w moim działaniu liczył się z rzeczywistością, niekiedy
dla mnie twardą. Słowem, rzecz przyrody jest przede wszystkim dla
mnie „przedmiotem” mego działania, jest czymś ukonstytuowanym przez
saunę cech-elementów.
Jakże inaczej ja sam widzę siebie. Pojmuję siebie przede wszystkim
jako żywy p o d m i o t podmiotujący, jako „ja”, które podmiotu je to
wszystko, co jest „moje”.- Dostrzegam na żywo, że żaden akt ani też
wszystkie razem wzięte jeszcze nie konstytuują „ja”. Nie jestem bo
wiem żadną miarą SUMĄ tych aktów. Ja je transcenduję; dostrzegam
ich nieadekwatność w stosunku do „ja”. Dlatego widząc siebie „od wew
nątrz” mam zawsze dla siebie inną miarę oceny aniżeli dla bytu, który
oglądam „od zewnątrz”, który dostrzegam przede wszystkim jako sumę
cech jakoś w sobie istniejącą, a nie jako podmiot „wypromieniowujący”
z siebie w działaniu owe cechy, które może zmienić.
I
właśnie uznanie drugiego „t y” jest przezwyciężeniem myślenia
„rzeczowego”, jest pojmowaniem osoby drugiej na wzór „ja”, a więc
jako podmiotu podmiotującego akty, a nie jako zespołu cećh tworzą
cych byt podmiotowy.
Na linii „ja—ty” nie wyczerpuje się jednak bogactwo życia osobo
wego, albowiem nie da się tu ani skonsumować, ani wytworzyć tych
wszystkich wartości, jakie są konieczne dla rozwoju człowieka i jakie
faktycznie osoba ludzika wytwarza. Weźmy np. dobra poznawcze, jakie
stanowią rozmaite dziedziny zorganizowanej nauki, rozmaite dziedziny
poznania pozanaukowego artystycznego, religijnego — biblioteki, świą
tynie, zakłady poświęcone nauce, laboratoria itp. — dostrzegamy, że cała
dziedzina ludzkiej kultury opiera się na poznaniu. A przecież strona po
znawcza nie jest jedyną stroną, życia osobowego. Dziedzina miłości, dzie
dzina tego, co nazywa się „świętym” itd., jest również nagromadzeniem
wielkich wartości, których poszczególny człowiek w relacjach „ja—ty”
ani nie wytworzył, ani nie jest zdolny wszystkiego sobie przyswoić. Do
tego potrzebne jest zgodne i zorganizowane zespołowe „m y” społeczne,
oparte właśnie o dobro obiektywne'transcendujące życie osobnicze i ży
cie przebiegające tylko w relacjach „ja—ty”. Owo dobro jest już jakimś
w s p ó l n y m d o b r e m wielu osób (a nie tylko wąskiego „my”
umieszczonego w relacji „ja—ty”), które łącząc się w najrozmaitszych
interpersonalnych relacjach wytwarzają i przyswajają sobie wspólne
wartości, rozwijając każda u siebie swoją p o t e n c j ą l n o ś ć osobowe

158

CZŁOWIEK — DRAMAT NATURY I OSOBY

go bytu. Owa aktualizacja bytu osobowego, ów wewnętrzny rozwój każ
dego człowieka, jest także niewątpliwym wspólnym dobrem całości. Za
tem w s p ó l n e d o b r o jawi się jako podstawa utworzenia nowej for
my bytowania człowieka — formy społecznej. Czymże jednak jest owo
wspólne dobro fundujące społeczeństwo?
Zanim nieco bliżej przyjrzymy się samej koncepcji wspólnego dobra
jako racji bytowej społeczeństwa, należy — kontynuując już zaczętą
analizę interpersonalnych relacji — przyjrzeć się bliżej samej koncepcji
społeczeństwa na tle dynamizmu czy też zasygnalizowanej już potencjalności ludzkiego bytu osobowego. Będzie to poniekąd dotyczyło rozu
mienia dobra wspólnego, niemniej jednak nie oderwie nas od zasadni
czego toku rozważań.
A zatem dostrzegając na liniach relacji „ja—ty” otwartość osobo
wego bytu człowieka, stwierdzamy tym samym brak naturalnej deter
minacji (co jest niewątpliwie czymś pozytywnym, chociaż wyrażone jest
w języku negatywnym), to zaś pozwala nam ubogacić się o wszystkie
wartości, które stanowią treść nie tylko świata rzeczy, ale także i osób
żywych. Ubogacenie intencjonalne, a więc porządku poznawczego, jest
jakby punktem wyjścia komunikowania realnego — w akcie miłości —
nabytych wartości.
Zauważmy jednak, że zarówno sam proces zdobywania wartości po
znawczych, jak i proces komunikowania osobie drugiej poprzez akty
miłości jest nie tylko powolny i długi, ale nade wszystko z ł o ż o n y
(manifestujący złożoność bytu) i podlegający różnego typu usprawnie
niom, a przede wszystkim wymagający istnienia zespołu drugich „ty”,
a to ze względu na specyficznie przygodną, potencjalną ludzką naturę.
Znaczy to przede wszystkim, że osoba ludzka — będąc właśnie bytem
przygodnym, spotencjalizowanym — nie jest w stanie zaktualizować
swej natury natychmiast poprzez właściwe sobie działanie i bez udzia
łu i pomocy osób drugich, aktualizujących różne strony potencjalności
osoby.
Jeśli każdy samoistniejący konkretny byt przygodny, będący przed
miotem naszego empiryczno-intelektualnego poznania, jest bytem zło
żonym, mimo że jest bytem rzeczywiście jednym, aktualnie niepodzielonym, to człowiek, jako dany nam w doświadczeniu byt najdoskonalszy,
jest też w najwyższym stopniu „więzią” koniecznych, a mając na uwa
dze jego bytowy aspekt, transcendentalnych relacji, konstytuujących go
jako jedną bytowość. Dostrzegamy w nim cały szereg „składowych
czynników-części” tego typu, co np. „części integralne”, konstytuujące
ciało człowieka, „części istotne” — jak materia i forma (dusza); „części
substancjalne”: substancja i przypadłości; istota (natura) i konkretne,
jednostkowe istnienie...
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Tu wystarczy zwrócić uwagę na dwa typy złożeń: z tzw. części in
tegrujących oraz z substancji i właściwości — przypadłości. W następ
stwie takiego złożenia, a zwłaszcza z części substancjalnych i właściwoś
ciowych, organizm ludzki znajduje się w ciągłym ruchu i przepływie
materii, gdyż powstaje w nim cały szereg komórek nowych, cały szereg
ginie. Organizm rozwija się od stanów embrionalnych do pełni dojrza
łości. Rozwój ten następuje powoli. Równocześnie człowiek, będąc by
tem złożonym, jest zarazem jedną konkretną substancją — podmiotem,
który działa poprzez swoje właściwości, czyli tzw. „władze działania”,
jakimi są: władze poznawcze (intelekt oraz zmysły wewnętrzne i zew
nętrzne), wolitywne (pożądawcze i popędliwe), które decydują o emocjonalno-dążeniowej stronie człowieka; władze motoryczne oraz władze
wegetatywne, umożliwiające życie biologiczne: przyjmowanie i asymi
lację pokarmów oraz rozmnażanie.
Uwarunkowania bytówo-materialne są tylko jedną stroną potencjalności bytu osobowego oraz racji tłumaczących relację osoby do zespołu
osób drugich — do społeczeństwa. Człowiek będąc konkretnym, jedno
stkowym „compositum”, w którym elementy materialno-zmysłowe oraz
racjonalno-wolitywne stanowią zwartą jedność — jedność dynamiczną,
podległą ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu — swą pełnię życia osobo
wego osiągnąć może przez aktualizację swych potencjalności. Powolny,
wieloetapowy i wielostronnie uwarunkowany rozwój wszystkich władz
ludzkiej natury, „niesamodzielność” ludzkiej egzystencji, obejmująca
prawie jedną czwartą życia człowieka, uzależnia go od różnych zespo
łów osób drugich i stanowi jedną z podstaw faktu organizowania się
ludzkich jednostek w grapy społeczne rozmaitego rodzaju.
Spotencjalizowanie dotyczy całości życia człowieka w rozmaitych
aspektach, toteż charakter więzi międzyosobowych, łączących człowie
ka z rozmaitymi grupami społecznymi, bywa również odpowiednio wie
loraki. To, co istotne w każdej z tych więzi, to fakt międzyludzkiej
w s p ó ł z a l e ż n o ś c i w sukcesywnym dochodzeniu do pełni rozwoju
bytu osobowego każdej ludzkiej jednostki — przynajmniej w zamiarze.
Cała bowiem jej złożona struktura stanowi podstawę zaistnienia relacji:
osoba—społeczeństwo. Osoba ludzka, mimo iż stanowi pewien całkowity
i zupełny „świat w sobie”, nie może się rozwinąć, jak o tym była już
mowa, zrealizować swych możliwości ani uprawnień, stanowiących
właśnie o „zupełności” osobowego „świata”, bez współdziałania z inny
mi osobami i to nie wyłącznie na liniach relacji „ja—ty”, ale zespołu
osób drugich, komunikujących we wspólnym dobru i stanowiących z
tego aspektu jakieś „my”.
Łatwo więc zauważyć, że samodzielna jednostka ludzka „tworzy się”
właśnie w trakcie tej wielostronnej interakcji międzyosobowej, jest o
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tyle „bytem-w-sobie” — samodzielnym, zupełnym, o ile jednocześnie
jest „bytem-dla” drugich — „bytem społecznym”. Potencjalność ludz
kiej natury tłumaczy istotę więzi społecznej w aspekcie tzw. przyczyn
wewnętrznych, konstytuujących byt osobowy jako „ten oto” jednostko
wy konkret. Zasadnicze jednak wyjaśnienie istoty społeczeństwa jako
bytu-ręlacji między osobami wymaga ponadto uwzględnienia celu, tj.
„dobra wspólnego” jako ostatecznej racji zaistnienia samego społeczeń
stwa.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na niektóre konkretne formy życia
społecznego (tytułem ilustracji!), na ogólną koncepcję społeczeństwa,
wreszcie na „dobro wspólne” jako ostateczną, celową, rację życia spo
łecznego. Lepiej to uwyraźni strukturę ludzkiej, spotencjalizowanej
osoby, która stoi u podstaw samego faktu prawnego jak również zwią
zania przez prawo naturalne.

7. PODSTAWOWE GRUPY SPOŁECZNE

a) Rodzina
Już Arystoteles w I rozdziale księgi I Polityki słusznie pisał na
temat badania różnych społeczności: „Najlepszym przy tym sposobem
badania jest, jak w innych wypadkach tak i w tym, śledzenie powsta
nia pewnych stosunków od samego początku. Najpierw tedy konieczną
jest rzeczą, aby 'się łączyły ze sobą istoty, które bez siebie istnieć nie
mogą, a więc żeńska i męska w celu płodzenia; dzieje się to nie z wol
nego wyboru, lecz jak u wszystkich zwierząt i roślin pod wpływem
naturalnego popędu do pozostawienia po sobie dalszej tego rodzaju
istoty [...]”13.
Naturalny popęd nie przeszkadza jednak wolnemu, wzajemnemu wy
borowi męża i żony. Naturalnym następstwem małżeńskiego związku
są dzieci, związani naturalnie — jak skutek z przyczyną — ze swymi
rodzicami, wraz z którymi tworzą rodzinę H.
Ona to stanowi najmniejszą grupę społeczną pojętą jako „związek
rodziców i dzieci”. Jest to naturalna forma życia społecznego i jego za
razem podstawowa komórka. Na ogół wszystkie kierunki filozoficzne
uznawały rodzinę za podstawową formę życia społecznego i zasadniczą
lł 1252 b. 2.
Ä4 Por.'na ten temat J. M e s s n e r . Das Naturrecht. Innsbruck 1960 s. 467-501.
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„niszę” rozwojową dla człowieka. Od charakteru rodziny zależy w du
żej mierze charakter większych form życia społecznego, i to tak dalece,
że zdarzały się teorie, iż społeczeństwo nie jest ukonstytuowane przez
„obywateli”, ale raczej przez rodziny, jako bardziej podstawowe ko
mórki społecznego życia. I chociaż opinia ta nie wydaje się być praw
dziwa w jej ścisłej interpretacji, to jednak jest prawdą, że rodzina
zasadniczo wychowuje człowieka jako członka większych społeczności
i prawa rodziny do wychowania człowieka są zasadniczo nieprzekazywalne innymi tworom społecznym.
W związku z omawianiem zagadnienia rodziny jawi się szereg pro
blemów, których rozważanie wymagałoby osobnych studiów. Jednakże
niektóre z nich należy tu zasygnalizować ze względu na występujące w
koncepcji prawa naturalnego sformułowania, dotyczące zarówno samej
definicji prawa, jak i jego niektórych postaci.
Zagadnieniem pierwszym w tej materii jest sama koncepcja mał
żeństwa: jego podstaw biologicznych i psychicznych. Chodzi tu o takie
aspekty zagadnienia, jaik zróżnicowanie płciowe człowieka, przenikające
go całościowo zarówno od strony somatycznej, jak i psychicznej. W wy
niku takiego stanu rzeczy aktualizacja spotencjalizowanej ludzkiej oso
bowości dokonuje się t a k ż e (nie wyłącznie) przez uaktualnienie, pod
kierunkiem istotnego czynnika ludzkiego — rozumu, płciowości, a właś
ciwie tego wszystkiego, co nierozdzielnie wiąże się z seksualną stroną
człowieka. Z tym łączy się osobisty ro<zwój człowieka przez realną mi
łość ku osobie drugiej, jak również rozwój społeczeństwa przez urodze
nie i wychowanie zrodzonych w miłości dzieci. Dlatego na podkreśle
nie zasługuje nierozerwalność w małżeńskim życiu ludzkim momentów
rozumu, miłości i płci oraz osobistego, właśnie ludżkiego doskonalenia
się. W normalnym (naturalnym) biegu rzeczy zespolenie, a nie wy
kluczenie (jak to niekiedy głosiły skrajne kierunki myślowe i religijne),
tych wszystkich momentów ludzkiego życia leży na linii aktualizacji
osobowości człowieka.
Inne zagadnienie to sprawa monogamii i związanej z nią nierozer
walności węzła małżeńskiego. Sprawę tę usiłowano rozwiązać przez od
wołanie do historii, czyli do jej form rozwojowych. Chodzi tu o teorię
matriarchatu jako pierwotnego ustroju 1S.
Koncepcja matriarchatu zawiera elementy przekonań, że rodzina jest
pewnym ewolutem bardziej jeszcze niedoskonałych i pierwotnych form
życia ludzkiego, jakimi sa horda, poliandria, poligamia i wreszcie monogamia jako najszczytniejsza forma życia rodzinnego.
15
Zagadnienia te, podjęte przez Bachofena (Dos Muterrecht) w XIX wie
ku, miały swoioh licznych zwolenników w ubiegłym, jak i w XX wWkiu. Teoria ta
wiązała się z ewolucjonistyczną koncepcją organizmów społecznych.
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Zwolennicy koncepcji matriarchatu, chcąc wyjaśnić różnorodność
form życia społecznego, wychodzą z założeń ewolucjonizmu przyrodni
czego przeniesionego na teren nauk społecznych i są zdania, że każda
doskonała forma życia społecznego wywodzi się z form niedoskona
łych, bardziej prymitywnych. Prawu ewolucji podlega również człowiek
w swym życiu społecznym. Pierwotne życie społeczne powstało z po
pędu płciowego, który przynaglał ludzi do łączenia się w niestałe
związki, w którydh panował bezład płciowy lub heteryzm. Związki te
cechowała dowolność i niestałość stosunków. Wskutek niepewności —
w takim stanie rzeczy — ojcostwa, potomstwo grupowało się przede
wszystkim wokół matki, obok której na czele rodziny, jako siła męska,
stał brat matki jako centralna „głowa” rodziny.
Teoria patriarchalna, ugruntowana przez Westmarcka1S, a następnie
potwierdzona przez badania — może nie całkiem obiektywne i ugrunto
wane, gdyż nie przeprowadzone na materiałach zbadanych osobiście,
lecz na specjalnych doniesieniach misjonarzy17 — W. Schmidta, głosi
przekonanie, że pierwotną formą życia rodzinnego były monogamia i
patriarchat. Koncepcje te (podobnie jak późniejsze teorie dotyczące wia
ry ludów pierwotnych w Boga) wychodzą ze stwierdzenia popartego
obserwacją pierwotnych przejawów kultu u ludów stojących na naj
pierwotniejszym stopniu rozwoju, że zarówno niemonogamiczne formy
małżeństwa, jak i niemonoteistyczne formy kultu są spaczeniem i zwy
rodnieniem „czystych” form etyczno-religijnych. Westmarok wyraża
przekonanie, że pierwotny człowiefk-myśliwy najprawdopodobniej był
monogamistą, gdyż takie formy życia mógł zauważyć u. niższych od sie
bie zwierząt, a zwierzęta stojące w rozwoju najbliżej człowieka są
właśnie monogamiczne. Wundt w Völkerpsychologie (t.. VII) uznaje
stwierdzenie monogamii pierwotnego człowieka za odkrycie najważniej
sze w historii rozwoju społeczeństwa ludzkiego. Zagadnienie historii
struktury rodziny jest w dużej mierze hipotezą, zależną przede wszyst
kim od pierwotnych przesłanek natury ogólniejszej, bądź filozoficznej,
bądź religijno-teologicznej, bo nie mamy wyraźnych śladów dotyczą
cych prehistorii małżeństwa.
Odwołanie się do etnologii czy prehistorii nie rozwiązuje ostatecznie
zagadnienia monogamicznej nierozerwalności małżeństwa, ale trzeba tu
jeszcze sięgnąć do czysto teoretycznych argumentów, płynących zarówno
18 The History of human marriage — z końca XIX wiekiu. Głównie jednak
pęace W. Schmidta (Die Stellung der Pygmäenwölker in der Entwicklungsgeschichte
des Menschen. Stuttgart 1910 i najważniejsze dzieło Der Ursprung der Gottesidee.
Bd. 1-12. Münster 1926-1955) przyczyniły się do umocnienia tej teorii.
11 Prace jednak Schmidta budzą najwyższy podziw i nie można nad nimi
przejść do „porządku dziennego”.
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ze struktury samej rodziny i jej istotnego dobra, jakim jest zrodze
nie i wychowanie dzieci, jak i ze struktury osobowej miłości, znajdują
cej w małżeństwie swe istotne zrealizowanie.
Przede wszystkim więc normalnym społecznym celem małżeństwa
jest zrodzenie i wychowanie dzieci, przez stworzenie im warunków
sprzyjających dla psychiczno-osobowego rozwoju. Gdy zwrócimy uwa
gę, że wychowanie człowieka do samodzielnego życia trwa około 1/3
jego życia, czyli ok. 21-25 lat (gdy uwzględnimy warunki uzyskania
pełnej psychicznej dojrzałości), i będziemy mieli na względzie także
ten fakt, że w małżeństwie normalnym, dla samego faktu reprodukcji
społecznej, powinno być nie mniej niż troje dzieci, to dostrzeżemy, że
fakt wychowania, w zwykłym biegu rzeczy, zajmuje małżonkom około
30 lat życia, a więc tyle, ile przeciętnie trwa okres płodności. Jeśli za
tem, mając na uwadze jedynie dobro społeczno-rodzinne, dla urodzenia
i wychowania dzieci potrzeba w normalnym biegu wydarzeń całego doj
rzałego okresu życia ludzkiego, to nie pojawiają się żadne podstawy, by
monogamiczne małżeństwo miało ulec rozpadowi po dokonaniu swej
istotnej funkcji, bo i tak nowego małżeństwa i wychowania nowego po
kolenia dokonać już niepodobna. Istotna zatem funkcja małżeńska wska
zuje na monogamiczność i nierozerwalność węzła małżeńskiego, oczy
wiście w normalnym biegu wypadków.
A jeśli zwrócimy uwagę, że druga nie mniej ważna i współ istotna
funkcja życia małżeńskiego wyraża się w rozwoju osobowej miłośei,
angażującej całościowo człowieka, to z analizy charakteru ludzkiej mi
łości jeszcze bardziej widać, iż rzeczywista miłość, ofiarująca „siebie”
człowiekowi drugiemu bez zastrzeżeń, wymaga również takiej samej
odpowiedzi i kontynuowania owego „dialogu miłości” przez całe życie.
Człowiek bowiem, jeśli ma dojść do osobowej doskonałości, nie może
jej inaczej realizować jak tylko przez realną miłość ku człowiekowi dru
giemu. Miłość realna wymaga „wyjścia z siebie” i ofiarowania się
drugiemu człowiekowi. (Oczywiście, nie mówimy w tym miejscu o zre
zygnowaniu, przez celibat, z życia małżeńskiego ze względu na wartości
religijne, naukowe czy sztuki. Wartości te bowiem są również służbą
dla drugiego człowieka i ich lepsze wykonanie, a przez to i lepsza służ
ba ludziom drugim wymaga niekiedy rezygnacji z życia małżeńskiego
celem zintensyfikowania samej służby, która również oczyszcza i pozba
wia egoizmu, a przez to przyczynia się do ukształtowania wyższych war
tości osobowych).
Otóż realna miłość ku człowiekowi drugiemu, w normalnych wa
runkach, jest całkowitym zaangażowaniem się, bez warunków czaso
wych, skoro samo duchowe przeżycie miłości jest ponadczasowe i jed
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nym z istotnych warunków miłości jest to, by ona trwała „zawsze”. W
takim stanie rzeczy małżeństwo oparte na angażującej sie całkowicie
miłości nie ma podstaw do zerwania, gdyż nie jest tylko kontraktem
dla określonych celów materialnych, ale jest wyrazem wewnętrznej zgo
dy (i zaangażowania się) na życie ludzkie „dla drugiego”.
Zatem za monogamicznością tudzież nierozerwalnością małżeństwa,
a pfzez to stałością rodziny i jej zasadniczym ugruntowaniem, przemawia
ją względy dobra społecznego i osobowego. Ewentualne wszelkie rozej
ścia się, wady i niepowodzenia trzeba traktować jako pochodzące ze
względów ubocznych, a nie z istoty samego charakteru małżeństwa.
Charakter bowiem małżeństwa wskazuje na jego i monogamiczność, i
nierozerwalność.
Z monogamicznością i nierozerwalnością małżeństwa wiążą się w
sposób istotny inne bardzo ważne dobra rodziny. Zwykło się do nich
zaliczać wspólnotę życia rodziny, wspólnotę jej dóbr materialnych, pra
wo rodziny do wychowania dzieci, prawo rodziny do opieki przez pań
stwo, które w myśl „zasady pomocniczości” nie może znosić praw ro
dziny, ale je ochraniać i rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej,
pomagać. Pomoc ta w różnych warunkach historycznych i gospodar
czych — rzecz jasna — wyraża się różnie.
Na kanwie zagadnień rodziny zwykło się też omawiać prawa ko
biet niezamężnych i wdów do opieki przez państwo oraz prawa dzieci,
zwłaszcza sierot, do wszechstronnej społecznej opieki.
Rodzina więc, powszechnie uznana za podstawową komórkę społecz
ną, jest tą pierwszą konieczną społecznością, która aktualizuje w spo
sób najbardziej zasadniczy potencjalność ludzkiej osoby.

b) Społeczności poszerzone 18
Jeśli rodzina jest ową najmniejszą społecznością ludzką, to w nor
malnie funkcjonującym społeczeństwie dostrzegamy „społeczności po
szerzone”, będące jakby szerzej pojętą rodziną. Zwykło się wymieniać,
idąc w kierunku coraz to doskonalszych społeczności, następujące two
ry społeczne (oczywiście nie wchodząc w ich wartościowanie z jakiegoś
punktu widzenia): ród wraz z jego członkami pełno- i niepełnoprawnymi, np. dawniej niewolnicy lub służba domowa; g m i n ę wąsko lub
szeroko pojętą jako poszerzone sąsiedztwo; k l a s ę społeczną; s z c z e p ;
n a r ó d i wreszcie p a ń s t w o jako dotychczas najdoskonalszą formę
ustroju społecznego.
18

Par. na ten temat szerzej M e s s n e r , jw. s. 503-555.
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Trudno oczywiście omawiać te zagadnienia, gdyż nie mieszczą się one
w ramach wykładu filozofii prawa. Ale z drugiej strony nie można nie
zwrócić na nie uwagi, a to z tego względu, że wszystkie te formy życia
społecznego są konkretnym wyrazem realnego życia ludzkich osób, któ
re są w nie uwikłane na różnych odcinkach przestrzeni historycznej
i geograficznej. Ich szczegółowej analizy dokonuje się w socjologii, filo
zofii i etyce społecznej oraz innych dziedzinach nauk humanistycznych.
Z filozoficznego punktu widzenia (filozofii prawa) ważne jest jedynie,
że takie społeczności istnieją, wpływają na kształtowanie postaw i cha
rakteru (aktualizację potencjalności) poszczególnych osób, a przez to są
wyrazem jakiejś uświadomionej obowiązywalności prawa. Każda bowiem
z tych grup społecznych ma świadomość swego odrębnego prawa, kieru
jącego jej funkcjami.
Trudno w naszym społeczeństwie europejskim mówić w chwili obec
nej o rodach i ich członkach służebnych czy niewolniczych. Niewątpliwie
jednak takie twory społeczne istniały w Europie, a także można je jesz
cze spotkać w społeczeństwach na niższym szczeblu rozwoju, np. w nie
których krajach Afryki i Azji. Czymś natomiast społecznie bardziej wią
żącym jest w niektórych krajach Afryki s z c z e p , będący związkiem
ludzi posiadających świadomość swej wyraźnej odrębności, opartej za
zwyczaj na: a) przekonaniu wywodzenia się od wspólnego przodka; b)
podobieństwie języka; c) odrębności form kulturowych, wytwarzających
ekskluzywność w postaci kultu religijnego, sposobu budowy mieszkań,
osiedli, zdobywania środków utrzymania, obrony itp.
Zazwyczaj w związku z analizą pojęcia szczepu wyłania się również
problem wspólnego miejsca zamieszkania i organizacji szczepowej, której
reprezentantem jest wspólny naczelnik o mniej lub bardziej scentralizo
wanej władzy. Szczepy występujące w niższych formach życia społecz
nego (w młodych krajach Afryki) są jednak uważape za przejściową for
mę życia, podporządkowaną państwu.
Wyższą formę życia społecznego, zbliżoną co do znaczenia do szczepu,
stanowi n a r ó d 1 9 , który zazwyczaj swój początek bierze ze wspólnoty
szczepowej.
Istnieją dwie szeroko znane teorie narodu. 1. Teoria n a t u r a l n a
upatruje p>owstanie narodu ze wspólnot szczepowych, mieszkających na
tym samym lub bliskim terytorium. Według założeń tej teorii naród zo
stał ukształtowany przez wspólnoty plemienne w wyniku podobieństwa
czy też „tożsamości” przeżyć kulturowych, na które składały się: wspól
ny język, wspólna religia, wspólne tradycje, wspólna historia itp. Taka
19

Tamże s. 556-572.
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teoria narodu powstała przed z górą stu laty (1851 — Mancini) i docze
kała się ostrej krytyki. Zwracano uwagę na fakt, że nie ma czystych
grup szczepowych w aspekcie rasy; wspólnoty zaś języka, religii i tra
dycji kulturowych nie wyodrębniają i nie konstytuują jednego narodu,
gdyż czynniki kulturowe mają być i de facto są wspólne wielu narodom,
np. germańskim i narodom Ameryki Południowej.
2. Teoria o k u l t u r a l n y m pojmowaniu narodu upatruje istotę na
rodowości w związku ludzi połączonych uświadomioną wspólnotą histo
rycznych losów. Według Renana naród jest zasadniczo duchową jednoś
cią, związaną przez wspólne dzieje w przeszłości, teraźniejszości i przy
szłości. Specjalną rolę odgrywa tutaj powszechna świadomość tej wspól
noty u członków narodu. Mogą przy tym zachodzić odmienności pocho
dzenia, szczepowości, religii. W ten sposób utworzył się na przykład je
den naród amerykański. Naród w takim sensie jest związkiem ludzi po
łączonych uświadomionymi ideami wspólnoty historycznych losów.
Wydaje się, że zjawisko narodu jest kategorią historyczną stosun
kowo nową. Dla starożytnych społeczności koncepcja narodu jeszcze nie
była znana, dlatego też trudno mówić o „narodzie greckim” lub „rzym
skim”. Trudno też mówić o narodach w klasycznym średniowieczu —
ich powstawanie datuje się z końcem tej epoki, a czynnikami, któ
re walnie przyczyniły się do powstania narodów, obok pokrewieństwa
krwi, wspólnoty mowy, interesów gospodarczych i form kulturowych
były także wojny i podboje, które zmuszały do jednoczenia się w coraz
szersze grupy plemienne.
Jeśli do końca XVIII wieku w Europie powstawały państwa naro
dowościowe, to ioh rzecznikami byli królowie, książęta lub oligarchia ro
dowa. Od chwili jednak rewolucji francuskiej jako czynnik organizują
cy państwa pojawia się idea narodu. Ta właśnie idea narodu rozwinęła
się w okresie romantyzmu jako-główny motor napędowy życia społecz
nego. Wystarczy zwrócić w tym miejscu uwagę na działalność Fichtego
(Reden an die Deutsche Nation) czy naszych wieszczów romantycznych.
Wiek XIX był świadkiem powstania wieflu państw narodowych w
Europie. W tym też wieku pojawiły się pierwsze idee rasizmu i wyższoś
ci rasy białej na tle kolonialnych podbojów dokonywanych przez Anglię.
Koncepcja jedności rasy czy jedności krwi doprowadziło z biegiem cza
su do mistyki krwi i mistyki rasy i daleko idących wypaczeń społecz
nych, związanych z akceptacją takiego właśnie stanowiska. Wystarczy
tu wspomnieć nazizm III Rzeszy.
Z koncepcją narodu wiąże się zagadnienie ziemi ojczystej i w ogóle
tego, co się nazywa „ojczyzną”, a co w jakimś sensie suponuje osiedle
nie określonego terytorium przez dany naród, chociaż zwracano uwagę,
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że sprawa określonego terytorium nie wiąże się w sposób koniecznościowy z pojęciem narodu. Ale z drugiej strony trudno domagać się wymie
niania istotnych tylko i koniecznościowyeh składników narodu, skoro
sam naród jest jakąś moralną jednością ludzi; wobec tego i składniki tu
wymieniane (takie jak wspólna mowa, religia i historia, wspólne teryto
rium, wspólna kultura odziedziczona po przodkach i tworzona w świa
domości jedności właśnie „narodowej”, wspólna wola jedności itd.) kon
stytuują naród w sensie moralnym.
Akceptacja przez społeczeństwa idei jakiegoś narodu i przyznawanie
się do jakiejś narodowości przybierały w historii dwie zasadnicze po
staci: patriotyzmu i nacjonalizmu. Granice pomiędzy patriotyzmem i na
cjonalizmem oglądane z boku przez członka innego niezaangażowanego
narodu są niezmiernie trudne, gdyż to wszystko, co dla członka jakiegoś
narodu jawi się jako przeżycie patriotyczne, dla kogoś obcego może się
wydawać już nacjonalizmem. I trudno podawać jakieś obiektywne wskaź
niki patriotyzmu i nacjonalizmu. Można osądzać te zjawiska tylko na
podstawie wyników przeżywania tych wartości przez poszczególne oso
by. Jeśli wartości narodowe przyczyniają się do uszlachetnienia człowie
ka, wówczas można mówić o przeżyciu patriotyzmu; jeśli natomiast war
tości narodowe przeżyte przez kogoś deformują i upodlają danego czło
wieka, wówczas mielibyśmy niewątpliwie do czynienia z nacjonalizmem.
Tak więc aktualizacja — ku dobremu — ludzkich potencjalności poprzez
określone społeczności jest zawsze istotnym przeznaczeniem każdej spo
łeczności.
Gdy zwrócimy uwagę na inne, kulturowo bardziej wykształcone
formy życia społecznego, to jawią się przed nami zwłaszcza trzy podsta
wowe grupy społeczne: gmina, klasa i państwo. Ściśle rzecz biorąc, to
w istniejącym państwie da się wyróżnić te trzy grupy, gdyż niezależnie
od państwa nie pojawiła się określona gmina i klasa społeczna. Wpraw
dzie w czasach starożytnych istniały państwa-miasta (POLIS), były jed
nak bardziej państwami aniżeli gminami.
Skoro gmina i klasa społeczna są jednostkami od państwa mniejszymi
i działają w państwie, wystarczy na nie zwrócić tylko ogólną i pobieżną
uwagę.
G m i n y społecznć są małymi jednostkami (wieś, osada, miasto, po
wiat), rozwijającymi się w państwie i tworzącymi w zakresie prawo
dawstwa państwowego (bardzo zróżnicowanego) oddzielne jednostki ad
ministracyjne, gospodarcze i kulturalne. Ich autonomia jest względna
i bardzo różnorodna w zależności od koncepcji i ustroju samego państwa.
Są one ściślejszą formą życia społecznego i zarazem szkołą życia pań
stwowego. Człowiek uświadamia sobie swe więzi społeczne i państwowe.
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uświadamia sobie prawo i jego moc wiążącą właśnie w życiu gminy, któ
rej jest członkiem.
Jeśli gmina wiąże się zawsze z określonym terytorium, na którym
państwo organizuje {lub zastaje zorganizowane) życie społeczne, to k 1 as a społeczna jest zjawiskiem ogólnopaństwowym lub nawet międzyna
rodowym. Sama koncepcja klasy społecznej jest związana ze społeczno-ekonomicznymi dociekaniami K. Marksa, który miałby i uświadomić tę
ideę. Pisze on jednak o sobie do Weydemeyera (5 III 1852): „Co się mnie
tyczy, to nie przypada mi ani zasługa odkrycia istnienia klas w społe
czeństwie nowoczesnym, ani zasługa odkrycia ich walki między sobą
[...] To, co ja wniosłem nowego, polega na udowodnieniuc 1. że istnie
nie klas związane jest tylko z określonymi historycznymi fazami rozwo
ju produkcji; 2. że walka klas prowadzi nieuchronnie do dyktatury pro
letariatu; 3. że owa dyktatura jest sama tylko przejściem do zniesienia
wszelkich klas.,i do społeczeństwa bezklasowego”. Lenin podał następu
jącą definicję klasy: „Klasami nazywamy wielkie grupy ludzi, różniące
się między sobą pod względem zajmowanego przez nie miejsck w histo
rycznie określonym systemie produkcji społecznej, pod względem ich
stosunku (przeważnie utrwalonego i prawnie wyrażonego) do środków
produkcji, pod względem ich roli w społecznej organizacji pracy — i co
za tym idzie — pod względem sposobu otrzymywania i rozmiarów tej
części bogactwa społecznego, którą rozporządzają. Klasy — to takie gru
py ludzi, z których jedna może przywłaszczyć sobie pracę innej, dzięki
różnicy pod względem miejsca, które zajmuje w określonym systemie
gospodarki społecznej!0.
Według tej koncepcji klasy można zawsze wyróżnić klasę posiadającą
środki produkcji od klasy nie posiadającej tych środków. Stąd stały an
tagonizm i konieczność walki, kończącej się dyktaturą i „rozklasowieniem”.
Po marksistowskiej koncepcji klasy pojawiły się inne, wskazujące na
następujące faktory klasotwórcze:
a) przeciwstawność interesów grup społeczńych
b) moralne dążenie do sprawiedliwości społecznej dla grup ludzi zaj
mujących się podobnymi w gospodarce pracami
c) czynniki jakoby biologiczne, a więc wspólność wykonywanych
funkcji przez określoną grupę ludzi
d) faktory polityczne — historyczne — jak przegrane i zwycięskie
wojny.
Mając te wszystkie czynniki na uwadze Messner 21 podaje następującą
80 W. I. L e n i n . Wielka inicjatywa.
« Jw. s. 527.
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definicję klasy: „Klasami nazywamy grupy społeczne, których członko
wie jednoczą się we wspólnym i podobnym wysiłku celem albo prze
miany, albo zachowania danego społecznego porządku”.
W zależności od przyjętej koncepcji klasy można mówić o jej pra
wach lub też bezprawiu.
c) Państwo 22
Najważniejszą i — jak dotąd — naczelną forma życia społecznego jest
państwo.

W zagadnieniu państwa należy zwrócić uwagę na jego elementy lub
cechy istotne, na niektóre teorie powstawania państwa, ilustrujące jego
charakter, oraz na zadania państwa wobec społeczności.
Historia filozofii społecznej zna różne koncepcje państwa. W Grecji
pierwotne państwo było właściwie miastem-polis wraz z okolicznymi
wioskami. W Rzymie pojęcie państwa niepomiernie się rozrosło. Two
rzyli je przede wszystkim obywatele — cives, którzy głównie drogą pod
boju zagarniali dostępne dla kultury rzymskiej terytorium. W wiekach
średnich jako charakterystyczny element państwowości dochodzi „zie
mia”, pod królewskim zazwyczaj zwierzchnictwem.
Państwo jako społeczność doskonałą określał Arystoteles, włączając
do definicji obok elementów formalnych konstytuujących społeczeństwo
doskonałe, bo samowystarczalne — autarkia — także moment celowości.
„Pełna w końcu wspólnota stworzona z większej ilości gmin wiejskich,
która niejako osiągnęła kres wszechstronnej samowystarczalności, jest
państwem; powstaje ono dla umożliwienia życia, a istnieje, aby życie
było dobre. Każde państwo powstaje zatem na drodze naturalnego roz
woju, podobnie jak i pierwsze wspólnoty. Jest bowiem celem, do któ
rego one zmierzają, natura zaś jest właśnie osiągnięciem celu. Właści
wość bowiem, jaką każdy twór osiąga u kresu procesu swego powstawa
nia, nazywamy jego naturą; tak jest w odniesieniu i do człowieka, i do
konia, i do rodziny. Osiągnięcie eelu (do którego się dąży) jest zdobyciem
pełnej doskonałości, samowystarczalność zaś jest- osiągnięciem i celu,
i pełnej doskonałości23.
W takim ujęciu państwo jest związkiem osad posiadających całkowitą
samowystarczalność (autarkię), potrzebną dla umożliwienia obywatelom
najlepszego sposobu życia. Związek autarkiczny przyporządkowany pow
szechnemu dobru uchodził przez wiele stuleci (zwłaszcza w okresie do
22 For. na ten temat tamże s. 572 nn.
« Polit. I 1252 b. 8.
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minacji wpływów Arystotelesa) za istotny element konstytutywny pań
stwowości jako organizacji społecznej. Teoria ta posiada również w cza
sach współczesnych wielu zwolenników, zwłaszcza w nurcie myśli scholastyranej.
W dzisiejszym jednak rozwoju państwa dostrzegamy, że autarkia na
wet dla dużych organizmów państwowych jest niedostępna, albowiem po
trzeby człowieka zwiększyły się, a na skutek zastosowania nowoczesnej
techniki cały świat niepomiernie się „skurczył” w stosunku do świata
starożytnego, średniowiecznego czy świata czasów nowożytnych; zasad
niczo w pełni samowystarczalnych organizmów państwowych w świecie
dzisiejszym już nie ma.
Dlatego zwraca się uwagę i akcentuje inne istotne elementy państwowośei, którymi są: a) związek społeczny, b) uposażony w zwierzchnią
władzę, c) na odpowiednim, określonym terytorium.
W związku społecznym wymagana jest świadomość i poczucie jednoś
ci państwowej. Poczucie jedności państwowej zwłaszcza jest podkreśla
ne jako zasadniczy element spoistości organizmu państwowego. Nie
wchodzi tu w grę liczba ludności; może ona być bardzo duża, jak np.
Chiny, lub bardzo mała, jak np. Malta. Mimo to jednak poczucie jedności
państwowej wystarcza, aby zamieszkujący na określonym państwowym
terytorium ludzie czuli się ludnością tego właśnie państwa, w przeci
wieństwie do zamieszkujących to samo terytorium obcokrajowców.
Istotnym elementem konstytuującym państwowość jest władza
zwierzchnia, a w szczególności przeświadczenie ludności o konieczności
istnienia tej właśnie władzy, która aktualnie sjprawuje rządy. Nie jest
przy tym dla tworu państwowego wymagane, by ludność akceptowała
dobrowolnie tę władzę, by się z nią zgadzała, ale jedynie by miała prze
świadczenie, że w danych warunkach ta właśnie zwierzchnia władza jest
władzą konieczną i dlatego należy ją uznać.
Po raz pierwszy pojęcie zwierzchnictwa zostało sformułowane przez
Bodinusa w XVI wieku. W czasach starożytnych i średniowiecznych kon
cepcja zwierzchności jako elementu konstytuującego państwowość nie
rysowała się tak mocno w świadomości, ponieważ władza albo była cał
kowicie narzucona bez żadnego udziału ludności, albo była rozczłonko
wana pomiędzy spierające się potęgi cesarstwa, Kościoła i książąt lub
królów. Niektórzy z nowszych autorów (Duguit) uważają, że koncepcja
władzy jest bezsensowna, bo państwo przedstawia więź rządzących i rzą
dzonych i to samo już wystarcza dla zrozumienia państwowości.
Gdy chodzi o określoność terytorium, to sprawa może być traktowana
różnorodnie w zależności od warunków historycznych. Terytorium bywa
określone granicami państwa. Morze jest również zaliczone do obszaru
wód przybrzeżnych na terytorium państwa. Nie jest jeszcze ustalone,
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w jakiej mierze do terytorium należą przestrzenie powietrzne i kosmicz
ne oraz przestrzenie podziemne. Sprawy te wchodzą w zakres prawa
międzynarodowego i są obecnie intensywnie dyskutowane.
Taka lub inna koncepcja państwa jest uzależniona także od odpowied
niej teorii dotyczącej powstania państwa. A teorie te zmieniały się bar
dzo szybko, tak że ich przytoczenie i analiza jest zbędna. Tytułem ilu
stracji można wskazać na niektóre z teorii, aby z jednej strony dać
świadectwo historii, a z drugiej wskazać, że każda z nich w jakimś as
pekcie podkreślała tę cechę państwa, która odpowiadała obranemu mode
lowi, funkcjonującemu w danej teorii państwa.
Znane są np. teorie religijnych początków państwa, w myśl których
państwowość była tworem boskim i wynikiem bezpośredniego zadziała
nia bóstwa albo pośredniej jego interwencji. Do pierwszych koncepcji
w historii ustrojów należy zaliczyć wszystkie mity, jakie przekazała nam
historia o początkach państwa babilońskiego, asyryjskiego czy egipskie
go. Biblijne opowieści o państwowości Izraela 'są również wynikiem
przekonania o bezpośredniej interwencji Boga w skonstruowaniu pań
stwa Żydów. Charakter tych państw opierał się na teokracji jako pod
stawie władzy realnie wiążącej ludzi.
Teoria tzw. pośredniej interwencji Boga — „wszelka władza pocho
dzi od Boga” — w tworzeniu organów państwowych wyraża się w prze
konaniu, że stan społeczności ludzkiej o charakterze państwowym jest
stanem naturalnym; natura zaś jest wynikiem stwórczego działania Boga.
Skoro ludzka natura jest taka, jaka jest — a pochodzi ona od Boga, to
od Boga pochodne są również konieczne formy manifestowania tej na
tury. Taką zaś formą są twory państwowe. Dlatego średniowieczni myśli
ciele scholastyczni byli przekonani o pośredniej pochodności państwa
i władzy od Boga (Tomasz z Akwinu, Suarez i inni). Owa jednak pośredniość pochodzenia od Boga jest w gruncie rzeczy mocną afirmacją na
turalnego charakteru państwa.
Obok* teorii religijno-teistycznej zn^na jest teoria u m o w y społecz
nej, według której państwo powstało na skutek porozumienia się między
sobą ludzi i zawarcia odpowiedniego paktu. Szczególnie wyraźnie wystą
piło to w teorii Hobbesa i Rousseau. Ludzie będąc sobie wrogami —
homo homini lupus — dla ratowania się złożyli w ręce monarchy w sposób
ostateczny swoje uprawnienia autonomiczne; władca od tej pory posiada
władzę absolutną nad wszystkimi i wszystkim.
Ta koncepcja żywo nawiązuje do tekstu Arystotelesa z Polityki24:
„Jak bowiem człowiek doskonale rozwinięty jest najprzedniejszym ze
stworzeń, tak jest i najgorszym ze wszystkich, jeśli się wyłamie z pra** Tamże 1253 a. 12.
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wa i sprawiedliwości. Najgorsza jest bowiem nieprawość uzbrojona, czło
wiek zaś rodzi się wyposażony w broń, jaką są jego zdolności umysłowe
i moralfte, które jak żadne inne mogą być niewłaściwie nadużywane.
Dlatego człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i naj
dzikszym stworzeniem, najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej i żar
łoczności. Sprawiedliwość zaś jest znamieniem państwa, wymiar jej jest
bowiem podstawą porządku istniejącego we wspólnocie państwowej, po
lega zaś na ustaleniu tego, co jest sprawiedliwe”.
Również i Rousseau uważa, że państwo zawdzięcza swój byt jedynie
„świętości umowy”, tym razem umowy dobrowolnej i nieprzedawnionej,
tak że w każdej chwili ludzie mogą „społeczną umowę” zerwać, np. przez
rewolucję.
Teorie umowy są świadectwem mieszania faktu państwa, jego ko
nieczności, z kategorią historyczną struktury tegoż państwa. Analiza bo
wiem struktury ludzkiej osoby wskazuje na konieczność przyporządko
wania człowieka społeczeństwu.
Znane były jeszcze koncepcje patrymonialne (K. L. Hallera — Rer
stauration der Staatswissenschaft z roku 1820), w myśl których państwo
wyprowadza się od założycieli — ludzi potężnych, którzy na opanowa
nych terenach założyli organizację państwową, lub patriarchalne, które
stoją na stanowisku, iż władza zwierzchnia państwa wyrosła z władzy
naczelnika rodziny. Teorie te ekstrapolowały odosobnione wypadki
historii, które — nawet jeśli były — trudno uznać ze regułę ogólną. A po
nadto stworzenie organizmu państwowego przez wybitnego przywódcę
suponowało podatny, naturalny „materiał” ludzki.
Teoria podboju (Gumiplowicza), w myśl której początek powstania
państwa łączy się z aktem przemocy, podboju i ujarzmiania jednego ple
mienia przez drugie, suponuje istnienie jakiegoś państwa, jeśli podbój
przeprowadzony był w sposób zorganizowany. Historia wskazuje jednak
na wcześniejsze formy organizacyjne państwa, zanim zaistniał podbój.
Marksistowska teoria państwa wiąże się ściśle z teorią powstania pra
wa. gdyż koncepcje prawa i państwa stanowią według marksizmu nierozdzielną całość, decydująca nawet o innym charakterze nauki filozofii
prawa. Teoria ta jest szeroko znana i dlatego nie wymaga specjalnego
omówienia.
Te przykładowo wymienione teorie (i inne, tu nie uwzględnione)
stanowią niekiedy słuszne spostrzeżenia faktów historycznych lub cha
rakterystycznych cech społecznych. Ujęte jednak jednostronnie i aspektowo, a rozciągnięte na całokształt zagadnienia — przedstawiają tylko
wyselekcjonowany obraz, który nie zawsze jest ujęciem zasadniczym,
a tym mniej ujęciem adekwatnym. Dlatego sprawa jest otwarta na inne
rozwiązanie.

PODSTAWOWE GRUPY SPOŁECZNE

173

Stojąc zaś na gruncie realistycznej filozofii należy uznać, że źródłem
powstania i wykształcenia się organizmów państwowych w procesie
historycznego rozwoju jest naturalna, zapodmiotowana w naturze ludz
kich jednostek i n k l i n a c j a do życia społecznego, będąca wyrazem
spotencjalizowanej struktury osoby. Inklinacja ta stała się naturalnym
zalążkiem narodzin koncepcji państwa (między innymi) jako organizacji
naczelnej, której podporządkowane są mniejsze grupy społeczne, wcho
dzące w jej skład.
W tym względzie warto przytoczyć niektóre — słuszne — p>oglądy
Arystotelesa na temat państwa: „Okazuje się [...] że państwo należy do
tworów natury, że człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie,
taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza państwem, jest
albo nędznikiem, albo nadludzką istotą [...] Ze człowiek jest istotą stwo
rzoną do życia w państwie więcej niż pszczoła lub jakiekolwiek zwierzę
żyjące w stadzie, to jest rzeczą jasną. Natura bowiem — jak powiadamy
— nic nie czyni bez celu. Otóż człowiek jedyny z istot żyjących obda
rzony jest mową. Głos jest oznaką radości i bólu, dlatego posiadają go
i inne istoty (rozwój ich posunął się bowiem tak daleko, że mają zdol
ność odczuwania bólu i radości, tudzież wyrażania tego między sobą).
Ale mowa służy do określania tego, co pożyteczne czy szkodliwe, jak
również i tego, co sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe. To bowiem jest
właściwością człowieka odróżniającą go od innych stworzeń żyjących,
że on jedyny ma zdolność rozróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i nie
sprawiedliwości i tym podobnych; wspólnota zaś takich istot staje się
podstawą rodziny i państwa” 25.
Państwo pojawiło się w wyniku historycznego doświadczenia ludzi,
tworzących różne grupy społeczne, którzy dostrzegli, że rozwój ich oso
bowości — ich „dobro wspólne” — może się zrealizować w sposób dosko
nalszy i pełniejszy w ramach większego niż szczep i rodzina organizmu
społecznego. Dążność do połączenia się w państwo powstała spontanicz
nie, jako wyraz naturalnej potrzeby ludzi, żyjących w określonych wa
runkach. Warunki owe — historyczne, geograficzne, kulturowe itp. —
zdeterminowały z kolei sam charakter powstającej organizacji państwo
wej. Tezę tę potwierdzają badania etnologiczne, wykazujące, że nawet
u ludów najprymitywniejszych dają się zauważyć niewykształcone
wprawdzie, niemniej autentyczne przejawy formacji państwowych, po
siadających władzę zwierzchnią, uznawaną przez mieszkańców danego
terytorium.
I dlatego trudno się zgodzić z tezą Arystotelesa o pierwszeństwie
państwa przed obywatelem. Jest to chyba rezultat wpływów Platona,
według którego pierwsze jest to, co ogólne. Jego myślenie jest chyba
“ Tamże 1253 b. 11.
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wyraźnym sofizmatem, gdyż pojmuje człowieka jako „część”, a nie jako
całość: „Z natury swojej państwo jest pierwej aniżeli rodzina i każdy
z nas, całość bowiem musi być pierwej od części; po rozprzęgnięciu się
całości nie będzie nogi ni ręki, a tylko nazwa, jak wówczas, gdy ktoś
ręką nazwał rękę z kamienia, bo martwa ręka będzie takiej samej- na
tury [...]”2$. Zarzut postawiony Stagirycie można by oczywiście osłabić,
wskazując, że pojmuje państwo jako definicyjną całość i wówczas oby
watel jest rzeczywiście w stosunku do tak pojętej całości — tylko czę
ścią.
Koncepcja powstania państwa, szukająca jego podstaw i genezy w
naturze ludzkiej i oparta o filozoficzną analizę tej natury, stanie się
bardziej zrozumiała w świetle ogólniejszej teorii społeczeństwa, której
stanowi szczegółowy przypadek. Człowiek bowiem jako osoba jest bytem
społecznym, gdyż wszystkie funkcje osoby (będące przejawami istotnych
cech „metafizycznych”, poprzednio wyróżnionych) realizują się w kon
tekście osób drugich w najpierwotniejszej społeczności, jaką jest rodzina,
oraz najpełniej w państwie.

8. OGÓLNA KONCEPCJA BYTU SPOŁECZNEGO

S p o ł e c z e ń s t w o l u d z k i e — w sensie najogólniejszym — to
zespół wzajemnych związków, zależności i wzajemnego działania po
szczególnych ludzi i grup ludzkich oraz tworów związanych z nimi —
krócej: społeczeństwo to zespół zorganizowanych międzyludzkich relacji.
Na społeczeństwo można patrzeć z różnych punktów widzenia —
psychologicznego, ontologicznego, prawnego itp.
Z psychologicznego punktu widzenia społeczeństwo zawiera ogół zja
wisk psychicznych nadający zbiorowisku ludzi określony charakter orga
nizacji, wypływający z psychicznego poczucia ładu. Oczywiście, takie
zjawisko psychologiczne w płaszczyźnie teoriopoznawczej suponuje jakiś
przedmiot, ku któremu przeżycia te są skierowane; słowem — już supo
nuje jakiś byt społeczny i dlatego psychologicznego aspektu nie można
przyjąć jako pierwotnego w analizie bytu społecznego.
Z punktu widzenia filozoficznego (ontologicznego lub metafizycznego)
społeczność jest niewątpliwie pewną rzeczywistością, pewnym bytem. Nie
jest to jednak byt samoistny, jak np. samoistnym bytem jest człowiek
lub inny byt fizyczny, żyjący. Społeczeństwo można jedynie pojąć jako
zespół ludzi powiązanych relacjami. Same relacje wiążące ludzi (z filo—
!6
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zoficznego punktu widzenia) nie są relacjami konstytuującymi bytowość
w porządku substancjalnym, lecz są relacjami konstytuującymi „byto
wość społeczną”, relacyjną, w której „skład” wchodzą poszczególne pod
mioty jako byty samoistne, rozumne.
Czymże jednak jest ów „społeczny byt”, który nie jest bytem sub
stancjalnym, o istotnej, immanentnej jedności działania? Nie było teorii
głoszącej substancjalną jedność bytu społecznego. Taka zresztą teoria
z konieczności negowałaby substancjalną jedność poszczególnych osób
ludzkich, co byłoby wręcz niedorzeczne.
Jeśli byt społeczny jest zbiorem ludzi — osób, to można go pojąć tylko
jako j e d n o ś ć r e l a c j i pomiędzy osobami. W owej jednak „jedności
relacji”, czyli tym jeszcze bliżej nieokreślonym „byciem relacyjnym”
(jedność i byt są wartościami transcendentalnymi — równoważnymi)
można wyróżnić trzy momenty:
a) podstawę zaistnienia jedności relacyjnej
b) fakt zaistnienia
c) charakter zaistniałej jedności relacyjnej.
Ad a) Podstawą jedności relacyjnej, czyli bytowości społecznej, są
transcendentalne relacje osoby ludzkiej do dobra wspólnego jako osta
tecznego celu. Osoba bowiem ludzka będąc spotencjalizowaną nie może
się rozwinąć, osiągnąć dobra bez osób drugich. Analiza dobra wspólnego
jako ostatecznej racji bytu społeczeństwa będzie dokonana niżej.
Ad b) Aktualizowanie się realne transcendentalnych i koniecznobytowych relacji dokonuje się przez f a k t z a i s t n i e n i a relacji kategorialnych. Ow moment egzystencjalny, czyli samo zaistnienie relacji
kategorialnej jednej osoby do drugiej — jest równoważne z faktem
powstawania społeczeństwa. Zaistnienie relacji kategorialnych jest czymś
koniecznym, gdyż inaczej relacje transcendentalne nie mogłyby się zrea
lizować; .byłyby one tylko czymś pomyślanym, a nie rzeczywistym. Skoro
jednak człowiek jest rzeczywistością, to taką samą rzeczywistością są
relacje konstytuujące człowieka.
Ad c) Sposób istnienia relacji kategorialnych, koniecznie się wyzwa
lających, jest r ó ż n y , jak różne są twory społeczne, np. rodzina, szczep,
klasa, państwo, kościół itp. Z punktu widzenia metafizycznego charakter
tych relacji konstytuujących określony byt społeczny nie jest bezwzględ
nie konieczny, lecz tylko konieczny względnie. Znaczy to, że byt nie
wyczerpuje się w fakcie bycia np. rodziną, państwem itd., ponieważ
istnieją lub mogą zaistnieć inne jeszcze formy bytu społecznego. Ponadto
z filozoficznego punktu widzenia jedność relacji, konstytuującą pewien
społeczny byt, jest tylko analogiczną jednością o dużym marginesie na
dokonywanie zmian. Sprawy te jednak należą do szczegółowych zagad
nień, dotyczących poszczególnych tworów społecznych.
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Z filozoficznego punktu widzenia jedynie ważne jest to, że byt spo
łeczny jest tworem koniecznościowym w swych podstawach (relacje
transcendentalne), a zarazem konieczne jest pojawienie się samych re
lacji kategorialnych jednej osoby ludzkiej do drugiej; względnie nato
miast konieczny jest sam charakter tych relacji, tworzących konkretną
treść bytu społecznego. Charakter społeczeństwa ciągle się zresztą zmie
nia.
Niemniej relacje względnie konieczne konstytuujące społeczeństwo
mogą być przedmiotem koniecznościowego poznania, a więc przedmiotem
filozofii społecznej. Społeczność zatem jest zbiorem — „więzią” katego
rialnych relacji, wiążących ludzkie osoby tak, by mogły one rozwinąć
swoją spotencjalizowaną osobowość możliwie najbardziej wszechstronnie
(nie każda jednostka we wszystkich aspektach, ale różne jednostki w róż
nych aspektach) celem spełnienia się dobra wspólnego dla każdej osoby
ludzkiej.
Oczywiście nieporozumieniem byłoby uważać społeczeństwo za byt.
intencjonalny, jeśli bytem intencjonalnym oznaczymy najrozmaitsze two
ry kulturowe. Wszelki bowiem byt intencjonalny jest konstrukcją po
chodną od ludzkiej myśli i zawieszony na niej — a nie od ludzkiej na
tury jako takiej. Społeczność natomiast jest tworem naturalnym, koniecz
nym dla zrealizowania tzw. „dobra wspólnego” i nie jest bytem zawie
szonym na aktach lub produktach ludzkiego poznania.
Szerokie zaś rozumienie bytu intencjonalnego, według św. Tomasza,
utożsamia się z pojęciem bytu pochodnego od Absolutu, i dlatego nie
może być przydatne do analizy filozoficznej społeczeństwa, gdyż w tak
szeroko rozumianej intencjonalności mieści się każdy byt przygodny.
Pojęcie bytu społecznego odnosi się nie tylko do najmniejszej grupy
społecznej, jaką jest rodzina, ale także do wszelkich grup, łącznie z pań
stwami, które współcześnie okazdją się prawdopodobnie także tworem
przejściowym — „kategorią historyczną”. Takie określenie społeczności
odnosi się również do związku całej ludzkości, której najrozmaitsże rela
cje (najczęściej wymierne i ogólnie' dostrzegalne w postaci pracy i wy
tworów różnych społeczeństw) wiążą nawzajem ze sobą ludzi niekoniecz
nie tej samej rodziny, szczepu, narodu czy państwa, wraz ze wszelkimi
mniejszymi ludzkimi organizacjami.
Jesteśmy bowiem świadkami tworzenia się obecnie społeczeństw po
nadpaństwowych, jak to ilustruje przykład Narodów Zjednoczonych i ich
rozmaitych organów. Istnienie społeczności ponadpaństwowej staje się
koniecznym postulatem nie tylko rozwoju osobowego, ale wręcz zacho
wania przy życiu ludzkości tak z racji uniknięcia wojny totalnie niszczą
cej życie, jak i z racji konieczności niesienia pomocy ludzkości głodującej.
Na tle ogólnofilozoficznej koncepcji społeczeństwa osadzonej na ana
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lizie ludzkiej natury rozumnej, której rozwój osobowy nie może się
dokonać bez zaistnienia społecznych form życia, można jesżcze dopuścić
tłumaczenia dodatkowe, uwzględniające jakieś ważne aspekty ludzkiej
natury. I właśnie na tle dodatkowych, wszakże nieistotnych albo przy
najmniej niekonstytutywnych, momentów ludzkiej natury pojawiły się
w ciągu wieków rozmaite tłumaczenia zaistnienia społeczności. Tego ro
dzaju tłumaczenia są niekiedy bardzo trafnym dostrzeżeniem niektórych
ważnych czynników sjiołecznotwórczych, jak np. teoria walki określonego
zbioru jednostek. Teorię tę wiążą jeszcze z imieniem Heraklita, według
którego wojna-walka miałaby być rodzicem wszechrzeczy, w tym także
i określonych tworów społecznych. Do pewnego stopnia teoria walki
znalazła swój wyraz w koncepcji walki klas materializmu historycznego.
Przypomina teorię walki także koncepcja podboju Gumplowicza, oparta
na darwinowskiej koncepcji doboru naturalnego. Licznych miała też
zwolenników (na tle psychologizmu XIX wieku) koncepcja psycholo
giczna społeczeństwa, apelująca do struktury psychiki ludzkiej, która
domaga się życia społecznego. Koncepcja ta, ujmująca niewątpliwie zja
wisko psychiczne, nie chciała czy też nie mogła doprowadzić swej myśli
do końca, a mianowicie szukania uniesprzeczniających czynników takiego
właśnie psychicznego zjawiska człowieka. Gdyby postawiła takie pyta
nie, musiałaby dojść do rozwiązań tutaj zaprezentowanych, że miano
wicie struktura osobowego bytu człowieka jest spotencjalizowana i ak
tualizuje się tylko w kontekście innych osób, w kontekście społecznym.
Inne teorie, jak np. słynna teoria organiczna, wywodząca się jeszcze od
Mikołaja z Kuzy, opiera się na mocno przesadzonych analogiach społe
czeństwa z organizmem biologicznym, który posiada swe komórki, tkanki
i organy. Również i społeczność miałaby być swoistym powtórzeniem
sposobu rozwoju organizmu i wytwarzać swe komórki i organy. Tak
więc cesarz miałby być głową społeczeństwa, urzędnicy jego organami,
a prawo miałoby spełniać funkcję nerwów społecznego organizmu.
Tego rodzaju teorie przyczyniają się do pewnego wyjaśnienia społe
czeństwa, jego funkcjonowania czy też powstania, ale nie tłumaczą samej
istoty bytu społecznego, nie wyjaśniają, który to ostatecznie czynnik
decyduje, że społeczeństwo jest właśnie tym, czym jest, i jaki jest uniesprzeczniający czynnik samego f a k t u
istnienia
społeczeń
s t w a . A tylko ten aspekt zasadniczo interesuje filozofię bytu, gdyż
pozwala zrozumieć działanie ludzkiej osoby oraz okazuje fundament za
istnienia stosunków prawnych. Z chwilą afirmacji filozoficznego punktu
widzenia można go również uzupełnić tłumaczeniem poszerzonym, przez
odwołanie się do rozmaitych stron życia ludzkiego, co stało się podstawą
dla różnych pozafilozoficznych wyjaśnień zjawiska społeczności ludzkiej.
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9. DOBRO WSPÓLNE JAKO RACJA BYTU SPOŁECZEŃSTWA I PRAWA «

a) Uwagi wstępne
W punkcie wyjścia rozważań nad faktem społeczeństwa (i zjawiskiem
prawa) najogólniej można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby podejścia:
g e n e t y c z n o - e w o l u c y j n e oraz p r z y c z y n o w o - f i n a l i s t y c z n e . I jedno, i drugie podejście jest uwikłane w odpowiedni sy
stem obiektywistyczny, a więc w swojej argumentacji odwołujący się do
faktów pozapodmiotowych.
1.
W podejściu genetyczno-ewolucjonistycznym sam fakt pojawienia
się społeczeństwa i historycznie ukształtowanej osobowości ludzkiej moż
na traktować jako wynik koniecznej ewolucji przyrody. Według tego
ujęcia człowiek pojawił się w grupie „naczelnych” i poprzez wspólne
prace niektórych odłamów tej grupy powoli — poprzez różne formy
pośrednie — ukształtował się jako człowiek historyczny, dochodząc do
świadomości i samoświadomości. W tym sensie życie w grupie było
pierwotniejsze aniżeli pojawienie się ludzkiej świadomości; co więcej,
ludzka świadomość, doprowadzająca niekiedy człowieka do konfliktu
z grupą, była dziełem wspólnej pracy, wspólnych przeżyć grupy zajmu
jącej się dostarczaniem pokarmu i obroną przed innymi grupami zwie
rząt. W takim sensie grupa była wcześniejsza od człowieka jako świado
mego swych zadań i siebie.
W miarę wzrastania świadomości ludzkiej i coraz bardziej kompli
kujących się warunków życiowych trzeba było wzbogacać środki służące
do utrzymania się grupy. Środki te, ulegając coraz większej, specjalizacji,
przybrały wreszcie formę środków^ produkcji. Grupa ludzi, która pierw
sza w zupełności nimi zawładnęła (a wśród tych środków produkcji pier
wotnie znalazł się drugi człowiek jako niewolnik), stała się pierwszą
klasą. Z tą chwilą na forum historii człowieka pojawiła się walka klas.
Wszędzie jednak konkretny człowiek występował jako członek czy to
grupy ludzkiej, czy też określonej klasy w obrębie tej grupy. Człowiek
jako członek czy to grupy, czy określonej klasy zawsze w jej ramach
kształtował swoją świadomość, nie zaś samoczynnie i niezależnie od śro
dowiska. Z tego też tytułu klasa kształtowała osobowość człowieka, jako
swego członka, oraz bądź dyktowała swoją wolę pozostałym klasom, bądź
a Na temat różnych koncepcji dobra wspólnego pisał J. Kontiziela Filozofia
społeczna. Lublin 1972. Tutaj przedstawiam koncepcję odczytaną, w świetle teorii
bytu, u Tomasza z Akwinu, powtarzając tekst opublikowany w pracy Ja—czl&u>iek
(Lublin 1974 s. 293 nn.), ze względu na przyporządkowanie tego zagadnienia kon
cepcji prawa naturalnego.
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była uciskana przez inne klasy. Dyktat klasy panującej, czyli władającej
środkami produkcji, stawał się prawem.
W takiej koncepcji człowieka i społeczności dobro wspólne jako pod
stawa mocy obowiązywania prawa w ogóle, a przynajmniej w sensie
zasadniczym, nie występuje wyraźnie. Dobro wspólne w myśl tej kon
cepcji oznaczałoby zasadniczo dobro określonej klasy panującej (klasy
władającej środkami produkcji), a nie dobro wszystkich ludzi.
Dlatego przy pojmowaniu człowieka w y ł ą c z n i e jako produktu
natury i społeczności dobro wspólne zasadniczo nie stanowi podstawy
przy uzasadnianiu pojawienia się społeczeństwa i mocy wiążącej prawa.
Oczywiście, jest to referowanie uproszczone dla wyakcentowania odmien
nego podejścia.
2.
Człowieka i społeczeństwo można także traktować inaczej, chociaż
również w kategoriach naturalnych. Człowiek, pomimo że jest tworem
naturalnym, podobnie jak i społeczeństwo, w którym żyje, różni się jed
nak istotnie od całej przyrody przez swój rozum i możność wolnego wy
boru; a więc człowiek jest tutaj pojęty jako o s o b a , która ma swój cel,
swoje — z wyboru pochodzące — środki potrzebne do zrealizowania tego
celu. Człowiek zarazem, jako byt osobowy spotencjalizowany, nie może
sam i bez pomocy drugich osiągnąć zamierzonego i również przez naturę
wyznaczonego celu. Dlatego dla uzyskania każdego celu, tak pośredniego,
jakim jest wydoskonalenie działania poszczególnych władz, jak i ostatecz
nego celu osobistego, tj. nabycia stanu osobowej doskonałości, każdy
człowiek potrzebuje osób drugich i podziału pracy w grupie innych ludzi
— potrzebuje społeczeństwa. Podstawa faktu społeczności tkwi tu we
wnątrz spotencjalizowanej osoby, jak już o tym wspomniano poprzednio.
W takiej koncepcji człowieka i społeczności, znanej jeszcze greckim
myślicielom Platonowi i Arystotelesowi, którą można by nazwać f i n al i s t y c z n ą , pojawia się zagadnienie d o b r a w s p ó l n e g o jako
podstawy powstania społeczności i obowiązywania w niej prawa. W ra
mach tej koncepcji konieczne staje się filozoficzne wyjaśnienie samej
struktury wspólnego dobra, ono bowiem — jako dobro — jest celem
dążności i działania osób ludzkich.

b) Co to jest: dobro wspólne?
Odpowiedź na tak postawione pytanie staje się możliwa przez zanali
zowanie znaczeń dwóch występujących w postawionym pytaniu wyrażeń:
„dobro” i „wspólne”. W trakcie przeprowadzania analiz owych dwóch
znaczeń trzeba będzie mieć na uwadze koncepcję natury ludzkiej, i ludz
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kiej osoby, z którą wiąże się, a właściwie k t ó r e j dobro wspólne jest
przyporządkowane, i której działania jest przedmiotem i celem.
Arystoteles na początku Etyki Nikomachejskiej pisał: „Wszelka sztu
ka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno, działanie jak
i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie
określono dobro jako cel wszelkiego dążenia”.
Koncepcja dobra przyjęta przez Arystotelesa była koncepcją f i n a l i s t y c z n ą , a więc tłumaczącą dobro jako cel zwłaszcza rozumnego
— ale nie tylko — dążenia. W tym miejscu Stagiryta przeciwstawił się
innej koncepcji dobra: e k s t a t y c z n e j , znanej Platonowi, a później
podjętej przez Plotyna, w której dobrem nazwane zostało to, co będąc
w sobie samo doskonałe „rozlewa się” na inne byty, udzielając im przez
to bytowości.
Finalistyczna koncepcja dobra jest bardziej pierwotna i bardziej
ogólna niż koncepcja dobra platońska.
Dobro jako cel wszelkiego dążenia ujawni się wyraźniej, gdy zwró
cimy uwagę na dynamiczny charakter bytu. Naturę każdego bytu pozna
jemy bowiem w kontekście właściwego temu bytowi działania; a działa
nie to staje się z kolei zrozumiałe w świetle współmiernego przedmiotu
— celu. Działanie — akt bytu — to właściwe każdemu bytowi realizo
wanie inklinacji określonego przez naturę sposobu istnienia. Natura bytu
ujawnia się i doskonali poprzez działanie, w którym byt niejako „mani
festuje” swoją bytowość. Dobro — cel działania — to tyle co przedmiot
właściwej naturze danego bytu inklinacji, zwanej także „pożądaniem”
Cel od dobra nie różni się rzeczowo, lecz tylko formalnie — tym, że za
wiera relację do aktualnego pożądania, podczas gdy o dobru mówimy,
że jest „pożądalne”.
A zatem dobro jest bytem, o ile ten byt staje się racją dążenia (resp.
celem pożądania). Aby bowiem zaistniało działanie raczej niż niedziałanie, musi istnieć współmierna racja zaistnienia tego działania, dzięki
której jakiś byt, który przedtem nie istniał, teraz raczej jest, niż nie jest.
Racją tą może ostatecznie być tylko byt-dobro, które przez to samo, że
staje się racją pożądania (jest pożądalne), może stanowić cel działania
bytu. Krótko: byt wzbudza pożądanie dlatego, że jest dobry, i dlatego,
że jest dobry, staje się celem dążenia.
Dobro — pożądalność — bytu staje się czytelne zwłaszcza w przy
padku analizy działania natury rozumnej — człowieka. Jedynie dobro
może stanowić podstawę wyjaśnienia egzystencjalnego faktu ludzkiego
działania zarówno w jego aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym.
Fakt, że człowiek działa w określonym celu, daje się wytłumaczyć jedy
nie przez to, że przedmiot dążenia pojawił się przed człowiekiem jako
g o d n y p o ż ą d a n i a — jako dobro. I tylko dla owego dobra człowiek
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go pożąda — „chce”. Mając na uwadze społeczny aspekt ludzkiego dobra
(resp. natury ludzkiej), dobrem nazwiemy ten przedmiot ludzkiego dzia
łania, który może stać się celem jednostkowym k a ż d e g o o s o b o w e 
g o d ą ż e n i a i w tym sensie być analogicznie wspólnym dla wszyst
kich osób żyjących w społeczeństwie.
Tomasz z Akwinu bacznie zwrócił uwagę: „Działania są zawsze jednostkowo-szczególowe, ale takie właśnie działanie można odnieść do dobra
wspólnego, które jest wspólne, ale nie w ten sposób, jak wspólny jest
gatunek lub rodzaj, lecz jak jest wspólną przyczyna celowa, i dlatego
dobrem wspólnym można nazwać wspólny cel” *®.
Tekst Tomasza słusznie wskazuje na jedyną racjonalną możliwość
pojmowania dobra wspólnego jako podstawy wytłumaczenia ludzkiego
działania w ogólności, jak i prawa w szczególności, ściśle mówiąc — ludz
kiego działania, o ile ono jest kierowane prawem.
Sprawa ta, oczywiście, podlega jeszcze dalszemu wyjaśnieniu, które
się wiąże już z analizą samego faktu prawa. Fakt jednak prawa suponuje
samo wyzwolenie się ludzkiej działalności, czyli „fakt egzystencjalny”
ludzkiego działania. Ludzkie zaś działanie (jego fakt egzystencjalny) tłu
maczy się jedynie dobrem, i to zarówno ze względów czysto przedmio
towych, jak i podmiotowych.
Mając na uwadze względy czysto przedmiotowe, dobro, jako realnie
utożsamiające się z bytem (dobro jako byt), może być — w swej treści
przedmiotowej, ściślej: bytowej — ukonstytuowane przez ten sam „ele
ment” czy „moment”, który konstytuuje byt. Jak zaś wiadomo — wed
ług gdzie indziej uzasadnionej koncepcji filozofii — elementem -konsty
tuującym bytowość jest właśnie akt i s t n i e n i a współmierny do
konkretnej, jednostkowej natury. Istnienie zaś pojmuje się jako najdo
skonalszy moment bytowy, gdyż to właśnie istnienie jest ostatecznym
aktem wszystkiego, co nazywa się realnym bytem. Żadna bowiem dosko
nałość nie byłaby realną, rzeczywistą doskonałością, gdyby naprawdę
nie istniała. Do aktu istnienia nie można dodać niczego doskonalszego.
Istnienie bytu pojmuje się tu jako to, co ostatecznie aktualizuje te
wszystkie potencjalności bytu, które danej naturze bytowej są należne.
W wypadku np. człowieka mamy tu na myśli nie tylko samo „nagie”,
a przez to nierzeczywiste „istnienie ludzkiej natury”, ale takie jej istnie
nie, czyli takie realne b y c i e człowiekiem, które mobilizuje wszystkie
warunki konkretnej i realnej osoby człowieka, o ile ten staje się bytowo
doskonałym, tj. rozwija się w aspekcie biologicznym i racjonalnym. Jeśli
28
„Operationes quidem sunt in particularäibus: sed illa particularia referri
possunt ad bomun commune, non quidem communitate generis vefl speciei, sed
communitate causae finalis, secundum quod bonum commune dicitur finis commu
nis” (Summa th. I-II q. 90 a. 2 ad 2).
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pojmiemy bytowość ^ako konkretną, „wykształconą” i realnie istniejącą,
to z takim właśnie realnym bytem utożsamia się dobro.
W systemach filozoficznych, według których nie akt istnienia decy
duje o bytowości, lecz rozmaicie rozumiana „forma” (np. w arystotelizmie, platonizmie, augustynizmie, skotyzmie), zwykło się czynić rozróż
nienie pomiędzy bytowością nam daną (bez doskonalących ją dodatków,
a więc bytowością ukonstytuowaną przez niezdeterminowaną — „czy
stą” — formę) a bytowością doskonałą, ubogaconą dodatkowymi formami
bytowymi, takimi np. jak dla człowieka „być mądrym”, „być doskona
łym” itd. I wówczas czyniono słuszne rozróżnienie, że bytowość najpro
stsza, jeszcze nie zdeterminowana, nie jest dobrem w znaczeniu właś
ciwym — „ens simpliciter est bonum per accidens”, a natomiast byto
wość ubogacona, bytowość rozwinięta, udoskonalona jest dopiero właści
wym dobrem — „ens secundum quid — est bonum simpliciter”.
Dobro było zawsze pojmowane jako bytowość „rozwinięta”, bytowość
analogicznie doskonała, która — jak to się szczególnie uwidacznia w
ludzkim akcie woli — powoduje (jest racją) pożądanie siebie, a przez to,
że jest racją pożądania, staje się podstawą tłumaczenia samego faktu
działania bytu, zwłaszcza ludzkiego. Dla osiągnięcia bowiem dobra (on
tycznej doskonałości) człowiek ustanowił nauki i wszelkie inne zajęcia,
które dostarczają mu nowych bytów — dóbr, mogących go dopełnić,
udoskonalić. Przez analogię — i to nie metaforyczną, ale właściwą, opar
tą na metafizycznej strukturze bytu działającego — w systemie perypatetyckim zrozumiano, że koncepcja dobra stoi u podstaw uzasadnienia
wszelkiego działania, zwłaszcza ludzkiego.
Dobrem dla człowieka jest coraz pełniejsza aktualizacja potencjalności
jego natury, w każdym indywidualnym wypadku inna — analogiczna.
Człowiek dąży do „pomnażania” swego sposobu istnienia, do ubogacenia
siebie. Do działania w kierunku osobowego dobra, czyli do realizacji
swego „statusu bytowego”, skłaniają człowieka naturalne inklinacje ist
niejące wewnątrz jego rozumnej istoty. Z racji swej rozumności człowiek
może — ma prawo — osobiście je poznać i zaakceptować oraz dokonać
wolnego wyboru środków, mających służyć do ich realizacji. Istnienie
tych inklinacji w każdym indywiduum natury rozumnej, wraz z istnie
niem podmiotu — osoby, znajduje swe ostateczne uzasadnienie w Dobru
absolutnym, na które każdy byt, w sposób szczególny zaś, bo świadomy
i wolny, byt ludzki jest zorientowany.
Coraz pełniejsze (na miarę naturalnych potencjalności jednostki) rea
lizowanie swych bytowych aspiracji w zakresie poznania, miłowania
i wolnej autodeterminacji jest tą „siłą atrakcyjną”, tym dobrem, które
jest racją bytu działania każdej ludzkiej osoby i w tym sensie — tj.
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w s e n s i e a n a l o g i c z n e j t o ż s a m o ś c i c e l u — stanowi dobro
wspólne.
Również z punktu widzenia osobowo-podmiotowego dobro pojawia
się jako uzasadnienie ludzkich czynności. Byt bowiem ludzki, będąc przy
godnym, jest przez to samo ograniczony; a będąc spotencjalizowany, nie
posiada w sobie aktualnie tych doskonałości, które mu są potrzebne dla
pełnego wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju. I właśnie wizja, a także
nieustanne przeżywanie swojej przygodności, będąc subiektywnym wy
razem spotencjalizowania, jest zarazem konkretnie odczutym przeżyciem
swej niepełności bytowej. Bytowa niepełność i ograniczenie powoduje
głód dobra upragnionego i nie posiadanego, a równocześnie ujrzanego
jako dobro w jakiś sposób człowiekowi należne. Zatem przeżycie „braku”
dobra powoduje działanie, mające na celu uzupełnienie owego braku
przez dostarczenie; odpowiedniego dobra, przez co dokonuje się w danym
aspekcie dopełnienie ludzkiej bytowości.
I tylko dobro może stać się w s p ó l n ą w ł a s n o ś c i ą wszystkich
ludzi. Charakter zaś tego dobra wyznacza ludzka osobowość. Gdy mówi
my bowiem o d o b r u w s p ó l n y m , to przez to mówimy zarazem
0 takim dobru, które dotyczy ludzi jako bytów spotencjalizowanych, po
siadających prawo do osobowego rozwoju. W takim zaś stanie rzeczy
dobro wspólne jest osiągalne za pomocą aktów ludzkich, jako aktów oso
bowych; a te przede wszystkim sprowadzają się do aktów intelektu i wol
nej woli.
Na linii zatem aktualizowania intelektu i wolnej woli leży zasadniczo
dobro, które może stać się dobrem wspólnym wszystkich ludzi. Jest to
dobro osobowe we właściwym sensie; wyraża się ono poprzez najroz
maitsze aktualizacje, odpowiednio do skłonności i dyspozycji naszej na
tury oraz potrzeb osób drugich, aktualnych warunków itp. czynników,
determinujących konkretnie każde ludzkie działanie.
Intelekt i wolna wola, a właściwie człowiek poprzez działanie inte
lektu i woli może aktualizować się w drodze systematycznych aktów
1 ćwiczeń, dochodząc do usprawnień w różnych dziedzinach; a przez to
i sama ludzka osobowość ubogaca się o nabyte usprawnienia. Na tej Unii
znajduje się nauka z jej ogromnym wachlarzem specjalizacji, które już
są i które jeszcze powstaną, jak i sztuka, jak wreszcie ubogacenie się mo
ralne' ii religijne. I jedynie w tym porządku dobra czysto osobowego,
osiąganego intelektem i wolą, nie może być mowy o sprzeczności pomię
dzy dobrem całej społeczności i poszczególnych osób jako jej członków.
Więcej: jedynie w takiej koncepcji dobra wspólnego, które jest wspól
nym celem działania osobowego każdego człowieka, można postawić za
sadę, że wzrost dobra poszczególnej osoby jest zarazem wzrostem dobra
wspólnego całego społeczeństwa. Bogacenie się bowiem osobowe nie może
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odbywać się niczyim kosztem, a duży wszystkim. I dlatego celem spo
łeczności jest umożliwienie jak najpełniejszej realizacji dobra wspólne
go, czyli stworzenie warunków dla aktualizacji osobowej w stopniu nie
ograniczonym.
Rzecz jasna, sama aktualizacja dobra osobowego, które jest zarazem
dobrem wspólnym, domaga się w normalnym biegu rzeczy środków ma
terialnych, takich jak pożywienie dla kontynuowania życia biologicznego,
które warunkuje zarazem życie psychiczne; mieszkanie;'- usprawnienia
techniczne, potrzebne do tego, by życie ludzkie, które mierzy się również
energią materialną i jej zużyciem, mogło być łatwiejzse oraz mogło stwo
rzyć warunki dla rozwoju dóbr specyficznie osobowych. W tym miejscu
mogą, przy rozdziale środków materialnych służących do realizowania
„dobra wspólnego”, zachodzić konflikty pomiędzy jednostką a całym
społeczeństwem. Już Tomasz zwrócił uwagę, że „nemo potest superabundari, nisi alter deficiat”. Może bowiem zaistnieć, i bardzo często .tak się
dzieje w praktyce, jakiś proporcjonalnie nierówny podział dóbr ma
terialnych i dlatego jest zadaniem (celem) władz społecznych nie tylko
proporcjonalnie, czyli sprawiedliwie, obdzielić dobrem wszystkich ludzi,
ale zarazem w ten sposób zorganizować pracę, aby w jej efekcie przyspożyć środków materialnych dla umożliwienia realizacji istotnego dobra
osobowego i zarazem dobra wsipólnego. Wszystkie jednak dobra ma
terialne, wzięte oddzielnie jak i łącznie, nie mogą być uznane za „dobro
wspólne” we właściwym sensie i przez to samo pojęte jako racja istnie
nia porządku społecznego (resp. prawa). Dobra materialne zawsze pozo
staną tylko środkiem —>. ważnym, niekiedy nieodzownym, ale zawsze
tylko środkiem do właściwego celu.
Jeśli bowiem poszczególne dobro materialne nie posiada w sobie
„racji” dobra ostatecznego, czyli takiego, które samo z siebie pociąga,
jako właściwy, a tym bardziej ostateczny kres pożądania i działania, to
i suma dóbr materialnych tej „racji” nie nabywa przez samo ilościowe
dodawanie. Z niebytu bowiem nie powstaje byt i niebyt sam z siebie
nie przechodzi w byt.
W porządku dóbr materialnych można zauważyć pewną hierarchię: są
dobra wyższego i niższego rzędu, bardziej i mniej wartościowe. Niewąt
pliwie wegetatywne życie ludzkie jest bardziej wartościowe od wege
tatywnego życia zwierząt czy roślin, z tej racji, że jest „wtopione” w
osobowe życie człowieka, podporządkowane dobru osobowemu, że nie
jest dobrem p o z a jednością ludzkiej osoby. Dobra przydatne dla pod
trzymania osobowego życia mają dla człowieka większą wartość aniżeli
dobra przydatne dla wygodniejszego usytuowania się itd.
Jeśli więc w drodze analizy ludzkiego działania i jego celów dostrze-
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gamy, że liczne dobra są pożądalne nie ze względu na nie same, ale ze
względu na dobra wyższe (w pierwszym rzędzie na dobro samego czło
wieka pożądającego), to można także stwierdzić, że w porządku natury,
tak jak istnieje hierarchia bytów — są „słabsze” i „mocniejsze” bytowości oraz wszystko uzasadniająca bytowość Absolutu — tak też istnieje
hierarchia dobra, skoro dobro i byt są realnie tym samym.
Najwyższe obiektywne dobro jest więc zarazem najwyższym bytem
— Absolutem, którego religia nazywa Bogiem. Dobro może być „osiąg
nięte” jedynie poprzez akty bytowości najwyższego rzędu, jakimi sa akty
osobowe — akty intelektu i wolnej woli. Jedynie też Dobro Najwyższe
może być obiektywnym Dobrem Wspólnym każdej osoby i całego społe
czeństwa, a umożliwienie osiągnięcia tego właśnie Dobra jest „racją bytu”
społeczeństwa, a tym samym prawa, które w społeczeństwie tym obo
wiązuje. Żadna społeczność nie może występować przeciwko własnej
„racji bytu” i wydawać takich praw, które by bądź utrudniały, bądź
w jakikolwiek sposób starały się uniemożliwić osiągnięcie „dobra wspól
nego” albo warunkowały osiągnięcie tego dobra za pomocą norm-nakazów, z natury swej niekoniecznie związanych z „dobrem wspólnym”.
Wszelkie takie normy czy rozporządzenia mogą być uznane jedynie za
pseudoprawa, które w żaden sposób nie mogą osoby ludzkiej, przypo
rządkowanej osiągnięciu dobra wspólnego, „wiązać od wewnątrz” w su
mieniu. Oczywiście nie znaczy to, by zawsze łatwo było dostrzec i okreś
lić, czy i o ile konkretne prawa, wydane przez jakąś społeczność, unie
możliwiają osiągnięcie dobra wspólnego lub to osiągnięcie ograniczają
i warunkują od spełnienia innych praw, niekoniecznie związanych
z osiągnięciem „dobra wspólnego”.
Akty ludzkie leżące na linii dobra wspólnego, czyli akty osobowe po
znania i miłości, mogą wzrastać w człowieku nieskończenie i ich wzrost
nikogo nie tylko nie krzywdzi, ale przeciwnie, ubogaca społeczeństwo,
przyczyniając się do pełniejszego związania społeczności z „dobrem
wspólnym”. Inne natomiast ludzkie akty nie zmierzające do celu bez
pośrednio, ale mające za przedmiot dobra materialne — a więc dobra
ciała, dobra zewnętrzne, w sferze materii ożywionej i nieożywionej —
muszą być poddane kontroli społecznej i regulowane przez ustawy i roz
porządzenia, aby k a ż d e j l u d z k i e j o s o b i e p r o p o r c j o n a l 
n i e u m o ż l i w i ć spełnienie jej zasadniczego „prawa”, jakim jest
realna możliwość pozytywnego przyporządkowania się do „dobra wspól
nego” przez rozwój swych potencjalności osobowych.
Przytoczony wyżej tekst Tomasza i jego interpretacja ukazują niewystarczalność i, w tym sensie, mylność innych sposobów pojmowania
dobra wspólnego, które ukształtowały się w odmiennych teoretycznych
kontekstach, pomimo że były próby ich transplantacji do systemu To-

186

CZŁOWIEK — DRAMAT NATURY I OSOBY

masza. Chodzi tu np. o teorię przyporządkowania ludzi do dobra na
sposób jednostek do gatunku lub rodzaju czy — poszerzając rozumowa
nie Tomasza — przyporządkowania komponentów do zbioru.
W myśl takich teorii wspólne dobro nie jest dobrem osobowym ludz
kiej-jednostki, a ona sama nie może osiągnąć „dobra wspólnego”; „dobro
wspólne” może się zrealizować jedynie wspólnym wysiłkiem wszyst
kich jednostek razem, tak jak np. samo drzewo nie stanowi jeszcze lasu
i sama jednostka ludzka nie stanowi ludzkiego pełnego gatunku.
Dlaczego tego rodzaju teorie, upatrujące w „dobru wspólnym” ponadludzkie i ponadosobowe dobro, którego poszczególny człowiek-osoba
spełnić nie może, są nie do przyjęcia? Otóż teorie te negują istotną cechę
osobowości — „całość”, czyli „zupełność”. W myśl takich założeń wyż
szą formą bytowania jednostki ludzkiej byłaby forma bytowania zespo
łu, kolektywu lub jakiejś superludzkiej formacji. Tymczasem nie ma
już form bytowania samoistnych bardziej „zupełnych” niż osoba ludzka.
Społeczność jest tylko tworem relacyjnym (mimo swej konieczności)
i nie może zająć miejsca ludzkiej osoby. Jeśli nad człowiekiem-osobą
stawia się jakąś wyższą całość, której człowiek jest bez reszty przypo
rządkowany, i ta wyższa całość przedstawia dopiero pełnowartościową
pełnię bytu, to jest ona „całością”, która z jednej strony jest władna
„całkowicie”, totalnie uszczęśliwić człowieka, wypełnić wszystkie ludzkie
aspiracje, ponieważ posiada „wiedzę” tego, czego człowiekowi brakuje —
to taka personifikacja tworu społecznego jest właśnie „totalizmem”,
przekreślającym naturę ludzkiej osobowości w jej podstawowych upraw
nieniach. Koncepcje tego typu, jak jeszcze będzie o tym mowa, nie
uwzględniając istotnego charakteru spotencjalizowanej, ludzkiej natury,
przekreślają finalistycznie rozumiane „dobro wspólne”.
Natomiast dobro wspólne pojęte finalistycznie pojawia się przed
człowiekiem-osobą jako jego „własnć”, osobowe dobro, ujmowalne przez
rozum, stąd każda osoba ludzka może i powinna je zrozumieć, a rozumie
jąc — zarazem doń przylgnąć. Związanie ludzkiej osoby przez to dobro
jest „związaniem od wewnątrz”, a nie „od zewnątrz” przez nakaz bezrozumny, bo nie przyjęty w sposób świadomy i wolny przez człowieka-osobę, działającego poprzez akty osobowe. Nakaz narzucony tylko „od
zewnątrz”, nie rozumiany ani ukochany „od wewnątrz”, jest przemocą
moralną, która ze swej natury jest czymś niemoralnym. Dla zrozumie
nia dobra wspólnego trzeba więc d o j r z e ć jego istotny charakter, a
rolą społeczności jest takie wychowanie człowieka do rozumnej wolności,
by mógł on sam „od wewnątrz” dojrzeć i dobrowolnie ukochać „dobro
wspólne” i siebie jako jego uczestnika. Inna droga związania człowieka
jakimkolwiek prawem ze społecznością jest drogą przekreślającą ludzką
naturę jako wolną, spotencjalizowaną osobowość.
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c) Niektóre interpretacje realizowania się dobra wspólnego

Indywidualistyczny
liberalizm
jako doktryna filozoficzno-społeczna ma swe korzenie w twórczości i sformułowaniach J. J.
Rousseau. Wywodzi się ona ze swoistej interpretacji powiedzenia, że
„każdy człowiek rodzi się wolny”. Otóż w myśl interpretacji związanej
z twórczością Rousseau powiedzenie to znaczy tyle, że każdy człowiek
cieszy się stanem wolności, którą już od urodzenia posiada. Nie chodzi
tu wcale o to, że człowiek ma wolną wolę, której może potem tak lub
inaczej użyć, ale chodzi o to, że sposób ludżkiego istnienia jest taki,
że jest ono niezależne, i owa niezależność jest człowiekowi wrodzona.
Na mocy tej niezależności człowiek nie może ulegać nikomu i jest po
słuszny tylko sobie i własnym nakazom. Naturalnie, mając taki spo
sób istnienia, człowiek chce żyć dobrze i wygodnie i dlatego organizuje
się w społeczeństwo. Pisze więc Rousseau w Contral social: „Trzeba
znaleźć taką formę zjednoczenia, w której każdy jednocząc się ze wszyst
kimi nie podlega jednak nikomu i jest posłuszny tylko sobie samemu i
pozostaje wolny nadal, tak jak poprzednio” 29. Dlatego właśnie przyjęto
mit o woli powszechnej zgody, w myśl której każdy do pewnego stopnia
rezygnuje ze swych suwerennych praw i zrzesza się w związku społecz
nym kierowanym przez PRAWO, które nie jest produktem rozumu, ale
rezultatem woli LICZBY jednostek ludzkich i dlatego występująca w
imię LICZBY ludzi władza może drugiemu człowiekowi rozkazywać.
Naturalnie z takiej koncepcji władzy, która nie jest zasadniczo dzie
łem rozumnej natury, ale wyłącznie odpowiedniej liczby ludzi i ślepej
najczęściej woli, wywodzi się potem władza totalitarna, która wyrosła
z woli liczby, ale całkowicie doprowadziła do zaprzeczenia wolności.
W koncepcji społeczeństwa gromadzącego się dobrowolnie, gdzie każ
dy człowiek jest suwerenem, zachodzi właściwie negacja władzy, która
przecież jest elementem formalnym społeczności. Władza w tym przy
padku jest zasadniczo dziełem rozumu i rozumnej natury, dla której
rozwoju niezbędne są społeczne zrzeszenia, by przez nie móc pełniej się
rozwinąć w aspektach personalnych, za cenę wprowadzenia sprawiedli
wości społecznej i rozdzielczej.
Gdyby indywidualistyczny liberalizm stał u podstaw społecznego zwią
zania człowieka, to siłą rzeczy nie miałoby miejsca realizowanie żad
nego „dobra wspólnego”, a więc dobra, które jest zarazem dobrem jed
nostki i całego społeczeństwa, i w realizowaniu którego nie zachodzą
sprzeczności pomiędzy jednostką, ściślej, osobą ludzką, a całym społe
czeństwem. Wówczas istniałoby tylko dobro jednostki bez dobra wspól29

16 — cyt. za: P e r e t i a t k o w i c z , jw. s. 133.
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nego i taki stan rzeczy mógłby się skończyć jedynie anarchią, czyli
ostatecznym unicestwieniem bytu społecznego i wszelkiego prawa, a przez
to samo stosunki międzyludzkie przypominałyby opisany przez Darwina
stan walki o byt, gdzie tylko jednostki biologicznie silniejsze, moralnie
bez skrupułów unosiłyby się ponad powierzchnię życia. Anarchia spo
łeczna byłaby jednym konsekwentnym wyjściem z tak pojętego libe
ralizmu.
Istnieje jeszcze możliwość drugiego wyjścia z tak pojętej doktryny
— mianowicie „faszyzm”, który faktycznie był ostatecznym etapem
procesu rozwojowego tak pojętego indywidualistycznego liberalizmu.
Proudhon przewidział i wskazał ten proces rozwojowy. Masa bowiem
ludzka zarazem jest (w tej hipotezie) podmiotem suwerennej władzy i
zarazem nim nie jest, bo spełnia swe rządy poprzez delegatów, którzy
występują w imieniu masy. Tacy delegaci ścierają się we wzajemnej
walce i osłabiają rządy; wobec tego z kompletnej niemocy zwalczają
cych się stronnictw i delegatów rodzi się potrzeba silnych rządów dyk
tatorskich jednostki lub grupy kierującej całkowicie i totalitarnie rzą
dzoną przez siebie społecznością. I w takim sensie demokracja indywidualistyczno-liberalistyczna rzeczywiście — jak o tym świadczy historia
— wyradzała się w rządy albo jednej partii totalnie rozwiązującej wszel
kie trudności, albo jednej rasy, albo jednego narodu, albo jednego
„opatrznościowego” człowieka — wodza
Oczywiście, nie jest to jedyne źródło tak pojętego ustroju, gdyż
istniał on już w starożytności w postaci tyrańskich rządów, a ma swe
źródło w czysto intelektualistycznych koncepcjach filozoficznych (Pla
ton, Hegel, Nietzsche), nie liczących się z naturą ludzką taką, jaką ona
jest, lecz opartą na apriorycznych zasadach, które głosiły systemowe
i wyimaginowane szczęście wszystkich, nie pytając „uszczęśliwianych”
o zgodę na fakt ich totalnego uszczęśliwiania. W myśl tych zasad czło
wiek taki, jaki jest — jest zły, i dlatego należy go przetworzyć zgodnie
z aprioryczną koncepcją systemu.
Można wymienić za Messnerem30, następujące charakterystyczne
cechy tak ujętego ustroju:
1. Autorytet władzy naczelnej jest bezwzględny i cele władzy są
zarazem celem wszystkich organizacji podporządkowanych ustrojo
wi naczelnemu, tak że nie może być mowy o sprzeczności lub nie
zależności celu grupy i ustroju.
2. Nie istnieją grupy zrzeszone nie spełniające woli ustroju naczel
nego.
3. Nie ma żadnego prawa przeciw ustrojowi naczelnemu, dlatego też
30

Jw. s. 729 n.
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jednostka nie może wystąpić na drogę sądową przeciw ustrojowi
naczelnemu.
4. Ustrój naczelny posiada tylko jedną oficjalną opinię publiczną lub
też ewentualną „partię”.
5. Źródło władzy idzie „iz góry w dół” i w tym też kierunku idą na
kazy i rozstrzygnięcia.
6. Albo nie ma przedstawiciela ludu, albo jest on organem dekora
cyjnym władzy oraz spełnia tylko rolę propagandową.
7. Ustrój totalitarny jest zasadniczo ustrojem przymusu, gdzie jed
nostka może 'być całkowicie zdeptana przez zewnętrzny przymus.
8. W ustroju totalitarnym nie istnieją organa kontroli władzy.
9. W ustrojach tych nie ma wolności myślenia i słowa.
10. Nie ma też możności zorganizowania legalnej opozycji.
11. Prawa człowieka w ustrojach tyoh nie są w ogóle respektowane.
12. W zasadzie totalitarny ustrój jest jedynym, prawdziwym posiada
czem dóbr.
Streszczając te wszystkie cechy — można określić taki ustrój jako
ten, w którym ludzka osoba nie jest celem, lecz jedynie środkiem rea
lizującym cele ustroju i ma ona wartość tylko jako środek.
Gdybyśmy chcieli ustalić stosunek człowieka do społeczeństwa w
świetle obu zaanonsowanych kierunków, to według indywidualizmu
liberalistycznego człowiek nie jest istotnie i ze swej natury przyporząd
kowany do społeczeństwa, ale tyllko w niektórych aspektach drugorzęd
nych. Właściwą rolą państwa i jego obowiązkiem jest zabezpieczenie
obywatela od ingerencji władzy. W dziedzinie gospodarczej pogląd ten
wyraził się w haśle: „laissez aller, laissez faire”. Doprowadziło to do
pozbawienia słabszydh obywateli i grup czy klas społecznych opieki
państwa. Zwłaszcza w XIX wieku doprowadziło to do typowego rozdzia
łu klasowego na kapitał i proletariat, co pociągnęło za sobą: pracę kobiet,
dzieci, pozbawienie wykształcenia ludzi niezamożnych, nędzę itd. Taki
stan rzeczy - wzbudził zupełnie naturalną reakcję w postaci socjalizmu.
Zbyt daleko posunięty sprzeciw wobec indywidualistycznego libera
lizmu, zwłaszcza gospodarczego, doprowadzał siłą rzeczy do totalizmu,
w myśl którego przyporządkowanie człowieka państwu (społeczności)
jest totalne, a więc całkowite we wszystkich aspektach. Człowiek staje
się tylko funkcją państwa czy społeczeństwa. Państwo (lub społeczeń
stwo) w takim wypadku sprawuje (lub usiłuje sprawować) całkowitą
kontrolę nad myślami człowieka, jego twórczością techniczną i artystycz
ną, państwo ustala człowiekowi i cele, i środki realizacji tego celu, tak
że człowiek w rezultacie zostaje pozbawiony możliwości realizowania
swoich osobistych celów, a tym samym środków, które mogłyby mu
zapewnić jakąkolwiek niezależność wobec społeczeństwa. Człowiek oraz
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jego inicjatywa twórcza znajdują uzasadnienie o tyle; o ile realizują
cele państwa, a człowiek próbujący obronić swoje własne, niekonformistyczne cele zostaje uznany za wroga społeczeństwa i zniszczony prze
zeń. Społeczności totalne w rezultacie przywracają niewolnictwo spo
łeczne tak państwowe, jak i w organizmach pozapaństwowych.
Stosunek pomiędzy osobą ludzką, która ma swoje osobowe cele, a
państwem (społeczeństwem) nie może się więc układać według wzorów
krańcowych, przedstawionych powyżej, toteż w społeczeństwach rozwija
jących się normalnie stosunki osoba—państwo kształtują się na ogół
według norm racjonalnych. Relacje te sprowadzają się zazwyczaj do
opiekuńczej roli państwa w stosunku do podrzędnych grup społecznych
lub osób w myśl zasady pomocniczości, to znaczy nieeliminowania tych
form życia, które zdolna jest rozwinąć bądź sama osoba indywidualnie,
bądź naturalne zrzeszenie pracy. Państwo natomiast ogranicza się do
opiekuństwa nad dobrami materialnymi jednostki i naturalnych zrze
szeń, do opieki nad życiem oraz nad dobrami kulturalno-moralnymi.
Oczywiście, sama opieka społeczeństwa naczelnego może przybierać róż
ne formy: od opieki raczej biernej do wyraźnie czynnej, ingerującej w
różne dziedziny życia.
Racjonalny model układania się stosunków osoba ludzka—społeczeń
stwo jest przedstawiony w teorii p e r s o n a l i z m u 3 1 , w myśl której
człowiek jest przyporządkowany sp>ołeczności (państwu czy innemu spo
łeczeństwu, zwłaszcza naczelnemu), ale nie we wszystkich swych aspek
tach, gdyż w dziedzinie dóbr czysto osobowych pozostaje wolny i nie
on służy społeczeństwu, ale społeczeństwo jest przyporządkowane ludz
kiej osobie. Natomiast w dziedzinie dóbr, które nie są przedmiotami
aktów czysto osobowych — czyli wyłącznie aktów intelektu i woli —
ale które powodują także inne akty natury ludzkiej, istotnie związane
z dobrami zewnętrznymi, człowiek jest przyporządkowany społeczności
i państwu.
Ten sam zatem człowiek jest przyporządkowany i podporządkowany
zarazem państwu-społeczeństwu i, odwrotnie, poństwo-społeczeństwo
jest przyporządkowane i podporządkowane człowiekowi, ale w różnych
aspektach. Skoro godność ludzkiej osoby jest najwyższym dobrem, spo
tykanym tutaj na ziemi, człowiek w swej osobowości i aktach czysto
osobowych jest niezależny i wolny i sam tylko, bez żadnych nakazów
(nakazy mogą być jedynie dyrektywami, które o tyle staną się obo
wiązujące, o ile sam człowiek w swym sumieniu uzna się wobec nich
za związanego, ze względu na koniecznościowy układ bytu — co jednak
11
Zagadnienie personalizmu, obecnie szeroko przez różnych myślicieli anali
zowane, zostało zasadniczo sformułowane w licznych pracach J. Maritaina.
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musi być osobiście dostrzeżone przez człowieka) może i powinien rozwijać się w swym życiu osobowym. Tam jednak wszędzie, gdzie wchodzą
w grę dobra materialne, nawet gdy dobrem materialnym jest w wyjąt
kowym wypadku sam człowiek w aspekcie swego życia czy dobra swego
ciała, a tym bardziej dobra materialnego zewnętrznego, do którego uży
wania i posiadania ma również prawo {ewentualnie może mieć prawo)
człowiek drugi, wszędzie tam jednostka ludzka jest przyporządkowana
i podporządkowana społeczności. W aspekcie tych dóbr społeczeństwo
ma władzę i niejako góruje nad człowiekiem, który niekiedy w kon
kretnym przypadku musi utracić prawo do niekontrolowanego używania
dóbr materialnych.
Faktem jest, że bezkonfliktowe ustalenie relacji człowiek—społeczeń
stwo bywa w praktyce niezmiernie trudne. Zazwyczaj relacje te w po
staci negatywnej zostają ustalone w ustawie naczelnej, czyli w konsty
tucji państwa. Obecnie dodatkowej pomocy w dziedzinie prawodawstwa
państwowego udzielają państwom lub organizacjom społecznym organi
zacje międzynarodowe, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych albo
encykliki papieskie, akcentujące czy nawet ustalające nigdy nie prze
dawnione prawa człowieka jako osoby.
Personalizm jest tylko teorią filozoficzną, wskazującą na zasadnicze
i ogólne podstawy afirmowania praw osobowych i praw państwowych,
ale nie może stać się teorią społeczną determinującą w sposób, konkretny
organizację danego społeczeństwa, albowiem ustalenia dotyczące relacji
pomiędzy osobą a społecznością dokonują się w ramach określonej sy
tuacji kulturowej, są w poważnym stopniu wyznaczone warunkami, w
których rożwija się całe społeczeństwo, słowem: stanowią kategorię hi
storyczną.
W każdym razie, w myśl ogólnych rozgraniczeń, wprowadzonych
przez filozoficzną teorię personalizmu, nie można apriorycznie zmieniać
natury ludzkiej albo uznawać dążenia człowieka wypływające z jego
natury za zasadniczo błędne, ale jedynie należy, analizując skłonności
naturalne rozumnej natury ludzkiej, za zgodą samych ludzi — jako
zainteresowanych — ustalać konkretnie, w jaki sposób trzeba uformo
wać strukturę społeczeństwa, tak by dobro wspólne było rzeczywiście
realizowane.
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Rozdział IV

TEORIA PRAWA NATURALNEGO

1. ISTNIENIE PRAWA NATURALNEGO

a) Przekonanie pospolite
Przekonanie o istnieniu prawa naturalnego zawsze było mocno za
korzenione w ludzkiej świadomości, o czym świadczą zarówno histo
ryczne teorie filozoficzne, i to najwcześniejsze, jak i rozmaite wzmianki
o ludzkich przeżyciach konfliktowych przedstawionych w literaturze
pięknej, zwłaszcza w dramacie (klasyczny przykład Antygony), jak też
przeżycia każdego człowieka, starającego się oprzeć swe decyzje na
obiektywnym porządku rzecz^, odczytanym przez własny rozum, uzna
jący, że ten porządek bytowy jest dobry.
Nasze osobiste przekonanie, jak również korespondujące z nim świa
dectwa zawarte w literaturze pięknej są wyrazem ludzkiego zdroworoz
sądkowego patrzenia na świat, które w normalnym biegu życia wystar
cza jako uzasadnienie podejmowanych na co dzień decyzji. I w świetle,
„zdroworozsądkowego” przekonania ludzkość posiada „naturalne” źródła
moralności i „naturalne” kryteria oceny właśnie ludzkiego postępowa
nia, zarówno indywidualnego, jak i społecznego (chociaż każdy „indywi
dualny” czyn jest zarazem i „społeczny”, jako że dziedzina moralności
dotyczy człowieka takiego, jakim on jest —- a więc człowieka społecz
nego).
Owe źródła naturalne sprowadzają się do struktury i funkcjonowania
samego człowieka, obecnego w świecie, w tym świecie „zanurzonego” i
w swoim działaniu uprzedmiotowanego przez byt, który stając się przed
miotem i celem działania — staje się przez to samo dobrem. Zatem
c z ł o w i e k w o b e c d o b r a — oto problematyka odczytania i uza
sadnienia prawa naturalnego.
Jak wiadomo, jednym z najważniejszych pojęć w nauce jest poję-
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cie „natury” — PHYSIS, odkryte przez Greków. Znajomość koncepcji
„natury” leży też u podstaw rozumienia „prawa naturalnego”. Oczy
wiście, odkrycie „natury” w filozofii mogło dokonać się tylko na tle
racjonalnej (kierującej si^ niesprzecznością mniej lub bardziej zreflek
towaną) myśli. Dlatego np. w Bilblii Starego Testamentu, która powstała
w kontekście kultury nie znającej zasady niesprzeczności, na próżno by
szukać koncepcji natury i prawa naturalnego.
U Greków odkrycie „natury” poprzedził stan posługiwania się po
jęciami innymi, zbliżonymi, jak to chyba trafnie ujmuje Strauss *. Przed
odkryciem natury charakterystyczne zachowanie się jakiejś rzeczy okreś
lono słowem „zwyczaj” lub „sposób”. I w tym sensie „zwyczaj”, według
którego żyje człowiek, byłby sprawą fundamentalną. Wprawdzie nie
wszyscy członkowie ludzkiej grupy pozostają przy jednym sposobie —
zwyczaju, ale przeważnie powracają do niego, jeśli przypomni się im
o tym w odpowiedniej formie. Fundamentalny bowiem sposób miałby
być „słuszny”, gdyż jest starożytny: „Vetustas pro lege semper habetur”.
Ale nie wszystko, co dawne, jest słuszne. „Nasz” sposób jest dobry,
bo jest właśnie i „nasz”, i „stary”, tj. odziedziczony po przodkach
(elementy pierwotne — jak w filozofii „elementy pierwsze”). Ale nie
można utożsamiać tego, co odziedziczone, co stare, co „nasze”, z tym,
co słuszne, i trzeba było zakwestionować autorytet. Dlatego już Platon
w Państwie i Prawach — posługując się formą dialogu — wskazał na
konieczność zakwestionowania autorytetu dla odkrycia idei prawa na
turalnego. Jeśli bowiem nie zawsze jest prawdą, 00 zostało nam prze
kazane przez starszych i od nas „lepszych”, to my sami musimy na
własną odpowiedzialność szukać kryterium dobra. Ludzie bowiem mu
sieli odróżniać pogłoskę — to, co im inni powiedzieli — od tego, co
zobaczyli na „własne oczy”, czyli: co zrozumieli w samej rzeczy —
naturze.
Z chwilą odkrycia i zrozumienia natury od razu można ją było od
różnić od zwyczaju czy charakterystycznego sposobu życia, przekazanego
przez „starszych” lub „bogów”. Zwyczaje i sposoby życia zostają od
tąd uznane za KONWENCJE. Jeśli zaś odkrycie „natury” uchodzi za
narodziny filozofii, to od samego początku myśli filozoficznej istnieje
rozróżnienie na prawo naturalne i prawo konwencjonalne. Spięcie kon
cepcji prawa naturalnego i konwencjonalnego jest zawsze obecne w
myśli filozoficznej. Przybiera tylko różne postaci i różne wyrazy. Od
krycie jednak natury — a w tym przede wszystkim odkrycie natury
ludzkiej, tego, co dla człowieka jest istotnie ludzkie — jest koniecznym
warunkiem pojawienia się koncepcji prawa naturalnego, które pierwot
1
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nie było zakrywane przez konwencję. Jeśli bowiem pierwotne prawo
przedstawia się jako tożsame z ustawą lub zwyczajem — to konwencja
zasłania samą naturę. Zresztą konwencjonalizm niemal zawsze wysuwał
swój koronny argument: sprawiedliwość przybiera różne postaci i zmie
nia się w zależności od społeczeństw. Jeśli zatem sprawiedliwość jako
zasada prawa jest zmienna, to prawo naturalne jest niemożliwe.
Ale różne społeczeństwa mają różne pojęcia sprawiedliwości. A róż
norodność pojęć sprawiedliwości można rozumieć jako różnorodność błę
dów, która nie wyklucza, lecz zakłada istnienie realnych układów i pod
staw sprawiedliwości. Przecież tam, gdzie mamy do czynienia z czy
stymi konwencjami, jak z miarami i wagami — tam nie ma sporu co do
ich wartości naturalnych. Różnice dotyczące spraw konwencjonalnych
nie powodują jakichś ważniejszych powikłań; natomiast rozumienie spra
wiedliwości, dobra i zła z konieczńości powoduje nieporozumienia i dla
tego trzeba się odwołać do samego układu rzeczy i do struktury czło
wieka, aby rozsądzić sprawę.
Jest zatem prawdą bezsporną to, o czym na samym początku Etyki
Nikomachejskiej pisał Arystoteles: „Wszelka sztuka i wszelkie badanie,
a podobnie wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie (decyzja) zda
ją się zdążać do jakiegoś DOBRA i dlatego trafnie określono dobro jako
cel wszelkiego dążenia”. Ale o tym, co jest dobre dla człowieka jako jed
nostki i jako bytu społecznego, rozsądzić może tylko rozum kierujący
decyzją w perspektywie drugiej osoby, a więc tego, co w człowieku jest
najbardziej człowiecze.
Można bowiem dobro utożsamić — jak to czynił konwencjonalizm
filozoficzno-prawny — z tym, co przyjemne lub użyteczne. I dlatego
krytyka konwencjonalizmu szła po linii ukazania wyższości dobra samegow sobie (dobra godziwego) nad przyjemnością i użytecznością *.
Rozum Ukazujący wyższe pokłady nad przyjemnością (czyli stroną
wegetatywną i zwierzęcą) i użytecznością (sprawa sprawiedliwości!) jest
ostatecznym miernikiem obiektywnym tego, co jest naprawdę dobre dla
człowieka jako bytu społecznego.
Jak bowiem ukazuje się w rozważaniach nad człowiekiem jako by
tem osobowym, jest on ze swej natury istotą społeczną do tego stopnia,
że ani powstać, ani wychować się, ani żyć nie potrafi poza społeczeń
stwem. „Człowiek — słusznie pisze Strauss3 — jest istotą społeczną w
sensie bardziej radykalnym aniżeli jakiekolwiek inne społeczne zwierzę,
ponieważ rozum i mowa odróżniają go od innych zwierząt, mowa zaś jest
porozumiewaniem się: sama natura ludzka ma charakter społeczny. Czło
wiek sam kieruje się do innych albo raczej kierowany jest w stronę in
* Tamże s. 119. * Tamże s. 121.
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nych w każdym ludzkim akcie, bez względu na to, czy to jest akt »spo
łeczny« czy »antyspołeczny«. Społeczny charakter człowieka nie wypły
wa z liczenia na przyjemności, które spodziewa się on odnieść z obco
wania z innymi; człowiek znajduje przyjemność w obcowaniu z innymi,
ponieważ jest z natury społeczny. Miłość, uczucie, przyjaźń, litość są
dla niego tak naturalne, jak troska o własne dobro i liczenie się z tym,
co sprzyja własnemu dobru. Właściwa człowiekowi naturalna towarzyskość jest właśnie podstawą prawa naturalnego w wąskim czy ścisłym
znaczeniu tego słowa. Ponieważ człowiek jest z natury istotą społeczną,
doskonałość jego natury obejmuje par excellence cnotę społeczną — spra
wiedliwość (i w niej widzi realne dobro dla człowieka! — M. ,K.). Spra
wiedliwość i prawo są,naturalne”.
Oczywiście, odczytane rozumem ludzkim dobro w perspektywie dru
giego „ty” jest bezsporne i, przynajmniej z zasady, stanowi konkretną
normę ludzkiego postępowania. Dramat więc odczytania poprawnego na
turalnego prawa dokonuje się w ludzkim poznaniu praktycznym, zwa
nym sumieniem, które w oczach klasyków filozofii moralnej uchodziło
zawsze za ostatecznego arbitra ludżkich decyzji moralnych, jak to np.
ukazuje Tomasz z Akwinu w 19 kwestii I-II Sumy teologicznej. Zna
mienne są i zasługują na szczególne uwzględnienie zwłaszcza artykuły
5 i 6 tej kwestii. Sprowadzają się óne do stwierdzenia, że sumienie (czyli
decyzja rozumu praktycznego), nawet błędne (w sposób niezawiniony),
jest wiążące. Teksty te świetnie korespondują z doktryną św. Pawła z
Listu do Rzymian, którą przytaczamy jako właśnie Objaw zdroworozsąd
kowego poznania: „[...] gdy poganie, którzy zakonu [Mojżeszowego, wraz
z jego przepisami] nie otrzymali, z przyrodzenia czynią, co nakazuje za
kon, oni, którzy zakonu nie znają, sami sobie są zakonem i okazują, że
treść zakonu napisana jest na sercach ich. Poświadcza też samo i ich
sumienie przez myśl, spierające się ze sobą, z których jedne ich skarżą,
a drugie biorą w obronę” 4.
Zatem naturalne prawo, manifestujące się w głosie sumienia (czyli
aktu — sądu — praktycznego rozumu): „CZYN DOBRO”, jest każdemu
człowiekowi znane w sposób naturalny, na mocy tego, że człowiek jest
człowiekiem (bytem osobowo-rozumnym). Człowiek żyjący — jako czło
wiek — w społeczności, uświadamia sobie, że „czynienie dobra” jest
możliwe i konieczne wObec drugiego „ty”, otwartego na „TY” Transcendensu. Sens dobra w perspektywie „ty” przybiera zasadniczo postać
słuszności i sprawiedliwości, której wyrazem i organizatorem jest pra
wo pozytywne. Fundamentem i podstawą prawa jest jednak zawsze na
turalny układ bytów realnego świata, nade wszystko zaś świata osób.
4
2, 14-16 (HOI TINES ENDEIKNENTAI TO ERGON TOU NOMOU GRAPTON EN TAIS KARDIAIS AUTON).
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Owo naturalne przeświadczenie o podstawach prawa w „naturze rze
czy" może być i jęst ujaśnione poprzez systemowe myślenie filozoficzne.
b) Uzasadnienie systemowe
Chociaż historia myśli filozoficznej zawiera sporą ilość tekstów i do
wodów na istnienie przekonania o prawie naturalnym i jego mocy wią
żącej, to ta sama historia świadczy zarazem, jak bärdzo wieloznaczne jest
to wyrażenie5. Wskutek tego uzasadnienie prawa naturalnego dotyczyło
różnych spraw lub przynajmniej różnych aspektów prawa naturalnego.
Jeśli staniemy na stanowisku — nieustannie uzasadnianym w., toku
rozważań — że prawo naturalne w swoim najpierwotniejszym wyrazie
sprowadza się do naturalnego sądu rozumu praktycznego „czyń dobro”,
to uzasadnienie istnienia takiego prawa jest związane z filozoficznym
systemem posługującym się poznaniem transcendentalizującym, a więc
systemem mającym swe korzenie w przemyśleniach Arystotelesa, Awicenny i św. Tomasza z Akwinu.
Uzasadnienia filozoficzne istnienia prawa naturalnego, systemowe,
mają taką wartość, jaką posiada system, w ramach którego uzasadnia
my dane twierdzenie. Oczywiście, tego rodzaju zastrzeżenie nie osłabia
argumentów, ale wyostrza ich sens, wiąże bardziej organicznie rozważa
nia z całokształtem przemyśleń i nie wyolbrzymia tylko jednego aspektu.
Otóż w dziedzinie uzasadniania prawa naturalnego znajdujemy u To
masza z Akwinu dwa ciekawe artykuły w kwestii 91 jego Sumy (I-II).
Artykuł pierwszy jest zatytułowany:’ „czy istnieje w nas jakieś prawo
naturalne?”, a artykuł następny: „czy istnieje jakieś odwieczne prawo?”
Tok uzasadniania artykułu drugiego suponuje treść artykułu pierwszego.
Tomasz, mając na uwadze ogólne dane z filozofii ogólnej (metafizyki)
5
Por. niżej przyip. 11. Systemowe, tamistyczne uzasadnienie zarówno istnie
nia, jak i charakteru prawa naturalnego odczytane u św. Tomasza przedstawia
A. Bednarski (La deduzione delle norme morali generali dolla legge naturali.
Roima 1969). Autor, posługując Się niektórymi formami logicznymi, analizuje w
kolejnych rozdziałach: samą możliwość dedukcji norm moralnych z prawa natu
ralnego; istnienie praiwa naturalnego; oede-zadamia nakazane przez prawo natural
ne; przedmiot tego prawa: akty lud akie; normy moralne na tle prawa naturalnego
oraz relacje pomiędzy powinnością a prawem. W moim rozumieniu sprawy anali
zowane w cyt. pracy są zasadniczo oczywiste i nie wymagają interwencji współ
czesnej sformalizowanej logiki. Na ten temat tudzież Tomaszowy traktat o prawie
z Summa th. I-II por. Cz. M a r t y n i a k . Obiektywna podstawa prawa według św.
Tomasza z Akwinu. Lublin 1949. Szereg przeprowadzonych tu rozważań jest zbież
ny z tokiem analiz i komentarzy Martyniaka; inny jednak jest fundament uza
sadnień ze względu na inaczej odczytaną koncepcję bytu i wyakcentowany sposób
transcenderutalizującego poznania.
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i tradycję filozoficzną, zwłaszcza chrześcijańską św. Augustyna, zwraca
jeszcze uwagę, że prawo jest r o z r z ą d z e n i e m r o z u m u p r a k 
t y c z n e g o , o ile ten rządzi jakąś społecznością, zazwyczaj doskonałą,
czyli autarkiczną, posiadającą określony cel tudzież wszystkie środki ko
nieczne do jego realizowania.
Mając zaś na uwadze przeprowadzone w I części Sumy teologicznej
analizy, ukazujące, że świat cały (kosmos) nie tylko powstał, zaistniał
i działa z rozumnej woli Bytu absolutnego, ale też jest przezeń w spo
sób jemu właściwy r z ą d z o n y , trzeba stwierdzić, że Boży intelekt —
zwany Opatrznością — rządząc pochodnym od sieibie światem, „kieruje”
go i „prowadzi” ku jego ostatecznemu celowi i przeznaczeniu, jakim
jest samoświadomy ABSOLUT. I dlatego „sens” i „plan” rządzenia świa
tem przez Boga znajduje się w samym Bogu jako kierującym Intelekcie,
zwanym właśnie „prawem Bożym odwiecznym”, gdyż intelekt Boga .nie
znajduje się w czasie, jako sposobie trwania bytów zmięnnych, i nie
podlega czasowi, ale jest „mierzony” wiecznością, będącą sposobem bos
kiego trwania. Odwieczne prawo Boże to On — sam Bóg — jako kie
rujący światem ku jego odwiecznemu celowi, znanemu tylko Jemu sa
memu. Ogólnie jednak można powiedzieć, że tylko On sam w sobie jest
celem i ostatecznym przeznaczeniem świata — świata osobowych bytów
rozumnych.
Tok rozumowania Tomasza, jako typ myślenia metafizycznego (po
znanie typu ostatecznościowego, nie apelujące już do innego, „wyższego”
uzasadniającego poznania), jest całkowicie filozoficzny, jakkolwiek skąd
inąd zgodny z chrześcijańskim objawieniem o boskiej Opatrzności. Wie
dząc, że ostateczną uniesprzeczniającą racją istnienia świata jest Bóg —
zwany w języku filozoficznym Bytem Pierwszym, Absolutem — czło
wiek w motywacji ostatecznej swego postępowania odwołuje się do Boga
(będącego zarazem Intelektem i Wolą — Osobą), który stworzył świat
i nim rządzi. I właśnie Bóg jako Mądrość — Intelekt ,.rządzący” może
być nazwany odwiecznym prawem, o ile prawo w naszym rozumieniu
jest normą kierującą postępowaniem i działaniem.
Mając zarysowany punkt odniesienia ostatecznego, Tomasz przechodzi
w artykule do uzasadnienia istnienia prawa naturalnego. Oczywiście,
Tomaszowe rozumienie prawa naturalnego nawiązuje do tradycji, szcze
gólnie zaś do Izydora z Sewilli, który ohowiązywalność prawa natural
nego w znaczeniu ścisłym zawęził do rozumnej natury człowieka, uwa
żając słusznie, iż podmiotem prawa może być tylko byt rozumny, który
poprzez „prawo” musi się samodeterminować. Wszelkie bowiem inne
stworzenie już jest w swym działaniu zdeterminowane.
Wskazując na istnienie prawa naturalnego w rozumnej naturze czło-
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wieka, suponuje Tomasz znajomość natury ludzkiej zanalizowanej w I
części Sumy. Tok jego myślenia jest następujący:
Jeśli prawo najogólniej możemy nazwać swoistą regułą i miarą ro
zumnego postępowania człowieka, to samą regułę lub miarę można wi
dzieć dwojako: a) jako tę, która reguluje i odmierza, a więc w sensie
czynnym, oraz b) jako tę, która jest regulowana i mierzona, czyli w as
pekcie biernym.
Jeśli zaś pochodne w istnieniu i zależne w działaniu byty przygodne
są poddane rządzącej boskiej Opatrzności, to można się wyrazić, że są
one „rządzone” i mierzone odwiecznym prawem boskim. Nie znaczy to
realnie nic innego jak afirmowanie racjonalnego sensu świata bytów
przygodnych. Byty przygodne partycypują \yedle miary swej bytowości
w odwiecznym prawie boskim, o ile z rozumu i woli Boga stwarzającego
i rządzącego mają taką, a nie inną strukturę,-objawiającą się w określo
nych, takich właśnie, a nie innych inklinacjach do określonego przez
naturę działania i uzyskiwania poprzez określone inklinacją działanie
właściwego im dobra. •
Zatem i człowiek, jako byt rozumny, „uczestniczy” w odwiecznym
prawie boskim, co wyraża się w inklinacji człowieka do właściwego so
bie dobra, wedle wskazań naturalnych (naturalnie działającego) rozumu.
A więc w naturze ludzkiej, będącej naturą rozumną, jest „odbite” od
wieczne prawo boskie, objawiające się w naturalnych inklinacjach do
właściwych ludzkiej naturze celów. I owa właśnie p a r t y c y p a c j a
p r a w a b o s k i e g o w l u d z k i e j n a t u r z e r o z u m n e j nazywa
się p r a w e m n a t u r a l n y m . Zatem prawo naturalne jest niczym in
nym jako r o z u m n ą inklinacją ludzkiej natury do współmiernego dla
człowieka dobra. Rozumność tych inklinacji musi się oczywiście przeja
wiać rozumnie, a więc świadomie, czyli w postaci jakiegoś podstawowego
sądu-wydanego przez rozum; inaczej rozumność inklinacji ludzkiej natu
ry byłaby pustym słowem.
W toku myślenia Tomasza szczególnie ważna jest odpowiedź na dru
gi zarzut. Tomasz pisze: „Wszelkie działanie rozumu i woli jest w nas
następstwem czegoś bardziej pierwotnego, naturalnego, jak już o tym
była poprzednio mowa w zagadnieniu czynów ludzkiej woli, gdyż wszel
kie rozumowanie wywodzi się z naturalnie nam danych pierwszych za
sad i wszelkie chcenie, które jest zawsze chceniem środków do celu, wy
wodzi się (jest następstwem) z naturalnego pożądania ostatecznego celu
(szczęścia). I dlatego też p i e r w s z e s k i e r o w a n i e (ukierunkowa
nie) n a s z y c h a k t ó w d o c e l u d o k o n u j e s i ę p r z e z p r a w o
n a t u r a l n e ” , które — rzecz jasna — ujawnia się w podstawowej
skłonności ludzkiej natury rozumnej przyporządkowanej spełnianiu bytu
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— dobra. Prawo zatem naturalne jest pojęte jako pierwsze i zasadnicze
— oczywiście w jakiś sposób uświadomione — ukierunkowanie naszych
ludzkich czynów. Dlatego też tak pojęte prawo naturalne jest absolutną
podstawą całej naszej moralności. I w każdym naszym akcie ludzkim,
czyli wypływającym z ludzkiej natury rozumnej i wolnej, objawia się
prawo naturalne jako pierwsza reguła postępowania; reguła zawsze obec
na i świadomie akceptowana. Każdy uczynek moralny jest realizacją —
według przedmiotowej miary — prawa naturalnego.
Oczywiście, zwraca dalej — w odpowiedzi na trzeci zarzut — Tomasz
uwagę, że można także mówić o prawie naturalnym u nierozumnych
zwierząt, o ile te posiadają także skłonności ku właściwemu dla zwie
rzęcej natury dobru. Ale zachodzi tutaj różnica. Natura bowiem ludzka
uczestniczy w prawie odwiecznym we właściwy sobie sposób, a więc r oz u m n i e . I prawo właśnie jest d z i e ł e m r o z u m u , czyli aktem in
telektu. Dlatego uczestniczenie w sposób rozumny, a więc o ile prawo
objawia się u człowieka w pierwszych nakazach rozumu praktycznego,
jest ściśle prawem natury. U zwierząt zaś mamy właściwie instynkt na
turalny jako przejaw prawa natury.
O
ile zwierzęta podlegają bezwzględnie temu „prawu” jako p r z e d 
m i o t y prawa natury, ponieważ inklinacje naturalne determinują cał
kowicie ich postępowanie, o tyle człowiek działa jako p o d m i o t pra
wa, sam w akcie wolnej decyzji determinując siebie do działania w kie
runku poznanego i umiłowanego dobra swej natury. Tylko bowiem czło
wiek jest bytem-podmiotem — „ja” podmiotującym wolnie w sobie i dla
siebie (ale w perspektywie „ty”) akty ludzkie — „moje”.
Uświadomienie sobie istnienia prawa natury w człowieku jest niczym
innym jak uświadomieniem sobie swojej racjonalności proporcjonalnej
do natury bytu przygodnego. Znaczy to, że człowiek bytujący przygodnie
jest bytem „przez uczestniczenie” w Absolucie. Uczestnicząc w Absolu
cie, uczestniczy zarazem w jego racjonalności oraz w odwiecznym prawie.
Co to znaczy, że człowiek jest bytem „przez uczestniczenie”?
Teorię uczestnictwa®, czyli partycypacji (METEXIS) skonstruował —
0
Monografię na ten temdt napisała Z. Zdyibioka (Partycypacja bytuj, ukazując
zarówno historyczne, jak i ępistemiome oraz ontyczne podstawy teorii partycypacji.
Na temat partycypacji ubocznie, ale wnikliwie wspomniał Kalinowski (Le probleme
de la veriti en morale et en droit s. 190-195), porównując koncepcję prawa natural
nego do słynnego potrójnego stanu powszechnika: universale ante rem — odpowia
dałoby temu „odwieazme prawo boskie”; universale in re — prawo naturalne, o Ue
jest zakorzenione w naturze człowieka, która jest naturą rozumną, zdolną do „czy-,
tania” dobra i samego bytu; universale post rem — czyli .prawo naturalne w sensie
właściwym, o ile wyważa treść nakazu, w naszym wypadkiu: „czyń dobro”. Potrójne
rozróżnienie „universale” jest dogodne dla uzmysłowienia samego charakteru
prawa naturalnego, jego stosunku do prawa wiecznego, do osobowej natury cało-

ISTNIENIE PRAWA NATURALNEGO

201

zresztą niejasno i mętnie — Platon. Według Platona prawdziwą rzeczy
wistość stanowią tylko idee, które są bytem samozrozumiałym, natomiast
cały świat zmienny, będący przedmiotem poznania doksalnego, nie jest
prawdziwą rzeczywistością, tylko w niej, tj. w ideach, uczestniczy. Idee
odbijają się w materii i pomnażają się, nie przestając jednak być ideami.
Idea pełni funkcję wzoru i zarazem — w jakiejś mierze — celu.
Platońska teoria partycypacji przejęta przez myśl chrześcijańską, a
zwłaszcza przez św. Tomasza, zyskała pełniejszy wyraz. Teoria ta wy
rażona w języku arystotelesowskim sprowadza się do zespołu działania
3 przyczyn.
Jakiś byt niższy partycypuje w bycie wyższym, szczególnie zaś byty
przygodne partycypują w Absolucie przez to, że są:
a) uprzyczynowane sprawczo przez Absolut
b) Absolut jest dla nich wzorem, czyli ostateczną przyczyną wzorcza
c) jest dla nich zarazem przyczyną celową.
Znaczy to, że Absolut jest przyczyną bytów partycypujących w sensie
przyczynowania zewnętrznego. Każde bowiem realne działanie jest splo
tem trzech przyczyn — czynników. To bowiem, że działanie raczej istnie
je, niż nie istnieje, sprowadza się do funkcji celu. To zaś, że jest taka, a
nie inaczej u k i e r u n k o w a n e i sprawuje takie, a nie inne skutki,
jest f u n k c j ą w z o r u , a to, że zaistniał f i z y c z n y r u c h d z i a ł a 
n i a , wypływający z jakiegoś źródła, jest funkcją przyczyny sprawczej.
Jeśli zatem twierdzimy, że prawo naturalne jest partycypacją prawa
odwiecznego, znaczy to, że naturalnie ukierunkowane inklinacje człowie
ka pochodzą od Absolutu, w sensie potrójnego przyczynowania wyżej
opisanych przyczyn zewnętrznych. Bóg jest więc celem ostatecznym na-turalnych inklinacji ludzkiej natury rozumnej, jest też przyczyną wzorczą (znaczy to, że zasadnicze ukierunkowanie inklinacji natury rozumnej
w kierunku dobra nie pochodzi z naszego wolnego wyboru, lecz zostało
nam* dane wraz z naszą naturą): nasza natura wyraża się i doskonali
w spełnianiu inklinacji. A ponadto my sami, jako konkretny wyraz na
tury rozumnej, jesteśmy w naszym istnieniu ostatecznie zależni od
Absolutu. Życie-istnienie jest nam dane, jak również jest nam dany cały
kontekst życia, wszystkie determinujące nasz wolny wybór czynniki zew
nętrzne, czyli wszystko to, co czyni nasze decyzje — regulowane odwiecz
nym prawem — konkretnymi, jednostkowo-osobowymi faktami 7.
wieka — niemniej jednak zawsze należy mieć na uwadze teorię ided wypracowaną
przez św. Tomasza i tutaj poprzednio zaanonsowaną. Nie ma bowiem „stanu ideal
nego” ogólnego ad instar universale w intelekcie Boskim.
1
Jest to oczywiście „ostatecznościowe” wyjaśnienie, nie apelujące już do in
nego typu poznania, które by uzupełniło ten typ wiedzy; jest to tłumaczenie typu
metafizycznego, charakteryzujące się operacją na bycie i jego zaprzeczeniu.
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Jeśli, w myśl rozumienia koncepcji nauki Arystotelesa, definicja wy
raża istotę rzeczy, to podana poprzednio definicja prawa naturalnego,
jako partycypacji prawa odwiecznego istniejącej w rozumnej ■ naturze
człowieka, wyjaśniałaby i rozwiązywała sprawę natury prawa natural
nego. Przytoczona jednak wyżej definicja była zwrócona raczej na sam
f a k t i s t n i e n i a prawa naturalnego, a nie na wytłumaczenie jego
istoty. To prawda, że istnienie i istota są to dwie strony tego samego
bytu i że uzasadniając istnienie rzeczy musimy wiedzieć, jakie istnienie
lub też jakiego bytu (istoty) istnienie uzasadniamy; dlatego*, siłą rzeczy,
proces uzasadniania istnienia dotyczy zarazem poniekąd i 'istoty. Aby
wskazać na istnienie jakiejś niebezpośrednio poznawalnej „rzeczy”, trze
ba ją oglądać w kontekście tzw. sposobu jej istnienia, gdyż tylko odpo
wiednio zarysowany kontekst — warunki, przyczyny itp» determinacje
istnienia mogą nam ukazać sam „moment istnienia”, właściwie bez owego
kontekstu — nieuchwytny.
Ogólne jednak wskazanie na istotę, przy rozpatrywaniu faktu istnie
nia, jeszcze sprawy nie wyczerpuje. Chociaż systemowa definicja prawa
naturalnego, jako partycypacji prawa odwiecznego w rozumnej naturze
człowieka, jest trafna i znającemu system w jego historycznym uwarun
kowaniu wiele wyjaśnia, to jednak trzeba postąpić w tym miejscu krok
dalej i zapytać: jak konkretnie się objawia w ludzkiej naturze rozumnej
owo prawo naturalne?
Było już powiedziane, że naturalne inklinacje natury rozumnej są
przejawem tego prawa i nawet u Tomasza z Akwinu występuje powie
dzenie: „secundum ordinem inclinationum naturalium; datur ordo praeceptorum legis naturae” 8 — „według porządku naturalnych skłonności
następuje porządek nakazów prawa naturalnego”, to jednak wszelkie
te inklinacje natury rozumnej winny się objawić zgodnie z naturą ro
zumną, poprzez rozum, w formie pełnej, uświadomionej, i to każdemu
człowiekowi, czyli w formie jakiegoś podstawowego i zarazem konkret
nego s ą d u p r a k t y c z n e g o , w którym wyraża się cała przygodność
i jednocześnie rozumność oraz celowe przyporządkowanie ludzkiej natu
ry rozumnej9. Zdanie to (sąd wewnętrzny), będący objawieniem prawa
naturalnego, winno mieścić w sobie całą treść teorii partycypacji prawa
odwiecznego w rozumnej ludzkiej naturze. Wszystkie te konieczne wa
8

Summa th. I-II q. 94 a. 2.
• W tym też sensie Tomasz mówi o jednym prawie naturalnym: „Omnia ista
praecepta legis naturae inquantum referentur ad unum primum praeceiptuim, habent
rationem unius legis” (tamże ad 1).
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runki spełnia zdanie — norma ogólna i analogiczna prawa naturalnego:
„dobro należy czynić, a zła unikać”10.
Już Cyceron i niemal cała tradycja rzymska byli bardzo blisko sfor
mułowania „bonum est faciendum” i wypowiadali je w zdaniach rów
noważnych. Poza tym sąd ten jest ciągle obecny w ludzkich decyzjach
moralnych i całym naszym ludzkim postępowaniu11.
Sąd „dobro należy czynić” wyraża:
a) przygodność ludzką
b) przyporządkowanie do dobra wspólnego
c) analogiczny egzemplaryzm boski12.
10
Por. na ten temat tamże q. 94 a. 2. Artykuł ten ze względu na jego wagę
przytoczymy tu dosłownie: „Praecepta legis naturae hoc modo se habent ad rationem practicam, słcut principia prima demonstrationem se habent ad rationem speculativam: utraque enim sunt quaedam principia per se nota. Dicitur autem aliquid
per se notum dupliciter: uno modo, secundum se;- alio modo, quoad nos. Secundum
se quidem quaelibet propositio dicitur per se nota, cuius praedicatum est de ratione
subiecti: contingit tarnen quod ignoranti definitionem subiecti, talis propositio
non erit per se nota. Sicut ista propositio, homo est rationale, est ,per se nota secun
dum sui naturam, quia qui dicit hominem, dicit rationale: et tamen ignoranti quid
sit homo, haec propositio non est per se nota. Et inde est quod, sicut dicit Boetius,
in libro de Heibdomad. quaedam sunt dignitates vel propositiones per se notae communiter omnibus: et huiusmodi sunt illae propositiones quarum termini sunt omni
bus noti, ut, Omne totum est maius sua parte, et, Quae uni et eidem sunt aequalia,
sibi invicem sunt aequalia. Quaedam vero propositiones sunt per se notae solis
sapientibus, qui terminos propositionum intelligunt quid significent: sicut intelligenti
quod angelus non est corpus, per se notum est quod non est circumsoriptive in
loco, quod non est manifestum rudibus, qui hoc non capiunt.
In his autem quae in apprehensione omnium cadunt, quidam ordo invenitur.
Nam illud quod primo cadit in apprehensione, est ens, cuius intellectus includitur in
omnibus quaecumque quis apprehendit. Et ideo primum principium indemonstrabile
est quod non est simul affirmare et negare, quod fundatur supra rationem entis
et non entis: et super hoc principio omnia alia fundantur, ut dicitur in IV Metaphys.
Sicut autem ens est primum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum
est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus:
omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum prin
cipium in ratione practica est qiupdefundar supra rationem boni, quae est, Bonum
est quod omnia appetunt. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum
est faciendum et prosequendum, et malum vitandum. Et super hoc fundantur omnia
alia praecepta legis naturae: ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant
ad praecepta legis naturae, quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona
humana”.
11
Gdy zaś zwrócimy uwagę na różnorodne propozycje rozumienia prawa natu
ralnego występujące w historii ludzkiej myśli filozoficznej, to bez trudności dostrze
żemy, że były one bądź równoważne zdaniu: „czyń dobro”, bądź uszczegółowieniem
tego nakazu.
12
Te właśnie trzy wyróżnione sensy stanowią treść filozoficznego pojęcia par
tycypacji. Dlatego też staje się zrozumiała Tomasza propozycja rozumienia prawa
naturalnego jako, ostatecznie, partycypacji prawa odwiecznego.
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Ad a) Uświadomienie sobie przez człowieka, że dobro należy czynić,
jest przede wszystkim zdaniem sobie sprawy i konkretnym, osobistym
przekonaniem, będącym rezultatem obiektywnego poznania, że człowiek
nie jest bytem absolutnym, że jest bytem przygodnym i jako taki nie jest
też sam w sobie dobrem. Dobro jest poza nim, jest „do zdobycia”, a ra
czej „do zrealizowania”, a wobec tego ma on stale do owego dobra dą
żyć, stale się upełniać o „brakujące” dobro. Owo upełnianie się o braku
jące dobro jest wyrazem potencjalności ludzkiej osoby, wypływającej z
przygodności bytu ludzkiego. Gdyby człowiek był najwyższym przeja
wem bytu (w hipotezie ewolucyjnego monizmu), byłby zarazem bytem
najdoskonalszym, któremu nic dodać nie można, bo właśnie na mocy
samego procesu ewolucji wszystko w sobie już by zawierał, byłby „su
mą” tego, co jest najdoskonalsze w całej przyrodzie. Tymczasem osobis
ta niewystarczalność przede wszystkim w porządku bytowym — utracalność istnienia-życia, a zatem utracalność innych doskonałości — jest kon
kretnym i dobitnym argumentem przygodności ludzkiej egzystencji.
Człowiek — byt przygodny — o swojej przygodności przekonuje się po
przez każdy akt swej natury: rozumnej i wolnej, a mimo to stale „bra
kującej”, i przeżywa ją w nieustannej potrzebie dobra, którego mu brak
i które stara się wytworzyć lub osiągnąć13.
Ad b) Przyporządkowanie do dobra wspólnego przejawia się zarówno
w porządku subiektywnym, jak i obiektywnym. W subiektywnym po
rządku przybiera postać pragnienia szczęścia u każdego człowieka. Dobro
wspólne występuje tu pod postacią nieokreślonego dobra w ogólności.
Przeżycie to jest następstwem poznania bytu w ogólności. Jeśli bowiem
następstwa poznania jest współmierne pożądanie, to także i następstwem
poznania bytu nieokreślonego (ściślej: bytu pojętego analogicznie) jest
pożądanie bytu jako dobra. Pożądanie to — miłość dobra — jest stałe i ko
nieczne i objawia się w ogólnym nastawieniu psychiki człowieka, który
pragnie szczęścia zarówno dla siebie, jak i dla drugich. Pragnienie szczęś
cia jest pragnieniem jakiegoś nieokreślonego bliżej dobra wspólnego jako
aktualizacji i zarazem realizacji naszej osobowej potencjalności, będącej
świadomym wyrazem przygodności bytowej,
W porządku obiektywnym przyporządkowanie do dobra wspólnego
dokonuje się na mocy samej ontycznej struktury bytu-dobra. Jeśli bo
wiem jakieś dObro jest rzeczywiście przedmiotem realnym ludzkiego pożadania, to albo to dobro powoduje pożądanie siebie na mocy własnej,
będąc pełnią dobra — Absolutem, albo na mocy partycypacji w absolut
nym Dobru. Dobro bowiem jest realnie tym samym co i byt. I tak jak
Przygodność bytowa omawiana w tym punkcie, przejawiająca się w braku
pełni dobra w sobie, jest równoważna pochodności bytowej. Brak dobra jest zna
kiem braku tożsamości istoty i istnienia — czyli stanowi istotę przygodności.
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byt jest bytem albo sam przez się — Bytem absolutnym, albo jest bytem
przez uczestniczenie, a więc bytem o tyle, o ile pozostaje w ontycznym
związku z Absolutem. Jak zatem realna jest zależność bytów od Abso
lutu, tak również realna jest zależność dobra od Dobra absolutnego, bo
realnie tym samym jest byt co i dobro. Zatem w każdym pragnieniu
czy pożądaniu jakiegoś realnego, cząstkowego dobra jest zarazem realne
pożądanie Absolutu, jako ostatecznej racji owego dobra. A takie pożąda
nie dobra, w którym realizuje się świadomy i wolny wybór ze względu
na jego pochodność — ontyczne „podobieństwo” do Absolutu (czyli do
bra samego w sobie), i o ile pragnienie tego dobra jest przejawem —
cząstkowym wyrazem — pragnienia Dobra ostatecznego, jest zarazem
podstawą doskonalenia się ludzkiej osobowości. Dobro bowiem jest pro
porcjonalne do ludzkiego pożądania; jest aktem — entelechią, ku które
mu skierowana jest koniecznościowa władza, będąca realną możliwością
istniejącą w ludzkim podmiocie przyporządkowaną do aktu-dobra. Dobro
jest tutaj pojęte egzystencjalno-dynamicznie jako maksimum aktualizacji
bytowej potencjalności — zgodnie z egzystencjalną i dynamiczną kon
cepcją bytu w systemie metafizyki tomistycznej. Byt absolutny w tej
koncepcji to nieskończoność i nieograniczoność aktu — dobra —- tzw.
Akt Czysty.
Ad c) Analogiczny egzemplaryzm boski ukazuje się również 'w zasa
dzie: „dobro należy czynić”. Jak już bowiem zostało powiedziane, nie
ma w Bogu idei ogólnych (taka bowiem teoria jest tylko „projekcją”
ludzkiego sposobu poznania), ale istnieją idee konkretne; zatem każda
ludzka osoba, będąca przedmiotem boskiego poznania i miłości, jest zara
zem jedyną, niepowtarzalną ideą boską, o ile Bóg ją poznaje. Wobec tego
każda osoba ma swoje odrębne oblicze i swoją odrębną drogę postępo
wania. Odnalezienie tej właśnie drogi postępowania, wykreślonej jako
prawo natury konkretnej ludzkiej osoby, dokonuje się przez jednostkowo-osobowe zrozumienie tego, co i w jakiej mierze oraz w jaki konkret
ny sposób jest dla człowieka dobrem, a co złem. Poznanie praktyczne
dobra dla mnie i zła dla mnie jest zawsze dziełem osobistym, którego
nie może dokonać „w zastępstwie” człowieka żadna instytucja, żaden
ogólny prawodawca. Prawo ludzkie ogólne czy też instytucje mogą jedy
nie człowieka w pewnym stopniu w y c h o w a ć do należnego, zgodne
go z dobrem innych ludzi, a więc także i z jego osobowym dobrem, wy
boru konkretnego dobra i unikania zła, ale rzeczywisty wybór dobra
osobistego jest właśnie dziełem praktycznego, konkretnego (fronetycznego) poznania, zwanego s u m i e n i e m (w tym wypadku nawet: pra-sumieniem, czyli synderesis). I dlatego w uświadomionym sobie zdaniu
praktycznym „dobro należy czynić” konkretny człowiek musi sam, oso
bistym wysiłkiem rozumu dojrzeć, co jest dla niego dobrem, w jaki
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sposób to dobro winien spełnić itd. Ten typ poznania — w warunkach
wykształconej samoświadomości — jest wiążący i jest konkretnym bo
skim egzemplarzem i konkretnym wyrazem „posłuszeństwa” Absolutowi,
będąc „dopasowaniem się” i uzgodnieniem z konkretną ideą boską, jaką
Bóg ma o każdym człowieku jako niepowtarzalnym, substancjalnie od
rębnym bycie rozumnym. Nie ma bowiem żadnej innej drogi umożliwia
jącej człowiekowi realizowanie boskiego egzemplaryzmu, poza rozumowo
ujrzanym i dobrowolnie wybranym wypełnianiem nakazu, że „to oto”
dobro należy czynić. A co jest dobrem, w jakiej mierze jest dobrem i jak
jest dobrem, to wszystko musi człowiek sam osobiście rozstrzygnąć i w
rozumnym akcie woli zdecydować. Za owo rozstrzygnięcie i decyzję bie
rze osobistą odpowiedzialność. Od tej odpowiedzialności zaś. zawisła jego
godność — jako osoby wolnej. I chociażby nawet obiektywnie się mylił,
to jednak ma obowiązek pójścia za głosem „swego sumieńia”, czyli za
osobistym ujrzeniem dobra raczej niż za nakazem, którego nie akceptuje
jako podmiot prawa, chociażby to równało się sprzeciwowi wobec spo
łeczności. Autonomia człowieka jest tutaj posunięta do możliwie naj
dalszych granic. Od decyzji uznania dobra nikt człowieka nie może zwol
nić, ani nie może w tym go zastąpić. .
Zatem sąd praktyczny: „dobro należy czynić” jest najwyższym „przy
kazaniem” dla człowieka, jest objawieniem się człouńekowi naturalnego
prawa i podstawą ludzkiej moralności. Ow nakaz prawa naturalnego
człowiek rozciąga na wszelkie przedmioty swego postępowania i jeśli je
uzna za dobre — a dobro ich jest ostatecznie uzasadnione pochodnością
od Absolutu — ma obowiązek je spełnić. W tak pojętym „objawieniu
się” naturalnego prawa całe życie moralne, całe postępowanie człowieka
opiera się na prawie naturalnym, gdyż każda decyzja o tyle jest dobra,
o ile człowiek zrozumiał, że jej przedmiotem jest dobro, które ma peł
nić 14.
14
Przeprowadzone tu rozważania stanowią zasadniczą odpowiedź na problem
postawiony do rozwiązania w niniejszej pracy. Domaga się on wszakże uwzględnie
nia dalszych, pochodnych trudności: dialefctyki rozwojowej prawa naturalnego oraz
jego stosunku do wszelkich praw pozytywnych, stanowionych.
Jia Pojmowanie ,prawa naturalnego i- jego rozwojowej dialektyiki wiązie się
z różnymi koncepcjami samego prawa. Analizowana niżej koncepcja (potrójnej
skłonności jest zasadniczo dziedzictwem myśli stoickiej, pojmującej prawo jako
naturalną inklinację. Koncepcja samego prawa jako aktu rozumu praktycznego:
„czyń dobro”, wiąże się ze strukturą racjonalną człowieka, ujętą w stanie aktuali
zowania się, co nawiązuje do koncepcji Pawiowej z Listu do Rzymian. Sam Paweł
jest tu świadkiem racjonalnej tradycji greckiej sokratycznej, nawiązującej do wew
nętrznego dajmona nakazującego prawe postępowanie. Struktura racjonalna czło
wieka ujęita w stanie halbltualnyom, przyporządkowanym aktualizowaniu się moral
nemu, jest w rozumieniu nurtu augustyńskiego („signatum est super nos lumen
vultus Tui, Domine”), zwłaszcza zaś św. Bonawentury dn II Sent. d. 39 a. 2), istotą
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. Istotnym przejawem prawa w ludzkiej, rozumnej naturze jest uświa
domienie sobie sądu: „dobro należy czynić”. Sąd ten jest w nas z a w 
s z e zakorzeniony, chociażby nawet go ktoś nigdy sobie w życiu nie
sformułował jasno i wyraźnie nie wypowiedział. Treść tego sądu jest
zawarta w każdym praktycznym poznaniu (poznaniu — o ile ono jest
źródłem konkretnego czynu) jako jego ostateczny, racjonalny motyw.
Cała nasza rozumna natura, na mocy tego, że jest właśnie naturą rozum
ną i zarazem osobowością spotencjalizowaną, przygodną, jest wewnętrz
nie „nastawiona” i przyporządkowana do wypowiedzenia takiego sądu
i faktycznie tym sądem we wszystkich .decyzjach się kieruje. Jeśli bo
wiem nawet wybiera uczynek zły, to dlatego go wybiera, że jakoś widzi
(mylnie) w tym wyborze swoje dobro. Nawet gdy świadomie człowiek
wybiera uczynek zły — wbrew świadomości nakazu pełnienia dobra —
to i tak kieruje się zdaniem negatywnym: „wybrać nie-dobro” lub „nie
wybrać dobra”; a tego rodzaju zdania negatywne, jak wszelkie zdania
negatywne, są zrozumiałe ostatecznie poprzez zdania pozytywne i z nich
czerpią swój sens.
Zatem nakaz prawa naturalnego: „dobro należy czynić” leży faktycz
nie u podstaw wszelkiego naszego działania moralnego, u podstaw wszyst
kich motywacji postępowania, jako nakaz bezpośrednio i sam przez się
zrozumiały.
Prawo natury, o ile nie jest jasno uświadomione i sformułowane w
postaci aktu-sądu „dobro należy czynić”, ale jest jedynie treścią we
wnętrzną naszego przyporządkowania do dobra, czyli prawo naturalne,
o ile jest w nas h a b i t u a l n i e — nazywa się „synderezą”, określaną
tradycyjnie „habitus primorum principiorum”, czyli habitualnym, a więc
stałym i płynącym z rozumnego nastawienia naszej natury, nie wyrażo
nym jednak w formie pozytywnej sądem lub też zespołem równoważ
nych* sądów, pierwszych zasad naszego postępowania praktycznego.
Pierwsze sformułowanie prawa naturalnego, pierwsze nakazy-sądy są
wyrazem uświadomienia sobie istniejącego w nas prawa natury. W lite
prawa moralnego. To jednak habitualne przyporządkowanie w rozumieniu Tomasza
jest synderezą jako „habitus primorum princLpiorum”. Prawo natomiast w jego
rozumieniu — jak już analizowano — jest istoitnie aktem natury rozumnej człowieka.
Aktem zaś par excellance jest sąd (por. Summa th. I-II q. 94 a. 1). Różne zatem
wątki rozumienia prawa są u Tomasza scalone, tworząc analogiczną jedność, w któ
rej analogatem głównym rozumienia prawa naturalnego jest akt sądu rozumu
praktycznego: „czyń dobro”; analagaty mniejsze to koncepcja prawa jako habitualny stan rozumnej natury (synderezą) lub sama natura rozumna ujawniająca się
w swoich zasadniczych (naturalnych!)»inklinacjach.
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raturze filozoficznej czy moralnej były nazywane pierwszorzędnymi na
kazami lub przykazaniami prawa natury.
Naczelny nakaz prawa naturalnego jest sformułowany: „dobro należy
czynić”. Partykularyzacje tego sądu ujawniają się w wyniku kolejnego
rozpatrywania podstawowych skłonności ludzkiej natury rozumnej. To
masz z Akwinu postawił zasadę: „secundum inclinationem naturae datur
ordo praeceptorum legis naturae” — „porządek nakazów prawa natury
jest uzależniony od porządku naturalnych inklinacji” >s. Idąc za starą
tradycją prawniczą Ulpiana tudzież opierając się na filozoficznej tradycji,
wyróżniającej — jako pierwsze i oczywiste — trzy zasadnicze inklinacje
ludzkiej natury, zwrócił uwagę, że owa potrójna skłonność przejawia się:
a) w zachowaniu własnego życia, b) w jego przekazywaniu oraz c) w roz
woju osobowości w społeczności16.
a)
Pierwszym i podstawowym przejawem prawa naturalnego jest
pęd do zachowania własnego życia, własnego istnienia. Jest to poniekąd
przejaw naturalnego prawa w wymiarze kosmicznym, gdzie każda rzecz,
tym bardziej zaś rzecz ożywiona, a więc obdarzona bogatszym sposobem
istnienia, przez które „raczej jest, niż nie jest”, dąży zarazem do tego,
aby na miarę swej natury „raczej być, niż nie być”. Z tego tytułu dąży
do zachowania i obrony siebie, jako istoty działającej, aktualizującej
swoje potencjalności. Wszystkie działania w przyrodzie, szczególnie oży
wionej, wskazują na istnienie owego podstawowego prawa-inklinacji.
Analogicznie to prawo przejawia się w ludzkiej naturze rozumnej.
15
Por. Summa th. I-II q. 94 a. 2. Ze względu na istotną rolę tego artykułu
należy przytoczyć w oryginale jego drugą część (pierwsza część — zob. przyp. 10):
„Quia vero bom/um habet rationem finis, malum autem rationem cointrarii, iode est
quod omnia Ula ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter
apprehendiit ut bona, et per cxxnsequens ut opere prosequenda, et cxxntrariÄ eorum
ut mala öt vitanda. Seaundum igituir ardinem inclinationum naituralium, est ordo
praeceptorum legis naturae. Inest enim primo inolinatio homini ad bonum secun
dum naturaim in qua communicat cum omnibus substairtiis: pnooit scilicet quaelibet
substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum
hanc inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis conservaltur, et cootrarium impeditur. — Secundo inest horniim mdmatio ad aliqua
maigis specialia, secundum naturam in qua oommunicat cum oeteris animalibus. Et
secundum hoc, dicuntur ea esse de lege natturali quae natura omnia animalda docuit,
ut est coniunctio maris et femimae, et ediucatio Liberorum, et simiLia. — Tertio modo
inest homirai inolimatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria: sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritaitem cognoscat
de Deo, et ad hoc quod in societate vivait. Et secundum hoc, ad legem naturalem
pertinent ea quae ad huiusmodi inolimationem speotant: utpote quod homo ignorantiiam viitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari, et cetera huius
modi quae adspectant”.

16 Niżej podane rozważania stanowią swoisty komentarz przytoczonego w
poprzednim przypisie tekstu.
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0 ile jednak inklinację tę w przyrodzie określamy mianem „instynktu
samozachowawczego”, o tyle w przypadku człowieka ów naturalny pęd
do zachowania istnienia-życia przejawia się w sposób o wiele bogatszy,
a zarazem bardziej skomplikowany: nie sprowadza się całkowicie ani
nawet przede wszystkim do działania instynktownego, chociaż i ono,
w postaci spontanicznego odruchu samoobronnego, także i u człowieka
występuje.
O
prawie do życia osoby ludzkiej, tak jak i o wszystkich jej upraw
nieniach, decydują motywacje proporcjonalne do jej natury, motywacje
rozumne. Sposób bowiem istnienia, którego osoba ludzka „ma prawo”
bronić, jest mierzony również naturalną tendencją do „istnienia zawsze”,
przejawiającą się w ludzkiej działalności twórczej, np. w różnych sposo
bach „uwieczniania się, utrwalania siebie” („non omnis moriar”); w po
nadczasowym i ponadprzestrzennym charakterze ludzkiej kultury, której
symbolika ma znaczenie „odwieczne”, tj. odwołujące się do intuicji
„wieczności” jako nieprzemijalnego istnienia itd., niezależnie od tego,
„czy” oraz „jak” człowiek „wierzy” we własną nieprzemijalność, jak
dalece jest o niej racjonalnie czy też irracjonalnie przekonany, a także
jaki charakter i znaczenie jej przypisuje.
Wiedza o ludzkim sposobie istnienia, jakkolwiek stale, tak w indy
widualnym, jak i społecznym aspekcie, ogromnie uboga, wystarczy jed
nak, aby zdać sobie sprawę z niektórych przynajmniej podstawowych
konsekwencji, jakie płyną z owego najbardziej pierwotnego naturalnego
uprawnienia.
Zachowanie istnienia-życia jest jednak ontyczną „bazą” dla innych
praw człowieka — osoby. Z tego tytułu jest czymś zasadniczo niepowątpiewalnym. Zaprzeczenie temu prawu jest równoważne przekreśleniu
samej bytowości, a więc jest czymś w sobie sprzecznym. Także wszelkie
działanie skierowane przeciwko temu prawu, wszelka przemoc, której
źródłem jest człowiek, względem samego siebie, jak i względem drugiego
człowieka, jest bezprawna i wymierzona przeciwko ludzkiej naturze.
Przemocy bowiem pozbawiającej życia nie są w stanie usprawiedliwić
żadne argumenty racjonalne. Toteż motywy skłaniające człowieka do za
bójstwa — indywidualnego czy zbiorowego — są zawsze niewystarcza
jące, ponieważ pozbawione podstaw w prawie naturalnym. Żaden bowiem
człowiek czy grupa ludzi nie może mieć prawa do zabijania ani takiego
prawa-nakazu wydawać, skoro żaden człowiek, żadna ludzka władza nie
posiada praw mogących „korygować”, a tym bardziej zmieniać naturę
1 jej przejaw — prawo naturalne, czyli — konsekwetnie — samą naturę
ludzką. Żaden człowiek nie może posiadać praw większych niż te, które
wypływają z jego natury. Tym bardziej nie może wydawać praw wymie
rzonych przeciwko podstawowym, ontycznym inklinacjom tej natury,
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skoro ona właśnie jest miernikiem tego, co dobre dla człowieka, celem
zaś ludzkiego działania może być tylko dobro.
W świetle tych założeń wszelkie uzasadnienia kary śmierci, stosowa
nej w ludzkich społecznościach, ani ukute w średniowieczu teorie o tzw.
„bellum iustum” nie wytrzymują krytyki. Prawo do ludzkiego istnienia-życia może mieć jedynie Byt, który jest ostateczną przyczyną sprawczą
i celową tego istnienia. Nawet fakt tzw. „naturalnej śmierci” jest wy
mierzony przeciwko podstawowej inklinacji ludzkiej natury i może zna
leźć wytłumaczenie jedynie w odwołaniu do Bytu absolutnego, ku któ
remu ostatecznie owa inklinacja jest skierowana, oraz. w świetle „istnie
nia” zła jako ontycznego braku — skazy — „ubytku” natury (nie w
sensie ograniczenia naturalnego, czyli potencjalności!). Fakt zła, jako
fakt uwikłania ludzkiej natury w nieprzezwyciężone trudności, jakie
napotyka realizacja naturalnych potencjalności, obiektywna niemożność
osiągnięcia celu życia — tj. pełni istnienia i związanego z- nim szczęścia
— w wymiarach ludzkiej skończonej egzystencji, nie może jednak być
wytłumaczeniem działania, którego celem jest również zło. Wówczas
bowiem zło-niebyt tłumaczyłoby się niebytem, co jest absurdalne. Od
wrotnie — zło-brak jest „widoczne” tylko dlatego, że jest b r a k i e m
d o b r a , które istnieje. Brak może być wytłumaczony tylko jako brak
czegoś, czego jest brakiem, zło-niebyt może być wyjaśnione tylko w
świetle bytu-dobra. Działanie ludzkie, zmierzające do usunięcia tego
braku, do „przyzwyciężenia” zła, również może być wytłumaczone tylko
w świetle dobra jako celu działania. W tym też znaczeniu, tj. ze względu
na dobro, ostatecznie — Dobro absolutne, pewne akty ludzkie, które
określa się jako „oddanie” bądź „ofiarowanie” życia, a także, w pewnych
warunkach, obowiązek poświęcenia swego życia dla jakiegoś dobra, mogą
być usprawiedliwione — rozumnie umotywowane.
Takie sytuacje i działania mogą zaistnieć jako uprawnione tylko w
perspektywie owej „nieprzemijalności” życia ludzkiego, tj. w świetle
wytłumaczalnego do pewnego stopnia, na gruncie antropologii filozoficz
nej oraz przede wszystkim religii, faktu „wyrastania” tego życia poza
wymiary „doczesne”. Taka bowiem perspektywa uzasadnia akty wolnej
ludzkiej decyzji, u której źródeł leżą z kolei akty poznania i miłości,
usprawiedliwiające dobrowolną utratę życia przez człowieka. W takim
tylko kontekście śmierć — zło jest mniejsze niż dobro, będące przed
miotem decyzji, więcej nawet, owo dobro — cel jest wówczas jakimś
„przezwyciężeniem” największego dla człowieka zła, jakim jest jego
własna śmierć. Motywacjami wspomnianych czynów, z którymi wiąże
się „poświęcenie życia”, a także wyjaśnianiem faktu śmierci zajmuje się
przede wszystkim religia.
b) Druga naturalna inklinacja, którą rozważa św. Tomasz, pojawia
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się w jego pismach w tradycyjnym sformułowaniu, zaczerpniętym z Ko
deksu Justyniana, a pochodzącym od Ulpiana: „Dicentur ea de legem
naturali, quae natura omnia animalia docuit ut est coniunctio maris et
feminae et educatio liberorum et similia” 17. W tekście tym jest również
zwrócona uwaga na współwystępowanie tej inklinacji w świecie przyro
dy i u człowieka. Zarówno żyjące byty nierozumne, jak i rozumny czło
wiek dążą do przekazania życia biologicznego przez obcowanie płciowe,
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Naturalną bowiem właściwością
człowieka, podobnie jak i zwierzęcia, jest bycie jednostką określonej
płci — męskiej lub żeńskiej.
Owa „wspólnota” człowieka ze zwierzętami w realizowaniu drugiej
z kolei inklinacji prawa naturalnego traktowana była w niektórych uję
ciach tradycyjnych, zwłaszcza teologiczno-mistycznych, tak dosłownie
i jednoznacznie, że stan małżeński i związane z nim funkcje seksualne
uważano za degradację — „zaćmienie rozumności” ludzkiej (iactura rationis). Ryzyko tego „upadku rozumu” mogło być zrównoważone i „uszla
chetnione jedynie przez fakt urodzenia dziecka. Stąd pierwszorzędnym,
a właściwie usprawiedliwionym celem stosunków płciowych mogło być
rodzicielstwo, a ludzkie przeżycia związane z płcią, nie skierowane bez
pośrednio i jednoznacznie do tego celu, uznawane były za niemoralne.
Stan małżeński, w którym popęd płciowy tolerowany jest tylko ze wzglę
du na fakt rodzenia nowego człowieka, jako instytucja przyporządkowana
biologicznej rozrodczości „rodzaju ludzkiego”, musiał w hierarchii ludz
kich dóbr stać z konieczności o wiele niżej od stanu dziewictwa, w którym
„niezmącona rozumność” zażywa najwyższej swobody, co prawda za cenę
rezygnacji z jednego z najbardziej pierwotnych uprawnień — skłonności
naturalnych.
Przy tak wąskim jednak sposobie rozumienia tej naturalnej inklinacji
człowieka, tj. przy sprowadzeniu tego uprawnienia w y ł ą c z n i e do
funkcji biologicznego rozmnażania, a funkcji tych z kolei — do czyn
ności nieosobowych, wręcz antyracjonalnych i jednoznacznie wspólnych
ze zwierzętami, nie wiadomo, czy można jeszcze ją uznać za i s t o t n y
przejaw prawa naturalnego ü człowieka, skoro „niewykorzystanie” owej
skłonności, a tym bardziej przeciwstawienie się jej, wyplenienie jej ze
sfery osobowego życia, nie tylko nie kaleczy ludzkiej natury, ale ją na
wet wywyższa, uszlachetnia?
Tomasz, powołując się na sentencję Ulpiana: „To należy do prawa
natury, czego sama natura nauczyła wszystkie zwierzęta, mianowicie
zespolenie się mężczyzny i kobiety i wychowanie dzieci i inne tym po
dobne” — nie utożsamia wszakże owego „zespolenia się mężczyzny i ko
biety” z funkcjami rozrodczymi, a użyty przezeń spójnik „i” można
11
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pojąć w znaczeniu kolejnego wyliczenia działań przyporządkowanych
drugiej z wymienianych przez niego inklinacji naturalnych.
„Prawo do przekazywania życia” pojmowane było jednak tradycyjnie
w sensie zbyt zawężonym. Życie człowieka jako osoby nie wyczerpuje się
przecież w sferze psychiczno-biologicznej, będącej adekwatnym przed
miotem badań raczej nauk przyrodniczych wraz z eksperymentalną psy
chologią niż antropologii filozoficznej lub filozofii prawa. Jakkolwiek
prawdą jest, że owo „przekazywanie życia” w sposób najbardziej „do
słowny” i doświadczalnie uchwytny przejawia się w dążności do dawania
życia fizycznemu potomstwu, to jednak u podstaw tej dążności leży ogól
na skłonność człowieka do w pełni osobowego, a więc nie zredukowanego
wyłącznie do spraw płci, oddziaływania na osoby drugie, do ■ wywierania
wpływu na ich życie, do przekazywania nie tylko życia biologicznego,
lecz także różnorodnych treści intelektualnych i przeżyciowych, z któ
rych składa się „świat wewnętrzny” jednostki ludzkiej. Przy takim rozu
mieniu owej inklinacji decyzja życia w celibacie, podobnie jak w przy
padku dobrowolnej utraty życia, chociaż niewątpliwie powoduje istotny
brak i wyrządza zło naturze, to jednak nie jest pozbawiona racjonalnego
uzasadnienia w postaci uzyskiwania większego dobra osobowego.
Doskonałym, naturalnym „wzorcem” wzajemnego oddziaływania, w
ramach którego człowiek „żyje dla” drugiego człowieka, dając mu z sie
bie to, czego ten drugi aktualnie potrzebuje i do czego posiada prawo,
wychowując drugich i będąc przez nich wychowywanym .— jest właśnie
rodzina. Dobrem wspólnym rodziny jest dobro każdej osoby — ęzłonka,
który zarówno ma prawo do pewnych świadczeń ze strony innych człon
ków rodziny na rzecz jego osobowego rozwoju, jak i prawo do dzielenia
się własnym życiem, do przekazywania swoich przeżyć innym. Życie
osoby ludzkiej powstaje i rozwija się w rodzinie, tam przede wszystkim
odbywa się jego wielostronne '„przekazywanie” — tam realizuje się drugi
z wymienionych, istotny przejaw prawa naturalnego. Dlatego o grupach
społecznych, dobrze spełniających swe zadania wobec innych osób mówi
się niekiedy, że panuje w nich „atmosfera rodzinna”. Wyrażenie to za
wiera porównanie do owego wzorca podstawowego, które opiera się na
fakcie, że inne wspólnoty tworzone są właśnie „na wzór”' rodziny, tj.
po to, aby i w nich inklinacja do „przekazywania życia” mogła być rea
lizowana, pomimo że wśród pośrednich celów działania tych wspólnot
nie ma przekazywania życia biologicznego. Miłość małżeńska i rodzi
cielska pozostaje jednak naturalnym „wzorcem” współżycia ludzi w
ogóle — w innych grupach społecznych, wzorcem dla analogicznego „ro
dzicielstwa”, czyli „przekazywania życia”, realizowanego co prawda poza
wspólnotą krwi, ale z zachowaniem tych najistotniejszych osobowych
wartości, które są właściwościami współżycia w rodzinie. Można by tu
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przykładowo wymienić rozmaite formy takich wspólnot „rodzinopodobnych”, jak: zakony, stowarzyszenia opieki społecznej, stowarzyszenia
pracy, a nawet rozrywki, zrzeszenia młodzieżowe, rozmaite kółka wspól
nych zainteresowań i wspólnych akcji, na koniec zaś wspólnoty tego
typu co kościół, państwo czy też — ludzkość.
Jakkolwiek brak realizacji owych naturalnych skłonności — brak peł
ni współżycia człowieka z człowiekiem — możliwy do urzeczywistnienia
tylko w małżeństwie, rodzinie, jest brakiem-złem istotnym i realnym dla
ludzkiej natury, to jednak, w szerokim rozumieniu, „przekazywanie ży
cia” może być realizowane także w celibacie, bez fizycznego współżycia
dwojga płci i bez fizycznego rodzicielstwa. Nie może się natomiast reali
zować w warunkach izolacji od innych • osób, bez osobowego przeżycia
„należności” do osób drugich, tj. bez potrzeby i obowiązku udzielania
im swego własnego, osobowego „kapitału życiowego” w rozmaitej for
mie: opieki i troski o innych, pomocy, współpracy, a także współprzeżywania różnych ludzkich wartości.
„Przekazywanie życia” — jak zresztą wszystkie inklinacje naturalne
będące przejawem prawa naturalnego w człowieku — posiada cel oso
bowy, realizuje się ze względu na dobro osoby, jako niepowtarzalnej
i wolnej jednostki — podmiotu i nie może realizować się ze względu na
inne, przedmiotowe dobra pochodne i podporządkowane dobru osobo
wemu. Dlatego zarówno celem — dobrem wspólnym małżeństwa nie
może być „rodzenie dzieci”, ale wychowanie człowieka — w równej mie
rze dzieci, jak i obojga rodziców; jak celem państwa nie może być potęga
terytorialna i militarna ani bogactwo materialne, lecz rozwój zdolności
osobowych każdego obywatela oraz wzajemna wymiana dóbr kultural
nych i cywilizacyjnych, służących osobowemu rozwojowi ludzi; podobnie
też celem wspólnot religijnych winno być nie co innego, jak wychowanie
ich członków do poznania i umiłowania Dobra ostatecznego. Wszędzie też.
prawo naturalne, mające swój odpowiednik przyrodniczy i kosmiczny,
w przypadku człowieka realizowane bywa analogicznie, nie zaś jedno
znacznie tak samo jak w świecie bytów nierozumnych.
c) Trzecia inklinacja ludzkiej natury rozumnej jest wyrazem społecz
nego i dynamicznego charakteru tej natury. Prawo do osobowego roz
woju w społeczeństwie sformułowane zostało przez Tomasza krótko: „ut
homo ignorantium videt, ut alios non offendat cum quibus debet conversari” — „aby człowiek unikał niewiedzy oraz aby nie obrażał dru
gich, z którymi ma obcować”. Niekiedy autorzy wyrażają się inaczej:
„ut pacifice in societate vivet” — „aby w społeczności żył w pokoju”.
Obydwa sformułowania kładą nacisk na społeczne zdeterminowanie
życia ludzkiego. Człowiek, aby rozwinął swą osobowość, tj. aby mógł
poznać własne osobowe cele oraz indywidualne uzdolnienia („aby unikał
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niewiedzy”), własne potrzeby oraz potrzeby współżyjących z nim ludzi
(„aby nie obrażał drugich”), wreszcie aby mógł te potrzeby zaspokoić,
czyli zrealizować potencjalności swej natury w relacji do innych osób,
których działanie jest mu należne i dla dobra których on sam ma obo
wiązek działać — musi żyć w grupie społecznej, i to w grupie zorgani
zowanej tak, aby wzajemny kontakt, współpraca oraz wymiana dóbr
mogły się rozwijać możliwie bez zakłóceń oraz uszczerbku dobra wspól
nego. Jasną jest rzeczą, że normalne życie ludzkie — indywidualne i spo
łeczne — może się realizować w ten sposób tylko w warunkach pokoju,
przy niestosowaniu przemocy w jakiejkolwiek formie, przy pełnym po
szanowaniu praw każdej osoby.
Zagadnienie pozytywnego współżycia ludzi w społecznościach różnego
rodzaju jest zagadnieniem bardzo szerokim i skomplikowanym i bywa
przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. W filozofii prawa moż
na jedynie zaznaczyć, że trzecia podstawowa skłonność natury ludzkiej
zwraca uwagę, iż dobro jednostkowe i dobro społeczności to dwa aspekty
tego samego przedmiotu — dobra, będącego celem działania każdej ludz
kiej jednostki. Osoba ludzka nie osiągnie swego własnego dobra żyjąc
w izolacji (jeśli to w ogóle jest możliwe) od społeczności, nie działając
równocześnie proporcjonalnie dla dobra innych osób, ani tym bardziej
działając na ich szkodę.
Zarówno sfera intelektualna i wolitywna, jak i przeżyciowo emocjo
nalna człowieka nie osiągnie niezbędnego stopnia osobowej dojrzałości
i nie objawi się na zewnątrz we właściwej człowiekowi formie indywi
dualnej twórczości, jeśli relacje osoby w stosunku do osoby, wyrażające
się w aktach wzajemnego poznania i miłości oraz współpracy, zostaną
zahamowane lub ulegną poważnemu wypaczeniu. Dlatego każde działa
nie, nie mające przede wszystkim i bezpośrednio na Celu dobra natury
ludzkiej, jest działaniem — w jakimś szczegółowym aspekcie — prze
ciwko prawu naturalnemu. Nie znaczy to oczywiście, aby możliwa była
— jak to sądzili fizjokraci — szczegółowa i jednoznaczna kodyfikacja
prawa naturalnego, szczegółowe ustalenie: co, kiedy, jak i dlaczego na
leży czynić, a czego unikać w ramach poszczególnych grup społecznych,
aby prawo naturalne zawsze było respektowane. Inklinacje naturalne,
będące pierwszym „uzewnętrznieniem się” ludzkiej natury rozumnej,
można porównać do drogowskazów, dzięki którym człowiek rozpoznaje
swój cel osobowy i wie, najogólniej, co stanowi jego dobro; słowem,
uświadamia sobie sąd praktyczny: „dobro należy czynić”. Sposób reali
zacji-tego dobra, czyli konkretna aktualizacja prawa, jest jednak dziełem
indywidualnym, proporcjonalnym do natury jednostkowej. Przede wszy
stkim zaś indywidualny charakter nosi ludzka decyzja — wewnętrzne
uzgodnienie jednostkowoosobowego działania z jego przedmiotem i pod-
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jęcie osobistej odpowiedzialności17a (ostatecznie — wobec Absolutu) za
realizację dobra. Sposób realizacji dobra osobowego jest zawsze jedyny
i niepowtarzalny i wobec tego nie może być objęty żadnym pozytyw
nym — jednoznacznym nakazem. Tak samo sprawa ustaleń prawnych
pozytywnych, stopnia obowiązywalności w sumieniu różnych kodeksów
prawa stanowionego jest niemożliwa do ogólnego i raz na zawsze obowią
zującego rozstrzygnięcia. Możliwe jest tylko ustalenie negatywne, że
prawo stanowione, o ile zmusza człowieka do postępowania wbrew pod
stawowym inklinacjom jego natury, jest tylko pseudoprawem, a raczej
nadużyciem władzy w imię pseudoprawa; nakazem, który nie może wią
zać człowieka „od wewnątrz” — w sumieniu, jakkolwiek niekiedy czło
wiek jest zmuszony takiego nakazu pozornie słuchać (np. dla zachowania
życia własnego lub osób drugich). Przemoc tak fizyczna, jak i moralna
nie może być nigdy „uprawniona”, zarówno jak bezrozumne i bezwolne
uleganie przemocy. Pozorne posłuszeństwo pseudoprawu może być uspra
wiedliwione jedynie wówczas, gdy jest podjęte w celu obrony istotnych
dóbr człowieka, które mogłyby ucierpieć w przypadku otwartego sprze
ciwu wobec nieusprawiedliwionego nakazu; nie może jednak nigdy prze
rodzić się w bierną uległość wobec bezprawia i przemocy.
Praktycznie jednak, w wielu tzw. sytuacjach konfliktowych, roz
strzygnięcie, kiedy i w jakiej mierze oraz ze względu na co - pozorne
posłuszeństwo pseudoprawu może być usprawiedliwione — bywa nie
zmiernie trudne. Podobnie też trudno jest ustalić, w jakim stopniu, w
jakich okolicznościach i jak można niekiedy stosować przymus wobec
jednostek objawiających tzw. złą wolę i w sposób widoczny działających
na szkodę dobra wspólnego.
Krańcowym przypadkiem biernej uległości pseudoprawu były np.
fakty ludobójstwa podczas ostatniej wojny, kiedy to masowe zbrodnie
usiłowano usprawiedliwić posłuszeństwem wobec władzy. W faktach tych
ujawniło się nie tylko niewłaściwe rozumienie władzy i prawa, ale
przede wszystkim rażąca deprawacja natury ludzkiej, deprawacja su
mień, niezdolnych do wskazania istotnego dobra i do podjęcia osobistej
odpowiedzialności za czyn. Faktem jest, że w różnych systemach niewol
niczych pole działalności wolnej ludzkiej decyzji jest zredukowane do
na Nadeży odróżnić „odpowiedzialność za” od „odpowiedzialności wobec”. Od
powiedzialność „za” suponuje z jednej strony wolność osoby, która .przez swą wolną
działalność zmienia układ rzeczy i stosunki rzeczowe lub osobowe. Zmienione sto
sunki są skutkiem wywołanym przez wolnie działającą osobę, która przyczynując
nowe stany jest w stosunku do nich w nowej relacji przyczyny wolnie działającej.
I ta relacja nosi nazwę „odpowiedzialność za”. Natomiast „odpowiedzialność wobec”
jest nabudowana na tle zależności personalnej przyczyny wolnie działającej i spra
wiającej nowe stany rzeczy w o b e c osoby mającej pieczę nad porządkiem dzia
łania osobowego.
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minimum, a obrona naturalnych praw człowieka wymaga często boha
terstwa. Coraz lepsze i głębsze uświadomienie sobie, co jest prawdziwym
dobrem człowieka, a co działa na jego szkodę oraz o ile w społecznościach
ludzkich owe trzy najistotniejsze skłonności ludzkiej natury bywają
respektowane przez prawo pozytywne — jest podstawą procesu rehabi
litacji prawa naturalnego, jako źródła obowiązywalności wszelkich norm
i nakazów wydawanych przez władze, oraz ustalenia konstytucji różnych
grup społecznych na właściwej naturze ludzkiej zasadzie współżycia.

4. WŁAŚCIWOŚCI PRAWA NATURALNEGO 18

Mówiąc ogólnie o istnieniu, naturze i pierwszych przejawach prawa
naturalnego siłą rzeczy już wiele się powiedziało o jego charakterystycz
nych cechach. Niemniej jednak w tradycyjnym wykładzie teorii prawa
naturalnego wymienione są następujące charakterystyczne jego cechy:
a) moralność
b) nieprzemienność
c) powszechność wraz z promulgacją.
Ad a) Aby wyjaśnić zagadnienie pierwsze, mianowicie z w i ą z e k
porządku m o r a l n e g o i p r a w n e g o (w porządku prawa natury),
trzeba przede wszystkim ogólnie zdać sobie sprawę z tego, czym jest sam
porządek moralny.
W tradycji etyki realistycznej moralnością nazywano relację zgod
ności lub niezgodności czynu ludzkiego z regułą praktycznego postępo
wania. Relacja ta uchodzi za relację transcendentalną, a więc konieczną,
nieoddzielną od ludzkiego uczynku. Znaczy to, że ilekroć zaistnieje uczy
nek ludzki, a więc uczynek świadomy i dobrowolny (już w samym ludz
kim wnętrzu dokonany w postaci sądu praktyczno-praktycznego, który
został wydany przez wolę człowieka), to tym samym uczynek taki jest
już uczynkiem moralnym w sensie pozytywnym lub negatywnym. Regułą
zaś moralności, z którą uczynek może być zgodny lub niezgodny, jest
w pierwszym rzędzie ludzkie sumienie (rozum praktyczny), dyktujące
w sposób niepowątpiewalny hic et nunc, że należy tak właśnie, a nie
inaczej w konkretnym wypadku postąpić. Regułą zaś ostateczną postę
powania człowieka jest Absolut (prawo odwieczne), który stworzywszy
ludzką naturę, jest ostatecznym gwarantem prawidłowości jej natural
nych, rozumnych skłonności19.
18

Por. tamże a. 3-6.
“ Tego rodzaju twierdzenie jest sensowne wyłącznie w klasycznym nurcie filo
zofii (pluralistycznym), jak o tym świadczy rozdz. II, którego rozumienie i akcep
tacja jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia tu sformułowanych twierdzeń.
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Oczywiście, pomiędzy Bogiem jako ostateczną regułą postępowania
moralnego a konkretnym ludzkim poznaniem fronetycznym, objawiają
cym się „na zewnątrz'’ w postaci dyktatu rozumu praktycznego, czyli
sumienia, istnieje jeszcze szereg „instancji pośredniczących” w postaci
społeczeństwa, czyli różnych grup ludzi związanych wzajemnym współ
działaniem, którzy mogą wskazywać sobie nawzajem ogólne normy po
stępowania w konkretnych życiowych przypadkach i przez to nawzajem
siebie wychowywać w porządku moralnym, przez wspólne rozstrzyganie,
jakie wartości i jakie normy winny być w określonej przez aktualne
warunki decyzji brane pod uwagę, ze względu na to, że przedmiot owej
decyzji jest zgodny albo z ludzką naturą społeczną, albo z wolą Boga
interweniującego przez objawienie w historię ludzkości.
Interwencja zewnętrzna ludzkiej społeczności w ustalaniu postępowa
nia moralnego nie jest jednak najistotniejsza. dla działania moralnego.
Sfera moralności rozciąga się t y l k o w e w n ę t r z u człowieka i jest
nią właśnie owa konieczna relacja, zawarta w każdym ludzkim czynie,
praktycznie: każdej ludzkiej d e c y z j i , która nie może nie być decyzją
dokonaną pod wpływem rozumu i nie może być obojętna w stosunku
do dobra realizowanego przez wolę. Ludzka decyzja, o ile jest kierowana
rozumem w perspektywie dobra — jest istotą moralności. Wszystkie zaś
„wychowania” czy też „kierowania” są czymś zewnętrznym i heteronomicznym w stosunku do autonomicznej ludzkiej decyzji.
Mając na uwadze fakt, że każdy ludzki czyn jest kierowany (właśnie
jako akt ludzki) przez rozum w perspektywie dobra realizowanego wolą,
czyli że każdy ludzki uczynek świadomy i dobrowolny nie może być
obojętny w stosunku do dobra, bo jest on realizowaniem dobra, którego
człowiekowi, jako bytowi przygodnemu, brak — widzimy, że każdy ludz
ki uczynek, decyzja, jest zarazem realizowaniem prawa naturalnego. Jeśli
bowiem prawo naturalne uświadamiamy sobie w postaci praktycznego
sądu: „dobro należy czynić”, to każdy czyn jest realizowaniem ujrzane
go dobra. Z tego też tytułu prawo naturalne jest wewnętrznie związane
z moralnością. Nie ma bowiem takiego uczynku, który by nie był reali
zowaniem dobra osobowego, czyli uczynkiem dokonanym właśnie pod
wpływem prawa naturalnego.
Inna sprawa, że niekiedy to dobro jest pozorne, tj. nie ugruntowane
na prawie naturalnym, i jeśli poznając takie dobro oceniamy je właśnie
jako pozorne i decydujemy się mimo to na jego realizację, występujemy
wówczas przeciw prawu naturalnemu i wprawdzie znajdujemy się rów
nież w porządku moralnym, ale już w znaczeniu negatywnym, dokonu
jąc czynu moralnie złego; czynu, który nas nie łączy z dobrem wspól
nym, ale obiektywnie od dobra wspólnego oddala.
Z tego tytułu, że każdy uczynek, każda decyzja jest realizowaniem
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dobra, czyli jest dokonana pod wpływem prawa naturalnego, i w sto
sunku do sądu będącego przejawem prawa naturalnego nie może być
obojętna, możemy powiedzieć, że wszelkie realizacje prawa naturalnego
są zarazem realizacją samej moralności (porządku moralnego) i że nie
ma uczynków dokonanych pod wpływem nakazów prawa naturalnego —
w jego fundamentalnym rozumieniu — wydanych przez sumienie, które
byłyby zarazem uczynkami moralnie obojętnymi.
Nie znaczy to jednak, że zasięg moralności pokrywa się z dziedziną
prawa naturalnego pojętego w sensie zawężonym 19a, związanym ze spra
wiedliwością. Porządek moralny posiada zasięg szerszy, może bowiem
obejmować ponadto nadprzyrodzone motywy i horyzonty postępowania
człowieka, które nie są, w ścisłym sensie, realizacją prawa naturalnego,
gdyż „ponad” oceną praktycznego rozumu przyjmują kryte ria pozanaturalne, odwołując się do wyższej, nadprzyrodzonej, czyli boskiej in
stancji kierującej uczynkami człowieka; i decyzja co do takich uczynków
jest oparta na motywach przede wszystkim w i a r y , nie zaś na czysto
racjonalnym, fronetycznym poznaniu. Mimo to jednak, nawet przyjęcie
zespołu motywacji nadprzyrodzonych, a więc decyzja o „przyjęciu na
własność” — osobista — akceptacja — systemu wartości w porządku
nadprzyrodzonym, opiera się również na prawie naturalnym, albowiem
u jej podstaw leży osobista ocena porządku nadprzyrodzonego jako cze
goś dla mnie dobrego; w rezultacie okazuje się dla praktycznego rozu
mu również formą realizacji prawa naturalnego, nie negując tu zespołu
pobudek nadprzyrodzonych.
Samo jednak dokonywanie decyzji w oparciu o ten porządek lub też
w oparciu o konkretne nakazy władzy, w której kompetencje człowiek
w i e r z y , nie jest realizacją prawa naturalnego w sensie zawężonym.
Wszystko zatem, czego dokonuje człowiek w oparciu o prawo naturalne
jest zarazem wewnętrznie moralne, ale nie wszystko, co jest moralne, jest
zarazem realizacją prawa naturalnego w sensie zawężonym. Jedynie to,
co ukazuje się człowiekowi jako realna możliwość spełnienia dobra pro
porcjonalnego do jego racjonalnej natury, jest realizacją prawa naturalne
go, w szczególności zaś prawo naturalne jawi się jako podstawa spra
wiedliwości — a poprzez nią całego porządku społecznego rządzonego
przez prawo pozytywne.
W historii prawa naturalnego pierwszymi rzecznikami oddzielenia go
od dziedziny moralności byli: Samuel Puffendorf (1632-1694) oraz Chri
stian Thomasius (1655-1738). Za nimi poszli: Kant, Fichte i Hegel. Sta1,3 Prawo naturalne w sensie zawężanym nawiązuje do arystoitelesowskiej kon
cepcji prawa naturalnego związanego ze słusznością i sprawiedliwością. Oczywiście,
słuszność i sprawiedliwość między ludźmi jest dobrem, nie wszystko jednak, co jest
dobrem, wyczerpuje się w słuszności i sprawiedliwości.
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nowisko ich usprawiedliwiały w dużej mierze, odmienne od analizowa
nej na tym miejscu, teorie prawa naturalnego, wypływające z analizy
idei społecznej natury ludzkiej oraz moralności jako bądź absolutnie
wolnej domeny życia praktycznego, bądź nauki o cnotach. Rozważania
Thomasiusa, Kanta czy Hegla nie dotyczą przeto rozważanego przez nas
problemu, a autorzy80 usiłujący wchodzić w dyskusję z ich stanowiskiem
popełniają błąd ignoratio elenchi.
Inna sprawa, że nawet przy zaakceptowaniu omawianej tu koncepcji
prawa naturalnego oraz moralności pojawiają się w niektórych ujęciach
moralistów tendencje do traktowania uczynków ludzkich jako aktów
o dodatnim bądź ujemnym walorze moralnym dlatego, iż są one bądź
realizacją pewnych cnót, bądź manifestacją określonych intencji, bądź
spełnianiem przepisów lub prawa. W takim ujęciu racjonalno-wolitywne
akty "człowieka (jego uczynki wewnętrzne) są moralnie dobre nie dlate
go, że realizują obiektywnie poznane i ocenione przez człowieka dobro
w perspektywie osoby drugiej, lecz dlatego, że są w jakimś sensie „cnot
liwe”, „celowe” czy „posłuszne”. Przedmiotem oceny jest w tym wypad
ku nie obiektywne dobro, samo w sobie, do którego spełnienia nakłania
człowieka nakaz prawa naturalnego — sąd rozumu praktycznego: „do
bro należy czynić”, lecz „cnotliwość”, czyli „walor udoskonalający” sa
mego uczynku, lub inna wartość. Zachodzi tutaj jednak przestawienie
kolejności racji i następstwa: dobro Hczynku jest skutkiem tego, że jest
on skierowany do dobra bytu osobowego jako celu, a nie odwrotnie.
Obiektywne dobro przedmiotu — w naczelnym wypadku: osoby — wpły
wa na dodatnią ocenę moralną ludzkiego uczynku, który na s k u t e k
przyporządkowania do tego dobra udoskonala podmiot — osobę ludzką,
staje się uczynkiem cnotliwym i aktualizuje moralne potencjalności oso
by. Faktycznie też kierujemy się w wyborze jakiegoś uczynku nie tym,
że jest on cnotliwy lub spełnia inną wartość, lecz że realizuje coś, co
jawi się nam jako dobro, w przeciwnym bowiem razie ocena moralna
mówiłaby nie o uczynku „dobrym”, lecz o „cnotliwym”.
Ad b) Zagadnienie n i e p r z e m i e n n o ś c i * 1 prawa naturalnego po
stawione zostało na gruncie tzw. „esencjalnej” koncepcji prawa natu
ralnego, występującej u św. Augustyna, Dunsa Szkota, Suareza, a także
w niektórych sformułowaniach św. Tomasza. W myśl bowiem tej kon
cepcji rzeczywistość konkretna, a w tym i człowiek, jest nawarstwieniem
natur-form (ściślej: form wyznaczających jednoznacznie rozumiane na
tury) od najbardziej szczegółowej natury jednostkowej, poprzez natury
20 N;p. G. M a u s e r .
1944 s. 32-40.
11 Por. tamże s. 50-61.
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coraz bardziej ogólne — pojęte jako gatunki i rodzaje — aż do najszer
szej „warstwy” bytu. Każda z natur nawarstwiających konkretny byt,
będąc właśnie zdeterminowaną w sobie i niezmienną, może jednak przyj
mować drugorzędne, akcydentalne modyfikacje. Dlatego też przy do
minacji takiej esencjalnej koncepcji bytu przyjmowano, że „prawo na
turalne” będąc „wpisane” w poszczególne „natury” czy „formy” nawar
stwiające konkret jest tak samo niezmienne jak owe formy, a jedynie
drugorzędnie, ze względów akcydentalnych przyjmuje modyfikację nie
istotną. Zatem w sensie istotnym prawo naturalne byłoby nieprzemienne. Nieprzemienność ta wszakże dotyczy najważniejszych tylko przepisów
prawa naturalnego, w stosunku do których przepisy i nakazy pochodne,
drugorzędne bywają właśnie przemienne, zmieniają się w zależności od
konkretnych sytuacji przedmiotowo-podmiotowych.
.Teżeli jednak za istotny przejaw prawa naturalnego uznamy sąd ro
zumu praktycznego: „dobro należy czynić”, to nakaz tego rodzaju nie
może być „przemienny”, obowiązuje bowiem zawsze i bezwzględnie, jak
kolwiek sam spoisób realizacji tego nakazu ulega indywidualnym mody
fikacjom. Nie jest to bowiem prawo — posługując się, niewłaściwie, ter
minologią Kanta — „ m a t e r i a l n e ” , jednoznacznie wyznaczone, ale
jakby „formalne”, tzn. pomimo iż sam nakaz czynienia dobra jako ta
kiego nie może ulec zmianie, to jednak konkretna treść tego nakazu,
jego aktualizacja, czyli konkretna' „materia” dobra, jest w każdym ludz
kim akcie świadomym i wolnym inna i niepowtarzalna, gdyż każda rea
lizacja dobra jest realizacją dobra analogicznego. Nie znaczy to jednak,
by systemowe ujęcie Kanta było słuszne. To bowiem, co zostało tu w
terminologii kantowskiej nazwane jakby „formalnym” nakazem — jest
w gruncie rzeczy nie „formą”, lecz właśnie treścią, zawartością, a n a l o g i c z n o ś c i ą samego dobra, a przez to analogicznością samego pozna
nia ujętego w sąd-normę: „dobro należy czynić”. Kluczem zatem do zro
zumienia treści normy prawa naturalnego jest analogiczność dobra oraz
analogiczność naszych sądowych ujęć poznawczych.
Mając przeto na uwadze podstawowe inklinacje ludzkiej natury ro
zumnej wyżej zasygnalizowane, a więc prawo do zachowania życia, pra
wo do pokojowego rozwoju osobowego oraz to, że wszystkie te inklinacje
są uzewnętrznieniem się ludzkiej natury rozumnej, można stanąć na sta
nowisku tradycyjnym, że prawo naturalne ujęte w swej istocie, a więc
nakazujące czynić dobro, zwłaszcza w pierwszych przejawach afirmujących dobro życia jednostki, gatunku i osoby — jest zasadniczo nieprzemienne. Podstawowym bowiem prawem człowieka jest postępować ro
zumnie wybierając dobro; postępowanie zatem rozumne w afirmowaniu
dobra na trzech wyznaczonych przez naturalne inklinacje drogach jest
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w zagadnieniu prawa naturalnego czymś istotnym dla człowieka, jego
życia i rozwoju.
Inaczej jednak odbywa się kierowanie rozumem w porządku czysto
teoretycznym, a inaczej w porządku praktycznym. W porządku bowiem
czysto teoretycznym można się zdobyć na większą niezależność od emocji,
na większy obiektywizm oceny, natomiast w porządku praktycznego po
stępowania mamy do czynienia z większą chwiejnością w dziedzinie ra
cjonalnego porządku i używania rozumu. Dlatego też w wielu wypad
kach, dotyczących szczegółowych zagadnień ludzkiego postępowania, jest
niezmiernie trudno ustalić kierunek szczegółowych rozwiązań, a jeszcze
trudniej ustanowić konkretne prawa, które byłyby jakimś „uszczegóło
wieniem” prawa naturalnego.
Rozwiązanie tradycyjne szło w kierunku odróżnienia pierwszych za
sad prawa naturalnego od dalszych, wydedukowanych już norm postę
powania. Twierdzono, że pierwsze zasady prawd naturalnego są nieprzemienne, natomiast przemienne są dalsze praktyczne dedukcje prawa na
turalnego.
Tego rodzaju rozwiązanie, pochodzące od św. Tomasza2S, jest zwią
zane z jego specjalną koncepcją dialektyki rozwojowej — o której ni
żej — prawa naturalnego: a) „per modum conclusionis” i b) „per módum
determinations”. W rozwoju „per modum conclusionis” można było brać
pod uwagę konkluzje bardziej związane z pierwszymi zasadami prawa
naturalnego i takie właśnie konkluzje uważane były za nieprzemienne,
natomiast konkluzje dalsze były uważane za przemienne.
Tymczasem poza ogólnym sformułowaniem „dobro należy czynić” nie
ma w zasadzie jakichś szczegółowo i pozytywnie sformułowanych pierw
szych zasad prawa naturalnego, które by bardziej szczegółowo określały
dobro. Istnieją jedynie pewne „drogowskazy”, czyli ogólne ukierunko
wania działania rozumnej natury człowieka poprzez tzw. pierwotne in
klinacji, ale nie są one żadnymi szczegółowymi określeniami prawa na
turalnego. Owszem wiadomo, że człowiek ma prawo do życia i że nie
można człowieka pozbawiać życia wprost; że człowiek ma prawo do za
warcia związku małżeńskiego i przekazania swego życia; że ma prawo
do rozwoju osobowego w społeczności. Są. to jednak-tylko analogicznie
o g ó l n e d r o g i , na gruncie których może i powinno powstać szczegó
łowe prawodawstwo. Samo prawo natury nie określa, „ j a k ” k o n k r e t 
n i e w społeczności owe podstawowe skłonności naturalne mają się rea
lizować. W oparciu o naturalne inklinacje może być dopiero utworzone
konkretne prawo regulujące w określonego typu społecznościach te
wszystkie sprawy, które stanowią treść naturalnych inklinacji. Wiadomo
,ł
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tylko, że prawa pozytywne (stanowione) przeciwne (sprzeczne) natural
nym inklinacjom nie są prawami w sensie właściwym, lecz są tylko
pseudoprawami. Ale też nie zdarza się normalnie, by jakaś organizacja
stanowiła prawa wprost i jawnie sprzeczne z naturalnymi inklinacjami
człowieka.
Trudno zatem utrzymywać, by istniały jakieś pierwszorzędne sfor
mułowania prawa naturalnego obowiązujące wszędzie i zawsze. Można
najwyżej powiedzieć — jak już wyżej zaznaczono — że istnieją tylko
najogólniejsze, pierwotne wskazania wypływające ze skłonności natu
ralnych. I te właśnie inklinacje naturalne, jako pierwsze przejawy pra
wa naturalnego u człowieka, wprawdzie dokładnie nie określone, to jed
nak uznane za kierunkowskazy życia i rozwoju człowieka, mogą ucho
dzić za owe tzw. „pierwsze” czy też „pierwszorzędne” nakazy prawa na
turalnego, które są nieprzemienne. Zaznaczyć jednak należy, że nawet
owe pierwszorzędne przejawy prawa naturalnego w postaci' naturalnych
inklinacji są tylko p o l e m , na którym będzie można szczegółowo i kon
kretnie ustalać pozytywne prawa, spełniające w określonych warunkach
postulaty, które kryją się w naturalnych ludzkich inklinacjach.
Największą trudność w rozważaniach dotyczących nieprzemienności
prawa naturalnego stanowił powszechnie teoretykom znany fakt, że zaw
sze zdarzały się (i zdarzają) najróżniejsze błędne rozeznania co do reali
zacji dobra i nieprawidłowe ocenianie czynów, uznawanych za natural
ne, w istocie zaś godzących właśnie w podstawy prawa naturalnego.
Przykłady ludożerstwa rytualnego u ludów prymitywnych, uznawanego
zwyczajowo za czyn niewątpliwie spełniający jakieś „dobro”, lub też
cytowane przez św. Tomasza za Cezarem zbójectwo Germanów, które
również nie było uważane przez nich za coś złego — „propter hoc quod
aliquid habent depravatam rationem ex passione, seu ex mala consuetudine, seu ex mala habitudine naturae, sicut apud Germanos olim latrocinium non reputabatur iniquum, cum tamen sit expresse contra legem
naturae, ut refert Julius Caesar in libro De bello Gallico I 6' c. 23” 23 —
mogłyby świadczyć o jakimś relatywizmie prawno-moralnym. W związ
ku z tym zadaje sobie Tomasz pytanie, czy prawo naturalne może zostać
wykorzenione z ludzkiej natury tak dalece, że nie można by już mówić
o żadnych naturalnych podstawach obowiązywalności prawa stanowio
nego?
Obydwa te zagadnienia, ściśle ze sobą związane, rozwiązuje Tomasz
w ten sposób, że wyróżniając wśród nakazów prawa naturalnego nakazy
powszechnie wszystkim znane, tzw. pierwszorzędne, oraz nakazy, które
2S Tamże. Cytuję ten tekst w oryginale, ze względu na jego kulturową wymowę,
ciągle obecną w świadomości Europejczyków.
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ze względu na przedmiot posiadają wartość drugorzędną i nie są zawsze
i powszechnie znane, argumentuje, iż tylko owe pierwszorzędne nakazy
prawa są nieprzedawnione i nie mogą być wykorzenione z ludzkiej na
tury (wypływają bowiem z podstawowych inklinacji tej natury) —
„quantum ergo ad illa principia communia, lex naturalis nullo modo
potest a cordibus hominum deleri in universal”; drugorzędne zaś, po
chodne od pierwszych nakazy prawa mogą być i bywają w poszczegól
nych wypadkach wypaczane i zniekształcane, a nawet na pewien czas
mogą być praktycznie wśród pewnych grup ludzi zniweczone zupełnie 24.
Nakazy więc pierwszorzędne są nieprzemienną i nieprzedawnioną nigdy
„bazą” obowiązywalności prawa, do której można i należy zawsze powró
cić, ilekroć w praktyce ludzkiego postępo.wania zdarzą się błędne ten
dencje i wypaczenia praw pod wpływem emocji lub innych czynników
zniekształcających i deprawujących działanie ludzkiej natury rozumnej.
Rozważania Tomasza są zasadniczo zgodne z, tym, co powiedzieliśmy
poprzednio o koniecznej niezmienności prawa naturalnego w jego pod
stawowych przejawach w postaci trzech naturalnych inklinacji. Fakt
uwikłania ludzkiej natury w zło, powodując deprawację działań człowie
ka wynikającą z nieprawidłowego rozeznania i oceny rozumu oraz błęd
nych lub złych przyzwyczajeń, komplikuje wprawdzie w praktyce sto
sowanie nakazów prawa naturalnego i realizację dobra w konkretnych
warunkach ludzkiej egzystencji. Błędy te wskazują jednak tylko na trud
ności związane z praktyczną realizacją wskazań rozumu, na chwiejność
ludzkich sądów z racji emocji i selektywności w poznaniu, ale w żadnym
wypadku nie stanowią „dowodu” na to, że sama natura ludzka i jej pod
stawowe inklinacje — prawa — są czymś zasadniczo relatywnym, a
prawo naturalne w ogóle jako takie nie istnieje obiektywnie. Przeciw
nie, fakt błędów świadczy o naturalnym prawie jako normie pozwala
jącej odróżnić błąd od prawdy. Negacja naturalnej, odkrywanej przez
rozum normy prowadziłaby do. zaprzeczenia samej bytowości człowieka,
który jeden wśród całej celowo działającej przyrody okazałby się bytem
sprzecznym, co więcej— świadomie sprzecznym, co jest oczywistym ab
surdem. Będąc bowiem sam „od wewnątrz” i „od zewnątrz” niezdeter
minowany — nie mógłby człowiek sią autodeterminować i działać jako
człowiek.
Pomimo więc „wypaczeń” i „wynaturzeń” zawsze możliwe jest spraw
dzenie siebie i konieczna ponowna rehabilitacja prawa przez powrót do
podstawowych skłonności ludzkiej natury, wyznaczających kierunek
prawego postępowania oraz źródło obowiązywalności praw stanowio
nych. Możliwe jest i konieczne ponowne uświadomienie sobie, że „dobro
11
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należy czynić”, i wychowywanie ludzkiego sumienia do prawidłowego
rozpoznawania co jest dobrem a co złem dla ludzkiej rozumnej natury
oraz kształtowanie ludzkiej „psychiki prawnej” w kierunku właściwego
rozumienia podstawowych inklinacji i ich realizowania w konkretnych,
szczegółowych sytuacjach.
Ad c) Zagadnienie p r o m u l g a c j i prawa naturalnego jest w zasa
dzie proste. Jeśli bowiem prawo naturalne jest partycypacją prawa od
wiecznego i uświadamiamy je sobie konkretnie w sądzie: „dobro należy
czynić”, to promulgacja tak pojętego prawa jest zależna od samej ludz
kiej natury i jej racjonalnego działania. Każdy człowiek, jako byt ro
zumny, jest zdolny do używania rozumu; a właśnie pierwszym przeja
wem używania rozumu w porządku praktycznym jest uświadomienie
i sformułowanie sobie sądu „dobro należy czynić”, gdyż jest ono wy
razem bytowego „statusu” człowieka — faktu jego bytowej przygod
ności. Zatem promulgacja prawa naturalnego pokrywa się zarazem z
możliwością używania rozumu w porządku najpełniej ludzkim, bo w po
rządku praktycznym, angażującym wszystkie władze osoby.
Istotnym bowiem przejawem człowieczeństwa, czyli ludzkiej osobo
wości, jest możność podjęcia d e c y z j i . Człowiek, będąc bytem samoist
nym, staje w stosunku do całej przyrody i do innych ludzi jako podmiot
niezdeterminowany do działania w jeden i określony sposób, a więc zu
pełnie inaczej aniżeli wszelkie twory przyrody. Zdeterminowanie człowie
ka nie dokonuje się od zewnątrz, ale od wewnątrz, człowiek sam się
determinuje przez swoje konkretne, „fronetyczne” poznanie i przez mo
ment wolnego na miarę ludzką, proporcjonalną do aktu poznania) wy
boru sądu praktycznego określającego celowe działanie. Ten z koniecz
ności dokonujący się moment autodeterminacji (człowiek stając wobec
przyrody i innych ludzi niezdeterminowany nie byłby zdolny niczego
zdziałać; „ab indeterminato nil sequitur”) jest niczym innym jak momen
tem podjęcia decyzji. Podjęcie decyzji, czyli przyporządkowanie siebie do
działania w określonym celu, jest momentem specyficznie ludzkim, od
którego człowiek nigdy i pod żadnym względem nie może się „uwolnić”.
Od osobistej odpowiedzialnej decyzji nie uwalniają człowieka żadne śluby
posłuszeństwa, które zresztą tylko modyfikują, ale nie znoszą osobowej de
cyzji na „takie oto” działanie, w kierunku „tego oto” dobra. Zrezygnowa
nie 'bowiem z prawa do autodeterminacji jest niemożliwe, gdyż byłoby
to zrezygnowaniem z samego człowieczeństwa. To prawda, że przy auto
determinacji działa cały szereg czynników predeterminujących człowieka
w takim lub innym kierunku, do takiego, a nie innego sposobu działania,
ale mimo to istotny moment podjęcia decyzji zawsze i przede wszystkim
jest zależny od rozumnej woli człowieka wybierającego sobie taki sąd
praktyczny, za pomocą którego sam się zdeterminuje, i dlatego każdy mo
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ment autodeterminacji jest momentem wyróżniającym człowieka od całej
przyrody.
Dla autodeterminacji, czyli dla podjęcia decyzji (wyboru praktycznego
sądu), istotnym czynnikiem i podstawą jest generalne zdeterminowanie
człowieka (przez samą jego przygodną naturę) w kierunku dobra, którego
człowiek nie posiada. Zdeterminowanie rozumne w kierunku dobra nie
jest niczym innym jak tylko uświadomieniem sobie zdania, że „dobro na
leży czynić”, czyli jest uświadomieniem sobie istoty prawa naturalnego.
Zatem prawo naturalne i jego przynajmniej wirtualne uświadomienie so
bie, dokonujące się w każdym momencie podejmowania decyzji, istnieje
w każdym człowieku wyzwalającym z siebie działanie. Z tego też tytułu
możemy mówić o p o w s z e c h n e j p r o m u l g a c j i prawa naturalnego
u wszystkich ludzi. Nikt nie może się wymówić nieznajomością tego pra
wa, gdyż każdemu człowiekowi objawia się ono w postaci inklinacji do
dobra, która to inklinacja wypowiada się w sposób zreflektowany przez
sąd: „dobro należy czynić”.
U podstaw zatem każdej ludzkiej decyzji leży afirmacja prawa natu
ralnego. W tym właśnie miejscu realizuje się istotna zbieżność pomiędzy
odwiecznym prawem Bożym a prawem naturalnym; w tym miejscu każ
dy człowiek odkrywa, nie w sposób teoretyczny, lecz na wskroś praktyczny,
swój osobisty, cel życia i swój niepowtarzalny sposób działania natural
nego; a mówiąc językiem religijnym, w momencie podejmowania decyzji
w świetle zreflektowanej zasady prawa naturalnego: „dobro należy czy
nić” człowiek wybierając konkretne dobro wybiera przez to zarazem
Boga, gdyż afirmuje prawo Boże odwieczne, które każdego człowieka
prowadzi odrębną jednostkowo (a tylko analogicznie wspólna) drogą.

5. DIALEKTYKA ROZWOJOWA PRĄWA NATURALNEGO

Po ogólnym ustaleniu istnienia prawa naturalnego, jego istotnych
przejawów, charakteru i właściwości trzeba pod koniec rozważań wo
kół zagadnienia prawa naturalnego postaiwić jeszcze jedno, bardzo waż
ne, pytanie: jaki jest stosunek prawa naturalnego do prawa pozytywne
go lub — vice versa — prawa pozytywnego do prawa naturalnego?
Pytanie to jest zbyt Obszerne i dlatego pełniejszą nań odpowiedź uzy
skamy z chwilą, gdy najpierw rozważymy: a) problem możliwości „przej
ścia”, w jakiejś dialektyce rozwojowej, od prawa naturalnego do prawa
pozytywnego, czyli zanalizujemy problem jakiegoś ewentualnego s t y k u
prawa pozytywnego z prawem naturalnym, a następnie — b) przyjrzy-
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my się zagadnieniu mocy wiążącej prawa pozytywnego. Oczywiście, te
dwa zagadnienia dopełniają się i pierwsze stanie się w dużej mierze pod
stawą dla udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie: jak i w jakiej mie
rze wiążą człowieka prawa pozytywne?
Zagadnienie pierwsze, omawiające dialektykę rozwojową prawa na
turalnego. znalazło swoje historyczne rozwiązanie już u Tomasza z Akwi
nu w odpowiedzi na pytanie: „czy wszelkie prawo, ustanowione przez
człowieka, wywodzi się z prawa naturalnego?” *5 Tomasz stoi na stano
wisku, że wszelkie prawo pozytywne, o ile jest rzeczywiście prawem, a
więc o ile spełnia zanalizowaną poprzednio definicję prawa — „ordinatio rationis ad bon um commune ab eo, qui curam communitatis habet,
promulgała” — wywodzi się z prawa naturalnego. Jeśliby bowiem z
naturalnym prawem nie stało w zgodzie, byłoby tylko pseudoprawem,
wypaczeniem lub nadużyciem prawa.
Aby uzasadnić tę tezę, Tomasz zwraca uwagę na dwa sposoby pocho
dzenia, czyli logicznego „wywodzenia” jednych zdań. z drugich. Pierwszy
sposób zachodzi na wzór wniosków w sylogizmach rzeczywiście konklu
dujących, a drugi podobny jest do determinacji wprowadzanych przez
rzemieślnika, lub artystę, w materiał sam z siebie niezdeterminowany
do takiego luib innego kształtu.
Gdy chodzi o wywodzenie na sposób koniecznego wniosku z sylogizmu, Tomasz twierdzi, że rzeczywiście istnieją także prawa ludzkie,
stanowione, jak np. w prawie Mojżeszowym: „nie zabijaj”, które jest —
według niego — bezpośrednią konkluzją prawa naturalnego, mianowicie
nakazu, że nikomu nie należy źle czynić (skoro zabić, to uczynić komuś
źle, wobec tego nie należy zabijać).
Przykładem drugiego sposobu pochodzenia prawa stanowionego (po
zytywnego) jest wymierzanie kary sądowej. Wprawdzie, jak twierdzi To
masz, na mocy prawa naturalnego należy za popełnione przestępstwo
wymierzyć winowajcy karę, ale kara to nie jest ściśle zdeterminowana
przez prawo naturalne i w tym miejscu mogą zachodzić takie lub inne
konkretne determinacje ze strony sędziego.
Przedstawiony tu przez św. Tomasza proces pochodzenia prawa pozy
tywnego od prawa naturalnego wydaje się zbytnio związany z arystotelesowską koncepcją naukowego poznania oraz niezbyt zgodny z realną
praktyką prawodawczą. W praktyce bowiem prawodawczej nie istnieją
Ustalone jakieś powszechne zasady prawa naturalnego, które byłyby we
wszystkich społeczeństwach uznawane i obowiązujące i żaden z parla
mentów świata lub jakakolwiek władza ustawodawcza nie apelują do
ustalonych zasad prawa naturalnego przy ustanawianiu konkretnych
85
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praw. Z tego też tytułu rozwiązanie Tomasza jest Zbyt abstrakcyjne i
nigdy nie potwierdziło się w historii prawodawstwa (a jeśli — to pojęcie
prawa naturalnego było wówczas mylne).
Z drugiej strony, w myśl arystotelesowskiej koncepcji nauki, właś
nie w czasach św. Tomasza przyjętej czy nawet dopiero przyjmowanej na
własność do kultury Zachodu, można było zbudować ‘bardzo zwarty mo
del naukowego poznania. Każde bowiem poznanie naukowe musiało być
poznaniem koniecznościowym, niezmiennym i ogólnym. Taki typ pozna
nia wyznaczały aksjomaty, czyli naczelne zdania przyjmowane w jakiejś
nauce (na mocy EPAGOGE, czyli indukcji heurystycznej), z których dedukowano twierdzenia pochodne. Były one opracowywane także na te
renie metafizyki, a ponadto każda z nauk naczelnych opracowywała dla
siebie swoje odrębne aksjomaty. Zdań pierwszych — aksjomatów — nie
dowodzono, gdyż miały one być oczywiste same z siebie. Tak np. ma-,
tematyka miała swoje aksjomaty same z siebie oczywiste, a jej aksjo
matami posługiwały się nauki zależne i podporządkowane, np. muzyka.
Aksjomaty nauk naczelnych tworzone były w drodze kierowanej ab
strakcji, czyli arystotelesowskiej indukcji, zwanej EPAGOGE. Zdobyte w
tak specyficznie pojętej indukcji, naczelne zasady — aksjomaty — two
rzyły podstawę wiedzy. Można je było dalej rozwijać na drodze dedukcji
sylogistycznej — APAGOGE •— i otrzymane konkluzje uznawane były
również za niepowątpiewalne, jeśli były wywnioskowane za pomocą któ
regoś z trybów sylogizmu, ustalonego przez Arystotelesa. Przy tym jeśli
aksjomat stanowiący przesłankę większą sylogizmu był definicją rzeczy,
czyli ujmował — w myśl teorii definicji Arystotelesa — przyczynę for
malną, to sylogis tyczna dedukcja była pojęta jako typ poznania ściśle
dowodzącego „DIA TI” — „propter quid”, przechodziła bowiem z uka
zania istotnej przyczyny do jej właściwości, lub od przyczyny — w kie
runku jakiegoś skutku. Jeśli natomiast przesłanka większa sylogizmu nie
była definicją formy, ale poznawczym ujęciem jakiegoś faktu (zazwy
czaj zmiany), to sylogistyczne dowodzenie miało wskazać ogólnie na
przyczynę zaistniałego faktu i było to myślenie „HOTI” — „quia”.
Sylogistyczna dedukcja stała się więc natchnieniem dla koncepcji dialektyki prawa naturalnego Tomasza z Akwinu. Recepcja myśli Arystote
lesa w średniowieczu dokonywała się jednak zbyt burzliwie, tak że nie
pogłębiono i nie zbadano, w jakiej mierze sam Stagiryta zastosował swo
ją teorię nauki w praktyce- jej realnego uprawiania. W dobie nam współ
czesnej okazało się, że Arystoteles stworzył wprawdzie teorię nauki, ale
jej sam nie zastosował ani na terenie metafizyki, ani na terenie nauk
przyrodniczych, ani też w pismach etycznych. Po prostu, skonstruowana
na przykładzie zasadniczych koncepcji poznania matematycznego, teoria
nauki nie całkiem „pasowała” do nauk realnych i dlatego nie mogła zna

228

TEORIA PRAWA NATURALNEGO

leźć zastosowania na terenie metafizyki. Wprawdzie później scholastyka
starała się uzgodnić faktyczny sposób dowodzenia na terenie metafizyki
z zarysowaną przez Arystotelesa teorią nauki, ale sposób dowodzenia nie
okazał się skuteczny i zrodził słynny scholastyczny werbalizm i pseudorozwiązania zagadnień.
Mając to wszystko na uwadze trzeba więc podejść inaczej' do zagad
nienia rozwoju prawa naturalnego. Przede wszystkim w sensie zasadni
czym- nie można mówić o rozwoju prawa naturalnego i jego „przechodze
niu” w prawo pozytywne. Byłoby tó możliwe tylko w tym wypadku, gdy
byśmy mogli stworzyć jakiś „kodeks” prawa naturalnego. Próby stworze
nia takiego kodeksu były już poczynione przez filozofów i prawników
szkoły prawa naturalnego, ale okazały się zawodne, a niekiedy nawet hu
morystyczne, gdy w oparciu o prawo natury, tworzono np. „kodeksy to
warzyskie”, „kodeksy oficerskie” lub nawet kodeksy prawa naturalnego
niektórych zawodów.
Jak już z poprzednio przeprowadzonych rozważań wynika, prawo na
turalne jawi się w naszej świadomości tylko w postaci sądu praktyczne
go: „dobro należy czynić — zła należy unikać”, a wszelkie inne przejawy
prawa naturalnego, pochodne, nie posiadają pozytywnie i szczegółowo
określonej treści. Inne bowiem, pochodne w stosunku do zasady naczel
nej przejawy prawa naturalnego pojawiają się nam jako nieokreślone
bliżej kierunki, czyli drogi postępowania wyznaczone przez obiektywne
ludzkie inklinacje naturalne. Wiadomo więc tylko, iż człowiek ma nie
zaprzeczone, naturalne prawo do zachowania swego życia, do przekazania
tego życia, .w szczególności prawo do małżeństwa i wychowania potom
stwa, oraz do rozwoju osobowego w pokojowo zorganizowanym społe
czeństwie. Takie jednak inklinacje są zbyt ogólne, by dały się ująć po
zytywnie w jakieś nakazy, będące bezsprzecznie kodeksem prawa na
turalnego.
Jak we wszystkich dziedzinach filozoficznych, tak też i w filozofii
prawa naturalnego spotykamy się z poznaniem negatywnym raczej niż
pozytywnym. Znaczy to, że możemy raczej negatywnie uzasadnić ko
nieczność istnienia czegoś oraz konieczność związku pewnego faktu z
określoną naturą, niż pozytywnie, wprost ująć poznawczo tę naturę i ist
nienie i „wyprowadzić” z tej natury jakieś jej właściwości czy też ja
kieś jej dalsze uszczegółowienie. Pozytywny opis jakichś stanów rzeczy
danych do filozoficznego zbadania stanowi wstępny i pomocniczy zabieg
poznawczy w stosunku do wyjaśnienia metafizycznego w sensie ścisłym.
W zastosowaniu do prawa naturalnego możemy stwierdzić, że poza
jednym analogicznie ogólnym zdaniem: „dobro należy czynić” nie mamy
żadnych zasad prawa naturalnego jednoznacznie i ogólnie obowiązujących
oraz nie możemy ich posiadać, skoro prawo naturalne jest partycypacją
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odwiecznego prawa, ponieważ takich zasad jednoznacznie i ogólnie obo
wiązujących nie ma. W związku z tym nie możemy wyprowadzić jedno
znacznie, i to na drodze sylogistycznego myślenia, żadnych koniecznych
wniosków, które mogłyby uchodzić za koniecznie obowiązujące normy
prawa pozytywnego. Podany zaś przez Tomasza przykład pochodzenia w
drodze sylogistycznej konkluzji przykazania pozytywnego „nie zabijaj”
z prawa naturalnego nie jest w gruncie rzeczy żadną konkluzją, ale zda
niem- bezpośrednio oczywistym, negatywnym sformułowaniem podstawo
wego -przejawu prawa naturalnego: „należy czynić dobrze — a zła uni
kać”. Nie trzeba bowiem żadnego myślenia sylogistycznego, by ujrzeć
moc wiążącą przykazania: „nie zabijaj”, skoro przykazanie to jest ne
gatywnym ujęciem naturalnej skłonności człowieka do zachowania życia.
Jeśliby tutaj mogła być mowa o jakimkolwiek sylogizmie, to jedynie
o tzw. sylogizmie wyjaśniającym, który niczego nowego nie wnosi w sto
sunku do przesłanki: a więc trudno go uznać za jakiś typ dedukcji sylo
gistycznej. Przykład podany przez św. Tomasza jest zatem słuszny w
tym sensie, że przykazanie „nie zabijaj” wiąże się rzeczywiście z pra
wem. naturalnym, ale trudno go uznać za przykład dedukcji sylogistycz
nej prawa stanowionego od prawa naturalnego.
Zagadnienie należy zatem inaczej postawić. Nie jest możliwa dedukcja
prawa pozytywnego, czyli stanowionego, od prawa naturalnego. Powo
dem tej niemożności dedukcji jest „nieformułowalność” prawa natural
nego w terminach jednoznacznych: jest ono formułowane w terminach
wyłącznie analogicznych. Sformułowania zaś analogiczne nie dają pod
stawy dla dedukcji sylogistycznej sensu stricto — bo właśnie treść wy
rażona w mowie analogicznej w każdym konkretnym wypadku jest za
sadniczo różna, a tylko pod pewnym względem taka sama, przy tym ów
„pewien wzgląd” w każdym wypadku inaczej się realizuje. Z tak więc
niezdeterminowanej treści nie można „wyprowadzać” żadnych jedno
znacznych reguł prawnych. Niech to zilustruje przykład. Gdy twierdzę,
że „dobro należy czynić”, to nie ma przecież dwóch aktów, dwóch uczyn
ków, w których by treść „dobra” była taka sama, nawet w odniesieniu
do pozornie „tego samego” przedmiotu. Zaistniały bowiem inne warunki
— zarówno osobowe, jak i przedmiotowe — działania i żadne poznanie
ogólne nie może konkretnie człowiekowi wskazać, co jest dobre, a co
złe w takich, a nie innych okolicznościach. Może to uczynić jedynie
specjalny rodzaj poznania fronetycznego, zwanego popularnie „sumie
niem”, w którym dostrzegamy konkretną treść, konkretny uczynek i kon
kretny sposób dokonania tego uczynku. Ogólne wskazania niewiele tutaj
mogłyby zdziałać, skoro trzeba bardzo szczegółowego i z natury innego
poznania aniżeli poznanie i ogólne, i teoretyczne.
Najogólniej mówiąc, wszelka dedukcja w sensie ścisłym jest pęw-
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ną operacją logiczną na zakresach i dlatego tak pojęta dedukcja na tere
nie filozofii w zasadzie nie jest możliwa, gdyż posługujemy się tutaj
poznaniem nie „ekstensywnym”, lecz poznaniem „intensywnym", ana
logicznym, ujmującym proporcjonalnie konkretne, jednostkowo istnieją
ce treści.
Wobec tego w ogóle nie należy stawiać zagadnienia ewolucji, prawa
naturalnego w kierunku prawa stanowionego, pozytywnego; należy ra
czej okazać koniecznościowy związek prawa stanowionego z prawem na
turalnym, a następnie użyć pomocniczej „metody”, mianowicie u jaśnie
nia prawa naturalnego na tle poszczególnych sformułowań prawa pozy
tywnego.
Jeśli nie można — na skutek specyficznego charakteru prawa natu
ralnego — ukazać procesu dedukcji od prawa naturalnego w kierunku
prawa stanowionego, to można ukazać związki pomiędzy prawem stano
wionym a prawem naturalnym. Sytuacja podobna zachodzi zresztą na
terenie całej filozofii. Nie ustalamy najpierw jakiegoś absolutnego pryn
cypium, np. faktu Absolutu, a następnie nie „dedukujemy” z Absolutu
konkretnych faktów bytowych, bo takie postępowanie realnie nie jest
możliwe, ale raczej usitalamy poszczególne fakty bytowe, a następnie
szukamy jedynych uniesprzeczniających czynników tłumaczących istnie
nie konkretnych bytowych faktów. Między innymi jednym z takich czyn
ników, w porządku tzw. „przyczyn zewnętrznych”, jest istnienie Abso
lutu uniesprzeczniającego istnienie świata. Podobnie i na terenie prawa
pozytywnego oraz prawa naturalnego wychodzimy z interpretacji po
szczególnych praw stanowionych i szukamy koniecznościowego związku
pomiędzy prawami stanowionymi, pozytywnymi, i prawem naturalnym.
Jeżeli analizując prawo pozytywne i szukając jego ostatecznych racji
obowiązywania dostrzegamy, że odrzucenie jakiegoś prawa pozytywnego
(przekreślenie jego treści i mocy obowiązującej) byłoby równoważne
przekreśleniu sądu: „dobro należy czynić”, to tym samym dostrzegamy,
że prawo pozytywne ma konieczne oparcie w prawie naturalnym i od
rzucenie takiego prawa pozytywnego jest zarazem- odrzuceniem prawa
naturalnego, wyrażonego w sądzie: „dobro należy czynić”, w jakimś
szczegółowym aspekcie. Wówczas taki związek pomiędzy prawem po
zytywnym a prawem naturalnym jest związkiem koniecznościowym i —
używając terminologii Tomasza z Akwinu — można by go nazwać „po
chodzeniem” prawa pozytywnego od prawa naturalnego „per modum
conclusionis”.
Jeśli natomiast dostrzegamy, że jakieś konkretne prawo pozytywne
może być wykonane w sposób różny, lub też dostrzegamy, że niewyko
nanie jakiegoś prawa nie jest równoważne przekreśleniu treści sądu:
„dobro należy czynić”, to ten związek prawa pozytywnego z prawem
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naturalnym nie jest związkiem koniecznościowym. Prawo determinuje
wprawdzie postępowanie człowieka w jakiejś określonej dziedzinie i przez
to gwarantuje społeczny porządek, ale tenże społeczny porządek może
być zdeterminowany w różny sposób, nie tylko przez treść ustawy wy
danej przez władzę ustawodawczą. Przekroczenie takiego prawa nie jest
zarazem przekroczeniem prawa naturalnego, skoro nie stoi w kolizji z
naczelnym przejawem prawa naturalnego „dobro należy czynić”.
Niewątpliwie, ze względu na społeczny porządek, ustalony i zagwa
rantowany przez takie prawo, człowiek nie powinien przekraczać usta
lonego prawa, ale jednak nie jest tym prawem związany „od wewnątrz”
w sposób koniecznościowy; i ilekroć ma pozytywne powody, proporcjo
nalnie ważne, może, a nawet niekiedy powinien nie słuchać takiego pra
wa pozytywnego, którego cel (jakim jest społeczny porządek) może być
spełniony lepiej aniżeli przez materialne przestrzeganie go. Trudno w
tym miejscu ustalać w tej materii jakieś konkretne, kazuistyczne regu
ły, ale ogólne wskazanie na charakter prawa pozytywnego i jego niekoniecznościowy związek z prawem naturalnym — ujawniający się wte
dy, gdy przekroczenie prawa nie jest przekreśleniem osobiście ujrzanej
zasady: „dobro należy czynić” — winno wystarczyć dla zrozumienia dru
giego typu związku prawa pozytywnego (stanowionego) z prawem na
turalnym, który to związek Tomasz nazwał pochodzeniem prawa stano
wionego od prawa naturalnego „per modum determinationis” i posłużył
się przykładem funkcji „sztuki”, dzięki której artysta wprowadza do ma
teriału, samego z siebie niezdeterminowanego do takiej lub innej formy
sztuki (jak marmur w stosunku do formy Herkulesa, Diany; psa, konia),
konkretną formę, np. Herkulesa, determinującą marmur do takiego
właśnie kształtu bytowania.
Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że może się zdarzyć i zdarza się, iż
jakieś prawo pozytywne wprowadzone dla zachowania porządku spo
łecznego, samo z siebie nie powiązane koniecznościowo z prawem natu
ralnym, może w pewnych okolicznościach nabrać cech prawa wiążącego
się w sposób koniecznościowy z prawem naturalnym i wówczas nieprze
strzeganie takiego prawa byłoby równoważne sprzeniewierzeniu Się pra
wu naturalnemu i nieusłuchaniu nakazu: „dobro należy czynić”.
Przykład ilustruje poruszone zagadnienie. Prawostronny kierunek
jazdy na kontynencie europejskim i lewostronny kierunek jazdy w
Anglii przybierają — ze względu na możliwość spowodowania wypadku
śmierci lub kalectwa — charakter związku koniecznościowego prawa po
zytywnego z prawem naturalnym. Chociaż bowiem kierunek jazdy sam
z siebie jest obojętny i w sposób oczywisty nie ma on sam z siebie
związku koniecznościowego z prawem naturalnym, to jednak ze wzglę
du na tłok pojazdów na szosach oraz realną możliwość spowodowania
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wypadku człowiekowi nie wolno szosy inaczej używać, aniżeli to zosta
ło zdeterminowane przez prawo, gdyż przez to samo odrzuciłby zasadę:
„dobro należy czynić”. Powyższy przykład ilustruje ponadto jeszcze wy
raźniej, jak bardzo tzw. (przez św. Tomasza) „dedukcja” prawa pozytyw
nego od prawa naturalnego nie jest „dedukcją” pojętą w sensie dedukcji
naukowej i że w porządku praktycznym związki te muszą zachować
istotne momenty samego „praktycznego porządku” postępowania czło
wieka, a więc muszą zachować momenty świadomości i wolnego wyboru
i nie mogą się bez nich obejść. Nie można na terenie dziedzin prak
tycznych” postępować tak samo jak na terenie nauk czysto teoretycz
nych, gdzie związki pomiędzy zdaniami można ukazać w sposób czysto
obiektywny. W porządku praktycznym nigdy nie można abstrahować
od osoby ludzkiej i jej istotnego osobowego życia, a więc sumienia i- wol
nego wyboru. Dzięki temu prawa pozytywne wydane przez człowieka
niekiedy mogą mieć związki koniecznościowe i obowiązują absolutnie,
a niekiedy mogą nie mieć tych związków koniecznościowych i nie obo
wiązują absolutnie, co więcej, może się zdarzyć, że wypełnienie takich
praw może nawet stać się przestępstwem i pogwałceniem prawa natu
ralnego, jak np. w często cytowanym przykładzie oddania noża szaleń
cowi. W myśl prawa naturalnego człowiekowi należy oddać przedmioty
służące do jego osobistego użytku i niezbędne dla życia, a z drugiej stro
ny spełnienie tego nakazu może niekiedy spowodować właśnie zło; gdyż
np. szaleniec może z noża zrobić użytek zły i zaszkodzić sobie lub ko
muś. Rola rozumu, oceniającego, jak należy postąpić, jest tu czymś istot
nym.

6. ZAGADNIENIE „WIĄZANIA W SUMIENIU” PRZEZ PRAWO POZYTYWNE

Problem „wiązania w sumieniu” przez prawo pozytywne26, tak koś
cielne, jak i państwowe, ma swoją bardzo długą i nie mniej burzliwą
historię. Zwróćmy tylko uwagę na niektóre momenty w historii, kiedy
występował bunt przeciw prawu, zwłaszcza kościelnemu, i na reakcje
Kościoła wobec tego rodzaju stanowisk.
W historii Kościoła ciągle pojawiały się teorie występujące przeciw
prawu kościelnemu i jurysdykcji kościelnej. Chęć wydobycia się spod
władzy prawa była rozmaicie uzasadniana: albo uderzano wprost w mo
rale władzy ustawodawczej, twierdząc, że władza, jeśli znajduje się w
*• Zagadnienie to rozpatrywał św. Tomasz w q. 96 a. 4.
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stanie grzechu, nie jest zdolna wydać żadnego wiążącego w sumieniu na
kazu — i tak zdaje się nauczał J. Wiklef i J. Hus, według świadectwa
Soboru w Konstancji, który tego rodzaju zdanie potępił; albo twierdzo
no (katarowie i waldemsi), że prawdziwi sprawiedliwi chrześcijanie już
nie podlegają prawu i powoływali się na słowa Apostoła: ,,lex iusto non
est posita” — „prawo nie jest dla sprawiedliwych”; albo wreszcie, jak
w czasach febronianizmu twierdzono, że władza ustawodawcza w Koś
ciele spoczywa w ręku całej społeczności kościelnej, a nie tylko w ręku
papieży i biskupów.
A oto wyjątki z pism27, ilustrujące reakcję Kościoła na tego rodza
ju teorie: Sobór w Konstancji, art. w sprawie J. Husa: „Posłuszeństwo
kościelne jest posłuszeństwem wymyślonym przez kapłanów Kościoła,
niezgodnym z oczywistym autorytetem Pisma św.”28; „Nikt nie może
sprawować wikariatu Chrystusa lub Ojca, jeśli nie naśladuje go w oby
czajach [...]”29; „Papież nie jest prawdziwym i jawnym następcą księcia
apostołów Piotra, jeśli żyje sprzecznie z Piotrem” 30 — te zdania śą po
tępione. Potępione jest też zdanie Wiklefa: „Nikt nie jest władcą świec
kim, nikt nie jest przełożonym, nikt biskupem, gdy znajduje się w sta
nie grzechu śmiertelnego” 31.
Leon X potępił zdania Lutra: „Słowo Chrystusa do Piotra: cokolwiek
zwiążesz na ziemi itd. dotyczy wyłącznie tego, co związał sam Piotr” 32
oraz „Jest pewne, że nie w mocy Kościoła lub papieża leży ustanawianie
artykułów wiary, ani nawet praw dla moralności, czyli pełnienie do
brych uczynków” 33.
Na Soborze Trydenckim były poczynione następujące postanowienia:
„Nikt, choćby był najdoskonalszym, nie może się uważać zwolnionym od
zachowania przykazań” 34; „Kto by twierdził, że człowiek sprawiedliwy
i nawet najdoskonalszy nie jest zobowiązany do zachowywania przyka
zań Bożych i kościelnych — lecz wyłącznie do wierzenia — niech będzie
wyklęty” 3S.
W Syllabusie Piusa IX potępione są zdania: „Władza jest wyłącznie
sumą liczb (głosujących) i sił materialnych”. „Wolno i prawowicie jest
odmawiać posłuszeństwa władzy, a nawet ją zwalczać” 36.
Aleksander VI potępił zdanie: „Lud nie grzeszy, jeśli nawet bez żad
v Są orne zebnan« w: H. D e n z i n g e r . Enchiridion symbolorum [...] Wyd, 33.
Barcinome 1965 oraz w Komentarzu do Sumy teoL I-II q. 96 a. 4. Bd. Marietti. Tu
ryn 1948 s. 448 n.
18

Por. Denz. 641. * Por. Denz. 638. " Por. Denz. 639.
Por. Lenz. 595. a Por. Denz. 766. ** Por. Denz. 767.
M Por. Denz. 804. ** Por. Denz. 830. *• Por. Denz. 1763.
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nego powodu odmawia przyjęcia prawa promulgowanego przez wła
dzę”
Takich i tym podobnych orzeczeń kościelnych jest wielka ilość. W
myśl tych orzeczeń prawo sprawiedliwe promulgowane przez prawowitą
władzę zobowiązuje w sumieniu do jego przestrzegania. Szczególnie za
akcentowana jest ta sprawa na forum prawa kanonicznego, które samo
określa, jak i w jakiej mierze obowiązuje.
W artykule zatytułowanym: „Czy prawo ludzkie w sumieniu wiąże
koniecznościowo?” 58 św. Tomasz rozróżnia prawo sprawiedliwe od prawa
niesprawiedliwego. Jeśli prawo jest sprawiedliwe to wiąże w sumieniu,
gdyż moc wiążąca otrzymuje od prawa wiecznego, od którego jest po
chodne. Według Tomasza prawa są sprawiedliwe wówczas, gdy:
1° cel ich jest sprawiedliwy, tzn. przyporządkowane dobru wspól
nemu
2° gdy ich ustawodawca jest sprawiedliwy, tzn. gdy wydawane pra
wo nie przekracza kompetencji ustawodawcy
3° gdy forma ich jest sprawiedliwa, czyli gdy proporcjonalnie jedna
kowo odnosi się do „poddanych” rozkładając proporcjonalnie cię
żary wspólnych obowiązków w stosunku do całości.
Niesprawiedliwe natomiast są te wszystkie prawa, które nie są zgod
ne z dobrem ludzkim czy to z racji c e l u , gdy ustanawia się prawa nie
przyczyniające się do dobra wspólnego, czy to z racji samego p r a w o 
d a w c y , który np. wydaje takie prawa, których wydanie nie leży w
jego mocy, które przekraczają jego kompetencję ustawodawczą, czy to
wreszcie z racji f o r m y , gdy niesprawiedliwie rozkładają ciężary spo
łecznych'obowiązków. Tego rodzaju prawa nie mogą obowiązywać w su
mieniu, ale niekiedy mogą obowiązywać z racji roztropnościowych —
aby uniknąć większego zła.
Rozwiązanie podane przez św. Tomasza jest w zasadzie przekonywa
jące, ale wydaje się niepełne, gdyż nie bierze pod uwagę dwóch jeszcze
ważnych momentów, a mianowicie podmiotu prawa, czyli realnej ludzkiej
osoby, która ma być związana prawem, oraz intencji prawodawcy.
Zdarzyć się może, i zdarza się, że istnieją prawa w jakiejś organi
zacji, w której sam ustawodawca nie chce wiązać w sumieniu tych, dla
których ustanawia prawo. Tak np. jest w zakonie dominikańskim, gdzie
konstytucje nie obowiązują w sumieniu do żadnej odpowiedzialności na
mocy samych konstytucji, ale tylko do kary za ich przekroczenie. Jest
to słynne „lex mere poenalis” — prawo czysto zewnętrznie karalne. Pra*’ Było to związane z szeroko rozpowszechnioną doktryną o tyranobójstwie.
Por. Denz. 690.
»« Summa th. I-II q. 96 a. 4.
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wo to obowiązuje ze względów porządkowych, ale złamanie przepisu ta
kiego prawa, z tego tytułu, że jest ono prawem, nie jest związane z żad
ną wewnętrzną sankcją — żadnym tzw. „grzechem” — za niewypełnie
nie prawa jako prawa. Zdarzyć się bowiem może, że to, co jest nakazem
prawa, jest też zarazem samo w sobie dobre z takich czy innych powo
dów, i wówczas — ujrzane jako dobro — wiąże w sumieniu do wyboru
na mocy tego, że jest właśnie dobrem. Jest to jednak sprawa całkiem in
na w stosunku do związania przez prawo jako przez prawo. Ustawodaw
ca bowiem, chcąc ułatwić człowiekowi życie, a nie utrudnić (to jest za
znaczone np. w Konstytucjach dominikańskich n. 32 par. 1: „Ut igitur
unitati et paci totius Ordinis provideamus, volumus et declaramus ut
Reguła nostra et Constitutiones nostrae ac Ordinationes Capitulorum et
Praelatorum non obligent nos ad culpam, seu ad peccatum, sed tantummodo ad poenam pro transgressionibus in ipsis Constitutionibus taxatam, vel a praelatis” 39), ustala, że prawo przezeń ustanowione nie obo
wiązuje w sumieniu pod groźbą grzechu, ale tylko zewnętrznej kary.
Wydaje się, że w dzisiejszym prawodawstwie — na skutek teorii
szkoły prawa naturalnego, oddzielających porządek prawny od porządku
moralnego, oraz podobnej teorii Kanta — weszło w powszechne przeko
nanie, tak ustawodawcy, jak i wszystkich obywateli, że prawa państwo
we nie posiadają sankcji grzechu jako skutku przekroczenia prawa, lecz
— podobnie jak to po raz pierwszy w dominikańskich konstytucjach było
zaznaczone — obowiązują tylko pod sankcją kary za ich przekroczenie,
jeśli to przekroczenie zostanie sądownie udowodnione. Nie znaczy to jed
nak, by człowiek łamiący takie prawo nie grzeszył, gdy ujnzy, że łamiąc
prawo czyni źle; nigdy bowiem nie można czynić źle, gdyż to jest naru
szeniem prawa naturalnego, które zawsze obowiązuje w sumieniu. Po
pełnienie uczynku złego — bez względu na to, czy uczynek ten jest za
kazany przez prawo, czy dozwolony — zawsze jest grzechem i ma sank
cje wewnętrzne. Nie staje się grzechem samo przekroczenie prawa jako
takiego, jeśli nie jest ono związane z jakąś materią. „Materia grzechu”,
czyli zło, wymierne w kategoriach jakiejś krzywdy, czyli ostatecznie —
w kategoriach prawa naturalnego, stanowi o tym, czy dane przekroczenie
prawa obciąża ludzkie sumienie — staje się „grzechem”. W myśl teorii
św. Tomasza natomiast już samo przekroczenie prawa stawało się czymś
złym i dlatego było wewnętrznie niedozwolone. Tego rodzaju teoria mo
że być jednak sprzeczna z intencją ustawodawcy, który może nie chcieć
formalnie i jasno, albo też wirtualnie na skutek przyjętej powszechnie
teorii, aby wydane przez niego prawo wiązało człowieka „od wewnątrz”
i aby samo przekroczenie prawa, dlatego właśnie, że jest przekroczeniem
a« Wyd. Konstytucji przez Generała Zakonu M. Gilleta.
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i złamaniem prawa, miało być dla człowieka czymś złem samym- w so
bie. Inna sprawa, że przekroczenie prawa jest zawsze karalne. Teoria ta
w odniesieniu do praw państwowych jest dziś powszechnie przyjęta.
Prawa zatem państwowe, podobnie jak ta rzecz ma się w Konstytucjach
dominikańskich, nie wiążą w sumieniu na mocy tego, że są prawami, po
nieważ ustawodawca nie chce, by one w ten sposób wiązały.
Sprawa druga, niedopatrzona40 przez św. Tomasza w teorii prawa,
to sprawa akceptacji prawa przez ludzką osobę. Wszelkie prawa, jak i
wszelkie nakazy, muszą być przez podwładnego, czyli ludzką osobę po
znane, i to poznane praktycznie, a więc poznane jako wiążące. Żadne
prawo nie może wiązać osoby w sumieniu, jeśli nie wiąże na drodze po
znania. W akcie poznania praktycznego musi nastąpić uświadomienie so
bie, że prawo pozytywne osobiście i realnie mnie wiąże. Jeśli człowiek
albo nie uświadomi sobie, że wiąże go dane prawo, albo też dojdzie do
przekonania uzasadnionego i nieprzezwyciężonego, że jakieś prawo go
nie wiąże w sumieniu, to prawo takie, zewnętrznie go wiążące, nie posia
da jednak mocy wiążącej w sumieniu. Jest bowiem wewnętrznie sprzecz
ne, by coś wiązało w sumieniu, jeśli przez samo sumienie nie zostało za
wiążące uznane. Wiązanie bowiem w sumieniu jest tylko wówczas możli
we, gdy samo sumienie (czyli konkretne, fronetyczne poznanie praktycz
ne) dojrzy coś jako osobiste dobro, które należy czynić. Jeśli natomiast
człowiek w swym praktycznym poznaniu dojrzy rzeczywiście, że coś, co
nakazuje prawo, jest złem, to nie wolno mu tego czynić, chociażby pra
wo jak najbardziej to nakazywało i groziło największymi karami za nie
wypełnienie nakazu. Najwyższym bowiem prawem jest prawo naturalne,
objawiające się człowiekowi w postaci nakazu: „dobro należy czynić”.
Każdy zatem nakaz prawny pozytywny nie może nie przechodzić
przez „filtr” ludzkiego sümienia, które zawsze osobiście ustosunkowuje
osobę do nakazu prawnego. Inaczej bowiem człowiek nie działałby jako
człowiek, jako osoba wolna i odpowiedzialna za swe czyny, które podej
muje w obliczu prawa, ale działałby jak automat, który jest jednoznacz
nie kierowany „od zewnątrz”. Dlatego też rola sumienia, szerzej: rola
osoby ludzkiej, szukającej własnej, osobistej drogi postępowania i kieru
jącej się w wyborze środków tylko względami dobra jest w kwestii obo
wiązywalności prawa czymś zasadniczym, od czego nie może być i nie
ma żadnego „zwolnienia”. Osobista decyzja, zgoda (lub niezgoda) osoby
ludzkiej na prawo stanowione — pozytywne, akceptacja tego prawa jako
osobistej normy postępowania nie może być zastąpiona przez żaden czyn
nik zewnętrzny, gdyż to równałoby się przekreśleniu człowieczeństwa.
“ W traktacie „De lege” (Summa th. I-II); świetnie zaś podkreślona w q. 19
(tamie).
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Nie ma i nie może być wyższej instancji kierującej postępowaniem czło
wieka nad jego własne sumienie. Nie znaczy to jednak, że sumienie to
zawsze działa nieomylnie, „bezkonfliktowo”, że zawsze wybiera właściwe
dobro oraz że nie można człowieka wychować do poprawnych decyzji.
Temu celowi służy etyka, nauka moralności i nauka prawa oraz inne
dyscypliny praktyczne41. Wszelkie wychowanie ma na celu pełniejsze
uzdolnienie człowieka do świadomego i wolnego decydowania, a nie wy
wieranie presji na jego sumienie. Odnosi się to także do osób, które zło
żyły śluby posłuszeństwa; śluby te nie zwalniając od „bycia człowie
kiem", nie uwalniają także od konieczności podejmowania osobistej de
cyzji ani od odpowiedzialności za wybór i działanie. Dochodzi tutaj tylko
jeden dodatkowy element, który tę decyzję determinuje: wola przełożo
nego— jego nakaz, który człowiek składający ślub posłuszeństwa dobro
wolnie zobowiązuje się wziąć pod uwagę, podejmując jakieś działanie42.
Zagadnienie zatem zgody wewnętrznej na przepis prawny jest czymś
istotnym dla obowiązywalności prawa pozytywnego (stanowionego) za
równo w odniesieniu do prawa państwowego, jak i kościelnego. Wszędzie
bowiem prawo stosuje się do wolnej ludzkiej jednostki — osoby,
u p r a w n i o n e j do działania zdeterminowanego przez jej rozum i wol
ną wolę. Mając na uwadze właśnie te dwa momenty, określające sposób
związania człowieka przez prawo, należy ponadto jeszcze uwzględnić trzy
— wymieniane przez Tomasza43 — czynniki, istotne dla prawa, a mia
nowicie: zagadnienie celu i proporcjonalności prawa do celu, zagadnienie
kompetencji ustawodawcy oraz zagadnienie samej formy prawa: czy
prawo jest sprawiedliwe i proporcjonalne, jednakowo wiążące członków
danej społeczności.
Czynniki te, zanalizowane przez Tomasza, wypływają z samej natu^
ry prawa pozytywnego. Wszystkie one jednak zbiegają się jak w ognisko
wej w konkretnym ludzkim sumieniu, czyli w konkretnym praktycznym
poznaniu człowieka, który musi sam dojrzeć i widząc uznać oraz podjąć
osobistą decyzję posłuchania prawa. Decyzja ta jest ostatecznym ludzkim
wyrazem posłuszeństwa prawu i wtedy człowiek, gdy decyduje się słu
chać prawa (do czego może go zmusić tylko obiektywne jego poznanie),
prawo to przejmuje „na swoją własność” i w tym momencie prawo „od
Wewnątrz” go wiążące, staje się jego osobistym prawem, w tym momen
41 Nade wszystko wychowanie człowieka wywiera tu wpływ bardzo ważny.
I dlatego Horacy miał je właśnie na względzie, gdy powiedział: „Quid leges sine
moribus? Inanae proficiunt!”
41 Nie znaczy to wszakże, by podwładny słuchając przełożonego i wypełniając
jego zlecenie był przez f a k t posłuszeństwa nieodpowiedzialny za swój czyn.
4* Summa th. I-II q. 96 a. 4-6.
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cie znika opozycja pomiędzy heteronomią prawa a autonomią.osoby, gdyż
przez autodeterrńinację heteronomią przechodzi w autonomię.
Podkreślić tu trzeba również i takie stany w życiu ludzkim, gdy czło
wiek dostrzega, że nie jest związany z prawem na skutek jakichś obiek
tywnych braków w prawie lub jego kolizji z ujrzanym prawem natural
nym, a mimo to niekiedy ze względów roztropnościowych na zewnątrz
ulega prawu, by uniknąć większego zła, czy to osobistego czy zła dru
gich (zgorszenie). Pozorna jednak uległość takiemu pseudoprawu nie mo
że posunąć się tak daleko, by była, popełnieniem zła. To bowiem byłoby
przekreśleniem prawa naturalnego, które wiąże w sumieniu w sposób
konieczny i bezwzględny.

7. ZAGADNIENIE ZMIANY PRAWA POZYTYWNEGO I JEGO DYSPENSY«

W starej terminologii prawniczej występują takie pojęcia, jak: „mutare legem”, „abrogare”, „irritare”, „interpretare”, dispensare”. Wszystkie
tu wymienione terminy odnoszą się w zasadzie do prawa pozytywnego,
nie zaś do prawa naturalnego.
Najbardziej radykalny przypadek stanowi z a m i a n a jednego prawa
(jednej ustawy) przez drugie.
Gdy prawo traci swą obowiązującą moc, nazywamy to „wygaśnię
ciem” prawa (ustawy) — „ a b r o g a r e legem”.
Ustawa nie zatwierdzona przez .kompetentny wyższy czynnik usta
wodawczy nie nabiera jeszcze swej mocy obowiązującej i to nazywa się
„ i r r i t a r e legem”.
Interpretacja zaś ustawy czy przepisu prawnego sprowadza się do na
stępujących funkcji: a) zadeklarowania, czy w poszczególnych wypadkach
prawo obowiązuje czy też nie; b) ustalenia jakiegoś głównego sensu w
wypadku wieloznaczności wyrażania przepisu prawnego; c) wprowadze
nia jakiegoś nowego sensu lub wreszcie d) ustalenia sensu chwiejnego.
Dyspensa natomiast od prawa polega na wyjęciu osoby lub grupy
osób spod obowiązku zachowania prawa, które nadal posiada swą ogólną
moc wiążącą.
Mając ogólnie poczynione rozróżnienia terminologiczne w dziedzinie
mocy obowiązującej prawa zajmiemy się dwoma szczególnymi wypad
kami, w których dotychczasowy przepis prawny traci swą moc wiążącą
ogólnie lub też w konkretnych wypadkach.
44

Por. na ten temat tamże q. 97.
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Najczęstszym wypadkiem, w którym dotychczasowa ustawa traci swą
móc wiążącą w stosunku do wszystkich osób, jest zamiana jednego prawa
przez inne. Naturalnie w momencie zamiany jednej ustawy przez inną
następuje ipso facto wygaśnięcie mocy obowiązującej ustawy regulującej
inaczej dane czynności.
W zagadnieniu zamiany prawa pozytywnego można wyróżnić (między
innymi) dwie ważne strony: a) sam fakt zamiany jednych przepisów
prawnych przez inne oraz b) celowość takiego faktu.
Gdy chodzi o sam fakt zamiany jednych przepisów prawnych przez
inne, to w czasach Współczesnych zdarza się on nieporównanie częściej
niż w poprzednich okresach. Zwłaszcza w państwach demokracji ludowej
zastępuje się ustawy uchwalane przez parlament przez dekrety wydawa
ne przez prezydia rad ministrów lub jakieś inne wysokie czynniki usta
wodawcze.
Zdaniem św. Tomasza z Akwinu istnieje lub istnieć może dwojaki
powód ewentualnej zmiany przepisów prawa pdzytywnego. Jeden sta
nowi sformułowanie doskonalszego, rozumniejszego prawa; nasz bowiem
rozum i nasze poznanie podlega ewolucji i przechodzi od stanów niedo
skonałych do stanów doskonałych i dlatego zawsze może lepiej wyrazić
jakiś przepis prawny. Zresztą ten fakt potwierdza historia. Nie tylko
bowiem nauki czysto teoretyczne rozwijają się, ale również rozwija się
forma życia społecznego, a przez to samo rozwijają się oraz doskonalą
ustawy i przepisy prawne.
Drugim powodem zmiany przepisów prawnych może być zmiana wa
runków bytowania i form ustrojów życia społecznego. Niektóre bowiem
prawa dobre w jednych warunkach, w zmienionych warunkach okazują
się już nieprzydatne. Jaskrawym tego przykładem może być na prze
strzeni historii zmiana prawa stanowionego od społeczeństw niewolni
czych do społeczeństw demokratycznych.
Wymienione dwa powody zmiany prawa są tylko przejawem jakichś
ogólnych, nie sprecyzowanych szczegółowo czynników. Nie znaczy to jed
nak, by ilekroć dostrzeże się możliwość lepszego sformułowania ustawy
należało zmieniać przepis prawny. Wszelkie bowiem zmiany przepisów
prawnych są związane z dużym wstrząsem społecznym, zwłaszcza w ta
kich organizmach społecznych, jakim jest Kościół, gdzie prawo obowiązu
je w sumieniu i gdzie zmiana przepisów prawnych jest związana z głę
bokim przeżyciem moralnym wielu ludzi, u których może się przerodzić
(i zwykle przeradza się) w lekceważenie prawa.
Z tego też tytułu Tomasz zwraca uwagę45, że nie można dowolnie
często zmieniać przepisów prawnych, ale jedynie wtedy, gdy nowe prawo
45

Tamże a. 1 i 2.
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więcej przyczyni się do dobra społecznego, aniżeli zmiana prawa może
wyrządzić szkody społecznej. W dziedzinie bowiem prawa ogromną rolę
odgrywa zwyczaj prawny i zwyczaj poszanowania postanowionych praw.
Uwaga Horacjusza: „quid leges sine moribus? — inanes proficiunt” po
siada swe bardzo słuszne zastosowanie psychologiczne. Zwyczaj bowiem
prawny jest tym, co jest bezpośrednim zamierzeniem samego prawa. Pra
wo bowiem ma na celu przyzwyczaić ludzi do kierowania się w życiu ro
zumem w określonych sytuacjach i dlatego zbyt częste zmiany przepisów
prawnych powodują nie tylko nieposzanowanie prawa, ale coś Więcej:
lekceważenie w życiu pierwiastka racjonalnego jako czynnika kierują
cego życiem ludzkim. Dla większości bowiem ludzi prawo wraz z dotkli
wymi konsekwencjami w wypadku jego łamania jest jedyriie skutecznym
czynnikiem zapobiegającym nie tylko anarchii społecznej, ale także niewychowaniu ludzi. Już bowiem starożytni, a także św. Paweł, zauważyli,
że prawo jest ustanowione nie dla ludzi dobrych, kierujących się czyn
nikami racjonalnymi, ale dla ludzi złych, kierujących się w życiu namięt
nościami. I właśnie skuteczną zaporą dla takiego stanu rzeczy jest prawo, którego konsekwencje — w wypadku nieprzestrzegania go — odstra
szają tych, którzy byliby skłonni żyć występnie ze szkodą ludzi drugich
w określonej społeczności, od czynienia zła.
Te właśnie dobra, które wnosi ze sobą prawo trwające długie lata,
mogłyby zniknąć wówczas, gdyby zbyt często następowały zmiany pra
wa bez nadziei uzyskania większego dobra aniżeli te, które zyskiwano
pod prawem poprzednio obowiązującym.
Go więcej, chociażby nawet przepis prawny okazał się sam z siebie
mało skuteczny, to na tle pewnych przepisów prawnych wyrastają
z w y c z a j e prawne, które-— jako bezpośredni skutek przepisu praw
nego — mogą niekiedy być bądź bezpośrednią interpretacją prawa, bądź
mogą zmieniać praktycznie sens wydanego prawa i wreszcie same stać
się prawem i nabrać mocy prawnej. Dlatego też organizmy społeczne
trwałe, jak np. Anglia lub Kościół, tak bardzo doceniają zwyczaj praw
ny. Zwyczaj jednak nie jest jakimś dobrem samym w sobie i jeśli jest
nierozumny, to prawo winno go usunąć.
Zagadnienie drugie, poruszone tutaj, dotyczy sprawy d y s p e n s y 4 ® .
Do zagadnienia tego można podchodzić z dwojakiego punktu widzenia:
można w dyspensie widzieć tzw. „vulnus legis” oraz można dostrzec lep~
sze dostosowanie ogólnego prawa do konkretnego ludzkiego wypadku,
Wśród prawników różnych szkół jest rozpowszechniona opinia, że dys
pensa jest „raną” zadaną prawu. Tego rodzaju opinia opiera się na prze
konaniu, że prawo sformułowane ogólnie wyraża istotne, w jakimś as
41
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ZAGADNIENIE ZMIANY PRAWA POZYTYWNEGO I JEGO DYSPENSY

241

pekcie, potrzeby społeczne i dlatego wszelkie odstępstwo od tzw. „dobra
wspólnego” reprezentowanego przez ogólnie sformułowany przepis praw
ny jest w jakimś sensie obejściem prawa, a przez to samo raną zadaną
samemu prawu.
Tomasz z Akwinu jest w tym miejscu reprezentantem innego poglądu,
że mianowicie dyspensa nie tylko nie jest raną zadaną prawu, ale prze
ciwnie, jest lepszym i w konkretnych wypadkach doskonalszym sposo
bem wypełnienia prawa w jakimś środowisku. Zwraca uwagę, że dys
pensa w sensie właściwym ma na względzie lepsze dopasowanie ogólnej
treści przepisu prawnego do konkretnych wypadków: „dispensatio est
commensuratio alicuius communis ad singula” — „dyspensa jest dosto
sowaniem czegoś, co jest ogólne, do tego, co jednostkowe”. Ten, który
ma pieczę nad wspólnym materialnym dobrem jakiejś grupy społecznej,
nazywa się w języku łacińskim „dispensator”., a więc ten, który ze
wspólnego skarbca udziela konkretnym jednostkom takiego dobra, ja
kiego dana jednostka w danych warunkach potrzebuje. W naturalnym
biegu, rzeczy takim właśnie „dyspensorem” ma być ojciec rodziny w naj
mniejszej .społeczności.
Dlatego w każdej społeczności potrzebny jest ktoś, kto kieruje tą
społecznością i kto by mógł ogólne przepisy prawa (które będąc ogólne
są przez to samo niedoskonałe, skoro życie i jego przebieg zawsze doko
nuje się. w warunkach jednostkowych i konkretnych) dostosować lepiej
do potrzeb poszczególnych jednostek. Zdarza się bowiem, że jakiś ogólny
przepis prawa nie odpowiada z uzasadnionych względów jednostce i wów
czas rzeczą przełożonego czy też kierownika społeczności jest zwolnienie
tej jednostki z ogólnego przepisu prawa, po to, by mogła osoba zwolnio
na z ogólnego przepisu' prawa lepiej spełnić zasadniczy cel społeczności.
Dla uzyskania zatem dyspensy musi zaistnieć jakiś wewnętrzny po
wód u tego, komu dyspensy się udziela. Powód ten jednak nie może być
tego rodzaju, by mógł zwalniać z zachowania prawa, gdyż w takim wy
padku i tak przepis prawny nie obowiązuje na mocy tzw. „epikei”. Udzie
lenie jednak dyspensy bez powodu, tj. bez bardzo ważnej potrzeby u
tego, komu dyspensy się udziela, byłoby tym, co właśnie nazywa się
„vulnus legis”, byłoby czymś nieroztropnym, krzywdzącym społeczność
i utrudniającym uzyskanie tego dobra, któremu podporządkowany jest
przepis prawny.
Oczywiście prawo naturalne nie podlega żadnej dyspensie, gdyż nie
można człowieka uwolnić od czynienia dobra. Gdy chodzi zaś o tzw. pra
wo boskie, to reguły postępowania wobec takiego prawa mieszczą się już
w charakterze przyjętego objawienia.
Jak już wspomniano, dyspensowanie różni się od słuszności — epikei
i jej zastosowania w konkretnych wypadkach. Tomasz z Akwinu nazywa
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m. in. za Arystotelesem epikeją — słusznością47 — wyższą regułę ludz
kiego postępowania. Jeśli bowiem czyny ludzkie są w dużej mierze okreś
lone przepisami prawnymi czy zwyczajem, to i tak nie jest możliwe, by
prawo lub rozumny zwyczaj przewidział wszystkie jednostkowe warunki
życia poszczególnych osób. Może się zdarzyć i zdarza się, że właśnie za
chowanie litery prawa, zwyczaju lub konwenansu byłoby czymś złym,
naruszałoby niepisaną, ale istotną sprawiedliwość. I wówczas człowie
kowi nie wolno pójść za wskazaniem litery prawa, gdyż to byłoby po
gwałceniem prawa naturalnego, ale winien uczynić to, co w jego pozna
niu praktycznym jawi się jako słuszne, jako zgodne z dobrem wspólnym,
z istotnym dobrem samego człowieka. Dostrzeżenie tego, co jest zgodne,
a co nie jest zgodne z prawem pozytywnym, nazywa się słusznością —
epikeją. Tam zatem, gdzie pojawia się słuszność, człowiek jest zwolniony
z pełnienia litery prawa, gdyż wiąże go prawo wyższe, naturalne, które
musiałby przekroczyć, gdyby chciał pełnić literę przepisu prawnego.
W wypadku zatem epikei nie trzeba ubiegać się o dyspensę od pra
wa. Dyspensa bowiem ma miejsce tam, gdzie obowiązuje prawo zasad
niczo słuszne i spełnia swój istotny cel, a gdzie zachowanie poszczegól
nych norm prawa bywa czasem trudniejsze i mniej celowe aniżeli nie
zachowanie danej normy prawa ze względu na to, że osoba, której udzie
la się dyspensy, pełni inne, ważne lub ważniejsze funkcje przyczyniają
ce się do dobra wspólnego. Wówczas dyspensa od prawa pozytywnego
jest jeszcze lepszym zachowaniem samego sensu i zadania prawa aniżeli
bezwzględna uległość przepisowi prawnemu. Dyspensa więc należy do
reguły kierowania się prawem, a nie jest wyjątkiem od tej reguły. Dzię
ki dyspensie społeczność może lepiej spełniać swój cel, jest społecznością
żywą i elastyczną, dostosowującą się do warunków życia.

8. PRAWO NATURALNE A PRAWA OSOBY

Mając na uwadze przeprowadzone dotychczas rozważania i analizy za
gadnienia prawa naturalnego — można dostrzec, że zaryspwały się dwie
wielkie tendencje w rozumieniu prawa natury: a) tendencja u s z c z e g ó 
ł o w i e n i a tego prawa; jego formowania i k o n k r e t n e g o wyraża
nia w postaci formowania naczelnych reguł prawnych; b) tendencja
o g ó l n e g o rozumienia prawa naturalnego, która przybrała podwójny
wyraz: 1° f o r m a l n y u Kanta, zarysowany już poprzednio u niektó« Tamże II-II q. 120.
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rych teoretyków niemieckich szkoły prawa naturalnego; i 2° t r e ś c i o 
w o a n a l o g i c z n y , w postaci naczelnego sądu rozumu praktycznego:
„czyń dobro — nie czyń zła”; przy czym rozumienie dobra i zła oscyluje
pomiędzy osobową wizją a społecznym ich pojmowaniem. To ostatnie
przeważyło w uznawaniu akceptowanego dobra i chyba było wyrazem
raczej ogólnoludzkiego, zdroworozsądkowego poznania i zdroworozsądko
wej moralności aniżeli indywidualnych wizji człowieka. Ale równocześ
nie w ostatecznej instancji — w wypadku sporu: indywidualnej i spo
łecznej opinii — decyduje indywidualny człowiek, albowiem on jest
źródłem decyzji i tylko on — jako człowiek — jest nosicielem moral
ności.
Zarysowany ogólny stan rzeczy' jest następstwem swoistej polary
zacji rozumienia człowieka: jako zdeterminowanej natury — i wolnej
ludzkiej osoby. A z tym wiąże się także polaryzujące ludzkie poznanie,
z jednej strony uniwersalizujące, a z drugiej transcendentalizujące. Przy
akcentowaniu człowieka jako okrieślonej natury, mającej swe zasadniczo
zdeterminowane działanie, pojawia się równocześnie sprzęgnięty z tym
nurt artykułowania podstawowych ludzkich praw i obowiązków. Nieste
ty, wszelkie zasady realne (a nie tylko formalne, jak u Kanta i niektó
rych, jak Thomasius, jego poprzedników) okazywały się w dużej mierze
w historii myśli ludzkiej złudne, albowiem nie było w tejże historii kul
tury jakiegoś konkretnego sformułowania prawa naturalnego, 'które za
razem nie byłoby zwalczane w imię jakichś ideałów czy wartości, nawet
religijnych. Gdybyśmy wzięli pod uwagę nawet tak radykalne sformuło
wanie, jak piąte przykazanie Dekalogu — „nie zabijaj”, to i ono także,
w różnych epokach kulturowych i szkołach myślowych, bywało w posz
czególnych wypadkach zwalczane lub omijane za pomocą teorii np. „woj
ny sprawiedliwej” albo zabójstw sakralnych, jak to miało miejsce w kul
turze Inków lub niektórych starożytnych religiach chananejskich. W imię
religijno-sakralnych powodów bywały też dopuszczalne wyjątki od innych
podstawowych ludzkich naturalnych inklinacji, stanowiących skądinąd
przedmiot nakazów prawa naturalnego.
Ogólne analogiczne sformułowanie prawa naturalnego w postaci są
du: „czyń dobro” wiąże się więcej z koncepcją poznania transcendentalizującego i pojmowaniem człowieka jako osoby wolnej, zdolnej za po
mocą swego rozumu do obiektywnego odczytania treści bytu i dobra
i zdolnej zarazem do wzięcia odpowiedzialności za owo odczytanie tych
treści i za decyzję wyzwalającą postępowanie moralne. Oczywiście, owa
moralność mieści się już zasadniczo i formalnie w akcie decyzji! Nie
mniej jednak człowiek nie jest tylko osobą intelektualną, osobą, która
ukończyła swe doskonalenie; jest osobą spotencjalizowaną, dynamiczną —
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a więc osobą uwikłaną w materię i poprzez materię się wyrażającą; sło
wem, jest wewnętrznym sprzężeniem i jakby „dramatem” natury (tego,
co jest zdeterminowane, zjednolicone) i osoby, a więc momentów wol
nych, poprzez intelekt i wolną wolę samodeterminujących się. I jeśli na
czelne sformułowanie prawa naturalnego nie może być inne jak tylko
owo analogiczne „czyń dobro”, będące wyrazem poznania transcendentalizującego, to jednak można i należy go wspierać poprzez konkretne
sformułowania (w poznaniu uniwersalizującym!) naczelnych reguł „natu
ralnych” ludzkiego postępowania. Owe reguły moralnego postępowania
wyrażają zazwyczaj poprawnie analogiczną treść prawa naturalnego:
„czyń dobro", ale nie mogą być uznane formalnie za samo prawo natu
ralne, gdyż z natury rzeczy jawi się ono w ludzkim akcie sądu moral
nego, osobistego, stanowiącego ostateczny fundament ludzkiej decyzji.
Taki zaś fundament może być tylko w wizji osobowej. Społeczność for
mułująca nakazy i zakazy pomaga osobie ludzkiej do poprawnego odczy
tania dobra, ale nie zastępuje i nie eliminuje osobowego odczytania i oso
bowej decyzji oraz osobowej odpowiedzialności.
Sformułowania nakazów, zakazów czy praw przyrodzonych w historii
ludzkiej kultury jawiły się wielokrotnie; niekiedy zyskiwały sankcje re
ligijne lub społeczne i dlatego stanowiły bardzo wartościowy nurt roz
woju moralnego ludzkości; cała jednak ich treść i moc płynęła z zawar
tego w nich naturalnego prawa „czyń dobro” i obiektywnej wartości do
bra. Sformułowania konkretnych nakazów, chociaż formalnie nie mogą
być uznane za samo prawo naturalne (z powodów wyżej wymienionych),
mają tę „przewagę” nad samym prawem naturalnym analogicznym, że
mogą być podstawą do roszczeń prawno-sądowych, podczas gdy samo
prawo naturalne nie może się stać podstawą do takich roszczeń, albowiem
wizja dobra lub zła jest zawsze osobistą wizją człowieka. Wyższość jed
nak analogicznego prawa naturalnego przejawiającego się w sądzie „czyń
dobro” nad wszystkimi jego sformułowaniami pochodnymi, nad wszelką
jego artykulacją polega na tym, że stanowi ono dla człowieka podstawę
całej moralności, podstawę obrony przed ingerencją wszelkiego autory
tetu, który by mógł człowiekowi nakazać zło. Osobie bowiem uznającej,
że jakiś nakaz jest nakazem do popełnienia zła, nie wolno usłuchać auto
rytetu, albowiem byłoby to właśnie sprzeczne z prawem naturalnym,
wewnętrznym sprzeniewierzeniem się dobru, a przez to bytowi w jego
zasadniczym wyrazie: osobowym zarówno człowieka, jak i ostatecznie —
samego Boga.
Sformułowania jednak konkretne ludzkich praw i obowiązków wy
chowują społeczeństwo i człowieka do obiektywnego czytania dobra i sta
nowią nieocenioną pomoc w obiektywnym kontakcie z realnym otocze
niem. Dlatego też zawsze pojawiały się tendencje do formułowania na-
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czelnych praw człowieka. Po kataklizmie ostatniej wojny światowej i po
zbrodniach ludobójczych, które ludzkość przeżyła, Ogólne Zgromadzenie
Narodów Zjednoczonych na posiedzeniu 10 XII 1948 roku w Paryżu w
Palais de Chaillot uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
którą tu załączamy tutułem ilustracji artykułowania „naturalnego pra
wa”, jakie się przejawia w sądzie: „czyń dobro”. Uważne czytanie tej
Deklaracji Praw ukaże natychmiast jego istotną treść — realizowanie do
bra. A oto sam tekst Deklaracji:
Biorąc pod uwagę, że uznanie godności każdego z członków rodziny ludzkiej
iraz ich równych i nienaruszalnych praw stanowi fundament wolności, sprawiedli
wości i pokoju na świecie,
Biorąc pod uwagę, że zapoznanie i wzgarda praw człowieka doprowadziły do
czynów barbarzyńskich, wstrząsających sumieniem ludzkości, oraz że nadejście
świata, w którym ludzie, uwolnieni od strachu i nędzy, będą się cieszyli wolnoś
cią słowa i przekonań, zositało uznane za najwyższe pragnienie człowieka,
Biorąc pod uwagę, że trzeba zagwarantować ochronę praw człowieka przez
legalną władzę, aby ten nie był zmuszony szukać w buncie ostatecznego ratunku
prze'ciwko tyranii i uciskowi,
Biorąc pod uwagę, że popieranie przyjacielskich stosunków między narodami
ma zasadnicze znaczenie,
Biorąc pod uwagę, że w Karcie Narodów Zjednoczonych na nowo proklamo
wano wiarę w fundamentalne prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludz
kiej, w równość praw mężczyzn i kobiet oraz że postanowiono popierać postęp
społeczny i stwarzać jak najlepsze warunki życia w atmosferze pełnej wolności,
Biorąc pod uwagę, że państwa będące, członkami Organizacji Narodów Zjed
noczonych zobowiązały się zapewnić, we współpracy z tą Organizacją, powszech
ne i skuteczne poszanowanie praw człowieka i jego podstawowych wolności,
Biorąc pod uwagę, że uświadomienie sobie przez wszystkich, czym są te pra
wa i wolności, ma zasadnicze znaczenie dla pełnego wykonania powyższego zobo
wiązania, ZGROMADZENIE OGÓLNE proklamuje tę POWSZECHNĄ DEKLARACJĘ
PRAW CZŁOWIEKA jako wspólny ideał dla wszystkich ludów i wszystkich naro
dów tak, aby każda jednostka i wszystkie społeczne instytucje, mając ustawicznie
w pamięci tę Deklarację, podejmowały wysiłki—poprzez nauczanie ikształcenie
— w celu wzmożenia szacunku dla tych praw i wolności; aby podejmowały wy
siłki — poprzez wprowadzenie nowych przepisów narodowych i międzynarodo
wych — w celu zapewnienia powszechnego i skutecznego uznania i wypełniania
owych praw i wolności zarówno wśród ludów państw będących członkami Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych, jak i tych, które zamieszkują terytoria podległe
ich zarządowi.
Artykuł 1. Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności
i prawach. Będąc obdarzone rozumem i sumieniem powinny odnosić się do siebie
w duchu braterstwa.
Artykuł 2. Każdy może korzystać ze wszystkich praw i wolności ogłoszonych
w tej Deklaracji, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przeko
nania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społecznę, majątek, urodze
nie, czy wreszcie jakąkolwiek inną sytuację.
Co więcej, nie odgrywa tu żladnej roli wzgląd na statut polityczny, prawny
lub międzynarodowy kraju czy terytorium, z którego dana jednostka pochodzi:
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czy one są niezawisłe, pod patronatem, nieautonomiczne czy poddane jakiemukol
wiek ograniczeniu suwerenności.
Artykuł 3. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i do bezpieczeństwa
osobistego.
Artykuł 4. Nikogo nie wolno zmuszać do trwania w stanie niewolniczym
lub w poddaństwie; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane w każdej
formie.
Artykuł 5. Nikogo nie wolno poddawać torturom, karom lub traktować go w
sposób okrutny, nieludzki czy poniżający.
Artykuł 6. Każdy człowiek na każdym miejscu ma prawo domagać się posza
nowania jego osobowości prawnej.
Artykuł 7. Wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy bez jakiejkolwiek różni
cy są uprawnieni do jednakowej opieki prawnej. Wszyscy mają prawo do jedna
kowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i wszelką prowokacją do niej,
łamiącą tę Deklarację.
Artykuł 8. Każda osoba ludzka ma prawo do szukania skutecznej obrony u kom
petentnych trybunałów narodowych przeciwko aktom gwałcącym fundamentalne
prawa, które zostały jej przyznane przez konstytucję lub przez ustawodawstwo.
Artykuł 9. Nikogo nie można samowolnie aresztować, więzić lub skazywać na
wygnanie.
Artykuł 10. Każda osoba ludzka ma prawo do pełnej równości, a mianowicie do
tego, by jej sprawę sądową rozpatrzył sprawiedliwie i publicznie niezależny i bez
stronny trybunał, który zadecyduje już to o jej prawach i obowiązkach, już to
0 pełnym uzasadnieniu wniesionego przeciw niej oskarżenia.
Artykuł 11. 1) Każda osoba ludzka, oskarżona o popełnienie aktu przestęp
czego, jest domniemana jako niewinna aż do momentu, gdy jej wina zostanie
legalnie ustalona w czasie publicznego procesu, na którym należy zapewnić wszyst
kie gwarancje konieczne do obrony.
2) Nikt nie może być skazany za działalność lub uchylanie się od niej, które
w momencie ich dokonywania nie stanowiły, zgodnie z prawem narodowym lub
międzynarodowym, aktu przestępczego. Podobnie nie może być nałożona kara
większa od tej, jaką nałożono by w chwili aktu przestępczego.
Artykuł 12. Nikomu nie wolno arbitralnie wkraczać w sprawy prywatne, ro
dzinne, w cudze mieszkanie lub korespondencję. Nikt nie może doznać uszczerbku
na honorze i dobrym imieniu. Każda osoba ludzka ma prawo do opieki legalnej
przeciwko takiej ingerencji w jej sprawy.
Artykuł 13. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do swobodnego poruszania się
1 do wyboru miejsca zamieszkania w granicach swego państwa.
2)
Każda osoba ludzka ma prawo do opuszczenia jakiegoś kraju, również ro
dzinnego, oraz do powrotu.
Artykuł 14. 1) Każda osoba ludzka, w wypadku prześladowania, ma prawo do
szukania azylu w innych krajach.
2)
Na prawo to nie można się powoływać w wypadku rzeczowo uzasadnionego
pościgu z powodu dokonania zbrodni przeciwko prawu powszechnemu lub z po
wodu działalności sprzecznej z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 15. 1) Każda jednostka ludzka ma prawo do narodowości.
2)
Nikt nie może zostać arbitralnie pozbawiony swojej narodowości ani nie
może odmówić mu prawa do jej zmiany.
Artykuł 16. 1) Począwszy od wieku dojrzałego, mężczyzna i kobieta, bez jakie
gokolwiek ograniczenia ze względu na rasę, narodowość lub religię, mają prawo
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do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny. Korzystają oni z tych samych
praw zarówno w czasie małżeństwa, jak i w wypadku jego rozwiązania.
2) Małżeństwo może być zawarte tylko przez wolne i pełne przyzwolenie przy
szłych małżonków.
3) Rodzina jest naturalnym i fundamentalnym elementem społeczeństwa i ma
prawo do opieki tak ze strony społeczeństwa, jak i państwa.
Artykuł 17. 1) Każda osciba ludzka, żyjąca taik pojedynczo jak w zbiorowości,
ma prawo do posiadania własności prywatnej.
2) Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojej własności.
Artykuł 18. Każda osoba ludzka ma prawo do wolności myśli, sumienia i re
ligii. Prawo to zakłada wolność zmiany religii i przekonań, jak.również wolność
ich manifestowania: indywidualnie czy społecznie, publicznie czy prywatnie, przez
nauczanie, praktyki ijligijne, kult i wykonywanie rytów.
Artykuł 19. Każaa jednostka ma prawo do wolności opinii i słowa. Nie wolno
więc nikogo niepokoić z powodu jego przekonań. Każdy ma prawo do szukania,
otrzymywania i udzielania informacji za pomocą wszelkich środków porozumiewa
nia się i bez względu na granicę.
Artykuł 20. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do zebrań i tworzenia stowarzy
szeń nie zakłócających porządku publicznego.
2) Nikt nie może być zmuszony do przynależenia do jakiegoś stowarzyszenia.
Artykuł 21. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do ućziału w rządach swego kra
ju, czy to bezpośrednio czy za pośrednictwem wolnie wybranych przedstawicieli.
2) Każda osoba ludzka ma prawo, na równi z innymi, do sprawowania funkcji
publicznych w swoim kraju.
3) Podstawą autorytetu władzy publicznej jest wola ludu; winna się ona wy
razić w uczciwych wyborach, przeprowadzanych periodycznie, przez głosowanie pow
szechne, równe i tajne lub przez inną, równoważną procedurę.
Artykuł 22. Każda osoba ludzka, jako członek społeczeństwa, ma prawo do
ubezpieczeń społecznych; może się ona domagać — korzystając z osiągnięć narodo
wych i międzynarodowej współpracy, w zależności od organizacji i zasobów każdego
państwa — uczestniczenia w prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych,
koniecznych do zachowania jej godności oraz niezależnego rozwoju osobowości.
Artykuł 23. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do pracy, do jej wolnego wyboru
w warunkach sprawiedliwych i zadowalających oraz do ochrony na wypadek
bezrobocia.
2) Wszyscy mają prawo, bez żadnej dyskryminacji, do równego wynagrodzenia
za równą pracę.
3) Każdy pracujący ma prawo do sprawiedliwego i zadowalającego wynagro
dzenia, które zapewni zarówno jemu, jak i jego rodzinie warunki życiowe odpo
wiadające godności ludzkiej, ma także prawo do środków opieki społecznej.
4) Każda osoba ludzka ma prawo do założenia związku zawodowego. Ma rów
nież prawo do przyłączenia się do innych związków zawodowych w celu obrony
swoich interesów.
Artykuł 24. Każda osoba ludzka ma prawo do odpoczynku, a mianowicie do
rozumnego ograniczania czasu trwania pracy oraz do periodycznych urlopów płat
nych.
Artykuł 25. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do takiego poziomu życia, który
zapewni jej i rodzinie zdrowie oraz dobrobyt: a więc do wyżywienia, ubrania, miesz
kania, opieki lekarskiej i koniecznych usług społecznych; do ubezpieczeń na wypa-
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dek bezrobocia, choroby, kalectwa, wdowieństwa, starości, a także na inne wypadki
utraty środków do utrzymania.
2) Macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do pomocy i do specjalnej opieki.
Wszystkie dzieci, czy są urodzone w małżeństwie czy poza małżeństwem, cieszą się
tą samą opieką społeczną.
Artykuł 26. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do wykształcenia. Nauczanie po
winno być bezpłatne, przynajmniej w zakresie elementarnym. Nauczanie elemen
tarne jesit obowiązkowe. Szkolenie techniczne i zawodowe ma być ogólnie dostępne.
Wstęp na wyższe studia winien być wolny, w pełnej równości dla wszystkich, za
leżnie tylko od postępów naukowych.
2) Wykształcenie powinno mieć na celu pełny rozwój osobowości ludzkiej
i wzmocnienie szacunku dla praw człowieka i jego podstawowych wolności. Powin
no ułatwiać zrozumienie, tolerancję i przyjaźń pomiędzy wszystkimi narodami, gru
pami rasowymi lub religijnymi, iak również wysiłki Narodów Zjednoczonych dla
utrzymania pokoju.
3) Rodzice posiadają w pierwszym rzędzie prawo do wyboru dziedziny kształ
cenia swoich dzieci.
Artykuł 27. 1) Każda osoba ludzka ma prawo do swobodnego brania udziału
w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania z dobrodziejstw sztuki
i do uczestniczenia w postępie naukowym oraz w dobrach, które z niego wynikają.
2) Każdy ma prawo do obrony swoich interesów moralnych i materialnych wy
pływających z jego twórczości naukowej, literackiej lub artystycznej.
Artykuł 28. Każda osoba ludzka ma prawo się domagać, by panował w dzie
dzinie społecznej i międzynarodowej taki porządek, w którym prawa i wolności
ogłoszone w tej Deklaracji mogłyby znaleźć pełną realizację.
Artykuł 29. 1) Jednostka ludzka ma obowiązki w stosunku do społeczności, w
której jedynie jest możliwy wolny i pełny rozwój jej osobowości.
2) W jej używaniu praw i wolności podlega tylko takim ograniczeniom, jakie są
określone przez prawo dla ząbezpieczenia odpowiedniego poszanowania praw i wol
ności innych ludzi oraz dla zachowania słusznych nakazów moralności, ładu pu
blicznego i ogólnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie.
3) Powyższe prawa i wolności nie mogą w żadnym wypadku być wykonywane
sprzecznie z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 30. Żadne ze wskazań tej Deklaracji nie może być tak interpretowane,
aby dawało państwu, rządowi czy jednostce jakiekolwiek uprawnienia mogące być
wymierzone przeciwko prawom i wolnościom w niniejszej Deklaracji zawartym.

Podobnie i Kościół przez encyklikę Jana XXIII Pacem in terris ogłosił
prawa i obowiązki człowieka, by one stanowiły obiektywną pomoc w po
dejmowaniu ludzkich, dobrych decyzji. A oto zasadnicze sformułowania
encykliki w tej dziedzinie:
Wszelkie współżycie ludzi, jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizowane i roz
wijało się pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasadzie, że każdy człowiek
jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskuitek czego ma
prawa i obowiązki wypływające bezpośrednio i równocześnie z własnej jego natury.
A ponieważ są one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie można się ich w żaden
sposób wyrzec.
Jeśli zaś spojrzymy na godność osoby ludzkiej w świetle prawd objawionych
przez Boga, to będziemy musieli niewątpliwie ocenić ją znacznie wyżej. Ludzie
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zostali bowiem odkupieni za cenę krwi Jezusa Chrystusa, stali się mocą łaski Bożej
dziećmi i przyjaciółmi Boga i zostali ustanowieni dziedzicami chwały wiecznej.
Przechodząc do omówienia praw człowieka zauważamy, że ma on prawo do
życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnie
nia sobie odpowiedniego poziomu życia, do których należy zaliczyć przede wszyst
kim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne
świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek. Z tego wynika, że człowiekowi
przysługuje również prawo zabezpieczenia społecznego w wypadku choroby, nie
zdolności do pracy, owdowienia, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozba
wienia środków do życia.
Ponadto człowiek ma naturalne prawo do należnego mu szacunku, do posia
dania dobrej opinii, do wolności w poszukiwaniu prawdy oraz — przy zachowaniu
zasad porządku moralnego i dobra ogółu — do wypowiadania i rozpowszechniania
swych poglądów oraz swobodnej twórczości artystycznej. Ma wreszcie prawo do
otrzymywania prawdziwych informacji o wydarzeniach życia politycznego.
Również na mocy prawa naturalnego ma człowiek prawo do korzystania z roz
woju wiedzy, to znaczy do otrzymywania wykształcenia ogólnego, technicznego
czy zawodowego, stosownie do poziomu wiedzy w jego kraju. Należy też dążyć
usilnie do tego, aby ludzie, którzy mają odpowiednie dane umysłowe, mogli osiąg
nąć wyższy poziom wykształcenia, tak, aby w miarę możności urzędy i stanowi
ska w społeczeństwie otrzymywali ci, którzy są do tego odpowiednio uzdolnieni i
przygotowani.
Do praw człowieka zalicza się również możność oddawania czci Bogu zgodnie
z wymaganiami własnego prawego sumienia.
Ponadto ludzie mają prawo wybierać sobie taki stan, jaki im. najbardziej
odpowiada: albo założyć rodzinę, w czym kobiecie i mężczyźnie przysługują równe
prawa i obowiązki, albo obrać stan kapłański czy też zakonny.
Rodzinę, opartą na związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jednym i nie
rozerwalnym — należy uważać za pierwszy i naturalny związek społeczności ludz
kiej. Dlatego należy otoczyć ją jak największą troską — tak w sprawach gospodar
czych i socjalnych, jak w dziedzinie poglądów i obyczajów — wszystko w tym
celu, aby rodzinę umocnić oraz dopomóc w pełnieniu właściwych jej zadań.
Prawo do utrzymywania i wychowywania własnych dzieci przysługuje w pierw
szym rzędzie rodzicom.
Jest rzeczą oczywistą, że człowiek może na mocy prawa naturalnego nie tylko
żądać odpowiedniej pracy zarobkowej, lecz również cieszyć się swobodą w jej po
dejmowaniu.
Wiąże się z tym prawo do takich warunków pracy, aby ani siły fizyczne czło
wieka nie słabły, ani nie zostawała naruszona nieskazitelność jego obyczajów, ani
nie ponosił szkody właściwy rozwój młodzieży. Kobietom zaś należy zapewnić moż
ność wykonywania pracy w warunkach zgodnych z ich małżeńskimi czy też macie
rzyńskimi potrzebami i obowiązkami.
Z godności osoby ludzkiej wypływa również prawo zajmowania się działalnoś
cią gospodarczą zgodnie z poczuciem odpowiedzialności.- Z tej też godności wynika
— czego nie wolno przemilczać — że pracownikowi należy się płaca, ustalona wed
ług nakazów sprawiedliwości. Wysokość jej, dostosowana do możliwości gospodarki,
musi zapewnić pracownikowi i jego rodzinie poziom życia odpowiadający ludzkiej
godności. Tak o tym pisze Poprzednik Nasz, wielkiej pamięci Pius XII: „Z obowiąz
kiem pracy, płynącym z natury, wiąże się prawo naturalne; na jego mocy człowiek mo
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że się domagać, aby za wkład swej pracy mógł zapewnić utrzymanie sobie i swym
dzieciom. Wynika to ze ścisłego nakazu natury utrzymywania człowieka przy życiu”.
Z natury człowieka wypływa również prawo do posiadania na własność pry
watną dóbr względnie środków do ich wytwarzania. Prawo to — jak kiedyś oświad
czyliśmy — „skutecznie przyczynia się do ochrony godności ludzkiej osoby oraz
do swobodnego wypełniania obowiązków osobistych w każdej dziedzinie życia”.
Utwierdza ono wreszcie więź i harmonię wspólnoty rodzinnej, przyczyniając się tym
samym do utrwalania w państwie pokoju i wzrostu dobrobytu.
Trzeba wreszcie i to przypomnieć, że w prawie do własności prywatnej zawarte
są również obowiązki społeczne.
Ze społecznej natury człowieka wynika, że ludzie mają prawo zbierania się
i zrzeszania w takiej formie, jaką uważają za najwłaściwszą dla osiągnięcia zamie
rzonego celu, działania w tych zrzeszeniach z własnej woli i na własną odpowie
dzialność oraz dążenia do uzyskania jak najlepszych wyników.
Każdemu człowiekowi winno też przysługiwać nienaruszalne prawo pozostawa
nia na obszarze swego własnego kraju lub też zmiany miejsca zamieszkania. A na
wet — jeśli są do tego słuszne przyczyny — ma on prawo zwrócić się do innych
państw z prośbą o zezwolenie mu na zamieszkanie w ich granicach.
Trzeba dodać, że z godnością ludzkiej osoby wiąże się prawo czynnego udziału
w życiu politycznym oraz wnoszenia własnego wkładu we wspólne dobro oby
wateli.
Osoba ludzka posiada również prawo do słusznej obrony swych praw, i to obro
ny skutecznej, równej dla wszystkich i zgodnej z prawdziwymi zasadami spra
wiedliwości.
Każdemu z praw, wymienionych tu przez Nas i wypływających z natury, od
powiadają w tym samym człowieku i obowiązki. Prawa te obowiązki, udzielane
czy też nakazywane przez prawo naturalne, z niego biorą swój początek, treść i bez
względnie obowiązującą moc.
I
tak, aby posłużyć się paru przykładami, prawo człowieka do życia wiąże się
z obowiązkiem utrzymania własnego życia; .prawo do poziomu życia godnego czło
wieka — z obowiązkiem godziwego życia; prawo do wolności w poszukiwaniu praw
dy — z obowiązkiem dalszego pogłębiania i poszerzania tych poszukiwań.
Z dotychczasowych wywodów wynika również, że w społeczności ludzkiej każ
demu prawu naturalnemu jednego człowieka odpowiada obowiązek uznania i po
szanowania tego prawa. Każde bowiem bardziej istotne1 prawo człowieka czerpie
swą moc i siłę z prawa naturalnego, które je wyznacza i wiąże z odpowiadającym
mu obowiązkiem. Tych więc ludzi, którzy dopominają się o swe własne prawa,
a równocześnie albo całkowicie zapominają o swych obowiązkach, albo wykonują je
niedbale, trzeba porównać z tymi, którzy jedną ręką wznoszą gmach, a drugą go
burzą.

Sformułowania encykliki ukazują sposoby realizowania się dobra
ludzkiego w normalnym biegu rzeczy i dlatego mogą być uznane za kon
kretne społeczne odczytanie naturalnego prawa— ostatecznej instancji
odwoławczej i zasadniczego fundamentu ludzkiej, osobowej, moralności.

DER MENSCH UND DAS NATURRECHT
Inhaltsangabe
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Die Theorie des N a t u r r e c h t s bei Thomas bildet die gültige Grundlage
des sittlichen Handelns. Sie tritt deutlicher hervor, wenn wir unsere Aufmerk
samkeit auf die Konzeption des Rechts selbst lenken, es analysieren, sowie
dessen Seinscharakter, Reichweite, bindende Kraft erhellen, dazu die klas
sischen Bezeichnungen, die in der Geschichte des menschlichen Denkens
auftauchten, vor allem im philosophischen Bereich. — Das Sich-klarmachen
dieser Dinge ist jedoch nur eine Einleitung zum Verständnis der wesentli
chen Rolle des Naturrechts. Es fordert ein Berücksichtigen des notwendigen
Kontextes beim Funktionieren des Naturrechts selbst: das philosophische
Verständnis der Seinsstruktur des Menschen, in welchem das Naturrecht
spontan in der Struktur des ursprünglichen sittlichen Erlebnisses zum Vor
schein kommt. Das Erlebnis des Naturrechts kann vertieft und begründet
werden durch philosophische Reflexion, die inhrerseits den wesentlichen In
halt und die Funktion des zum Bewußtsein gebrachten Rechts erhellt und
begründet.
Das allgemeine Recht — vor allem das Naturrecht — ist zweifach geprägt:
es hat eine existentielle und eine essentielle Seite. Die existentielle Seite ist
eine zwischenpersonale Relation, gekennzeichnet durch das Sollen, das D e b i t u m, auf Grund der je entsprechenden Zuordnung des Einzelnen zum Ge
meinwohl. Menschliches Handeln aber vollzieht sich immer im Beziehungsfeld
einander zugeordneter Personen, und deshalb entsteht die Frage: welches ist
die Umorm, die das menschliche Handeln bestimmt? — Und das ist die es
sentielle Seite des Naturrechts.
Und eben auf diesem Gebiet tauchten viele Meinungen und viele Antwor
ten auf. So wie immer in der Menschheit das Bewusein einer endgültigen
natürlichen Norm des Handelns vorhanden war, so gab es immer zugleich
auch Schwierigkeiten, diese als allgemein verpflichtend anzuerkennen. Deshalb
beobachten wir seit der antiken, griechischen und römischen Zeit bis heute
eine mehr oder weniger begründete, heftige Ablehnung eines irgendwie for
mulierten Naturreohts.
In der Geschichte der Philosophie müssen wir in der Auffassung über das
Naturrecht 4 Richtungen unterscheiden; diese sind abhängig von der jeweili
gen erkenntnistheoretischen Grundlagenauffassung des Rechts.
1.
Die Philosophen des griechischen und römischen Altertums, die Stoiker
vor allem, verbanden das Verständnis des Rechtes mit der allgemeinen Auf
fassung von der Welt, und mit den philosophischen Grundlagen des Verstehens
Wir wissen, daß man die antike Philosophie verstehen kann als eine Ra
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tionalisierung der Mythologie, und als einen Übergang von THESEI THEOI
zum PHYSEI THEOS; Werner Jaeger machte darauf aufmerksam. Im Zu
sammenhang damit könnte man die antike Strömung der Rechtsauffassung
in konventionellem Sinn bezeichnen als die k o s m o l o g i s c h - t h e o l o ^
g i s c h e Strömung. — Eine endgültige Begründung des Naturrechts ist das
sinngemäße Verstehen des Begriffes PHYSIS; wir wissen doch, daß der Be
griff PHYSIS-NATURA wohl den weitaus größten Erfolgsweg in der Ge
schichte der Wissenschaft gemacht hat. Die Sachordnung, sei es des vielarti
gen Dinges — TO ON POLLACHOS LEGETAI —, sei es des einzelnen, mo
nistisch begriffenen, — die stoische NATURA NATURANS —, ist die endgültige
Instanz im Verständnis der Rechtsordnung. Das Ergebnis des so begriffenen
Naturrechts ist dessen berühmte Formulierung im Codex Justinianus:
Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit; nam jus istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, sive quae in caelo, sive quae
in terra, sive quae in mari nascuntur; avium quoque oommune est. Hinc descendit maris atque feminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus;
hinc liberorum procreatio, hinc educatio; vidimus enim cetera animalia, feras
etiam, istius juris peritia censeri.
(D. Justiniani Institutiones. Lib. II tit. II.)
2. Die zweite t h e o l o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e Verstehensrichtung
des Rechts könnten wir der augustinischen und scholastischen Auffassung des
Naturrechts beiordnen. Nachdem nämlich Augustinus von der griechischen Phi
losophie die Konzeption der Idee übernommen hatte, verband er sie mit dem
Intellekt des die Welt erschaffenden und sie regierenden Gottes: „Ordo divinae sapientiae secundum quod est directiva omnium actuum et motionum“.
Diese Ideen waren aber grundsätzlich, gattungsgemäß, als allgemeine und
notwendige Vorbilder der Natur aufgefaßt. Infolgedessen konnte man das
Naturrecht apriorisch bestimmen: man richtete sein Denken und Entscheiden
aus auf die als notwendig verstandene allgemeine Natur der Dinge, der
Menschen, deren soziale Zuordnungen, z.B. die Priester, die Bischöfe. Auf dem
Hintergrund des so verstandenen Naturrechts bildeten sich Meinungen, die
z.B. im Dekalog und im Kirchlichen Gesetzbuch eine Sammlung von An
weisungen des Naturrechts erblickten.
3. Die dritte große Richtung, mit von verschiedenen Verfassern differen
zierten Strömungen — Hugo Grotius, Samuel Puffendorf, Christian Wolff, —
diese 3. Richtung also war die S c h u l e d e s N a t u r r e c h t s , gestützt auf
den erkenntnistheoretischen Rationalismus des XVII. und XVIII. Jahrhun
derts. Die Formulierungen der mehr oder weniger eindeutigen Handlungsnor
men, die die vorgeschlagenen Auffassungen des Naturrechts bildeten, stützen
sich auf die Analyse der entsprechend verstandenen I d e e v o m M e n s c h e n ,
Idee von der Gesellschaft, und von deren mehr oder weniger geschlossenen
Gruppen. Diese neuen Formulierungen wurden sogar die Grundlage für die
Bildung von neuen „Codices“ des Naturrechts. — Die Vorschläge der Schule
des Naturrechts führten zur Übereinstimmung der Formulierungen des Na
turrechts mit denen des positiven Rechts. Das verursachte unüberwindliche
Schwierigkeiten: Wenn sich nämlich das positive Recht in einer bestimmten
N o r m ausdrückt, die einen genauen, e i n d e u t i g verstandenen Inhalt
darstellt, so kann das Naturrecht k e i n e n eindeutig formulierten Inhalt
besitzen. Eines schließt das andere aus. Nie in der Geschichte der menschli
chen Kultur gab es eine eindeutig formulierte, von allen anerkannte Norm;
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im Gegenteil! Was in e i n e m Kulturraum für geziemend gehalten wurde,
galt in einem anderen als ungeziemend. So sind z.B. Fälle bekannt, in denen
Sakralmord eine geziemende Sache war. V e r g e b e n s sind somit die allgemeinsten-eindeutigsten Formulierungen rechtlicher, realer Normen des men
schlichen Handelns.
Deshalb darf nicht befremden, daß in der philosophischen, mit Kant ver
bundenen Strömung — dem Beispiel des Meisters folgend — verzichtet wurde
auf das Suchen eines eindeutigen, realen Inhalts der rechtlichen Hauptnorm;
sie ist eben nicht möglich. — So ist klar, daß es in den verschiedensten Kul
turräumen höchste, einander sich widersprechende Rechtsnormen gab. Man
nahm daher in der Kan tischen Gedankenwelt nur ein f o r m a l e s Gebot an,
dessen I n h a l t in der jeweiligen Sachlage veränderlich zu sein hat. So stieg
auf dem Hintergrund des Neokantianismus ein sonderbares Begriffsgebilde
auf, das e i n e s N a t u r r e c h t s v o n v e r ä n d e r l i c h e m I n h a l t . —
Dies Denken ist ausschließlich auf dem Boden der üniversalisierenden Erkenn
tnisweise möglich. Wen nämlich die einzige Quelle des Inhalts der Empi
rismus ist kann die Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit nur „a priori“,
als subjektive Kategorie erscheinen. Und diese allgemeine Form der Auffor
derungen, Befehle, Gebote, kann, ja muß inhaltslos sein, wie es übrigens Kant
selbst ausdrückte: „Handle so, daß die Richtlinie Deines Handelns Grundlage
für ein allgemeines Gesetz werden könnte“. Die Veränderlichkeit dieser Maxi
me ist eine Zession zugunsten des Realismus, worin cfie verschiedensten Inhalte
der Befehle und Normen des menschlichen Handelns auftreten.
4.
Die vierte Richtung des Naturrechts weisen die Schriften des Aquinaten
auf (Summa th. I—II q. 90-108). Diese Auffassung des Rechts ist sowohl mit
der Thomasischen Konzeption des Seins, mit der philosophischen Erkenntnis
theorie und mit der Konzeption des Menschen verbunden.
Für Thomas ist die Welt, der Kosmos, eine Sammlung von pluralem Sein,
eine Seinsvielheit; p l u r a l i s t i s c h ist diese Welt, nicht monistisch. Das
einzelne Sein besteht zuinnerst aus unselbständigen Seinsfaktoren: Aus I nh a l t ( = Wesen) und A k t . Ein Sein ist real existierend nicht infolge seiner
formalen Organisation; es ist vielmehr ständige A k t u a l i s i e r u n g eines
bestimmten entsprechenden Einheitsinhaltes. Einer solchen Seinswirklichkeit,
zusammengesetzt aus unselbständigen, nur auf einem Umweg erkennbaren
Faktoren, entspricht eindeutig das aristotelische Schema von Potenz und Akt.
Das wirkliche Sein, zuinnerst zusammengesetzt und deshalb pluralistisch, ist
a b s u r d ohne das A b s o l u t e ; d i e s e r s t gibt dem wirklichen, pluralen
Sein die endgültige, nicht aufhebbare Daseinsberechtigung. Das A b s o l u t e
ist eine durch sich und aus sich seiende Existenz; und ist z u g l e i c h ein
immerwährend schöpferisch-schaffender Gedanke, der den nicht notwendig
existierenden Dingen Intelligibilität verleiht.
Ein besonderes Element der geschaffenen Welt ist der M e n s c h , ein per
manentes Drama von Natur und Person. Der Mensch ist nach Thomas jenes
subjektive, in sich und für sich existierende Sein, das im menschlichen, zuin
nerst mit der Materie verbundenen Wirken, seinen Geist befreit, und da
durch der unablässig zum menschlichen Leib organisierten Materie zum Wis
sen seiner selbst verhilft. Durch fortwährende Entscheidungen transzendiert
er die Natur, und wählt sich frei ein persönliches, unwiederholbares, einma
liges geistiges Antlitz. In diesen Entscheidungen, die untrennbar an sittliches
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Handeln gebunden sind (a-morale Entschlüsse gibt es nicht!), prägt der Mensch
sein personales Sein, ein menschliches Sein, nicht begrenzt von Mterie.
Die menschliche Person ist nach Thomas ein selbstbewußtes Ich der men
schlichen Natur, ganz im Besitz seiner Sinne, in allen Erlebnissen zutiefst im
manent, und diese zugleich transzendierend. Das deterministische Element
ergibt sich aus der uns gegebenen und vererbten „Natur“, absorbiert von der
sie umgebenden Materie. Das Element der Freiheit aber wächst aus dem
ständigen Überschreiten, Transzendieren des selbst-existierenden Ich, welches,
um sich auszudrücken, und sich seiner selbst nach innen bewußt zu machen,
der Materie bedarf.'
Ein wesentliches Merkmal der Deutlichwerdung des menschlichen Geistes
ist die m e n s c h l i c h e E r k e n n t n i s , vor allem die Erkenntnis auf tramszendentalisierende, und nicht nur auf universalisierende Weise. Die Erken
ntnis selbst aber will integral, und nicht nur bewußtseinsmäßig vorgenommen
werden, als ob sie nur ein Erleben der Sinne im Bewußtsein wäre.
Die menschliche Erkenntnis ist ein System von Zeichen. Die e r s t e
äußere Schicht ist ein Komplex von überkommenen Zeichen unserer Sprache.
In diesem System der überkommenen Zeichen müssen wir drei Relationen
unterscheiden: Die syntaktische, die semantische und die pragmatische Re
lation. — Die ersten, die syntaktischen Relationen, sind nur die logischen Re
geln der Sprache, die sogenannten „Spielregeln“. Die zweiten, die semantischen
Relationen, verbinden den Sinn mit einer Gruppe von Dingen. Die pragma
tischen Relationen akzentuieren den Gebrauch der. Sprache in einer bestim
mten Richtung. — Die zweite Schicht unserer Erkenntnis sind die natürlichen
Zeichen, die Sinne der Dinge, die wir im Bewußtsein haben; so hat Platon die
Ideen gesehen. Diese Zeichen sind ganz transparent, und allen Menschen na
türlich gegeben. — Die dritte Schicht sind die Sachen selbst, die realen Dinge,
in einer bestimmten, ihnen eigenen Richtung gesehen; das sind die bezeichneten Dinge. — Diese 3 Schichten machen das system von Zeichen aus. Alle
drei Stufen integrieren unseren Erkenntnisakt.
Für T h o m a s ist der Erkenntnisakt untrennbar verbunden mit der as
pektartig erfaßten Sache selbst; er ist nicht nur ein tätiges Ergreifen der er
faßten Sinn-Ideen, wie im Platonismus, Kartesianismus und in der modernen
Phänomenologie. Die Sprachanalyse ist kein Erkenntnisakt. Am wenigsten aber
bedeuten eine Analyse und ein Arbeiten mit der syntaktischen Seite der
Sprache — Erkenntnis. Eine Erkenntnis d i e s e r Art besitzen auch die heuti
gen Computer. Die Erkenntnis aber, wie wir sie meinen, ist ein personaler
Akt, der das personale Sein vor allem im Akt der menschlichen Entscheidung
kundtut.
In diesem Akt der Entscheidung begegnen wir einer anderen Art der Er
kenntnis als bei der rein theoretischen. Wir stoßen hier vor allem auf die
transzendentalisierende und analoge Erkenntnis. Wir gehen hier nicht um
mit irgendwelchen eindeutigen Begriffen, welche sich vor allem in einer ab
strakten Auffassung des Inhalts der Dinge offenbaren, und sich ausdrüoken
in einem Begriff von klar umrissenen Inhaltsbereichen. So ist es bei wis
senschaftlich-empirischer Erkenntnis; in der Erkenntnis der universalisierenden Art. Jede Entscheidung aber bezieht sich auf eine konkrete, unwiederhol
bare Situation, in der das zum Vorschein kommende, existierende (bezw. existieren-sollende), vom Menschen zu erfüllende Gute (eventuell das Böse, das
man abstellen muß) abzulesen ist.
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Das existierende Gute, — das Sein, sofern es das Ziel und das Motiv des
Handelns ist, läßt sich nicht in eindeutigen Begriffen und nicht in der universalisierenden Erkenntnis erfassen. In den Akten der sittlichen Entscheidung
ruht unsere ganze Aufmerksamkeit auf dem real existierenden Inhalt des
Guten, wie es vor allem in der metaphysischen Erkenntnis der Fall ist. Warm,
wie noch einmal hervorgehoben werden wird, die analoge Form unseres Han
delns — also das Fundamentalrecht — die Natumorm — sich einzig in der
Form eines praktischen Urteils ausdrücken laßt: „ T u e d a s G u t e ; D u
m u ß t d a s G u t e t u n “ , so ist der reale Inhalt des Guten, ähnlich wie der
Inhalt des Seins, a n a l o g (also nach entsprechenden Proportionen. in jedem
Fall etwas verschieden) Ein r e a l e r I n h a l t . Das Ablesen realen Guten
ist immer mit der Funktion des Intellekts berbunden, der uns zur Wirklichkeit
in Beziehung stellt, in welcher sich das reale Gute des menschlichen Handelns
kundtut.
Indem wir als tiefste Norm lesen: „Tue das Gute“, befinden wir uns nicht
auf dem Boden der Situationsmoral oder des moralischen Relativismus; denn
der objektiviste Faktor im Menschen ist der normal arbeitende Verstand; dieser
schöpft jeden Inhalt seiner Erkenntnis aus den Dingen, aus dem Sein. Im
Bereich des moralischen Handelns ist die Welt der Personen, in denen sich
das sittliche Wirkungsfeld befindet, ein Kontext des objektiven menschlichen
Handelns. So wie die Dinge stehen, identifiziert sich das reale Gute mit dem
Guten der Person, als Existenz in sich und für sich, als Zielexistenz; und die
ses Gute bildet nach Thoma das einzige geziemende Gute, das B o n u m h on e s t u m.
Das Naturrecht, enthalten im Akt der Entscheidung, gestützt auf das Urteil
der praktischen Vernunft, gebietend: „Tue das Gute“, ist folglich jedem Men
schen auf natürliche Weise bekannt, kraft dessen, daß er Mensch ist, also
ein personales vernünftiges Sein.
Der Mensch als in der Gemeinschaft lebende Person ist sich bewußt, daß
das Tun des Guten möglich, und einem ändern Du gegenüber notwendig ist.
Dieses andere Du des Menschen ist immer dem transzendentalen Du geöffnet,
und deshalb immer wert, Gutes zu erfahren. Der Sinn des Guten in der Du-perspektive nimmt grundsätzlich die Gestalt der Rechtmäßigkeit und Ge
rechtigkeit an, deren Ausdruck das positive Recht ist. Das Fundament und
den Grund des Rechts stellt immer die natürliche Seinsordnung der realen
Welt dar, vor allem der Welt der Personen.
Das sich so darstellende Naturrecht ist in Wahrheit ein bewußter Ausdruck
der objektiven und realen Grundlagen der sittlichen Ordnung. Wenn wir zur
Grundregel des menschlichen Handelns irgendetwas anderes nähmen als das
analog-verstandene Gute, — das Gute in seinem letzten Ausdruck, wie es das
persönliche Sein ist, das einzige Subjekt des Rechts in dessen Hauptverständ
nis — , so würden wir uns der Gefahr des moralischen Situationismus aus
setzen, und des bedingunslosen Relativismus. Das geschieht auch dann, wenn
wir zur Grundregel das Endziel im Sinn der katholischen Theologie nähmen.
Dann entzögen wir dem Menschen den persönlichen Akt der Entscheidung,
welcher sich nur realisiert in der Vision und Affirmation des Guten im
Menschen. Durch diesen Akt der Entscheidung, der das praktische Urteü über
das persönlich erblickte und persönlich gewählte Gute enthält, verwirklicht
sich das personale Sein Verhältnis zu anderen Personen, letzten Endes im
Verhältnis zum transzendenten Du Gottes, als der Person schlechthin. —
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Wenn wir bei der Wahl der Grundregel des Handelns uns irgendetwas ande
res als das erkannte Gute (und das Erkennen des Guten ist immer ein transzendentalisierendes und analoges Erkennen) auswählen, verlieren wir den ob
jektiven und realen Boden, und verabsolutiren zugleich einen Aspekt, in dem
das personale Sein — das Gute an sich und für sich — ein Mittel zu einem
anderen Ziel wird.
Die Sache ist nicht belanglos; denn sie rührt an die objektiven lind rea
len Grundlagen unseres Handelns selbst.
So zu denken ist kein Subjektivismus im Bezug auf die Affirmation des
Guten und der praktischen Erkenntnis, als sei dem güten Willen und der in
tellektuellen Erkenntnis des Handelnsden überlassen, zu entscheiden, was
gut ist. Wie bekannt, sind nicht alle Menschen guten Willens, und nicht alle
‘sehen1 vollkommen, was und in welchem Sinne das Gute, besonders das per
sonale Gute ist; und in diesem Sinne gäbe es keine andere, höhere Instanz,
die auf das ‘wahre und objektive* hinweist, wenn es nicht durch das wirkende
Subjekt bejaht wäre. Wir wissen aber: das Gute ist immer existent in der
Sache; deshalb heißt das Gute wählen immer, objektiv sein.
Ein jedes bejahte Gute muß durch den Filter der menschlichen praktischen
Vernunft, G e w i s s e n genannt, hindurchgehen. Es ist keine andere, objek
tivere und realere leitende Instanz verhanden als die Vernunft. Sie ist von
ihrer Natur aus auf das Ablesen der real-existierenden Sachinhalte eingestell;
sie ist von Natur aus auf das Objekt gerichtet; sie besitzt von sich selbst aus
keine Erkenntnisinhalte als nur diejenigen, welche die Inhalte der Sache
selbst ausmachen. Daher ist in dieser Beziehung eine Absage des Vertrauens
der Vernunft gegenüber auch eine Absage des Vertrauens gegenüber dem
Menschen selbst. Und das bedeutet, dem Menschen wird die Fähigkeit zu
einer Entscheidung abgesprochen.
Indem wir also bei der praktischen Vernunft bleiben, die das Handeln
des Menschen leitet, bemerken wir, daß sie eben unauflöslich mit dem Erfas
sen des Guten verbunden ist, das der Mensch wählend in seinem Handeln
verwirklicht. Dadurch verwirklicht er das höchste Gebot des- Naturrechts:
„Tue das Gute!“, das sich im Verlauf des vernünftigen Handelns selbst äußert.
Und dessen Verständnis ist allein in der transzendentalisierenden (und nicht
universalisierenden) Art der menschlichen Erkenntnis möglich, die den Seins
inhalt, die Einheit der Wahrheit, des Guten und des Schönen umgreift. Und
wenn der Verlauf des menschlichen Handelns zurückgeführt wird auf die
Selbstdetermination durch das praktische Vemunfturteil, welches das erkan
nte und begehrte Gute verwirklicht, so können wir sagen: Eine jede men
schliche bewußte Tat stellt die Verwirklichung des erkannten Guten dar,
also des Naturrechts, das besagt: „Tue das Gute“. — Selbstverständlich
meinen wir hier als Gegenstand des menschlichen Begehren das analog ver
standene Gut. Die natürliche Rechtsnorm, die sich im Verlauf des Handelns
äußert, pflegt unmittelbar zum Bewußtsein gebracht zu werden, und zwar
sowohl im Handeln von Menschen, die über den Sinn ihres Handelns nachdenken, als auch in jenem Handeln, das erfolgt auf grund von systemgebun
denen Normen und Geboten.
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Wir beziehen den Standpunkt des Thomas von Aquin, daß das Naturrecht
in seinem ursprünglichsten Ausdruck ein natürliches Urteil der praktischen
Vernunft darstellt: „Tue das Gute“! Dementsprechend ist auch die Begrün
dung und Klarstellung dieses Rechts im philosophischen System zu Stichen:
in diesem Fall im System des Thomas von Aquin. Der Begründung kommt
dann derselbe Wert zu; dein das philosophische System besitzt. Mit diesem
Vorbehalt wollen wir unsere Erwägungen in das Ganze des Systems einfügen,
und nicht einen einzigen Aspekt ungebührlich heraussteilen und überbetonen.
Thomas bedient sich der transzendentalisierenden Erkenntnisart. Mit ihrer
Hilfe zeigt er die Existenz Gottes auf, die dem empirisch faßbaren Sein einen
Sinn verleiht und so vor der Widersprüchlichkeit bewahrt. Gott als Begründer
der Weltordnung ist das ewige Recht. Dank der Teilhabe an der göttlichen
Existenz, partizipiert die Welt zugleich am ewigen Recht. Diese Partizipation
am ewigen Recht macht das natürliche Recht aus. Es tut sich kund im perso
nalen, entscheidenden Erkenntnisakt: bonum est faciendum. Das ist die
grundlegende Regel sittlichen Verhaltens, die im menschlichen Bewußtsein
immer anwesend und in der freien Entscheidung aktzeptiert wird. Jede sit
tliche Tat ist also eine Verwirklichung des Naturrechts. .Der Mensch parti
zipiert am ewigen Recht auf vernünftige Weise, anders als die Tiere, die
lediglich O b j e k t e des Naturrechts sind, indem sie ganz und gar durch die
ses Recht determiniert werden. Der Mensch dagegen bleibt S u b j e k t , das
heißt, er determiniert sich im Handeln selbst in Richtung des erkannten und
begehrten Guten. Der Mensch also, indem er am Sein partizipiert, ist zug
leich Teilhaber am ewigen Recht Gottes.
Was aber bedeutet ein Sein der Teilhabe, der Partizipation? Die Frage wird
heute breit diskutiert. Die Partizipation im thomasischen Sinn ist ein Wir
kungszusammenhang von drei Ursachen: der Wirkursache, der Musterursache
und der Zweckursache. Jeden reäle Wirken ist nämlich eine Verflechtung von
drei Ursachen. Das Wirken bedarf zunächst eines Motivs — das eben ist die
Zweckursache. Der das Wirken bestimmende Inhalt ist die Muster Ursache.
Schließlich kommt die Verwirklichung selbst dank der Wirkursache.
Wann wir also behaupten, daß Naturrecht sei eine Partizipation am ewi
gen Recht, so ist mitausgesagt, daß die natürlichen Inklinationen des Men
schen letzlich aus dem Absoluten stammen, und zwar im Sinne der dreifa
chen Verursachung.
Das Urteil des Naturrechts: „Das Gute ist zu tim“, bringt folgendes zum
Ausdruck: a) die menschliche Kontingenz; b) die Zuordnung des Menschen
dem objektiven und absoluten Guten; c) den analogen, göttlichen Exemplarismus.
Ad a) Indem sich der Mensch der naturrechtlichen Grundregel bewußt
wird: Das Gute ist zu tun, wird er sich zugleich seiner Kontingenz bewußt,
der Tatsache also, daß er kein ahsolutes Sein ist und somit auch kein abso
lutes Gut. Das Gute liegt vielmehr außerhalb seiner selbst, ist ein Gut, daß
er erobern und verwirklichen muß, ist also etwas, was ihm fehlt. Dieses
Fehlen ist Ausdruck menschlicher Potentialität, die aus der Kontingenz und
Verursachlichung menschlichen Daseins hervorgeht. Der Mensch, ein kontin
gentes Sein, überzeugt sich davon durch jeden Akt seiner vernünftigen und
freien Natur, die das ihm fehlende Gute anstrebt.
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Ad b) Die Zuordnung des Menschen zum absoluten Guten offenbart sich
in seinem Streben nach unendlichem Glück und dem analogen Streben nach
dem Guten. Er wird eingezogen durch die Dynamik des Guten, das in sich
selbst den Grund des Verlangens trägt. Dieser Grund ist die Seinsfülle des
Absoluten. Des Menschen Ausrichtung und Zuordnung auf das Absolute wird
verwirklicht, indem er die Grundregel verwirklicht: das Gute ist zu tun!
Ad c) Dank seines Intellekts vermag der Mensch zu erblicken, was für ihn
konkret gut ist und dieses Gute wählen. Diese Intelligibilität des Guten ist
die Vorbedingung dafür, daß es verwirklicht wird im Akt. Das Erkennen des
Guten und seine Konkretisierung ist bereits eine analoge Teilhabe an der
göttlichen Vorsehung. Dank seiner vemünfigen Entscheidungen wird der
Mensch sich selbst zur Vorsehung (sibi ipsi providens).
All die aufgezählten Momente konstituieren die Teilhabe an der Grundre
gel des Naturrechts: Tue das Gute! Deshalb auch konnte Thomas von Aquin
— mit Augustinus — diese Grundregel als Partizipation am ewigen Gesetz
bezeichnen. Den Gebetsausdruck dieser Konzeption fand er im Psalmvers:
„Signatum est super nos vultus tuum Domine“.
*

Thomas von Aquin übernahm den stoischen Grundsatz: ,-Secundum ordinem inclinationum naturalium datur ordo praeceptarum legis naturae“. Drei
grundsätzliche „inclinationes naturales“ wurden erkannt: die Erhaltung des
eigenen Lebens; die Weitergabe des Lebens; die Angewiesenheit auf Ge
meinschaft. Das sind die drei Wege, auf denen die Grundregel des Natur.rechts „Tue das Gute“, verwirklicht wird. Das ist zugleich der Weg der Erzie
hung des Menschen zur Sittlichkeit. Kein positives Recht vermag das Naturrecht auf diesen drei Grundwegen in Frage zu stellen. Wenn nämlich das
Naturrecht ein Weg zur Verwirklichung des Gauten ist, dann ist ein gegen
teiliges Recht immer nur ein Pseudo-Recht.
Da die Grundregel des Naturrechts in der analogen Erkenntnis „Das Gute
ist zu tun“ zum Ausdruck kommt, gibt es keine Möglichkeit, das positive
Recht mit Hilfe einer logischen Deduktion aus dem Naturrecht abzuleiten.
Die analoge Erkenntnis vermag nämlich nur erhellt, nicht aber deduktiv er
weitert werden. Trotzdem besteht ein Zusammenhang zwischen positivem
Recht und Naturrecht: daß nämlich jedes Recht, das dem Naturrecht wider
spricht, ein Pseudorecht bleibt. Es ist ein negativer Zusammenhang.
Es besteht jedoch auch ein positiver Zusammenhang, und zwar im Sinne
der Immanenz — das analog Gute des Naturrechts wird konkretisiert und
umschrieben durch das positive Recht. Aber das Naturrecht ist keine logische
Instanz für das positive Recht. Das Naturrecht bindet die Person nicht von
außen, aufgrund einer geschriebenen Satzung, sonder lediglich von innen:
und zwar durch das Gewissen. Deshalb bleibt das Naturrecht die Grundlage
der Sittlichkeit. Soll diese Sittlichkeit autonom sein, so muß sie auch Ausdruck
persönlicher Entscheidung bleiben.
Nun kommt aber das Gemeinschaftsleben ohne positives Gesetz nicht aus.
Das Moment der Heteronomie ist unumgänglich. Aber das positive Gesetz
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dient nicht so sehr als objektive Grundlage der persönlichen Entscheidung,
sondern vielmehr der sozialen Erziehung zur Fähigkeit, reife Entscheidungen
zu treffen.
Die praktische Vernunft, Gewissen bei Thomas genannt, bleibt die Grund
lage zur Ermöglichung persönlicher Reife und gemeinschaftlichen Lebens in
Würde und Freiheit. Thomas schreibt: „Homo est proprie id, quod est per
rationem“.
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