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Rozdział I. Zarys filozofii prawa

1. Wprowadzenie

Przed teoretykami i praktykami w kulturze prawnej i prawni-
czej odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku stanęły 
ogromne wyzwania tworzenia rodzimej państwowości, prawodawstwa 
i nauki. Ważną rolę odegrał przy tym renesans filozofii prawa, która 
miała w Polsce przed utratą suwerenności państwa poprzez rozbiory 
obcych mocarstw: Austro-Węgier, Prus i Rosji, świetlane postacie, 
jak choćby osławiony na Starym Kontynecie Paweł Włodkowic. Już 
w roku 1923 Edmund Krzymuski z Uniwersytetu Jagiellońskiego pisze 
o tym rozwoju: „Począwszy od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku 
filozofia prawa zaczyna się w całej Europie budzić do nowego życia 
i pojęcie prawa natury, jako wzoru idealnego, wracać do powszech-
nego uznania”1, do czego przyczynili się w sposób „najpoważniejszy” 
„profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Czesław Martyniak 
(1906–1939) oraz o. Jacek Woroniecki”2. Podobnie sądził w tamtym 
czasie Antoni Peretiatkowicz, współtwórca Uniwersytetu Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu: „Z zadowoleniem stwierdzić można, iż w czasie 
powojennym literatura polska w zakresie filozofji prawa”3, względnie 
„w tak uwstecznionej dziedzinie badań, jaką jest teorja prawa”4, „roś-
nie i rozwija się”, m.in. poprzez „utworzenie specjalnych katedr temu 
przedmiotowi poświęconych na nowych uniwersytetach polskich. 
Tem się również tłumaczy częste używanie nazwy »Teorji prawa«, 
przyjętej w oficjalnych programach wydziałów prawnych”5,  stwierdza 

1  E. Krzymuski, Historja filozofji prawa do połowy XIX wieku, Kraków 1923, s. 136.
2  S. Czepita, Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, Czasopismo 

Prawno–Historyczne 1980, Nr XXXII, z. 2, s. 134.
3  A. Peretiatkowicz, (rec.) Cz. Znamierowski, Podstawowe pojęcia teorji prawa, 

cz. 1: Układ prawny i norma prawna, Poznań 1924, s. 159, Kwartalnik Filozoficzny 
1925, t. III, z. II, s. 238.

4  C. Znamierowski, Po zjeździe filozofów prawa. Uwagi i refleksje, Czasopismo Praw-
nicze i Ekonomiczne: Prace z dziedziny teorji prawa 1925, t. XXIII, Nr 1–12, s. 349.

5  A. Peretiatkowicz, (rec.) Cz. Znamierowski…, s. 238.
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A.   Peretiatkowicz. Także J. Lande z Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie podkreśla z jednej strony fakt, iż „najnowsza filozofja prawa, 
tak szybko i bujnie rozkwitła po dłuższym okresie przyćmienia i re-
zygnacji naukowej”, ale z drugiej strony ubolewa nad tym, że ta wręcz 
powstająca w Polsce dyscyplina „powraca do postaci zbioru walczą-
cych ze sobą systemów indywidualnych” i „napróżno” można w niej 
poszukiwać „prawd teoretycznych o prawie, ustalonycvh i ogólnie 
uznanych”6. Dlaczego? Trafną diagnozę in genere stawia w tym wzglę-
dzie Władysław Tatarkiewicz, gdy pisze, iż „czasy nowe wystąpiły z in-
nym jeszcze typem myśli filozoficznej. Wprawdzie do dwu dawnych 
typów metafizyki, starożytnej i średniowiecznej, nie dodały już typu 
trzeciego. Myśl ich bowiem była właśnie antymetafizyczna, ostrożna 
i obronna, «minimalistyczna» w przeciwieństwie do «maksymalizmu» 
obu poprzednich okresów. Jej jaskrawą postacią jest pozytywizm”7.

W takim właśnie klimacie ideowym rozgrywa się problematyka fi-
lozoficznoprawna tego okresu, w którym odradza się Rzeczypospolita 
Polska jako naród, społeczeństwo i państwo, odzyskujące po 123 la-
tach zaborów wolność i suwerenność oraz rozkwita nauka i kultura 
polska.

2. Neotomistyczno-realistyczna koncepcja 
filozofii prawa Czesława Martyniaka, o. Jacka 

Woronieckiego OP oraz Ignacego Czumy, 
Edmunda Eltera, Feliksa Konecznego, 

Edmunda Krzymuskiego, Andrzeja Mycielskiego, 
Jana Piwowarczyka, ks. Antoniego Szymańskiego, 

Władysława Wichra

Odważny, nowatorski, skuteczny i niezwykle doniosły meryto-
rycznie powrót filozofii prawa do metafizycznych podstaw oraz do 
ontologicznie patrząc realistycznie określonej struktury bytu prawa 
umożliwił swoją godną najwyższego uznania służbą dla tej dyscypliny 

6  J. Lande, Norma a zjawisko prawne. Rozważania nad podstawami teorji prawa na 
tle krytyku systemu Kelsena, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne: Prace z dziedziny 
teorji prawa 1925, t. XXIII, Nr 1–12, s. 236.

7  W. Tatarkiewicz, Okresy filozofii europejskiej, Przegląd Filozoficzny: Księga Pa-
miątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, t. XXXIX, z. IV, s. 324.
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naukowej w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej Czesław Martyniak, 
a także w innym wymiarze Ignacy Czuma czy ks. Antoni Szymański. 

2.1. Czy nauki prawne potrzebują metafizyki?

Czesław Martyniak, kontynuując w ramach filozofii prawa trady-
cję klasycznej, tzn. realistyczno-scholastycznej metafizyki, zauważa 
w subiektywnym idealizmie Immanuela Kanta „oderwanie etyki”, czyli 
całego porządku moralnoprawnego „od metafizyki”, co sprawiło, że 
ludzkie „ja” stało się najpierw teoriopoznawczym centrum świata, by 
w idealizmie Fichtego i Schellinga stać się zontologizowanym i utożsa-
mionym z „ja” absolutnym, będącym „twórcą wszechświata”8. W ide-
alizmie absolutnym Hegla to subiektywistyczne „ja” staje się „duchem 
absolutnym”, ale w konkretyzacji „państwa pruskiego” poprzez kon-
sekwentną eliminację konkretnego człowieka jako li tylko przypad-
łości na „substancji absolutnej”. Ten „duch” Hegla potrzebuje jednak 
w celu uzyskania pełni swojej podmiotowości intelektualnej i prawnej 
zarówno jednostkowego „ja” Kanta, jak też i wspólnotowego „ja” Fich-
tego i Schellinga, które muszą być ofiarowane w swojej bytowości dla 
stania się samoświadomym „duchem absolutnym” Hegla.

Pozytywizm i neopozytywizm prawniczy dopełniają tej przysło-
wiowej kropki nad „i” w procesie relatywizacji bytu prawa i twierdzą, 
podobnie zresztą jak Karol Marks, że skoro „duch absolutny” Hegla 
musi się urzeczywistniać poprzez ten „świat”, a nade wszystko po-
przez „człowieka” jako jedynie jego „moment” lub „część”, to taki 
absolut jest całkowicie zbędny. Konieczny jest właśnie ten widzialny 
„świat” i jako jedyny prawdziwie istniejący. Stąd neopozytywizm 
prawniczy Hansa Kelsena, opierając swoją myśl na materializmie Feu-
erbacha, Marksa, Engelsa, pozytywistycznej filozofii oraz na materia-
listycznej teorii ewolucji Darwina proponuje definitywne przezwy-
ciężenie „tradycyjnej teorii prawa” jako „ideologii religijnej”, w której 
„prawo stanowione” pojęte jest jako „wypływ naturalnego, boskiego, 
rozumnego, tzn. absolutnie słusznego, sprawiedliwego porządku”. Tę 
tradycję prawnonaturalną należy według niego zastąpić „pozytywi-
styczną teorią prawa”.

8  Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, 
[w:] Cz. Martyniak, M. Wójcik, R. Charzyński (red.), Dzieła, Lublin 2006, s. 16.
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W tym kontekście odmetafizycznienia myśli prawniczej, względ-
nie panowania „metafizyki materializmu”9, Martyniak nie tylko po-
dejmuje na nowo „współpracę” z metafizycznie ugruntowaną nauką 
o prawie naturalnym św. Tomasza z Akwinu, lecz co więcej, zapowiada 
„rozszerzenie jego doktryny”10 w oparciu o pogłębienie teoriopo-
znawcze w rzeczywistość prawa na przestrzeni wieków po Akwina-
cie oraz o, według Czumy, konieczny ponowny powrót do „kryterium 
moralno-metafizycznego”11. Nie jest to statyczny powrót do meta-
fizyki scholastycznej, lecz jej twórcza akceptacja, a nawet próba jej 
dalszego rozwoju, oddającego w gruncie rzeczy ducha realistycznej 
myśli prawno-naturalnej tamtego geniuszu scholastycznego, co po-
dzielają też m.in. o. Jacek Woroniecki i ks. Antoni Szymański pod poję-
ciem „przyrodzonego prawa moralnego”12. „Metafizykę” realistyczną 
Edmund Krzymuski nazywa „najgruntowniejszą nauką”13.

Dlatego istotne jest dotarcie Czumy, Martyniaka, Szymańskiego 
i Woronieckiego za Arystotelesem, Doktorem anielskim, czy Augu-
stynem do „Pierwszego Bytu” jako „bytu per se” w absolutnym tego 
słowa znaczeniu, czyli do „Boga osobowego, jako Najwyższej Mądro-
ści, Pierwszej i Niezależnej Przyczyny bytu w ogóle”14 względnie do 
„Absolutu, Twórcy wszechrzeczy i Normodawcy światów i ludzi”15. 
Ten Boski Byt jest „Stwórcą” bytu skończonego, w tym także „czło-
wieka” jako bytu per participationem. Stąd „prawo wieczne” obja-
wionego Boga jest „źródłem wszystkich innych”16 praw, tzn. prawa 
naturalnego i pozytywnego: „Tym sposobem odwieczne prawo Boże, 
owa myśl twórcza i kierownicza, która się w Bogu znajduje, niejako 
tkwi w każdym stworzeniu, określa jego naturę i sposób postępo-
wania, tworząc przyrodzone prawo dla wszystkich jestestw i dla 

9  I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy, 
[w:] Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szy-
mańskiego i Ignacego Czumy, B. Szlachta (wyb.), Kraków 2001, s. 229.

10  Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa..., s. 18.
11  I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa..., s. 228.
12  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza. Część pierwsza analityczna, Poznań 

1925, s. 101–102; A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1939, s. 1.
13  E. Krzymuski, Narady nad teorją prawa, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne: 

Prace z dziedziny teorji prawa 1925, t. XXIII, Nr 1–12, s. 6–7.
14  I. Czuma, Sprawiedliwość w dziedzinie skarbowej. Przesłanki ogólne, [w:] O mo-

ralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891–1963), K. Ostaszewski, 
J. Szczot (red.), Lublin 2007, s. 71.

15  I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa..., s. 233.
16  Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa..., s. 49.
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człowieka”17. W przeciwieństwie do tej koncepcji „źródłem prawa”, 
np. według neopozytywizmu Kelsena, jest całkowicie relatywna i su-
biektywistyczna „norma podstawowa”18, nie posiadająca w swojej epi-
stemologii „wiecznej i absolutnej kategorii”19, lecz traktująca prawo 
jako subiektywistyczny „fenomen” uwarunkowany przez subiektywi-
stycznie pojęte „czas”20 i „przestrzeń” kosmosu, czyli „autorytet Boski 
ustępuje miejsca autorytetowi człowieka”, który sam „stwarza moral-
ność, Boga i nieśmiertelność duszy”21, względnie zamienia Absolut 
osobowy na np. „absolut – państwo, czy absolut – naród, czy absolut 
– proletariat, czy absolut – nauka itp.”, tzn. na rzecz „innego absolutu, 
innej podstawy filozoficznej”22, a dokładniej na „panteizm państwowy 
Hegla czy prawniczy Kelsena”23.

2.2. Prawo a etyka i teologia

Zestawienie nauk prawnych z „etyką i teologią” w sensie syntezy 
cechuje epistemologię neotomizmu prawniczego w Polsce przedwo-
jennej. Kelsen natomiast pojmuje je jako „bezkrytyczne” wymieszanie 
jurysprudencji z innymi naukami, co też określa „ideologią”, ponie-
waż „ważnym jest tylko prawo jako pozytywne, tzn. jako stanowione 
prawo”, a poprzez to jest ono „niezależne w jego ważności i moral-
ności”. Dopiero z „normy fundamentalnej” jako skutku – za Kantem 
– „czystej nauki prawa”, radykalnie idealistycznej i pozytywistycznej, 

17  A. Szymański, Zakon przyrodzony, [w:] Obiektywna podstawa prawa. Wybór 
pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy, B. Szlachta 
(wyb.), Kraków 2001, s. 137; zob. E. Krzymuski, Czasopismo Prawnicze i Ekonomicz-
ne: Prace z dziedziny teorii prawa, t. XXIII, Nr 1–12, Kraków 1925, s. 18: „Bóg dał 
człowiekowi zdolność do uznawania nad sobą Jego panowania, a więc i zdolność do 
pojmowania praw, mających z woli Bożej rządzić postępowaniem ludzkim. W myśl tej 
zdolności, tkwiącej w naszym rozumie, a stanowiącej istotną podstawę owego związku 
duchowego, który Cyceron nazwał prima hominis cum deo rationi societas, Bóg nie 
chciał uczynić człowieka niewolnikiem, lecz chciał go podnieść do godności dobrowol-
nego sługi Jego dyktatów”.

18  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, [w:] Cz. Martyniak, 
Dzieła, M. Wójcik, R. Charzyński (red.), Lublin 2006, s. 265.

19  H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problema-
tik, 2. Neudruck, Leipzig–Wien 1934, s. 19.

20  Ibidem, s. 19–20.
21  A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1939, s. 19.
22  I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa..., s. 221–222.
23  I. Czuma, Sprawiedliwość w dziedzinie skarbowej..., s. 78.
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zostaną według niego wydedukowane zarówno „normy” prawne, jak 
też i „moralność”24. 

Hans Kelsen przyznaje, że „nieuniknioną konsekwencją rzeczy-
wistego przezwyciężenia metafizyki”25 jest „względność prawdy”26, 
tzn. „relatywizm teoriopoznawczy”, ale jego skutek, czyli „formalizm 
Kelsena” ma „zaspokoić głód rzeczy trwałych, niezmiennych, głód ab-
solutu, który Kelsen odczuwał na równi z każdym człowiekiem”27. Jest 
to wynik konieczności absolutyzacji apriorycznych warunków pozna-
nia jako następstwa relatywizmu wszelkiego rodzaju, czyli myślenie 
ludzkie jako takie nie znosi względności prawdy: ono musi mieć do 
dyspozycji jakieś absolutne odniesienie. 

Dawne atrybuty transcendentnego Boga Kelsen przypisuje za 
Heglem „państwu”, a miejsce teologii katolickiej zajmuje w jego 
idealistyczno-pozytywistycznej myśli „nauka czystego prawa”. Tak 
oto zapowiadana „czystość” nauki zostaje zredukowana za Heglem 
i pozytywistami do panteistycznego „światopoglądu”28, czyli do ka-
sacji tego, co naukowe i jako takie metodycznie i merytorycznie pod 
każdym względem uporządkowane. Jest to proces „porzucenia jed-
nego światopoglądu na rzecz [...] pseudoreligijnego”29, nazwanego 
przez Jaworskiego „światopoglądem relatywistycznym”30. Dopiero 
jednak „rozmiłowanie się” człowieka „w prawdzie absolutnej” staje 
się „źródłem największej radości i tytułem najzaszczytniejszego 
dostojeństwa”31.

Zerwanie przez Kelsena z etyką tradycyjną i tworzącą wraz z pra-
wem realną jedność porządku powinnościowego doprowadza według 
Martyniaka do „zaniku w ogóle powinności; to, co się nazywa powin-
nością prawną jest zwykłym wskazaniem oportunistycznym: jeśli 
chce się uniknąć sankcji, należy się zastosować do wymagań normy 
prawnej”32, będącej wynikiem społecznej zgody lub nawet walki in-
teresów. Ale wtedy mamy do czynienia według Martyniaka z utożsa-
mieniem bytu społecznego z Bogiem, w którym „rzeczywistość i po-

24  H. Kelsen, Reine Rechtslehre..., s. 64.
25  H. Kelsen, Die philosophischen Grundlagen, s. 76.
26  Ibidem, s. 70.
27  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 216–217.
28  Ibidem, s. 222–225.
29  I. Czuma, Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa..., s. 221.
30  W.L. Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928, s. 8.
31  E. Krzymuski, Narady nad teorją prawa..., s. 7.
32  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 314–315.
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winność stapiają się w jedno”33, co przecież Kelsen zarzuca klasycznej 
nauce prawa i z czym walczy.

2.3. Pytanie o osobę jako podstawę ontyczną 
dla bytu prawa

Dla realistycznej filozofii prawa osoba jest fundamentem ontycz-
nym rzeczywistości prawa, bowiem „całkowitą rzeczywistością i miarą 
wartości jest człowiek. Jest on osobą”. Na pytanie: Dlaczego istnieje 
prawo jako byt realny?, odpowiada personalizm prawniczy, ponie-
waż osoba ludzka „jest jestestwem rozumnym i wolnym, ma własny 
cel istnienia: ziemski – doskonałość życia, oraz wieczny – połączenie 
się z Bogiem w wiecznej szczęśliwości”34. Dlatego też z taką koncep-
cją człowieka wiąże się nierozerwalnie „pojęcie” „prawa”, „normy”, 
względnie jakiegoś „zobowiązania” prawnomoralnego względem dru-
giego i to we wspomnianym interesie samej osoby, którą recta ratio 
w bycie prawa nie „ujarzmia”, „lecz apeluje do niej”35, tzn. afirmuje 
ją jako istotę rozumną i wolną. Prawo jest zatem nie tylko zasadą po-
rządkującą, lecz zarazem afirmującą.

 Natomiast dla „czystej teorii prawa osoba nie jest niczym in-
nym jak uosobieniem kompleksu norm obowiązujących pewnego czło-
wieka, przeto człowiek jako zjawisko świata bytu, opartego na prawie 
przyczynowości, nie istnieje”36. „Czysta nauka prawa” nie ukrywa za-
miaru „negacji pojęcia osoby”, będącej w sumie skutkiem „kompleksu 
norm” lub „aktów ludzkich”37, co twierdził także Max Scheler w kon-
cepcji osoby jako sumy jej aktów albo po prostu „maszyny”38.

2.4. Problematyka rozumienia bytowości prawa 
stanowionego 

Święty Tomasz z Akwinu i Czesław Martyniak wychodzą od rea-
listycznej koncepcji bytowości prawa, że „pierwszą zasadą, czyli re-
gułą i miarą czynów ludzkich, jest rozum określający cel działania 

33  Ibidem, s. 317.
34  A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1939, s. 7.
35  E. Krzymuski, Narady nad teorją prawa..., s. 15–16.
36  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 255.
37  H. Kelsen, Reine Rechtslehre…, s. 52–53.
38  I. Czuma, Sprawiedliwość w dziedzinie skarbowej..., s. 78.
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ludzkiego”39 i dlatego realne „sądy” prawnomoralne „buduje nasz 
umysł” na fundamencie „oczywistego certum”40. 

Relatywność prawdy oznacza według Hansa Kelsena, że „każda 
dowolna treść może być prawem”41, ponieważ rozum idealistyczno-
-pozytywistyczny nie jest w stanie odróżnić prawdy od fałszu i dobra 
od zła, stąd przedmiotem dyskusji nad racjonalnością prawa może 
być jedynie „specyficzna metoda”42, tzn. „sposób powstania normy”43 
a nie jakość rozumu, przy czym ten logiczno-metafizyczny intelekt 
jako „reguła i miara” ludzkich aktów, nie jest w neokantowskim neo-
pozytywizmie w ogóle brany pod uwagę.

Także dobra jako celu prawa nie można określić, ponieważ wy-
mieszane są z jednej strony kategorie dobra i zła, a z drugiej strony 
brakuje w myśli Kelsena też realnej różnicy pomiędzy Sein i Sollen, 
z uwagi na monizm ontyczny, stojący u podstaw neopozytywizmu Kel-
sena, co Martyniak nazywa błędem „petitio principii, bo gdy spytamy, 
dlaczego właściwie prawo jest niezależne od rzeczywistości, to odpo-
wiedź będzie brzmiała: dlatego że Sollen jest niezależne od Sein”44. 
Tutaj jest „wyraźne zaprzeczenie tezy o rozdziale Sein i Sollen”45, 
ponieważ myśl neotomistyczna opiera się na realności oraz jedności 
„świata prawa” i „świata moralnego”, będących „potęgami” „cudow-
nego wytrysku owej lex aeterna”46 w sensie św. Tomasza z Akwinu.

Na pytanie, kto ostatecznie decyduje o obowiązywalności prawa, 
które przecież może być w takim jego rozumieniu także największym 
bezprawiem, pada tylko jedna odpowiedź: ten, kto posiada „rzeczy-
wistą siłę”, tzn., że „siła staje się prawem”47. Ale to jest według Mar-
tyniaka contradictio in adiecto, gdyż to, co wobec człowieka ma moc 
obowiązującą, to, co go wiąże, ma tym samym wartość moralną”48. 
Skoro prawo jest taką bytowością, której częścią jest konkretny czło-

39  Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa..., s. 28.
40  E. Krzymuski, Narady nad teorją prawa..., s. 15.
41  H. Kelsen, Reine Rechtslehre…, s. 63.
42  Ibidem, s. 63–64.
43  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 264.
44  Ibidem, s. 285.
45  Ibidem, s. 296.
46  E. Krzymuski, Narady nad teorją prawa..., s. 14–15, 17.
47  H. Kelsen, Das Problem der Souveränität, s. 96; H. Kelsen, Die philosophischen 

Grundlagen…, s. 65. 
48  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 322.
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wiek, to nie jest on ani prawnym podmiotem substancjalnym, ani kon-
sekwentnie suwerennym podmiotem moralnym.

Także idealistyczno-pozytywistyczno-materialistyczne „utożsa-
mienie państwa i prawa”49 jest czymś niedopuszczalnym i wymagają-
cym korekty, co jest ewidentną spuścizną w tej myśli neopozytywizmu 
prawnego tradycji myślenia idealistyczno-socjalistycznego. 

Hans Kelsen, który wychodzi – m.in. za Heglem – od tezy o sprzecz-
ności bytu, musi konsekwentnie dopuścić, że „dwie normy”, które 
„zawarte są w jednym i tym samym prawie”, „sprzeciwiają się sobie 
nawzajem całkowicie lub częściowo”50, co czyni cały jego system 
neopozytywistyczny wewnętrznie sprzecznym, a tym samym praw-
nie totalnie niepewnym. Natomiast Martyniak respektuje zasadę nie-
sprzeczności i bytu, i myśli, i poznania: „Dopóki więc człowiek ma 
rozum i dopóki będzie nim się posługiwał dla urządzania stosunków 
społecznych, dopóty będzie uznawał zasadę niesprzeczności i dążył 
do tworzenia jednolitych systemów prawnych”, co z kolei ukazuje się 
jako „niezbywalna potrzeba umysłu ludzkiego”51, nawet dla klasycz-
nych reprezentantów negacji zasady niesprzeczności, jak Hegel i neo-
heglista Julius Binder52.

2.5. Formalna i materialna pozytywizacja prawa 
naturalnego

„Naukę prawa naturalnego” Martyniak traktuje jak „metafizykę 
dziedziny prawa”53, czyli jako podstawę do obiektywnego okreś-
lenia realnego bytu prawa w ogóle. Szymański nazywa prawo natury 
z jednej strony „niezmiennym [...]. Normy prawa przyrodzonego są 
wszędzie tożsame, niezmienne, bez względu na czas i miejsce”, ponie-
waż „natura ludzka” jest „tylko jedna, tożsama w swej istocie u każ-
dego człowieka. Z drugiej strony, rozum ma przyrodzoną zdolność 
poznania tego porządku i tworzenia ogólnych norm postępowania”. 
Innym jego atrybutem jest „powszechność” i to „nie tylko dlatego, 

49  Ibidem, s. 406.
50  H. Kelsen, Reine Rechtslehre…, s. 63–64.
51  Cz. Martyniak, Problem filozofii prawa. Filozofia prawa, jej przedmiot, metoda 

i podział, [w:] Cz. Martyniak, Dzieła, M. Wójcik, R. Charzyński (red.), Lublin 2006, 
s. 524–525.

52  Zob. J. Binder, Grundlegung der Rechtsphilosophie, Tübingen 1935, s. VII.
53  Cz. Martyniak, Problem filozofii prawa..., s. 438.
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że przez wszystkich ludzi jest poznawalny, ale i dlatego, że wszyst-
kich obowiązuje, ponieważ wszyscy ludzie są zdolni do poznania go 
i zachowania”54, stwierdza ks. Antoni Szymański. Martyniak opowiada 
się przeciwko „unicestwianiu prawa naturalnego”55, które sam „Bóg 
[...] tchnął [...] w naturę ludzką”56, przez różne nurty myślowe nowo-
żytności, a szczególnie właśnie przez idealizm niemiecki, materializm 
francusko-niemiecki czy neopozytywizm „Koła Wiedeńskiego” i Kel-
sena, odmawiający charakteru naukowego klasycznej nauce o prawie 
naturalnym, którego miejsce zajmie w jego pozytywizmie prawnym 
„norma podstawowa”57, z jej główną funkcją „zrelatywizowania treści 
prawa naturalnego”58.

2.6. Konieczność powrotu filozofii 
prawa jako nauki do jej realistycznych 
metafizyczno-chrześcijańskich źródeł

Czesław Martyniak opowiada się za „odrodzeniem i rozpowszech-
nieniem w Polsce filozofii prawa opartej na doktrynie św. Tomasza 
z Akwinu”, które według niego są „tym bardziej konieczne, że o mie-
dzę za naszą granicą zachodnią, obserwujemy w filozofii prawa re-
nesans heglizmu. Renesans ten oznacza nawrót do egzaltacji siły, do 
absolutyzmu władzy państwowej i to pod etykietą idealizmu absolut-
nego, do utrącenia równowagi między dwoma możliwymi elemen-
tami porządku prawnego, tj. etyką i siłą, na rzecz siły. Filozofia tomi-
styczna umie dla każdego z tych elementów znaleźć właściwe miejsce, 
umie połączyć je w harmonijnej syntezie”59, ponieważ przyjmuje ona 
realne „wymagania natury człowieka” za „kryterium kierunku roz-
woju prawa”, jak również za „kryterium” „oceny […] rozwoju prawa”, 
tzn. by móc stwierdzić, „czy cały kierunek rozwoju prawa jest dobry, 
czy zły”60. 

Martyniak stosuje, po przyjęciu realistycznej metafizyki i ontolo-
gii, także realistyczną teorię poznania i stwierdza: „Jest więc faktem 

54  A. Szymański, Zakon przyrodzony..., s. 142.
55  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 330–331.
56  I. Czuma, Sprawiedliwość w dziedzinie skarbowej..., s. 72.
57  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 347.
58  Ibidem, s. 348.
59  Cz. Martyniak, Problem filozofii prawa..., s. 436.
60  Ibidem, s. 482.
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niewątpliwym i niezależnym od wartości tej czy innej teorii, że umysł 
ludzki, wychodząc od rzeczy widzialnych, dostępnych poznaniu zmy-
słowemu, dochodzi spontanicznie, w sposób zupełnie naturalny, do 
poznania rzeczy niewidzialnych wprawdzie i niedostępnych zmysłom, 
ale tym niemniej rzeczywistych, bo zawartych w doświadczalnej rze-
czywistości i dostępnych dla poznania umysłowego. Innymi słowy, 
naturalna droga poznania ludzkiego prowadzi od konkretu do abs-
traktu; od tego, co jest mniej abstrakcyjne – do tego, co jest więcej 
abstrakcyjne, ale zawsze rzeczywiste. Abstrahentium non est menda-
cium”. Filozof ten uważa za „stały błąd Kelsena” „przemianę dualizmu 
metodologicznego w ontyczny, czyli hipostazowanie pojęć”61, co jest 
racją dla jego normatywizmu. W tym uwidocznia się idealistyczny ro-
dowód nurtu neopozytywizmu prawniczego Kelsena. Ostateczne racje 
idealistyczno-pozytywistycznego nurtu w naukach prawnych w po-
staci „czystego rozumu” Kanta czy też „czystej powinności prawniczej” 
w pozytywistycznej „Czystej nauce prawa” są „abstrakcyjnymi two-
rami umysłu”, czyli fikcjami, „które w rzeczywistości nie istnieją”62. 
Zamiast np. „czystości nauki prawa” Kelsen proponuje de facto eklek-
tyczną wizję prawa na gruncie idealizmu „od Kanta do Cohena”, „po-
mieszanego” dodatkowo „z pragmatyzmem Macha”63.

Dla Martyniaka wszelki byt charakteryzuje się klasycznie poję-
tymi atrybutami transcendentalnymi, jak: ens, unum, verum, bonum, 
pulchrum, aliquid, tzn. także tożsamością, niesprzecznością64 czy 
też celowością, w przeciwieństwie do nurtów idealistyczno-pozyty-
wistycznych, względnie neopozytywistycznych, negujących meta-
fizyczno-logiczną strukturę bytu a wprowadzających dialektyczną, 
tzn. sprzeczną interpretację rzeczywistości, co subiektywizuje i rela-
tywizuje sam byt jako byt, a także powinność jako powinność oraz 
ich wzajemny „związek między światem bytu a światem powinności”, 
który właściwie dla tych systemów myślowych nie istnieje, czego skut-
kiem jest w sumie „odrzucenie” samej „rzeczywistości” i „unicestwie-
nie powinności”65, przed czym bronią się i idealizm, i pozytywizm 

61  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 396.
62  Ibidem, s. 296.
63  Ibidem, s. 395.
64  Ibidem, s. 294: „[…] zasada niesprzeczności obowiązuje w dziedzinie powinno-

ści, tak jak i w dziedzinie rzeczywistości […]”.
65  Ibidem, s. 350–351.
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np. w przypadku Kelsena, zarzucając66 apriorycznie przyjęty „progra-
mowy dualizm”67 bytu i powinności oraz przyjmując pojęcie-postulat 
sinnvolle Ordnung jako równoważnego postulatowi Kanta: kategori-
scher Imperativ, „tj. pozbawiony sprzeczności porządek, nauka prawa 
przekracza granice czystego pozytywizmu. Jeśliby jednak ten postulat 
odrzucić, to nauka prawa nie mogłaby istnieć”68, podsumowuje Mar-
tyniak. Dąży on „do zapewnienia powinności charakteru obiektyw-
nego”, co osiąga się według tego filozofa dopiero poprzez „oparcie 
dobra na bycie”, czego skutkiem jest „rozstrzygnięcie problemu tre-
ści prawa naturalnego oraz uzasadnienie możliwości obiektywnego, 
a więc naukowego wartościowania”69.

Według Martyniaka „prawnik pozytywista, który nie uznaje 
związku prawa z etyką, nie powinien posługiwać się terminem ‘moc 
obowiązująca prawa’, może on tylko mówić o przynależności normy 
do systemu prawa pozytywnego i wyszukiwać kryteria, na podstawie 
których będzie mógł zaliczyć normę do danego systemu”. Proces ten 
nazywa on „sekularyzowaniem” relacji pomiędzy prawem a etyką, 
przed czym nie chroni pojęcie „prawnej mocy obowiązującej”, po-
cząwszy od „Thomasiusa lub, jak chcą niektórzy, nawet od Grocju-
sza, aż do ostatnich czasów”70, a przecież Martyniak argumentuje 
dalej, „jeśliby prawo nie stanowiło obowiązku, to jego istnienie stra-
ciłoby swój sens. Prawo niestanowiące obowiązku to contradictio in 
adiecto”71, ponieważ „prawo […] stoi w bardzo silnym i organicznym 
związku z układem moralnym”72. Ta problematyka bierze się w myśli 
idealistyczno-pozytywistycznej także i stąd, że brakuje jej ontycznego 
adresata powinności, którą jest substancjalny podmiot osobowy w po-
staci człowieka, będący „ostatecznie adresatem normy”, bez której to 
„subiektywizacji”, czyli dotarcia do człowieka jako istoty rozumnej 
i wolnej na drodze promulgacji, nie ma obowiązywalności prawa. Ten 
proces nie kwestionuje jednak „obiektywnego charakteru”73 prawdy 
o prawie i powinności. Dlatego „pojęcie prawa pozytywnego, mają-

66  Ibidem, s. 294 nn.
67  Ibidem, s. 350.
68  Ibidem, s. 294.
69  Ibidem, s. 398.
70  Ibidem, s. 324–325.
71  Ibidem, s. 318, przyp. 171.
72  I. Czuma, Sprawiedliwość w dziedzinie skarbowej..., s. 63.
73  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 319.
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cego moc obowiązującą niezależnie od swej wartości etycznej, sta-
nowi contradictio in adiecto”74. 

Ewolucyjna koncepcja prawa, do której należą nie tylko materia-
listyczne teorie prawa, lecz także w sumie wszystkie idealistyczno-
-pozytywistyczne, z wyjątkiem Kanta, poddana jest przez neotomi-
stycznego myśliciela Martyniaka zasadniczej krytyce. Uważa on, że 
„skoro się uzna istnienie koniecznej ewolucji”, np. tej w sensie Dar-
wina, „niejako automatycznego postępu, to tym samym wyklucza się 
możliwość istnienia nauki normatywnej, tj. nauki mówiącej, co być 
powinno”75 i to z tej racji, iż miejsce stabilności bytu-podmiotu prawa 
i moralności zajmuje byt-proces, uniemożliwiający ukonstytuowanie 
się zarówno normy prawnej, jak też i jej adekwatności moralnej w sen-
sie powinności. 

Celowość bytu i powinności Martyniak odczytuje także w aspek-
cie sankcji prawnej. Przecież nawet tak relatywistyczne teorie prawa, 
jakie reprezentują niemiecki idealizm i pozytywizm wszelkie przekro-
czenie prawa sankcjonują karą, co oznacza, iż „celem postępowania 
jest zgodność z postanowieniami prawa”76, inspirującego „ludzi uczci-
wych” do „zachowania” nie tylko prawa jako prawa, lecz także „spra-
wiedliwości i miłości” – nawet „w warunkach złego ustawodawstwa”77 
– jako najwyższych kryteriach-celach prawa i moralności78.

Czesław Martyniak wskazuje też na nietrafność formalizmu praw-
nego Kelsena, zbudowanego na podłożu filozoficznego formalizmu 
niemieckiego idealizmu kiedy pisze: „[…]w ogóle Kelsen nie zdaje 
sobie sprawy, że czysto formalne ujęcie prawa z założenia wyklucza 
możliwość badania powinności”79, co dotyczy także płaszczyzny real-
nego bytu, którego formalizm z systemowych racji nie osiąga poznaw-
czo. Bronisław Wróblewski odróżnił przecież w sferze powinności po-
między ujęciem li tylko myślowym określoną treść powinnościową od 
sądów powinnościowych jako wyniku realnego przeżycia powinności 
przez każdego człowieka. A zatem bez realności powinności takie sądy 
nie mogłyby w ogóle zaistnieć i należałoby się wtedy opowiedzieć za 

74  Ibidem, s. 397.
75  Cz. Martyniak, Problem filozofii prawa..., s. 481.
76  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 351.
77  A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Lublin 1939, s. 18.
78  Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Poznań 1925.
79  Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa..., s. 354.


