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WPROWADZENIE
Prawomocnoæ regu³, które pozwalaj¹ odró¿niæ dobro od z³a, stanowi podstawê
wyró¿nienia norm moralnych. Cz³owiek mo¿e te regu³y naruszyæ, ale nie mo¿e ich
uniewa¿niæ. Obowi¹zuj¹ go bowiem bez wzglêdu na to, czy w stwarzanym przez
nie porz¹dku cz³owiek uczestniczy przez wiadome pos³uszeñstwo b¹d zgodn¹
biernoæ. Zbiorem tych regu³, wpisanych w istotê cz³owieczeñstwa, jest prawo naturalne. S¹ one podyktowane przez uniwersalne nakazy Rozumu, wed³ug innych 
wpisane w umys³y ludzkie przez Boga.
Zdaniem Ko³akowskiego prawo naturalne jest niezale¿ne od konwencji, obyczajów i ustaw; jest miar¹ oceny prawa stanowionego. Nie mo¿e byæ bowiem tak,
aby za prawomocne i nadrzêdne uznaæ wartoci sprzeczne z ide¹ praw cz³owieka
lub zanegowaæ istnienie uniwersalnej sprawiedliwoci.
Autor przyznaje, ¿e niestety to, co intuicja moralna ka¿e uznaæ za oczywiste dobro,
nie jest podstaw¹ istniej¹cych systemów prawnych. Jednak w³anie w intuicji moralnej tkwi si³a pozwalaj¹ca stopniowo upowszechniaæ regu³y prawa naturalnego.

T

ematem moim nie jest konstytucja, lecz sprawa, by tak rzec, metafizyczna albo mo¿e wrêcz teologiczna, do której medytacja nad konstytucj¹ jako tak¹, ka¿d¹ konstytucj¹, prowadziæ mo¿e, mianowicie prawo
naturalne.
Ma to byæ prawo, którego my nie ustanawiamy, lecz które zastajemy
gotowe, niezale¿nie od naszych konwencji, obyczajów i ustaw, a które
daje nam naczelne regu³y normatywne; do tych regu³ konstytucje i kodeksy nasze maj¹ siê odwo³ywaæ i do nich stosowaæ, jeli zas³uguj¹ na to,
by je sprawiedliwymi nazwaæ.
Krytyka prawa naturalnego od wieków by³a wielokroæ wypowiadana
w ró¿nych idiomach teoretycznych i o wiele ³atwiej j¹ powtórzyæ, ni¿
sformu³owaæ same zasady prawa naturalnego. Gdzie¿ znaleæ to prawo
naturalne, pyta krytyk. Nie mo¿na go przecie¿ wydedukowaæ (jak Locke
sugerowa³) z tego, co jest wspólne czy jest choæby milcz¹c¹ podstaw¹
wszelkiego prawodawstwa. Nie ma takiego uniwersalnego j¹dra wszystkich systemów prawnych i nie s¹ powszechnie uznane takie regu³y, które wielu z nas wydawaæ siê mog¹ intuicyjnie oczywiste, jak na przyk³ad
zasada, i¿ wolno karaæ tych, którzy przestêpstwo pope³nili, nie za innych, ¿e nie mo¿e byæ sprawiedliwie, by  wed³ug starej anegdoty 
lusarz zawini³, a kowala powieszono; w Kodeksie Hammurabiego mo¿na
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by³o prawomocnie umiercaæ za karê osoby, które do przestêpstwa wcale
siê nie przyczyni³y. Podobnie w stalinowskim kodeksie karnym powiedziane by³o wyranie, ¿e w wypadku pewnych przestêpstw politycznych
karane s¹ nie tylko osoby, które wiedzia³y o przestêpstwie, a nie donios³y,
ale równie¿ inne osoby z rodziny czy mieszkania przestêpcy, a wiêc 
ca³kiem explicite  takie, co o przestêpstwie nic nie wiedzia³y (wiemy, ¿e
w ³agrach siedzia³y i umiera³y niezliczone tysi¹ce kobiet okrelanych
skrótem ¿ir: ¿ona zdrajcy ojczyzny; tak by³o w prawie, praktyka by³a
stokroæ gorsza). Nie jest wcale powszechnie przyjêta taka, równie¿ intuicyjnie oczywista regu³a, zgodnie z któr¹ obowi¹zkiem ka¿dego jest uczyniæ to, co uczyniæ obieca³ (zasada dotrzymywania przyrzeczeñ mo¿e chyba
uchodziæ za zwierzchni paradygmat prawa cywilnego) ani zasada, i¿ prawo nie dzia³a wstecz. O takich sprawach, jak równoæ ludzi wobec prawa,
swoboda religijna i swoboda s³owa nie warto w tym kontekcie wspominaæ, jako ¿e s¹ to regu³y doæ nowe i nie da³a nam ich nawet w pe³ni
Konstytucja 3 maja, choæ poczyni³a w tym kierunku znaczny postêp i choæ
j¹ zas³u¿enie chwalimy.
Nawet gdyby  mo¿e powiedzieæ sceptyk  istnia³y i zosta³y wykryte
takie normy, które s¹ obecne we wszystkich znanych konstytucjach i kodeksach, to by³oby to nie wiêcej ni¿ ustalenie pewnego faktu historycznego i wcale nie mo¿na by st¹d wnosiæ, ¿e te normy s¹ same w sobie
s³uszne, sprawiedliwe czy prawdziwe. Wiadomo, ¿e zgoda powszechna,
kiedy nie mo¿e uchodziæ za kryterium prawdy, nie mo¿e te¿ byæ kryterium s³usznoci normy jakiejkolwiek. A przecie¿ pytaj¹c o prawo naturalne, nie pytamy o to, czy i kiedy jakie normy moralne czy prawne by³y
faktycznie uznane (choæby wszêdzie), ale o to, jakie s¹ rzeczywicie prawomocne i jak mo¿na to ustaliæ.
Przypuæmy, ¿e zajdzie kiedy sensacyjne wydarzenie, ¿e archeologowie odkryj¹ Arkê Przymierza, a w niej kamienne tablice, na których
Moj¿esz dziesiêcioro przykazañ zapisa³; nadal nie moglibymy udowodniæ, ¿e jest to tekst prawdziwie przez Pana Boga podyktowany i z tego
tytu³u na pewno prawomocny.
Czy¿bymy wiêc, po tej krytyce, musieli pogodziæ siê z mniemaniem,
które by³o wypowiadane od czasu niektórych sofistów z Platona znanych a¿
do Hobbesa i póniejszych pisarzy, a wed³ug którego prawomocne, a wiêc
sprawiedliwe jest to, co prawodawca ustala, ¿e nie ma ¿adnego innego
prawa ani¿eli pozytywne? Mniemanie to mo¿na wypowiadaæ z ró¿nym
stopniem konsekwencji. Mo¿na na przyk³ad orzec, ¿e istotnie sprawiedliwe jest ka¿de prawo, które ustali³ suweren, ¿e sprawiedliwe s¹ wiêc
zarówno ustawy norymberskie Hitlera, jak Stalinowskie kodeksy, ale tak¿e konstytucja amerykañska. Zmusza to jednak do niewygodnej konkluzji,
i¿ sprzeczne wzajem normy mog¹ byæ równie sprawiedliwe. Zazwyczaj
wiêc zwolennicy tego mniemania mówi¹, ¿e pojêcie sprawiedliwoci po
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prostu sensu uchwytnego nie ma, jeli sugeruje miarê zwierzchni¹, do
której mo¿na prawodawstwo istniej¹ce przyrównywaæ; gdyby za pojêcie to
mia³o oznaczaæ nic innego ani¿eli prawo pozytywne, by³oby myl¹ce i zbyteczne.
Krytyk, który gardzi ide¹ prawa naturalnego jako konstruktem mitologicznym niedaj¹cym siê odnaleæ w wiecie, mo¿e jednak odeprzeæ
zarzut, i¿ wedle niego ustawy norymberskie i Konstytucja Amerykañska
s¹, jeli ju¿ s³owo sprawiedliwoæ pomin¹æ, równie dobre, bo ustalone
jako prawo kraju. Nic mnie nie zmusza do takiego wniosku  powie 
przeciwnie, da³bym dowód ubóstwa umys³owego, gdybym tak mniema³,
mniema³bym bowiem, ¿e wolno mi sprzeczne wzajem s¹dy wypowiadaæ,
a tak by³oby przy za³o¿eniu, ¿e ta w³asnoæ «bycia dobrym» (czy «bycia
sprawiedliwym») jest pewn¹ cech¹, która faktycznie, niezale¿nie od moich czy czyichkolwiek s¹dów, przys³uguje zarówno ustawom norymberskim, jak konstytucji amerykañskiej. Nie ma jednak sprzecznoci, jeli
powiem, ¿e mówi¹c, i¿ co jest dobre albo z³e, dajê wyraz swoim odczuciom moralnym, które dzielê z wieloma innymi.
Tak to krytyk mówi¹c, ¿e ustawy norymberskie s¹ z³e, a Konstytucja
Amerykañska dobra, przyznaje, ¿e nie mówi, cile bior¹c, o tych ustawach albo o tej konstytucji, ale o sobie samym albo o ludziach, którzy tê
sam¹ ocenê dziel¹. Czy taki wniosek, który musi zdawaæ siê wielu ludziom trudny do strawienia, wynika z rzeczy samej z odrzucenia prawa
naturalnego? Chyba tak. Krytyk mo¿e wprawdzie argumentowaæ, ¿e Konstytucja Amerykañska, która w preambule powiada, ¿e ma s³u¿yæ sprawiedliwoci, pokojowi kraju, dobrobytowi i wolnoci, w tekcie w³aciwym
wyk³ada szczegó³y systemu przedstawicielskiego, a w dope³nieniach ustala wolnoæ religijn¹, wolnoæ s³owa, nielegalnoæ niewolnictwa, jest dobra, bo przecie¿ niepodobna zaprzeczyæ, ¿e pokój jest lepszy ni¿ wojna,
wolnoæ lepsza ni¿ niewolnictwo itd. Nic podobnego  odpowie mu
jego krytyk  niewolnictwo uchodzi³o przez wieki za czêæ naturalnego
urz¹dzenia wiata, równie¿ w Stanach Zjednoczonych pod panowaniem
tej¿e Konstytucji, a¿ do uchwalenia poprawki XIII z 1865 roku. Wojna
tak¿e by³a wielokroæ chwalona i te¿ uchodzi³a za czêæ przyrodzonego
porz¹dku wiata. Wolnoæ religijna w wiecie chrzecijañskim jest wie¿¹
nowink¹, bynajmniej nie przez wszystkich jeszcze dzi uznan¹. Wszystko
to s¹ konwencje przyjête w pewnych epokach, a nie w innych. Nie ma
jednakowo¿ ¿adnego dowodu, by te konwencje, do których wolno nam
siê przy³¹czaæ, odzwierciedla³y jaki ³ad bytu, normatywnie okrelony,
jaki ³ad w naturze rzeczy ju¿ za³o¿ony i odkryæ siê daj¹cy.
Zgodnie z t¹ argumentacj¹, jeli kto odmawia uznania, ¿e wolnoæ
jest lepsza ni¿ niewolnictwo, a pokój lepszy ni¿ wojna, ¿e tortury s¹ z³em,
¿e ludzie s¹ równi w pewnym podstawowym sensie  mianowicie w godnoci swojej  nie ma sposobu, by go przekonaæ. Nie mo¿na, na przy-
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k³ad, ganiæ w³adców Chin komunistycznych z tej racji, ¿e odrzucaj¹ ideê
praw cz³owieka, powiadaj¹c, ¿e jest to doktryna bur¿uazyjna albo specyficznie europejska; w rzeczy samej powiedzenie, ¿e pewne normatywne
idee s¹ prawomocne, nie ma sensu bez wyjanienia dla kogo?; s¹ prawomocne dla pewnej epoki, pewnej cywilizacji, pewnego rodowiska
spo³ecznego, czyli akceptowane w tej cywilizacji czy w tym rodowisku 
co jest, rzecz jasna, empirycznym twierdzeniem bez ¿adnej zawartoci
normatywnej; powiedzenie, ¿e s¹ prawomocne same w sobie, bez restrykcji, jest w wietle tej krytyki fantazj¹ mitologiczn¹.
Ci, co wierz¹ w prawo naturalne, byli ponadto wielokroæ oskar¿ani
(m.in. przez J. S. Milla) o to, co filozofia analityczna zwie b³êdem naturalistycznym, to znaczy ju¿ to prób¹  niewykonaln¹  dedukowania
wypowiedzi normatywnych z empirycznych, ju¿ to konfuzj¹ tych dwóch
porz¹dków. Zgodnie z t¹ krytyk¹, wyznawcy wiary w prawo naturalne nie
odró¿niaj¹ prawa w sensie przyrodzonych regularnoci wiata (jak prawa
Newtona) od prawa w sensie normy obowi¹zuj¹cej wed³ug pewnego
jurystycznego porz¹dku. Zarzut ten mo¿e byæ zasadny w stosunku do
niektórych wersji teorii prawa naturalnego, ale nie do wszystkich. Tomasz z Akwinu twierdzi³, ¿e wszystkie rzeczy w wiecie uczestnicz¹ w porz¹dku wiecznym przez Boga nadanym, ludzie jednak, jako istoty
rozumem obdarzone, uczestnicz¹ w nim przez pos³uszeñstwo wiadome.
Bóg wpisa³ regu³y prawa naturalnego, odró¿nienie z³a i dobra w umys³y
ludzkie, tak i¿ wszyscy, równie¿ poganie, s¹ uczestnikami tej wiedzy. Jasne
jest jednak, ¿e uczestnictwo w obu porz¹dkach nie znaczy tego samego.
Wszystkie rzeczy na wiecie podlegaj¹ prawu grawitacji, równie¿ ludzie; nie
mog¹ te¿ oni tych praw uniewa¿niæ ani pogwa³ciæ. Jeli jednak uczestnicz¹
w przykazaniach dekalogu, to w tym sensie, ¿e przykazania te ich obowi¹zuj¹, ¿e ludzie nie mog¹ ich uniewa¿niæ, mog¹ je natomiast pogwa³ciæ.
Brak wyranego odró¿nienia tych dwóch rodzajów uczestnictwa
mo¿e byæ podejrzany o b³¹d naturalistyczny. Nie musi natomiast byæ tym
samym b³êdem obci¹¿one twierdzenie, ¿e od Boga pochodz¹ce odró¿nienie z³a i dobra jest prawomocne, to znaczy, ¿e mówi¹c, i¿ co jest
dobre lub z³e mówimy jak naprawdê jest, chocia¿ w uczynkach kierowanych woln¹ wol¹ jest w naszej mocy tego odró¿nienia nie uznaæ. Chodzi
o to, ¿e regu³y dobra i z³a s¹ tak samo prawomocne jak prawa chemii,
gdy¿ ród³em ich jest nakaz boski, w Bogu za, który jest absolutn¹
jednoci¹, nie ma ró¿nicy miêdzy prawd¹, która jest cech¹ opisu regularnoci naturalnych, a prawd¹ zawart¹ w s³owach Boga o tym, co dobre
i z³e. Jedno i drugie jest prawd¹, nie zwa¿aj¹c na podstawow¹ ró¿nicê
miêdzy sposobem naszego uczestniczenia w prawach natury i prawach
moralnych. Jedne i drugie prawa s¹ boskiego pochodzenia, przy czym
jednak nie s¹ one wynikiem arbitralnego dekretu, który równie dobrze
móg³by byæ inny, s¹ za owocem nieskoñczonej m¹droci boskiej. Nie
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by³oby wiêc s³uszne stwierdzenie, ¿e treæ boskich nakazów jest dowolnym kaprysem Stwórcy ani ¿e Stwórca podlega jakiej obcej, niezale¿nej
od niego legislacji, której nie ma mocy uniewa¿niæ, ¿e pewne regu³y
zastaje po prostu jako rzecz gotow¹; pierwsze przypuszczenie prowadzi³oby do kwestionowania m¹droci Boga, drugie do kwestionowania jego
wszechmocy, jego stanowiska jako jedynego i ostatecznego ród³a energii twórczej. Mniemanie póniejszych nominalistów i niektórych mylicieli nowo¿ytnych, ¿e Bóg wszystkie prawdy w sposób dowolny dekretuje
i ¿e gdyby chcia³, móg³by by³ sprawiæ, ¿e 2 i 2 jest 7, ¿e s¹dy sprzeczne
mog¹ byæ zarazem prawdziwe albo ¿e jest cnotliwym uczynkiem zamordowanie w³asnych rodziców i ¿e przypuszczaæ inaczej, to kwestionowaæ
bosk¹ omnipotencjê, jest b³êdne z punktu widzenia tomistycznego; jest
b³êdne, bo w Bogu nie ma ró¿nicy miêdzy wol¹ i intelektem, nie mo¿na
mu przypisywaæ odró¿nieñ, które zachodz¹ w ludzkim bycie, bo chocia¿
nie potrafimy boskiego bytu prawdziwie zrozumieæ, mo¿emy a priori
wiedzieæ, co musi byæ prawd¹ o bycie absolutnym.
W kategoriach tomistycznych oczywiste jest, ¿e obecnoæ prawa naturalnego zak³ada byt boski. Czy jednak jest to konieczny zwi¹zek logiczny,
czy mo¿liwa jest wiara w prawo naturalne niezale¿ne logicznie od wiary
w Boga? Wydaje siê, ¿e jest to mo¿liwe i ¿e m.in. nowo¿ytne teorie
prawa naturalnego  Grotiusa czy Puffendorfa  tê logiczn¹ niezale¿noæ utwierdzaj¹. Grotius uwa¿a, ¿e s¹ takie nakazy, które Bóg nam
objawi³ i których nie znalibymy bez objawienia, do których nie doszlibymy w³asnym rozumem. Jest to prawo pozytywne boskie, które sprawia,
¿e pewne uczynki s¹ nakazane lub zakazane. Istniej¹ jednak ponadto
nakazy rozumu, które pozwalaj¹ nam rozpoznaæ z³o i dobro we wszystkich ludzkich postêpkach zale¿nie od ich zgodnoci lub niezgodnoci
z natur¹ ludzk¹. Prawo to nie jest zale¿ne od boskich dekretów i sam
Bóg nie móg³by go zmieniæ, podobnie jak nie móg³by uniewa¿niæ zasad
arytmetyki. Prawo naturalne jest spraw¹ czysto ludzk¹ (do zwierz¹t pojêcie sprawiedliwoci siê nie stosuje), ale nie jest ani dowoln¹ konwencj¹
przez ludzi wymylon¹, ani dowolnym nakazem Stwórcy, lecz zbiorem
regu³, które, by tak rzec (choæ Grotius tymi s³owy tego nie wypowiada),
zawarte s¹ w samej bytowej pozycji cz³owieczeñstwa, w godnoci cz³owieka; bez znajomoci tych regu³ nie bylibymy ludmi. Widaæ przeto, ¿e
w granicach takiej teorii prawo naturalne jest obecne w wiecie, ale nie
zak³ada obecnoci osobowego Boga-prawodawcy. Zak³ada jednakowo¿
pewn¹ wiarê metafizyczn¹, któr¹ widzimy u staro¿ytnych stoików, w Rozum, który wiatem w³ada, którego naturê jest w mocy naszej odkryæ
i który zarówno prawdê i fa³sz, jak dobro i z³o pozwala nam rozpoznaæ.
Zgodnie z najpowszechniejsz¹, chocia¿ nie bezwyj¹tkow¹ teori¹ chrzecijañskiego redniowiecza, znajomoæ prawa naturalnego jest nam dostêpna
niezale¿nie od objawienia, gdy¿ Stwórca obdarzy³ nas umiejêtnociami
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intelektualnymi, które s¹ do tego niezbêdne, ale i wystarczaj¹ce; pod
tym wzglêdem naturalna wiedza o wiecie nie ró¿ni siê od naturalnej
wiedzy o zasadach moralnych. Cyceron te¿ wielokrotnie wyjania, ¿e
zasady prawa, które s³u¿¹ temu, bymy sobie wzajemnie pomagali, nie
krzywdzili nikogo, okazywali wdziêcznoæ za dobrodziejstwa doznane itd.,
nie przez ludzi zosta³y stworzone, lecz przez naturê, ¿e s¹ to zasady
odwieczne i ¿e mimo z³a, jakie ludzie czyni¹ i zepsucia, które nieraz si³ê
rozumu w nas t³umi, wiemy przecie¿, co dobre i z³e.
Wiara w prawo naturalne by³a te¿ rozpowszechniona wród pisarzy
owiecenia, chocia¿ rozmaicie artyku³owana: doæ porównaæ Monteskiusza i Kanta. Kant twierdzi³, ¿e nasz¹ powinnoci¹ jest czyniæ dobro dlatego, ¿e jest dobrem, nie za dlatego, ¿e Bóg nam tak ka¿e, gdy bowiem
czynimy co z rozkazu, nie jestemy prawdziwie istotami wolnymi i rozumnymi; potrafimy za dociec, jakie fundamentalne nakazy moralne
nas wi¹¿¹, bo jestemy uczestnikami uniwersalnego Rozumu, który nie
powsta³ na rozkaz boski, ale po prostu jest, niezniszczalny i wieczny.
Prawo naturalne, jak dowiadujemy siê od wielu pisarzy, zarówno chrzecijañskich, jak owieceniowych, daje nam te¿ miarê dla os¹dzania prawa pozytywnego. Nie mamy obowi¹zku pos³uszeñstwa wzglêdem prawa
stanowionego, jeli jest sprzeczne z naturalnym. Wolno nam, a nawet
zobowi¹zani jestemy takie prawo odrzucaæ i gwa³ciæ.
Oto wiêc pytanie g³ówne tego wywodu: czy maj¹c w pamiêci sceptyczne i krytyczne napaci na prawo naturalne, wolno nam w nie wierzyæ? Moja odpowied brzmi: tak, nie tylko wolno nam w prawo naturalne wierzyæ, ale bez tej wiary rujnujemy nasze cz³owieczeñstwo. Mamy
prawo wierzyæ, ¿e z³o i dobro s¹ realnymi jakociami ludzkiego ¿ycia,
ludzkich uczynków, pragnieñ i myli, zwi¹zków miêdzy ludmi, ich wzajemnych konfliktów i przyjani, nie za swobodnymi projekcjami naszych
upodobañ, emocji czy postanowieñ. A jeli powie kto: Mo¿emy udowodniæ, jaka jest prêdkoæ wiat³a i jaki jest sk³ad chemiczny alkoholu
etylowego, ale nie mo¿emy w tym samym sensie udowodniæ, ¿e tortura
jest z³a, a wspieranie bezdomnych dobre, wolno nam odrzec: Nie, nie
mo¿na tych s¹dów moralnych udowodniæ w tym samym sensie, co praw
fizyki i chemii, ale dlaczego w³aciwie dowody uznane w dzisiejszych
naukach eksperymentalnych maj¹ byæ wy³¹cznym i absolutnym wzorem
dla wszystkich naszych s¹dów?. Nic nas nie zmusza do mniemania, g³oszonego przez empiryzm logiczny, i¿ sens przys³uguje wy³¹cznie s¹dom,
które s¹ empirycznie sprawdzalne (albo mo¿e falsyfikowalne). Zasady
empiryzmu  powtórzê to, o czym wielu pisa³o, równie¿ ja sam  nie s¹
same s¹dami empirycznymi. S¹ to normy, nakazy, o których racjê wolno
nam pytaæ i w których nie ma nic oczywistego; empiryzm nie jest teori¹
empiryczn¹. Ogromne zasoby naszej wiedzy maj¹ za niezbêdn¹ podstawê intuicjê dowiadczenia i nie s¹ przez to dyskwalifikowane jako fig-
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menty wyobrani. Dlaczegó¿ intuicja dowiadczenia moralnego mia³aby
pójæ na odstrza³, jeli tak wolno powiedzieæ. Tak, jest intuicja moralna,
dziêki której prawdy moralne daj¹ siê rozpoznaæ, podobnie jak jest
intuicja dowiadczenia zmys³owego, a tak¿e intuicja matematyczna i logiczna, a te trzy rodzaje intuicji nie s¹ do siebie wzajem sprowadzalne,
dzia³aj¹ osobno. Intuicja moralna jest tak¿e dowiadczeniem, chocia¿
innym ani¿eli percepcja zmys³owa (i tak samo nie jest nieomylna).
Okolicznoæ za, ¿e wyniki tej intuicji nie s¹ koniecznie identyczne
u wszystkich, zawsze i wszêdzie, a tak¿e, ¿e trzeba by³o wieków nim ludzie
uznali z³o i dobro ró¿nych swoich uczynków i urz¹dzeñ, a wiêc uznali, ¿e
tortury s¹ bezwzglêdnie z³e, a równoæ wobec prawa  dobra, nie podwa¿a wiary w prawo naturalne. Wiele ustaleñ nauk empirycznych czeka³o
d³ugie wieki, nim siê spostrze¿ono, ¿e potoczna intuicja b³¹dzi: b³êdem
jest najoczywistszy fakt percepcyjny, i¿ S³oñce kr¹¿y wokó³ Ziemi albo ¿e
si³a jest niezbêdna dla spowodowania ka¿dego ruchu, albo ¿e równoczesnoæ zdarzeñ jest absolutna. Dlaczegó¿ nie mielibymy przypuciæ, ¿e
ludzkoæ stopniowo dorasta do zrozumienia i powszechnej akceptacji
pewnych prawd moralnych i regu³ prawa i ¿e stopniowo otwieraj¹ siê
przed nami zasady i normy prawa naturalnego, chocia¿, zauwa¿my, od
czasów staro¿ytnych byli ludzie, którzy te zasady i normy z pe³nym przekonaniem g³osili, nie zdobywaj¹c wszak¿e powszechnego uznania. Nie
mamy racji dla nihilistycznej wiary, ¿e z punktu widzenia regu³ naszego
poznania wszystkie normy, nawzajem sprzeczne, jakie ludzie kiedykolwiek uznawali i praktykowali, s¹ równie bezzasadne, czyli równie zasadne, tj. wszystkie maj¹ zasadnoæ zerow¹. Powtarzam: obecnoæ Boga nie
jest konieczn¹ przes³ank¹ wszelkiej wiary w prawo naturalne, potrzebna
jest jednak wiara, ¿e istnieje co, co mo¿na nazwaæ konstytucj¹ moralnego bytu, obok konstytucji fizycznej, ¿e ta konstytucja moralna zbiega siê
z rz¹dami Rozumu w wiecie. Ca³e z³o wiata i ca³a czynna w nim g³upota
nie przekrelaj¹ wiary w prawo naturalne; podobnie wiara, która kieruje
naszym poznaniem w pozosta³ych dwóch dziedzinach intuicji, percepcyjnej i matematycznej, wymaga pewnych za³o¿eñ niedowodliwych i najczêciej wcale nie wypowiadanych explicite, a jednak nieodzownych dla
wiedzy dziêki tym intuicjom zdobytej. ¯ycie nasze jako istot rozumnych
biegnie w przestrzeni, której budowa zale¿y od ró¿nych nie empirycznych, a fundamentalnych instancji odwo³awczych, wród nich prawdy
i dobra. O tym, ¿e prawo naturalne bynajmniej nie znaczy prawo powszechnie czy prawie powszechnie przestrzegane, wiedzieli dobrze Seneka i Cyceron, Gracjan i Suarez, Grotius i Kant; ta wiedza z potocznego
dowiadczenia nie narusza³a jednak ich wiary, ¿e regu³y prawa naturalnego s¹ prawomocne, bez wzglêdu na to, jak pospolicie by³yby gwa³cone.
Z prawa naturalnego nie mo¿emy oczywicie wydedukowaæ ¿adnej
szczegó³owo okrelonej konstytucji, ¿adnego kodeksu cywilnego czy kar-
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nego. Nie wynika z prawa naturalnego, na przyk³ad, czy dopuszczalna
jest kara mierci albo eutanazja dobrowolna, nie wynika te¿, czy lepsza
jest ordynacja wyborcza wiêkszociowa czy proporcjonalna, czy monarchia jest godna zalecenia i czy prawo w³asnoci powinno mieæ pierwszeñstwo przed wszystkimi innymi wartociami w wypadku konfliktu lub
w jakim stopniu cenzura obyczajowa jest uzasadniona. Prawo naturalne
ustanawia jednak¿e bariery, które prawo pozytywne ograniczaj¹ i nie
dopuszczaj¹, by realne prawodawstwo legalizowa³o zamachy na niezbywaln¹ godnoæ, jakiej ka¿da istota ludzka jest nosicielem. Prawo naturalne buduje siê wokó³ godnoci jednostki. Sprawia wiêc, ¿e niewa¿ne jest
prawodawstwo, które dopuszcza, na przyk³ad, niewolnictwo, nierównoæ
ludzi wobec prawa, przymus wyznawania jakiej religii lub niewyznawania ¿adnej, tortury, obowi¹zek sk³adania donosów w sprawach nieprawomylnoci politycznej i cenzurê polityczn¹. Ró¿ne konstytucje i kodeksy
s¹ w tych granicach mo¿liwe i prawo naturalne nie przes¹dza ich szczegó³ów. Bariery, o które tu chodzi, s¹ wprawdzie w prawodawstwie krajów
cywilizowanych na ogó³ dzisiaj uznane, pamiêtaæ jednak wypada, ¿e s¹
one doæ m³ode, ¿e bynajmniej nie wszêdzie w wiecie obowi¹zuj¹ i ¿e
równie¿ w wielu miejscach, gdzie s¹ w konstytucjach zapisane, pozostaj¹
bezsilnym frazesem. Powinno wiêc prawo naturalne siedzieæ, jak nieustêpliwy demon, na karku wszystkich prawodawców wiata.

