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Etyka prawa i pokoju w świetle poglądów 
filozoficzno-prawnych Gustawa Radbrucha

Teorie prawnonaturalne, rozwijane przez szkoły neokantowskie, pod
kreślają czasowość wszystkich problemów społecznych i prawnych 1. Wy
magają jednak od ludzkości pełnego zaangażowania w ich rozwiązywa
nie. Niemiecki filozof prawa i neokantysta Gustaw Radbruch uważa, że 
nagrodą, na którą zasłużymy, będzie zdobycie przez nas osobowości. Roz
różnia on osobowość indywidualną i osobowość zbiorową. Nadaje tym 
pojęciom znaczenie ze względu na wyodrębniony przez niego cel -  dobro 
wspólne -  któremu jednostka lub zbiorowość służą lub mogą służyć.

1. O sobow ość jako w artość społeczna i ku lturow a

Zdaniem Radbrucha egzystencja człowieka wyraża się poprzez zako
rzenienie w czterech płaszczyznach bytu określanych przez: naturę, ideał, 
kulturę i religię. Świat natury jest światem materii i przyrody. Uczestni
czymy w nim w swojej cielesności. Świat ideału jest obszarem naszych 
umysłowych i myślowych możliwości, kreacją dążeń i wyobrażeń tego, co 
być powinno. Świat kultury jest światem naszych uczuć. One określają 
jakość naszego działania, intencji i zamiarów. Wiele tu „grzechu i niepo
koju”, ale również „nadziei i wiary”. W świecie religii człowiek doświad
cza pogodzenia z własnym losem i wyższych uczuć w stosunku do drugie
go człowieka. Uczy się przezwyciężania przepaści między tym, co 
społeczne a co indywidualne, osobiste. Radbruch porównuje religię do

1 Por. M. Szyszkowska, Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o 
zmiennej treści, Warszawa 1970; R. Tokarczyk, Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa 
natury, Białystok 1999.
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kaplicy przydrożnej, do której warto wstępować w naszej wędrówce przez 
życie. Jesteśmy na drodze życia niepowtarzalnymi twórcami kultury i ona 
właśnie stanowi centrum zainteresowań niemieckiego filozofa prawa.

Dla Radbrucha być jednostką ludzką to zadanie i możliwość. To ina
czej „sama zdolność konkretnych indywiduów do zdobycia zindywiduali
zowanej moralności”2. Osobowość -  twierdzi -  należy do tych wartości, 
które można osiągnąć, gdy się do nich nie dąży, a po prostu realizuje w 
głębokim zaangażowaniu w sprawy świata. Nie jest więc celem samym w 
sobie, ale wymiernym efektem właściwego działania w społecznym śro
dowisku człowieka.

Osobowość przynależy osobie ludzkiej, bytującej w sposób świadomy 
i zsynchronizowany ze światem. Im wyższy stopień tej synchronizacji i 
psychicznej integracji, tym większa dojrzałość jednostki i jej wartość dla 
ludzkiej kultury. Dlatego istnieje też zależność odwrotna -  wskazująca, 
że naprawdę wielkie dzieło jest wytworem nadmiaru bogactwa osobowo
ści. „Osobowość to nieoczekiwana zapłata za nieegoistyczne oddanie się 
jakiejś sprawie, to dar i łaska. [...] Osobowością staje się człowiek, odda
jąc się nieegoistycznie sprawom świata” 3. Podobnie lud staje się naro
dem nie przez to, iż szuka swoistych cech narodowych, lecz przez to, że 
zapominając o sobie, zwraca się ku zadaniom ogólnym 4. Takie nastawie
nie sprzyja nawiązaniu transpersonalnej więzi kulturowej. Charakter 
moralny zdolne są posiadać osobowości zbiorowe ze względu na podsta
wowy motyw moralności, jakim jest obowiązek. Wartością absolutną bę
dzie tu  etyka odpowiedzialności.

Państwo powinno docenić swą rolę gwaranta wolności jednostki i 
fundamentu dla ideałów społeczeństwa sprawiedliwego. Nakazy etyczne, 
które wynikają z wychowawczej funkcji prawa, w sposób naturalny kie
rują ku dobru. Rodzi się ono automatycznie, gdy wypełniamy obowiązek 
moralny. Z faktu, że wypełniamy obowiązki moralne, rodzi się dobro 
moralne, tworzy się osobowość moralna 5. (Realnej wartości nabiera rów
nież sprawiedliwość.) Jest też zależność odwrotna. To, co uznajemy za 
dobra moralne, np. uczciwość, pracowitość, prawda, staje się przyczyną 
powstawania obowiązków moralnych, takich jak rzetelność i odpowie
dzialność. Pojedyncze osobowości ludzkie posiadają wartość absolutną, o 
ile wyznają etykę bezwzględnej prawdy. Łączy się ona nierozerwalnie z 
pragnieniem i dążeniem do wolności. W dalszej konsekwencji taki cel 
wpływa na kształtowanie prawości i prawa.

2 G. Radbruch, Zarys filozofii praw a , Warszawa 1938, s. 88.
3 Ibidem, s. 79.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 73.
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Pozytywny aspekt celów posiada również swoje przeciwieństwa ha
mujące postęp duchowy ludzkości. Radbruch tłumaczy je na przykładach 
charakterystycznych postaw prawników. Filozof rozróżnia trzy rodzaje 
postaw:

1) ukierunkowane na osiągnięcie stanowiska społecznego przy braku 
jakichkolwiek innych zainteresowań;

2) podtrzymujące formalistyczny i nietwórczy charakter pracy na 
niwie prawa przy wykorzystaniu chłodnego, logicznego intelektu;

3) charakterystyczne dla ludzi o silnych i subtelnych zainteresowa
niach filozoficznych, artystycznych, społecznych i humanitarnych 6.

Gustaw Radbruch uważał za bardzo pożądane, aby przybywało 
prawników ostatniego typu. Albowiem tylko taki prawnik potrafi sięgać 
„bezpośrednio do źródeł sprawiedliwości”, także właściwie pojętego dobra 
oraz celu prawa. Ze stanowiska kantowskiego podkreśla, że odrzucając 
wysiłek dociekania sensu istotnych dziedzin rzeczywistości, skazujemy 
się na nieprawidłową etykę, w której wszystko traktuje się jako środek, 
nigdy zaś jako cel7. Tb oznacza z kolei, że prawda nie ma żadnego wpły
wu na życie indywidualne i zbiorowe, co pociąga za sobą rozkwit kłam
stwa i egoizmu, ponieważ nie pojawiają się osobowości o właściwej kon
strukcji psychologicznej.

2. O soba w obec wojny

Filozoficzne rozważania nigdy nie tracą ważności, jeśli ukazują war
tości umożliwiające rozwój kultury. Jednocześnie dzięki ogólnej refleksji 
filozoficznej sama kultura nabiera znaczenia. Kontekst historyczny jest 
tu wielce pouczający. Gustaw Radbruch doświadczył go podczas II wojny 
światowej, gdy musiał skonfrontować swoje etyczne zasady z faszystow
ską ideologią8. Z pewnością doświadczenia te wyznaczyły kierunek jego 
filozoficznych dociekań na temat, kim jest człowiek. W czasach wojny 
wszyscy zdają przyśpieszony egzamin z człowieczeństwa. Z przemyśleń 
Radbrucha wynikał zasadniczy wniosek, że kto ulega nietolerancji, kse
nofobii, rasizmowi i nienawiści decyduje się na zwierzęcy, pozakulturowy 
wymiar egzystencji.

6 G. Radbruch, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1924, s. 244-245.
7 Imperatyw kategoryczny Kanta mówi, że drugi człowiek istnieje jako cel sam w sobie i 

wyłącznie jako cel sam w sobie powinien być traktowany. I Kant, Uzasadnienie metafizyki 
moralności, Warszawa 1984, s. 62.

8 Gustaw Radbruch wykładał prawo karne i filozofię prawa na czołowych uniwersytetach 
niemieckich. Podczas II wojny światowej otrzymał od nazistów zakaz pracy uniwersyteckiej. 
Powrócił do niej w 1945 r.
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Wobec wojny -  twierdzi -  można zająć trojakie stanowisko: obojętną 
na wartości moralne postawę nauki, wartościującą postawę filozofii i 
wznosząca się ponad wartości postawę religii jako sztuki afirmacji całego 
ludzkiego losu9. Wojna nie jest zwykłą kontynuacją polityki za pomocą 
innych środków, jak  mówi znane powiedzenie Clausewitza. Zdaniem 
Radbrucha, etyczna ocena może dotyczyć nie samej wojny, lecz udziału, 
jaki ma w niej jednostka. Sprawa odpowiedzialności za wojnę jest proble
mem etyki, natomiast problem wojny słusznej problemem filozofii pra
wa. Na pytanie, czy wojna jest sprawiedliwa, należy szukać odpowiedzi 
jeszcze przed jej rozpoczęciem, a nie po jej zakończeniu. Pozwoli to wpro
wadzić w czyn poszanowanie dla przeciwnika i honorowych reguł gry.

Żyjemy w czasach, w których technika w ręku fanatyków lub psycho
patów może zniszczyć życie na Ziemi. Dlatego też -  oprócz prawnej walki 
z przestępczością, terroryzmem itp. -  humaniści powinni prowadzić 
wszechstronne rozważania nad możliwością trwałego zaprowadzenia po
koju. Czy wojna leży w naturze człowieka? Epikurejczycy uważali za 
naturalne przyjaźń i harmonię, które starannie pielęgnowali; wojnę za 
stan nienaturalny dla człowieka. Tb, co naturalne, jest sprawiedliwe, a 
co nienaturalne -  niesprawiedliwe.

Należy też rozważyć, czego w istocie dowodzi przewaga militarna? 
We współczesnych raportach czytamy, że wydatki wojskowe w skali glo
balnej są bardzo znaczne. Według Programu Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Rozwoju (PNUD/UNDP) wydatki te w 1995 r. wynosiły około 800 
mld doi., co stanowiło równowartość łącznego dochodu prawie połowy 
(najbiedniejszej) ludności świata 10 11.

W tym kontekście pogląd Gustawa Radbrucha, że narody można ze 
sobą porównywać tylko ze stanowiska militarystycznego, a wynik przed
stawiać w konkretnych liczbach, w ogóle nie traci na swojej aktualności. 
Liczby te wskazują niezbicie, kto wygrywa w rywalizacji o potęgę. Czy 
jednak jest to potęga? Można zaprząc na potrzeby wojska naukę, etykę, 
gospodarkę i technikę, ale nie uda się zabieg przekształcenia w energię 
militarną całego dorobku kultury. „Takich wartości kulturalnych, jak 
Goethe, Dante, Szekspir, Molier, nie można wystrzelić z torpedą, nie 
można rozpylić w gazie trującym” 11.

Sztuka tendencyjnie patriotyczna jest zawsze przemijającym i drugo
rzędnym dziełem na tle ludzkiej aktywności duchowej. Natomiast sztuka 
uczulona na uniwersalne doświadczenia ludzkie wiąże się również z 
dumą narodową. Nie są to prawdy nowe, ale wymagają ciągłego przypo

9 G. Radbruch, Zarys filozofii..., s. 307.
10 Raport przyszłość świata’ , (oprać, dla UNESCO przez byłego sekretarza generalnego 

tej organizacji F. Mayora) red. W. Rabczuk, Warszawa 2001, s. 428.
11 G. Radbruch, Zarys filozofii..., s. 306.
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minania: nie ma niemieckiej prawdy ani niemieckiego Boga jako celu 
dążeń niemieckich; lecz to, co Niemiec dla prawdy i Boga uczyni, będzie 
z konieczności niemieckie 12. Najczystsze wartości kultury nie dadzą się 
nigdy sprowadzić do cyfr ani też miar, gdyż wizja narodu jako zbiorowo
ści kulturalnej każe wiązać kulturę z nieporównywalną jakością.

3. Osoba ludzka w  transpersonalnej ku lturze pokoju

Słowa Radbrucha mogą patronować współczesnym wysiłkom huma
nistów, którzy za wielkie zadanie XXI wieku przyjęli stworzenie warun
ków sprzyjających przekształceniu polityki przemocy w kulturę pokoju. 
UNESCO w 1995 r. przyjęło, że kultura pokoju polega na:

-  umiejętności współżycia i dzielenia się z innymi, wolności, sprawie
dliwości i demokracji, tolerancji i solidarności;

-  odrzuceniu przemocy, dążeniu do zapobiegania konfliktom u ich 
źródeł oraz do rozwiązywania problemów przez dialog i negocjacje;

-  zapewnieniu wszystkim pełni praw i możliwość pełnego uczestnic
twa w endogennym rozwoju społeczeństwa 13.

Niszcząc świat, niszczymy również siebie. Podkreśla to szczególnie 
nurt filozoficzno-społeczny, który traktuje pokój jako znoszenie przemocy 
strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. W jego re
alizację bezpośrednio zaangażowane jest współczesne prawo europejskie.

Jak zauważa Gustaw Radbruch, zbiorowości ludzkie wciąż przerabiają 
dwie postawy ideologiczne: indywidualistyczną i supraindywidualistyczną. 
Indywidualizm jest w stanie realizować tylko postulaty dobrobytu jedno
stek. On jest celem, a wszystkie urządzenia w państwie środkiem dla jego 
osiągania i zabezpieczenia. Z kolei według poglądu supraindywidualistycz- 
nego potęga państwa jest największą potęgą na ziemi. Na tym gruncie 
rozwija się patriotyzm, nacjonalizm, absolutyzm. Wartości indywidualne i 
zbiorowe ocenia się z punktu ich ważności dla państwa. Przeciwieństwo 
indywidualistycznego i supraindywidualistycznego ujmowania prawa 
Radbruch przedstawił na dwóch typach działań prawników. Pierwszy pra
gnie ochraniać wolność i życie w państwie praworządnym, drugi -  porzą
dek, regułę i schemat i to najlepiej w państwie policyjnym (do czego 
zwłaszcza Niemcy mają przyrodzone skłonności -  uwaga Radbrucha) 14.

W celu rozbudzenia właściwego ducha uprawiania zawodu prawni
czego Radbruch zaleca lekturę życiorysów wielkich prawników. Właśnie

12 Ibidem, s. 80.
13 Raport..., s. 468.
14 G. Radbruch, Wstęp..., s. 253-254.
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tam widoczne są w praktyce wolność i umiłowanie porządku, unoszące 
się ponad chaosem codziennego doświadczenia. Mogłoby to przygotować 
grunt dla innej możliwej postawy -  nigdy nie realizowanej we wspólno
tach prawnych ani nie będącej programem politycznym jakiejkolwiek 
partii politycznej do postawy transpersonalnej.

Idea transpersonalna to sfera tego, co być powinno. Niemiecki filozof 
prawa definiuje ją  także jako rodzaj postawy uczuciowej, „ducha młode
go, którego wyrazem wspólnota”, wspólnota pozbawiona partykularyzmu 
i bardzo uniwersalistyczna. Transpersonalizm podkreśla, że „moralność, 
prawo i państwo służyć mają kulturze”. Dla lepszej ilustracji tego poglą
du Radbruch posługuje się pojęciem „budowy”. Ludzie, którzy wznoszą 
budynek, wykonują różną pracę dającą w efekcie wspólne dzieło. Trans
personalna wspólnota ma być tworem, w którym „łączność społeczna 
powstaje dzięki wspólnocie dzieła” nieegoistycznego i niepartykularnego. 
Stwierdza też, że transpersonalizm może być rozumiany jako braterskie 
podłoże uczuciowe wszelkich stanowisk partyjnych.

Stanowisko transpersonalne określiłabym jako podstawę takiego pa
cyfizmu kosmopolitycznego, w którym nieistotna jest duma z przynależ
ności do określonej nacji i państwa, lecz za najcenniejszą uznaje się 
osobowość moralną, która przez nieegoistyczne oddanie wartościom wy
ższym osiąga ponadnarodową przynależność do światowej wspólnoty 
ludzkiej. Gustaw Radbruch wspólnotę tę lokuje w kulturze, aby móc 
przeciwstawić się bezwzględnym prawom przyrody i uniezależnić od ty
ranizującego aspektu świata idei. Jej żywotne interesy zabezpiecza pra
wo rozwijające się wraz z kulturą. Kultura jest dziedziną sprawdzenia 
się wartości uczuć człowieka oraz siły poznawczej jego intelektu. Hory
zontem jest prawda, dobro i piękno -  zawsze określające prawdziwe 
dziedzictwo ludzkości we wszystkich sferach istnienia człowieka.

Powyższe tezy potwierdza prawodawstwo uwzględniające humanizu
jący i nauczający aspekt prawa jako kulturowy obowiązek wobec ludzko
ści. Świadomość, że prawo jest bazą dla pokoju i wolności, wymaga 
wszechstronnego kulturowego utrwalania. „Porządek prawny troszczy 
się o to, aby człowiek nie potrzebował wysyłać wciąż swych oczu przed 
siebie na zwiady, lecz aby mógł je czasem podnieść bez troski ku gwiaz
dom i kwitnącym drzewom, aby mógł się wznieść ku prawdzie i pięknu 
istnienia, aby nieprzerwany krzyk instynktu samozachowawczego mógł 
ucichnąć przynajmniej na tak długo, żeby stała się słyszalna cicha mowa 
sumienia; w ten sposób porządek prawny tworzy pierwsze warunki kul
tury indywidualnej -  naukowego, artystycznego i moralnego ukształce- 
nia”15. Ten porządek łatwo jest burzony przez wojnę, polityczną niespra

15 Ibidem, s. 17.
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wiedliwość, obojętność, wyzysk i różne postacie przemocy. Słusznie Rad- 
bruch przywołując mowę sumienia, podkreśla nieskończoną wartość mo
ralnego ładu w społeczeństwie.

Kultura pokoju jest kulturą prawną, ale wymaga też osobistego 
wkładu. Porządek pokoju i wolności ma sens tylko wtedy, gdy spełnia 
humanizujące zadania kulturalne. Gustaw Radbruch wprost określił 
prawo natury jako prawo kultury. Dzięki temu ideały pokoju mają 
wszechstronne znaczenie, od politycznego zaczynając, a na duchowym 
kończąc. Trwały i solidny pokój wyłania się jako skutek działań opartych 
na wzajemnym poszanowaniu kultur. Zdaniem filozofa prawa G. Rad- 
brucha najoczywistszym celem absolutnym jest dobro. Ib, co uznamy za 
dobro moralne, określi naszą odpowiedzialność. Jeśli będziemy realizo
wać egoistyczne interesy jednostek czy państw, nigdy nie wzniesiemy się 
na wyżyny kultury.

Czy zbudujemy pokój -  pytają autorzy raportu „Przyszłość świata” 
-  w sytuacji, gdy kraje uprzemysłowione, które zobowiązały się od 1974 r. 
przeznaczyć 0,7% swojego PNB na pomoc dla krajów biedniejszych, prze
znaczyły w 1977 r. zaledwie 0,22% PNB na pomoc na rzecz rozwoju, 
a USA przeznaczyło na ten cel zaledwie 0,09%? 16 Pokój buduje się elimi
nując nędzę, ponieważ tylko rozwój możliwości ludzkich czyni życie w 
społeczeństwie bardziej harmonijnym, odsuwa na dalszy plan frustrację, 
rywalizację i zazdrość.

Filozofia prawa, analizując pojęcie sprawiedliwości i rożne poglądy 
prawne, domaga się dokonania wyboru i kierowania w życiu wybranymi 
zasadami. Decyzja rozstrzygająca pochodzi z głębi sumienia jednostki. 
Pokój rodzi się w umysłach ludzi.

Z akończenie

Od światopoglądu, ze szczególnym uwzględnieniem poglądu na pań
stwo i prawo, zależy wybór wartości. O tym wiedzieli i pisali już filozofo
wie starożytności. Radbruch stale przypomina, że do patriotycznych obo
wiązków na rzecz kraju przyuczani są wszyscy obywatele od czasów 
demokracji ateńskiej. Historia wojen jest historią różnych patriotyzmów. 
Filozofowie prawa, tak jak Radbruch, wskazują na solidaryzującą siłę 
prawa i zachęcają do nadążania za jego szczytnymi celami. Bez naszego 
zainteresowania transpersonalnym związkiem z innymi ludźmi, pokój 
wciąż wydaje się tylko chwilą wytchnienia, gdy przyczajone narody chwi
lowo nie są w stanie znów się mordować.

16 Raport..., s. 479.
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Transpersonalizm w ujęciu Radbrucha wymaga osobistego stosunku 
do sprawiedliwości. Wtedy z integralnej części nas samych może wyłonić 
się ten rodzaj wspólnego ducha i braterstwa. Takie idee wymagają 
uwzględniania w edukacji społeczeństw w ramach nauki filozofii. Podob
nego zdania są autorzy raportu „Przyszłość świata”: „Trzeba więc będzie 
w XXI wieku nie tylko nie zaniechać nauczania filozofii i historii, lecz 
rozszerzyć to nauczanie i polepszyć” 17. Nie do przecenienia jest również 
wartość problematyki moralności w sytuacji postulowanej przez prawo 
etyki globalnej. W jej kontekście imperatyw wolności i indywidualnej 
korzyści musi być podporządkowany celom, które wytyczą humanitarną 
przyszłość ludzkości. Prowadzi to jednak do stałych konfliktów politycz
nych, gospodarczych społecznych i prawnych, które mogą znaleźć właści
we rozwiązanie tylko w osobowościach zainteresowanych kształtowa
niem człowieczeństwa.

Gustaw Radbruch głęboko wierzył i upowszechniał w pracy nauko
wej i dydaktycznej przekonanie, że osobowością staje się człowiek odda
jący się nieegoistycznie sprawom świata. I tej umiejętności przyznawał 
wartość absolutną. Jest w tym doskonale zgodny ze swym mistrzem 
Immanuelem K antem 18, który etykę bezinteresowności przedkładał po
nad wszystko.

17 Raport..., s. 390 oraz dalej „Z tego względu UNESCO kładzie nacisk na potrzebę 
reformy programów edukacyjnych, aby mogły poświęcać więcej miejsca kulturze pokoju i nie 
zasklepiać się w narodowych tożsamościach w epoce rosnącego przenikania się kultur: edukacja 
bez denacjonalizacji weszła bowiem w fazę uniwersalizacji w pełnym tego słowa znaczeniu, aby 
przygotować młodzież do życia w pluralizmie i podejmowania wyzwań interkulturowości”.

18 Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.


