
Anna Nawrocka

Szczęście a prawo w filozofii M.T.
Cycerona
Studia Philosophiae Christianae 30/1, 35-48

1994



Studia Philosophiae Christianae 
ATK 

30(1994)1

ANN A  NAW ROCKA

SZCZĘŚCIE A PRAWO W FILOZOFII M.T. CYCERONA

1. O szczęściu w ujęciu Cycerona. 2. Źródła rozważań o prawie. 3. Definicja, geneza, 
funkcja i zakres prawa. 4. Prawo sakralne. 5. Prawo dotyczące urzędników a szczęście 

obywateli rzymskich. 6. Humanistyczny wymiar filozofii prawa Cycerona.

1. O SZCZĘŚCIU W UJĘCIU CYCERONA

Humanistyczne widzenie przez Cycerona człowieka i świata stano
wi osnowę jego teorii szczęścia1. W poglądach Cycerona do najwyż
szego dobra, czyli prawdziwego szczęścia ludzkiego wystarcza życie 
zgodne z naturą człowieka, to znaczy życie zgodne z jej rozumną 
częścią kierującą się rozumem, czyli cnotą. W ujęciu Cycerona cnota 
jest pewną predyspozycją moralną „habitus” do zachowania har
monijnego usposobienia w podporządkowaniu namiętności i uczuć 
rozumowi. Cnota pojmowana przez Cycerona jako udoskonalony 
rozum i jako moralne przysposobienie człowieka do szczęścia jest 
jedyna i niepodzielna bez wzrostu i gradacji. Obok cnoty idealnej 
dostępnej jedynie mędrcom Cyceron wyróżnia również cnoty prak
tycznie związane z poznawaniem natury ludzkiej i będące odbiciem 
cnoty prawdziwej.

W związku z takim dwupłaszczyznowym rozumieniem cnoty 
Cyceron wprowadza dwustopniową koncepcję szczęścia, opartą na 
cnocie idealnej i przeznaczoną dla mędrców, jak i na cnocie będącej 
odbiciem cnoty idealnej a związanej ze szczęściem zwykłych ludzi 
a już konkretnie rzecz ujmując obywateli republiki rzymskiej. 
W rozumieniu Cycerona sama wiedza o cnocie nie stanowi jeszcze 
szczęścia, ponieważ tylko działania i postępowanie cnotliwe jest 
najbardziej skutecznym sposobem do jego osiągnięcia.

Zdaniem Cycerona szczęście tylko i wyłącznie jest dziełem samego 
człowieka i w tym właśnie przejawia się jego człowieczeństwo. 
Humanizm zaś wyraża się w samym akcie tworzenia szczęścia przez 
człowieka. Swojej koncepcji szczęścia Cyceron nadaje również chara-

1 A. Nawrocka, Problem szczęścia w filozofii Cycerona, W arszawa 1992.



kter praktyczny ujmując ją w rzymskiej perspektywie stosunków 
społecznych i politycznych i to zapewne stanowi oryginalny element 
tej teorii. Pojęcie cnoty, według stanowiska Arpinaty, nie jest tylko 
wymysłem i abstrakcją, ale zrodziło się w życiu współczesnych 
Rzymian i oparło się na praktyce i doświadczeniu ludzi2. Można 
mniemać, iż rzymski humanizm wyraża się w całej idei szczęścia, 
która z jednej strony ma charakter rzymsko-pragmatyczny, do
stosowany do potrzeb i na miarę republiki rzymskiej i jest wynikiem 
takich a nie innych układów społeczno-politycznych. Z drugiej 
jednak strony stwarza on możliwość interpretacji tej doktryny 
z perspektywy rozważań o charakterze uniwersalnym związanym 
z odwiecznym dążeniem człowieka do szczęścia, a poprzez przyjaźń 
do współistnienia z drugim człowiekiem.

W koncepcji myśli filozoficznej M.T. Cycerona szczęście jednostki 
występuje w ścisłych relacjach i powiązaniach ze szczęściem społe
czeństwa republiki rzymskiej. Cyceron zakłada, że szczęście człowie
ka zależy tylko i wyłącznie od jego cnoty3, czyli jego samego, bo 
człowiek jest istotą rozumną decydującą absolutnie o swoim po
stępowaniu. Ta koncepcja indywidualnego szczęścia człowieka doty
czy niejako wewnętrznej struktury moralnej. Czyni istotę niezależną 
od zewnętrznych uwarunkowań, które mogłyby determinować szczę
ście. Jest to zatem koncepcja szczęścia na użytek prywatny, in
dywidualny, bowiem dotyczy prywatnej sfery życia człowieka.

Z drugiej strony filozof wyraźnie podkreśla wszechogarniający 
związek człowieka z kosmosem, społeczeństwem, jak i ciągłe współ
działanie i działanie dla dobra i szczęścia ogółu. Jego zdaniem jedną 
z możliwych form współżycia ludzi jest państwo a istotnym czyn
nikiem zespolenia ludzi w państwie jest prawo, które normuje 
stosunki międzyludzkie a także jest zasadą kierującą ludzkimi 
czynami. Najwyższym prawem moralnym i istotą cnoty i szczęścia 
jest zachowanie idealnej harmonii i absolutnej zgodności pomiędzy 
rozumem a namiętnością, pomiędzy człowiekiem a całą wszech- 
rzeczywistością boską, przyrodniczą i społeczną. Bowiem natura 
człowieka jest cząstką natury wszechświata, a jego rozum cząstką 
powszechnego rozumu boskiego. Człowiek i cała ludzkość związana 
jest prawym rozumem z bogiem i całym wszechświatem. Tak jak życie 
jednostki zgodne z cnotą, z prawym rozumem jest życiem szczęś
liwym, tak też życie społeczeństwa zgodne z prawem, będącym

2 Ciceronis M.T., Scripta quae manserunt omnia, ed. B.G. Teubner, recognovit 
C.F.W. Mueller,p.4,vol.3,Lipsiae 1904, Laelius de amicitia, 6,21.

3 A. Nawrocka, ,,De officiis” Cycerona i ,,De officiis ministrorum ” św. Ambrożego. 
Problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrześcijańskiej św. Ambrożego, Studia 
Antiquitatis Christianae, 8 (1988) 140.



wyrazem prawego rozumu jest również życiem szczęśliwym. M ożna 
zatem sądzić, że w jednym i drugim wypadku szczęście jest zdeter
minowane przez cnotę.

Cnota jak i prawo w koncepcji Μ.ΊΓ. Cycerona są podstawowymi 
środkami, dzięki którym człowiek może prowadzić dobre pod 
względem moralnym, czyli szczęśliwe życie. Występują one, to znaczy 
cnota jako wewnętrzna i prawo jako zewnętrzna zasada działania i są 
wyrazem prawego rozumu. Cnota będąc wewnętrzną zasadą działa
nia związana jest z władzami rozumu i pożądania. Prawo natomiast, 
będąc zewnętrzną zasadą działania, w sposób obiektywny ustala 
właściwą normę działania dotyczącą wspólnego celu dla wszystkich 
ludzi. Celem każdego prawa jest dobro wspólne, które też jest 
posiadane jako całość przez każdą jednostkę nie będąc niczyim 
dobrem jednostkowym, bowiem ma ono charakter wartości ducho
wej, czyli niematerialnej a dowolnie podzielnej i jest wyższe od dobra 
jednostkowego. Tak np. w koncepcji Cycerona dobry obywatel 
podporządkowuje dobro jednostkowe dobru wspólnemu. Najważ
niejsze dla obywatela-członka społeczności jest dobro wspólne 
pokoju, czyli harmonii w państwie i temu właśnie winno być 
podporządkowane dobro jednostkowe.

Porządek -  harmonia, pokój w państwie są warunkiem szczęś
liwego życia obywateli i działalności w ramach obowiązujących 
ustaw. Samo funkcjonowanie prawa winno być skierowane do 
społecznego i politycznego dobra wspólnego, czyli istnieć dla szczęś
cia społeczeństwa.

2. ŹRÓDŁO ROZW AŻAŃ O PRAWIE

Każdy system prawny powstaje w związku z ideami i celami 
społeczeństwa, którego prawo to dotyczy. Dlatego też prawo zostało 
potraktowane przez Cycerona jako odrębna dziedzina filozoficzna, 
która swoje zasady opiera o analizę etyczną kategorii sprawiedliwo
ści (iustitia), godności {dignitas), równości (aequitas) i wolności 
(libertas). Refleksja Cycerona koncentruje się na genezie, definicji 
i istocie prawa rzymskiego.

R. Harder4 uważa, że nauka o prawie Cycerona została zbudowa
na na nauce o humaniźmie, a program filozoficzny pracy O prawach 
stanowi program humanizmu pracy twórczej Cycerona. Dlatego też 
filozofia prawa jest w istocie, stwierdza R. Harder, filozofią ludzko
ści, a człowiek jest stworzony dla kształtowania wartości duchowych 
i fizycznych.

4 R. Harder, K. Schriften, Z u Ciceros Rechtsphilosophie De legibus, München, 
1960,400.



Cyceron znał dzieło Platona Prawa i pisząc swoje rozważania 
kilkakrotnie wspomina o jego genialności. Sam jednak treściowo nie 
wzorował się na nim. Zdawał sobie bowiem sprawę, że dzieło Platona 
dotyczyło czasów i epoki greckiej i zastosowane w czasach republiki 
rzymskiej nie miałoby tego rezonansu i nie osiągnęłoby tego celu, do 
którego dążył filozof przez napisanie swojego dzieła O prawach. K. 
Kumaniecki5 i K. Leśniak6 absolutnie wykluczają pozorne podo
bieństwa dzieła Platona i Cycerona. Z kolei R. H arder7 zauważa, że 
w pracy Cycerona O prawach mamy do czynienia z myślą grecką, to 
znaczy ze stoicką filozofią prawa i filozofią Antiocha z Askalonu. 
Zwraca uwagę na swobodny i samodzielny sposób opracowania 
tematu. Podkreśla, że uderzająca jest ogólność myśli i świadomość 
źródeł, na których opiera się Cyceron. Zdaniem H ardera wprowa
dzenie do księgi drugiej ma charakter programowego wyznania i jest 
początkiem filozoficznego pisarstwa Cycerona8.

Cyceron w swojej analizie szczególnie cenił Ustawę X II  Tablic9, 
która też była głównym źródłem prawa rzymskiego publicznego, jak 
i prywatnego. Jako polityk i prawnik filozof doskonale znał prawo 
rzymskie, toteż w swoim dziele opierał się na znanym prawie 
modyfikując i uzupełniając go tylko nieznacznie. Dzięki temu 
rozważania Cycerona nabierają charakteru historycznego. Tchną 
poprzez wprowadzenie elementów rzymskich oryginalnością i mają 
realizować cel Cycerona dotyczący wyprowadzenia republiki z kry
zysu i uzdrowienia życia społecznego i politycznego.

3. DEFINICJA, GENEZA, FUNKCJA I ZAKRES PRAWA

Rozważania nad istotą prawa są konsekwencją rozmyślań Cycero
na nad człowiekiem i społeczeństwem. Analizując człowieka jako 
istotę społeczną, obdarzoną rozumem, filozof mówi zarazem o istot
nych różnicach między światem zwierzęcym i ludzkim10, które 
w konsekwencji doprowadziły do ukształtowania państwa i praw a11.

5 K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres Cyceroński, W arszawa 1997, 331.
6 K. Leśniak w: M .T. Cicero, Pismo Filozoficzne, II, tłum. W. Kornatowski, wstęp 

i komentarz K. Leśniak, Warszawa 1960-193.
7 R. Harder, K. Schriffen, dz. cyt., 397.
8 Tamże, 395.
9 Powstanie Ustawy X II  Tablic związane było bardzo ściśle z walką między 

płebejuszami i patrycj uszami. W roku 451 p.n.e. utworzono komisję z inicjatywy 
plebejuszów złożoną z dziesięciu osób i powierzono jej spisanie praw. W wyniku prac 
komisji składającej się ze znanych patrycjuszow powstało skodyfikowane prawo 
zwyczajowe i ogłoszono je w postaci dwunastu tablic.

M.T. Cicero, Scripta, vol. De officiis, 1.16.
11 M.T. Ciceronis, Scripta quae manserunt omnia, ed.B.G. Teubner, recognovit 

C.F.W. Mueller, p.4. vol.2. Lipsiae 1910, De legibus, II .5.11.



Społeczeństwo definiuje jako zespół ludzi połączonych przez prawo, 
które jest elementem porządkującym życie państw a12.

Jednym z rodzajów prawa, zdaniem Cycerona, jest prawo stano
wione, czyli pozytywne wydawane przez sprawującego władzę dla 
dobra powszechnego, politycznego i społecznego, czyli szczęścia 
społeczeństwa. Celem prawa stanowionego jest dobre życie społecz
ności jako całości oraz wskazanie jak żyć pozytywnie, to znaczy jakie 
czynności należy spełniać a jakich zaniechać. Prawo pozytywne, 
zdaniem Cycerona, nie jest obiektywne, bo wyraża tylko poglądy 
tych grup, które go ustanowiły13. W związku z tym nie posiada 
w sobie obiektywnych kryteriów oceny działania i czynu człowieka 
lub grupy łudzi, czyli nie może być sprawiedliwe i etyczne14.

Analizę prawa zamierza zatem Cyceron oprzeć nie na prawie 
stanowionym, pozytywnym, ale na źródłach filozoficznych, czyli na 
etyce15. Dla Ârpinaty istnieje^tylko jedna sprawiedliwość wy wodząca 
się z prawego rozum u16. Źródłem prawa jest natura boskiego 
pochodzenia. Cyceron głosi tezę stoicką, że prawo nie powstało 
drogą umowy, lecz opiera się na rozumie, który jest wrodzony 
wszystkim ludziom i dany od Boga. Z owego najwyższego przyrodzo
nego prawa wywodzi się prawo stanowione17. Ratio, czyli rozum jest 
czynnikiem porządkującym procesy i zjawiska wspólne dla Boga 
i wszystkich ludzi, z niego też, to znaczy z rozumu wywodzi się 
filozofia, etyka i prawo. To właśnie rozum jest pierwszym rodzajem 
więzi łączącym Boga z człowiekiem i światem18. Podstawowym 
prawem jedynie słusznym, właściwym, będącym władcą powszech
nym 19, a zarazem obejmującym całą ludzkość jest prawo natury, 
które też jest wieczne i niezmienne20. Prawo naturalne ujmowane 
jako niezmienne i powszechne jest wyrazem prawego rozumu a jego 
nakazy przejawiają naturalne skłonności natury ludzkiej do samoza- 
chowania, wydania potomstwa, życia w społeczeństwie i dążności 
poznawczych. Prawo funkcjonujące wśród ludzi wywodzi się od 
prawa natury i jest zasadą postępowania człowieka21. W drugiej 
księdze dzieła O prawach spotykamy się z próbą definicji prawa. „A

12 M.T. Cicero, dz.cyt., De officiis, 11.9.15.
13 M.T. Cicero, De legibus, 1.10.28.
14 Tamże, 1.16.43., Por.B. Wiśniewski, Protagoras, Hippias et le re publica de 

Cicéron, Les Etudes Classiques, t.. (1978)288.
15 M.T. Cicero, De legibus, 1.17.46.
16 M.T. Cicero, De legibus, 1.15.42.
17 Tamże, 1.6.19.
18 Tamże I 7 22
19 M.T. Cicero, De re publica, vol.2, III.22.33.
20 M.T. Cicero, De legibus, II.4.10.
21 Tamże, 1.6.18.



zatem prawem jest rozróżnienie przejawów sprawiedliwości i nie
sprawiedliwości, posługujące się jako miernikiem ową najdawniejszą 
i najważniejszą spośród wszech rzeczy naturą, do której stosują się też 
prawa ludzkie, karzące złych, a ochraniające i broniące dobrych” 22. 
Pierwszym i pierwotnym jest prawo boskie, wieczne23, które wyraża 
plan rozumnej boskiej mądrości kierującej wszelkim działaniem 
i mchem wszechświata. Jest ono aktem rozumu boskiego jako rządcy 
całej społeczności kosmicznej. Prawo boskie, wieczne jest podstawą 
prawa naturalnego i stanowionego24. Etymologia terminu ,lex’, 
zdaniem Cycerona, pochodzi od słowa legendi -  wybierania, przy 
czym zamiennie używa on terminów ,,ius” i „lex” 23.

Prawo jako czynnik ładu i porządku kształtowało się w Rzymie 
w sposób długotrwały i systematyczny od zarania jego dziejów. 
Początkowo miało charakter dogmatyczny i heteronomiczny, od
dany pod ochronę bogów. Z biegiem czasu prawo zatraca swój 
charakter dogmatyczno-heteronomiczny, aby stać się normą opartą
0 zasady etyczne. Według Cycerona prawo ściśle jest związane 
z zasadami etycznymi: honestas (godności), aequitas (równości), 
iustitia (sprawiedliwości) i libertas (wolności)26. Podkreślając ścisły 
związek prawa ze sprawiedliwością i równością, Cyceron zwraca 
uwagę na fakt, że jest ono wyrazem rozumu człowieka i gwarantem 
jego wolności. Szczególnie cnota sprawiedliwości odgrywa bardzo 
ważną rolę w konstm owaniu prawa. Sprawiedliwość odnosi się do 
woli i stanowi podstawę życzliwie przyjaznych stosunków między
ludzkich. Zgodnie z interpretacją przez Cycerona poglądów Platona, 
cnota ta łączy wszystkie części duszy w celu utrzymania ładu
1 harmonii tak w jednostce ludzkiej, jak i pomiędzy różnymi 
ugrupowaniami społecznymi i tym samym przyczynia się do kształ
towania szczęścia indywidualnego i społecznego. W tradycji grec
ko-rzymskiej, jak  i w samym ujęciu Cycerona przez sprawiedliwość, 
w szerokim tego słowa znaczeniu, rozumiano stosowanie zasady 
(saum cuique) , to znaczy przyznanie każdemu tego, co mu się należy 
czyli stawianie dobra innych na równi z własnym. W tym ogólnym 
znaczeniu sprawiedliwość była równoznaczna z prawością i dosko
nałością moralną i jako cnota stawała się źródłem i kategorią 
priorytetową wszystkich cnót, jak i praw a27. M ożna zatem powie

22 M.T. Cicero, Pisma Filozoficzne, II, O prawach, II. 5.13.
23 M.T. Cicero, De legibus, Π.5.11.
24 B.Wiśniewski, Le problème de la loi naturelle dans le de legibus de Cicéron, Les 

Etudes Classiques, t.LX (1992) 129.
25 B. Łapicki, Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo. Łódź 

1958, 81.
26 Tamże, 86.
27 Tamże, 85.



dzieć, że sprawiedliwość łączy się ze szczęściem człowieka, ponieważ 
prowadzi do jego cnotliwości, to znaczy do właściwego moralnego 
postępowania w stosunku do siebie i innych ludzi. Jest cnotą 
w słuszny sposób regulującą stosunki międzyludzkie i będąc trwałą 
wolą dawania innym tego, co sprawiedliwe, przyczynia się do 
formułowania praw opartych na tej właśnie zasadzie.

Prawo oparte na zasadach etycznych pełni funkcję polityczną, 
społeczną i wychowawczą i winno też być, zdaniem Arpinaty, 
czynnikiem wzmacniającym państwo i wychowującym społeczeńst
wo. „Cały mój wywód, mówi Cyceron, zmierza mianowicie do 
utwierdzenia państw, do wzmocnienia społeczeństw i uzdrowienia 
ludów” 28. To właśnieprawo winno być czynnikiem naprawiającym 
wady, uczącym cnoty . Cyceron wychodzi z założenia, że wszyscy 
członkowie społeczeństwa są podobni do siebie, mają ten sam rozum, 
podlegają temu samemu prawu natury, jak i prawu stanowionemu 
i dlatego też istnieje możliwość wychowania społeczeństwa i kształ
towania jego świadomości poprzez prawo oparte na zasadach 
etycznych . „Krytyka, mówi B. Łapicki, teorii prawa pozytywnego 
prowadzi Cycerona do stwierdzenia, że prawo jest jedynie normą 
posiadającą ważność ze względu na wartość etyczną jej treści31.

Prawo jako wyraz honestas, iustitia, aequitas, libertas, będąc 
wytworem prawa natury obejmuje swoim zasięgiem całą ludzką 
społeczność, jest nadrzędne w stosunku do społeczeństwa, państwa 
i władzy. Ocenia i porządkuje stosunki społeczne zgodnie z wymoga
mi etyki. Prawa sakralne i prawa dotyczące urzędów i urzędników 
w rozważaniach Cycerona znalazły szczególne miejsce. Cyceron był 
przekonany, że owe prawa, pełniąc również funkcję wychowawczą, 
mogłyby się przyczynić do uzdrowienia kryzysowych stosunków 
w republice rzymskiej a ludzi uczynić szczęśliwymi.

4. PRAW O SAKRALNE

Układając tekst praw sakralnych32, jakie powinny obowiązywać 
w najlepszej rzeczypospolitej, Cyceron opiera się na instytucjach 
starorzymskich. Jako rzymski mąż stanu uważał, iż religia jest 
koniecznym i pożytecznym czynnikiem rozwoju państwa rzyms
kiego33. Już od najdawniejszych dziejów Rzymu religia odgrywała

28 M.T. Cicero. O prawach·, 1.23.37.
29 M.T. Cicero, De legibus, 1.22.58.
30 Tamże, 1.7.22.
31 B. Łapicki, dz. cyt., 82.
32 J.E. Rexine, Religion in Plato and Cicero, New York 1968, 41-51.
33 L. Winniczuk, Ludzie, obyczaje, zwyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 

1983, 591-625.



znaczącą rolę w życiu codziennym, rodzinnym, politycznym Rzymia
nina34. Przy daleko posuniętym formaliźmie nie tylko w prawie, ale 
również w religii każdej czynności urzędnika państwowego towarzy
szy! określony rytuał religijny. W okresie wczesnej republiki religia 
kształtowała określony ideał obywatela, człowieka mężnego i poboż
nego, który kochał Boga, rodzinę i ojczyznę. W okresie schyłkowym 
republiki obserwuje się upadek moralności, rodziny. Zmiany nie 
ominęły także religii, a wiązało się to z przyjmowaniem kultów 
wschodnich: Wielkiej Macierzy, Izydy, Serapisa jak i rosnącym 
sceptycyzmem religijnym35. Mimo takich zmian w dalszym ciągu 
dostrzegano kierowniczą jak  i konsolidującą funkcję religii dla 
dalszego istnienia, pokoju i odrodzenia republiki36.

Podstawowym prawem według Cycerona jest prawo dotyczące 
kultu religijnego i zarazem normujące stosunki między Bogiem 
a człowiekiem i społeczeństwem. Zdaniem filozofa bogowie są 
władcami świata a wszystko, co istnieje, dzieje się z ich woli37. 
Pierwszym podstawowym nakazem jest stwierdzenie, aby ludzie 
przystępowali do bogów oczyszczeni. Cyceron ma tu  na myśli czystą, 
nieskalaną duszę, bowiem, jak, sądzi, z ciała można usunąć brud, 
natom iast skazy ducha nie można tak łatwo usunąć38. Obcowanie 
z bogiem wymagało od człowieka cnoty, to znaczy szlachetności, co 
wiązało się z doskonaleniem moralnym i dążeniem do szczęścia. 
Prowadziło to zarazem do całkowitej harmonii poprzez bóstwo 
z całym wszechświatem. Zdaniem Cycerona należy czcić tylko bogów 
uznawanych przez państwo. W tym celu należy wznosić świątynie 
w miastach i na wsiach i pielęgnować kult larów jako duchów 
przodków opiekujących się rodzinami39. Cześć oddawana bogom 
musi isć w parze z kultywowaniem obyczajów rodzinnych i zwycza
jów przodków40.

Oddzielną uwagę poświęca Cyceron kapłanom, którzy odgrywali 
znaczącą rolę w życiu społeczeństwa i państwa, bowiem kierowali oni

34 Rzymianie czcili szczególnie bóstwa rolnicze takie jak: Flora, Ceres, Saturn 
i bóstwa opiekujące się domem: Many i Penaty. Pod wpływem etruskim, gdzie 
wierzono w trójcę bóstw’ Tinię, Unię i Menerwę, w Rzymie czczono Jowisza, Junonę 
i Minerwę. N a wzór etruski zaczęto też budować świątynie poświęcone bogom. Na 
skutek hellenizacji religii rzymskiej od III wieku p.n.e. przyjęto cały szereg bóstw 
greckich a później i wschodnich. Szybko też rozpowszechnił się kult Marsa jako boga 
wojny, Westy -  bogini domowego ogniska i boga o dwóch twarzach, początku i przyjęć 
-  Janusa.

35 M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1986,57.
36 Tamże, 192.
37 M. T. Cicero, De legibus, II.7.15-16.
38 Tamże, 11.10.24.
39 Tamże, II.8.19.
40 M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990,13.



obrzędami i ofiarami religijnymi, tłumaczyli niezrozumiałe znaki, 
zachowanie się zwierząt i interpretowali wolę Jowisza41. Kapłani 
mieli również prawo potępiania i osądzania osób, które nie prze
strzegały prawa sakramentalnego42 jak i sprowadzały obce obrzędy 
do swoich świątyń i domów43

Następnym bardzo ważnym problemem, który wiąże się z prawem 
sakralnym jest pochówek zmarłych44. Starożytni Rzymianie przy
wiązywali dużą wagę do formy ostatniego pożegnania. W iara w życie 
pozagrobowe, w istnienie podziemnego świata zmarłych, duchów 
dobrych i złych zobowiązywało ich do przestrzegania wszystkich 
tradycyjnych obrzędów pogrzebowych45. Analiza prawa sakralnego, 
choć bardzo ogólnikowa, wskazuje na fakt decydującego znaczenia 
i funkcji religii w życiu jednostki i społeczeństwa republiki rzymskiej. 
Wiąże się to z poszanowaniem tradycji, przeszłości i przewodniej 
a czasami i decydującej roli religii i kapłanów w życiu społeczeństwa. 
Jest też wyrazem humanistycznej postawy Cycerona, dla którego 
człowiek był najważniejszy w jego ziemskiej i niebiańskiej wędrówce 
ku całkowitemu zjednoczeniu się z bóstwem, wszechświatem, ku 
harmonii czyli całkowitemu szczęściu. W tym pomocnym miało być 
podporządkowanie się prawu sakralnemu, które mogło czynić 
postępowanie człowieka cnotliwym i jednocześnie prowadziło do 
celu, którym było wspólne dobro -  pokój, harmonia, czyli szczęście 
społeczeństwa.

5. PRAWO DOTYCZĄCE URZĘDNIKÓW  A SZCZĘŚCIE 
OBYWATELI RZYMSKICH

Wychodząc z założenia, że o losie republiki, jak i o całym 
społeczeństwie decydują przede wszystkim warstwa rządzące, Cyce
ron właśnie do nich kieruje swoje rozważania dotyczące prawa, które 
miały w jego zamierzeniu regulować i normować kompetencje wyż

41 M.T. Cicero, De lcgibus, 11,12.30-31.
42 Tamże, 11.9.22.
43 Tamże, 11.15.37.
44 A. Nawrocka, Nekropolie starożytnych i współczesnych Rzymian, „Bliżej Italii” , 

10(1985) 15.
M.T. Cicero, De legibus, 11.22.57. Zdaniem Cycerona najstarszym rodzajem 

pogrzebu byl pochówek ciała Cyrusa. Polegał on na umieszczeniu ciała w ziemi. 
Według tego obrzędu został pochowany król Numa (uważany za twórcę organizacji 
kultów religijnych w Rzymie) w grobowcu w pobliżu ołtarza Źródła. Sulla natomiast 
po raz pierwszy polecił spalić swoje ciało na stosie, a prochy przysypać ziemią. Bowiem 
do momentu nie pogrzebania ciała lub prochów zmarłego w ziemi jego dusza nie mogła 
odbierać czci religijnej i dlatego też tak ważna stawała się dla Rzymian form 
ostatniegoo pożegnania związana ze złożeniem ciała zmarłego do grobu i obowiąz
kowym przysypaniem go ziemią.



szych urzędników, jak i stosunki między nimi a resztą społeczeń
stwa46. W latach 70-50 p.n.e., sytucja społeczna i polityczna Rzymu 
zmieniła się na tyle, że z całą wyrazistością obserwuje się upadek 
urządzeń instytucji republikańskich, a w tym szczególnie senatu. 
Uzdrowienia i naprawy wymagał cały system władzy. Stąd też na 
nowo zaistniała potrzeba sformułowania praw urzędników i zakresu 
ich kompetencji. Zadania tego podjął się właśnie Cyceron, któremu 
republika rzymska była najbliższa .

Według Arpinaty władza państwowa jest elementem zasad
niczym i podstawowym w życiu państwa, społeczeństwa, rodziny, 
bowiem jest ona czymś naturalnym odpowiadającym wymogom 
praw a48. Istnienie władz zwierzchnich jest konieczością, gdyż bez 
nich państwo nie może istnieć, a wszelka forma rządów polega na 
dokładnym określeniu ich zakresu działania49. Relacje zachodzące 
między władzą zwierzchnią a społeczeństwem winny opierać się na 
sprawiedliwości, wzajemnym poszanowaniu i na prawie50. Urzęd
nicy powinni sprawować władzę w oparciu o określone prawa, 
bowiem urzędnik jest mówiącym prawem, a prawo niemym urzęd
nikiem51. Filozof zauważa, że sytuacja w relacji rządzący i rządzeni 
po pewnym czasie ulegnie odwróceniu. Zatem uległość, posłuszeńst
wo wobec władzy zwierzchniej ma się kształtować nie na zasadzie 
berozumnego przymusu, strachu, ale poprzez racjonalne rozumienie 
procesów społecznych. M a to doprowadzić do szanowania i od
dawania czci władzy52, która również winna pamiętać o tym, że 
sprawowane funkcje nie są wieczne i że po upływie określonego czasu 
role się odwrócą w relacji rządzący i rządzeni53.

Wszyscy obywatele rzymscy oprócz niewolników, którzy nie 
posiadali żadnych praw, winni w jednakowym stopniu przestrzegać 
zasad wynikających z prawa rzymskiego. Prawo rzymskie przewidy
wało dla obywateli łamiących prawo wymierzanie kar pieniężnych,

46 Cechamia charakterystycznymi rzymskiego systemu urzędniczego były: kole
gialność, wybieralność (z wyjątkiem dyktatury), ograniczenie w czasie, bezpłatność, 
oraz odpowiedzialność po zakończeniu sprawowania urzędów. Zadanie senatu jako 
organu o najwyższym autorytecie obejmowały zatwierdzenie ustaw, wydatków 
państwa, wysokość podatków, zatwierdzanie traktatów  pokojowych i mianowanie 
dyktatora. W każdej sprawie na forum senatu liczył się tylko głos najważniejszych 
urzędników. W rezultacie państwem rzymskim rządziła tylko pewna grupa wpływo
wych nobilów-przedstawicieli senatu.

47 M.T. Cicero, De legibus, 11.27.69.
48 Tamże, III. 1.3.
49 Tamże, III.2.5.
50 Tamże, III.2.4.
51 Tamże, III. 1.3.
52 Tamże, III.2.5.
53 Tamże.



skazywanie na więzienie lub na chłostę. W wojsku natomiast prawem 
jest rozkaz przełożonego, od ktorego nie ma odwołania54.

Cyceron, zastanawiając się nad strukuturą i formą władzy pod
porządkowanej prawu, postuluje wprowadzenie większej liczby 
niższych urzędników realizujących postanowienia senatu . Nad 
całym społeczeństwem ma panować dwóch urzędników-konsulów 
a ich dzialności winno przyświecać dobro ludu56. Senat, który dla 
Cycerona był jedną z ważniejszych instytucji w Rzymie, winien 
składać się z wyższych urzędników, wywodzących się ze sławnych 
rodów, a mających zapewnione prawo do odprawiania wróżb 
z zachowania się ptaków, jak i udział w sprawowaniu władzy 
sądowej57. Wszystkie postanowienia senartu winny być obowiązują
ce. Toteż do niego należy czuwanie nad przestrzeganiem prawomoc
nych zasad rządzenia58 i sprawdzanie wykonalności uchwał i analiza 
ich konstruktywnych, jak i destrukcyjnych skutków dla funk
cjonowania państwa59.

Zdaniem Cycerona szczególnie stan senatorski winien przestrzegać 
zasad sprawiedliwości i równości wobec prawa. Jako przykład tej 
zasady Cyceron omawia dwa prawa, które dotyczą nadawania 
i znoszenia przywilejów oraz pozbawienia życia za określone przewi
nienia60. Nie można znosić ani nadawać przywilejów jednostkom, 
ponieważ istota prawa polega na tym, że uchwala się je dla wszystkich 
biorąc pod uwagę zasadę równości i sprawiedliwości. Natomiast 
sprawy dotyczące pozbawienia życia powinny być rozpatrywane 
tylko na największych zgromadzeniach ludowych, na których ze
brana jest ludność według majątku, stanu i wieku61. Nie uszedł 
również uwadze Cycerona problem przekupstwa w urzędach, tak 
znamienny dla okresu schyłkowego republiki rzymskiej. Według 
Arpinaty prawo zabrania pobierania jakichkolwiek darów w czasie 
sprawowania urzzędów. Przekupstwo urzędników, w tym szczegól
nie takich znamienitych, jak senatorów, winno podlegać określonej 
karze, która ma być proporcjonalna do popełnionego przestępst
wa62.

Zmienić ludzi na lepsze można poprzez odpowiednie wychowanie, 
realizację określonych zasad etycznych, jak i dobrym przykładem,

54 Tamże, III.3.6.
55 Tamże, III.3.6.
56 Tamże, IIL3.9.
57 Tamże, III.3.10.
58 Tamże, III. 18.42.
59 Tamże, 111.19.43.
60 Tamże, III. 19.44.
61 Tamże, III. 19.45.
62 Tamże, III.20.46.



w czym przede wszystkim ma celować stan senatorski63. Zdaniem 
Cycerona życie i obyczaje stanu senatorskiego mogą i powinny być 
naśladowane przez inne warstwy społeczne . Pomyślność i dobro 
republiki rzymskiej zależy od moralności osób sprawujących wła
dzę65.

Najdoskonalszy pod względem moralnym i intelektualnym i dają
cy przykład całemu społeczeństwu winien być właśnie, zdaniem 
Cycerona , stan senatorski, a wtedy miałby szansę istnienia ów 
harmonijny ustrój, jakim była w początkach swojego istnienia 
republika rzymska66.

6. HUMANISTYCZNY WYMIAR FILOZOFII PRAWA CYCERONA

Humanistyczne widzenie przez Cycerona człowieka i świata stano
wi osnowę myśli filozoficznej Cycerona i jego teorii prawa, które 
opierało się o normy etyczne, to jest sprawiedliwość, wolność, 
słuszność i godność. Zgodnie z założeniami filozofa wszystkie władze 
w republice były podporządkowane prawu, które też zabezpieczało 
wolność jednostki i jej godność. Rozważania Cycerona o prawie 
miały służyć humanizacji władzy i stosunków międzyludzkich. Celem 
tych rozważań było dobro i szczęście republiki rzymskiej, ratowanie 
jej od całkowitego upadku i zagłady. Taką funkcję miało pełnić 
formułowanie prawa opartego o normy etyczne, jak i krytyka 
moralności szczególnie elity rządzącej67. Filozof wychodził z założe
nia, że członkowie społeczeństwa wzorują swoje postępowanie 
i zachowanie na warstwach rządzących. Dlatego też właśnie szczegól
ną uwagę poświęcił instytucji senatu, często podkreślając koniecz
ność wysokiego morale tej warstwy urzędniczej.

Prawnicy rzymscy z Cyceronem na czele, tworząc prąwo klasy 
panującej, obierali za punkt wyjścia godność, szlachetność człowie
ka. Wolność i równość stanowiła nieodzowny warunek posiadania 
praw obywatelskich a tym samym i godności i była wysuwana 
w interpretacji prawa na plan pierwszy. Zdaniem Cycerona aequitas 
rozumiana jako równość wobec prawa mogłaby oznaczać w przy
szłości tworzenie prawa równego i jednakowego dla wszystkich 
obywateli bez względu na pochodzenie społeczne, narodowe czy też 
wyznanie religijne.

63 Tamże, 111.13.30.
64 Tamże, III. 14.31.
65 Tamże, III.14.32.
66 Tamże, III. 12.28.
67 K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres Cyceroński, 331.



Toteż prawo rzymskie ukształtowane na podstawie Prawa X II  
Tablic, edyktów, norm zwyczajowych jak i koncepcji prawa praw
ników (Cyceron) dzięki swej uniwersalności, elastyczności i prag
matycznemu podejściu stało się na długie łata powszechne w całej 
cywilizowanej Europie, a później i na św ie c ie . Do takiego stanu 
rzeczy przyczyniła się uniwersalność koncepcji M.T. Cycerona, na 
którą składa się między innymi interpretacja prawa natury wy
stępującego jako prawo wszechludzkie, wynikjające z rozumnej 
natury człowieka i zakładające równość wszystkich ludzi, co z bie
giem czasu doprowadziło do zrównania Rzymian i cudzoziemców 
w tworzeniu ins gentium.

Ujmowanie w oparciu o kategorie etyczne prawa prowadzi do 
humanizacji stosunków międzyludzkich i stwarza możliwości dla 
jednostki realizacji szczęścia w indywidualnym i społecznym wymia
rze. Uniwersalizm myśli Cycerona wynika z jego humanizmu wyra
żającego się w osobowościowym widzeniu człowieka. To, co wyróż
nia istotę ludzką spośród wszystkich innych istot żyjących, to przede 
wszystkim zdolność intelektualnego i moralnego doskonalenia się 
oraz możliwość tworzenia i wyboru określonych wartości i zasad 
postępowania dla jednostki i całego społeczeństwa, czyli również 
umiejętność tworzenia określonego prawa, które mogłoby stać się 
wyznacznikiem, prowadzącym do doskonałości moralnej, czyli do 
szczęścia. Zasady etyczne: równości, wolności, sprawiedliwości, 
słuszności czy łagodności, jak twierdzi Marie-José Bénéjam-Bon- 
temps, określały ideał polityczny Cycerona, który wprowadzając po 
raz pierwszy do swoich rozważań filozoficznych zasadę humanitas 
udowodnił, że nic, co ludzkie, nie jest mu obce69.

68 Prawo rzymskie, Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 
1986, 196 5: „Prawo rzymskie przeżyło zarówno istnienie państwa, które je wy
tworzyło, jak też i formację społeczno-gospodarczą, w której powstawało. Był to 
system prawny, który obowiązywał w jednym państwie przez 22 wieki. (Od legendarnej 
daty powstania Rzymu aż do upadku cesarstwa bizantyjskiego). Prawo rzymskie 
znalazło zastosowanie w państwach Europy średniowiecznej i w systemach współczes
nego świata cywilizowanego, a i dziś jeszcze obowiązuje w niektórych państwach 
w Szkocji, Afryce Południowej, na Cejlonie czy w niektórych innych byłych koloniach 
holenderskich. Pojęcia i instytucje wykształcone w prawie rzymskim stanowią 
podstawę myśli prawnej i wspólny język umożliwiający porozumiewanie się praw
ników współczesnego świata cywilizowanego niezależnie od sytuacji gospodarczej, 
społecznej i politycznej, w której przyszło im działać” .

69 M.J. Bénéjam-Bontemps, Virtus-Vertu d ’Etat, „Ciceroniana” , Centro di Studi 
Ciceroniani, Roma 1990,119.



LE PROBLEME DU BONHEUR ET DU DROIT 
DANS LA PHILOSOPHIE DE CICERON

Résumé

Les lois de la nature celles de la raison sont éternelles, immuables, elles contiennent 
toute la communauté des dieux et par conséquent tout homme comme élément de 
l’univers et particule de la raison divine générale. Ainsi une vie conforme à la nature est 
la bien suprême vers lequel l’homme doit aspirer. „Ex natura vivere summum bonum 
est” signifie une vie conforme à la partie raisonnable de la nature humaine, agissant 
selon la raison suprême c’est-à-dire selon la vertu comprise comme disposition morale 
conforme à la raison. Autrement dit, c’est une vie vertueuse et heureuse en même 
temps. En accord avec les opinions de Platon interprétées par Cicéron, la vertu de 
justice unit les trois parties de l’âme pour maintenir l’ordre et l’harmonie, aussi bien, 
dans l’individu que dans différents groupes sociaux, et ainsi contribue à la formation 
du bonheur individuel et général.

Dans la tradition gréco-romaine, et chez Cicéron aussi la conception de la justice 
était comprise dans le plus large sens du mot, comme application du principe „suum 
cuique” c’est-à-dire que les biens des autres soient adéquate aux biens propres. Dans sa 
signification globale la justice signifiait l’honnêteté et la perfection morale, et comme 
telle, elle devenait une souce et une catégorie prioritaire parmi toutes les vertus et du 
droit et se rapportait à l’ensemble der l’activité morale de l’homme. On peut donc 
admettre que la justice et la droit se lie étroitement avec le bonheur de l’homme parce 
qu’elle le conduit à la vertu c’est-à-dire au comportement juste et moral envers 
lui-même et envers d ’autres gens. C’est une vertu qui règle les relations interhumaines 
d ’une manière convenable et ayant la ferme volonté de donner aux autres ce qui est 
juste, contribue aubonheur.


