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The purpose of the paper is to discuss ideas expressed in two recent papers 
published by J. Stelmach and B. Brożek. Contrary to the views of J. Stelmach and 
B. Brożek, it is argued that contemporary legal positivism cannot be defined by 
referring to methods by which legal questions are solved. Legal positivism is 
defined exclusively by separation thesis and social sources thesis, and not by 
any normative theory of interpretation. Legal positivism as a descriptive and 
general theory of law does not entail any legal methods. It is argued that the 
picture of logical, formal-dogmatic, normative and analytical methods pre-
sented by J. Stelmach and B. Brozek is inadequate. Therefore, the critique of 
positivism presented by J. Stelmach and B. Brożek is not heard and the myths 
of positivistic methods identified by them do not exist. 

Wprowadzenie 
W ostatnim czasie ukazały się 

dwa artykuły Jerzego Stelmacha 
(współautorem jednego z  nich 
jest Bartosz Brożek) poświęcone 
fundamentalnej krytyce „metody 
pozytywistycznej” 1. Z uwagi na 
to, że oba artykuły posługują się 
bardzo zbliżoną argumentacją 
i  formułują podobne konkluzje 
krytyczne wobec pozytywizmu, 
zajmę się nimi łącznie. Powodem, 
który skłonił mnie do podjęcia 

 1 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity meto-

dy prawniczej, „Forum Prawnicze” 2012, 

nr 3 (11) oraz J. Stelmach, B. Brożek, 

Metodologiczne dylematy pozytywizmu 

prawniczego (w:) P. Kardas, T. Sroka, 

J. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo 

karne. Księga jubileuszowa Profesora An-

drzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 659–667. 

polemiki, jest to, że odnoszę nie-
odparte wrażenie, iż J. Stelmach 
(wsparty przez B. Brożka) nadal 
walczy ze smokiem, który (o ile 
kiedykolwiek istniał) został już 
dawno temu pokonany. Podjęcie 
polemiki z ich krytyką „metody 
pozytywistycznej” nie jest łatwe, 
głownie z uwagi na to, że J. Stel-
mach i B. Brożek nie identyfikują 
autorów poglądów, które zwal-
czają, a przypisy w obu artyku-
łach są bardzo nieliczne. Stąd też 
czytelnik odnosi wrażenie, że kry-
tyka skierowana jest przeciwko 
skonstruowanemu na jej użytek 
„typowi idealnemu” pozytywisty. 
Sęk jednakże w tym, że w moim 
przekonaniu nie sposób jest zna-
leźć współczesnego pozytywisty, 
który by choć częściowo odpowia-
dał temu idealnemu typowi. Bez 
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przeprowadzenia gruntowniejszych studiów z zakresu 
historii prawoznawstwa trudno też odpowiedzieć na 
pytanie, czy pozytywiści tacy kiedykolwiek rzeczy-

wiście istnieli2. Jeżeli jednak istnieli, to wymarli już 
dawno temu, a zatem J. Stelmach i B. Brożek, o ile nie 
walczą z mitycznym smokiem, to co najwyżej z wy-
marłym już dinozaurem.

1. Pojęcie pozytywizmu 
Zacząć wypada od samego pojęcia pozytywizmu. 

Pewne zdziwienie budzi już pierwsze zdanie artykułu 
J. Stelmacha i B. Brożka, głoszące, że „Pozytywizm 
prawniczy stanowi nurt w filozofii prawa, który kła-
dzie szczególny nacisk na metodę poznania prawni-
czego”3. Żadna ze znanych mi charakterystyk współ-
czesnego pozytywizmu prawniczego (a o taki zapewne 
chodzi autorom, gdyż nie sądzę, aby ich intencją była 
krytyka Bergbohma i Langdella) nie tylko nie kładzie 
nacisku na metodę prawniczą, ale nawet nie wspomi-
na o przyjęciu jakiejś metody prawniczej jako charak-
terystycznej cechy pozytywizmu. Mam tu na myśli 
przede wszystkim charakterystyki współczesnego 
pozytywizmu anglosaskiego4. Podobnie przedstawia 

 2 Zob. T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej 

integracji teorii prawa, Warszawa 2012, s. 209. Autor wykazu-

je, na podstawie obszernej literatury, że mitem jest, jakoby 

XIX-wieczni pozytywiści niemieccy i anglosascy przyjmowali 

pogląd o logiczno-dedukcyjnym charakterze procesu stosowania 

prawa. Nie tylko sama nazwa „Begriffsjurisprudenz”, ale także 

formalistyczna charakterystyka rozumowań prawniczych stano-

wią w gruncie rzeczy twór krytyków pozytywizmu prawniczego, 

wtórnie przypisany pozytywistom. 

 3 J. Stelmach, B. Brożek, Metodologiczne dylematy…, s. 659.

 4 O ewolucji pozytywizmu amerykańskiego por. A.J. Sebok, Mi-

sunderstanding Positivism, „Michigan Law Review”, vol. 93, 

nr 7, s. 2054 i n. Celem artykułu Seboka jest w oparciu o analizę 

obszernej literatury z okresu ponad 100 lat sprostowanie wielu 

się sprawa w odniesieniu do współczesnego pozyty-
wizmu kontynentalnego (zwłaszcza niemieckiego), 
z tym jednakże, że niekiedy twierdziło się (zwłaszcza 

w starszej literaturze z lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych dwudziestego wieku), że pozytywistyczne 
pojmowanie prawa przesądza o prymacie (lub nawet 
wyłączności) językowo-logicznej wykładni prawa5. 
Nie sądzę jednak, aby którykolwiek ze współczesnych 
pozytywistów niemieckich pogląd ten podtrzymywał. 
Robert Alexy, czołowy krytyk pozytywizmu z niemiec-
kojęzycznego kręgu, nie używa w swej krytyce pozy-
tywizmu „argumentu z metody”6. 

Istotę pozytywizmu (zarówno kontynentalnego, jak 
i anglosaskiego) stanowi teza o braku koniecznego 
(czy pojęciowego) związku pomiędzy prawem a mo-
ralnością (teza o rozdziale). Tezę tę za Matthew Kra-
merem sformułować można następująco: „określenie 
co jest prawem nie zależy od kryteriów ani argumen-

mitów i nieporozumień dotyczących pojęcia pozytywizmu i jego 

związków z formalizmem. Notabene Sebok wskazuje na to, że 

określenie „pozytywizm” pojawiło się w amerykańskiej jury-

sprudencji dopiero w latach dwudziestych zeszłego wieku.

 5 Por. W. Ott, Was heisst ‘Rechtspositivismus’ (w:) T. Mayer-Maly, 

P.M. Simons (ed.) Das Naturrechtsdenken heute und morgen, Berlin 

1983, s. 414–415 i cytowana tam literatura. W polskiej literaturze 

przyjęcie metody formalno-dogmatycznej przypisali pozytywi-

stom K. Opałek, J. Wróblewski, Pozytywizm prawniczy, „Państwo 

i Prawo” 1954, z. 1, s. 5 i n., z tym że ich analiza odnosiła się do 

pozytywizmu z przełomu XIX i XX wieku; w nowszej pracy tych 

autorów pojęcie metody formalno-dogmatycznej w ogóle nie 

występuje: K. Opałek, J. Wróblewski, Axiology. Dillema between 

Legal positivism and Natural Law, „Oesterreichische Zeitschrift 

für Öffentiches Rechts” 1968, vol. 18, s. 353 i n. 

 6 Zob. szczegółową analizę argumentacji R. Alexy’ego w: A. Gra-

bowski, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. 

Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009, 

s. 13–202.

J. Stelmach (wsparty przez B. Brożka) nadal 

walczy ze smokiem, który (o ile kiedykolwiek 

istniał) został już dawno temu pokonany.
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tów moralnych”7. Pozytywizm anglosaski przyjmuje 
ponadto jako swoją podstawową tezę twierdzenie 
o źródłach społecznych prawa, które najogólniej sfor-
mułować można następująco: istnienie i treść prawa 
w określonym społeczeństwie zależy tylko i wyłącznie 
od zbioru faktów społecznych8. Jak trafnie wskazuje 
J. Stelmach, teza o rozdziale we współczesnym pozy-
tywizmie ma wiele interpretacji, różnicujących tzw. 
pozytywizm twardy i rozmaite odmiany pozytywi-
zmu miękkiego9. Ta podstawowa teza pozytywizmu 
jest głównym przedmiotem krytyki obozu antypozy-
tywistycznego (której liderem w kręgu anglosaskim 
jest R. Dworkin, a w kręgu prawa kontynentalnego 
R. Alexy). 

W moim przekonaniu pozbawione podstaw jest 
twierdzenie J. Stelmacha, że „Hart, definiując pozy-
tywizm prawniczy, już na początku stwierdza, że po-
zytywizm to pewna teoria nauk prawnych, postulująca 
jako przedmiot prawoznawstwa prawo pozytywne, 
a jego narzędzie właśnie metodę formalno-dogma-
tyczną”10. Powoływany przez J. Stelmacha tekst Her-
berta L.A. Harta nie określa bowiem przyjmowanego 
przez H.L.A. Harta stanowiska, ale wymienia możli-
we tezy określane jako pozytywistyczne, przy czym, 
jak podkreśla J. Woleński, trudno by znaleźć kogoś, 
kto głosiłby zarazem wszystkie te tezy. Hart z pew-
nością nie akceptuje tezy o wyłączności czy nawet 
pierwszeństwie metody formalno-dogmatycznej, 

 7 M. Kramer, Dogmas and Distortions: Legal Positivism Defended, 

„Oxford Journal of Legal Studies” 2001, vol. 21, nr 4, s. 679. Jest 

to współczesna parafraza znanej tezy J. Austina „The existence 

of law is one thing; its merit or demerit another”. Zakładam, że 

krytyka J. Stelmacha i B. Brożka nie jest skierowana przeciwko 

tzw. pozytywizmowi etycznemu, który jest teorią normatywną, 

a nie opisową, a zatem pozostaje poza głównym nurtem pozyty-

wizmu (por. T. Campbell, The Legal Theory of Ethical Positivism, 

Dartmouth 1996, passim). 

 8 Por. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 360 i n. 

 9 W polskiej literaturze por. między innymi: L. Morawski, Pozy-

tywizm ‘twardy’, pozytywizm ‘miękki’ i pozytywizm martwy, „Ius 

et Lex” 2003, nr 1, s. 319–346, A. Dyrda, Pozytywizm pochowany 

żywcem? W obronie miękkiego pozytywizmu, „Studia Prawnicze” 

2010, z. 2, s. 5–36, A. Grabowski, Inkluzyjny pozytywizm praw-

niczy, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11, s. 18 i n. oraz cytowana tam 

literatura. 

 10 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 12. 

ani też mechanicznej koncepcji stosowania prawa11. 
Przeciwnie, formalizm i konceptualizm traktuje jako 
„grzechy”, dobrze znane teorii prawa12. W przypisie do 
Pojęcia prawa wyjaśnia, że bliskoznacznikami dla tych 
terminów są „prawoznawstwo mechaniczne”, „pra-
woznawstwo automatyczne”, „jurysprudencja poję-
ciowa”, „przesadne stosowanie logiki”13. Jeśli chodzi 
o współczesny, hartowski i posthartowski pozytywizm, 
to nie sposób znaleźć w nim adherentów mechanicz-
nej koncepcji stosowania prawa, a współczesna debata 
pomiędzy pozytywizmem a non-pozytywizmem kwe-
stii tej w ogóle nie dotyczy – jako bezprzedmiotowej 
w tym sporze, skoncentrowanym na tezie o rozdziale 
i tezie o źródłach społecznych14. 

2. Pozytywizm a metody prawnicze 
Powstaje zatem pytanie, jaki jest związek pomiędzy 

tak rozumianym pozytywizmem a poglądami na temat 
„metody poznania prawniczego”. Pytanie to jest nie-
jednoznaczne, gdyż może odnosić się ono do metody 
teorii prawa, metody dogmatyki prawa, względnie do 
metody interpretacji w kontekście stosowania prawa 
(wykładni operatywnej)15. Nie jest jasne, do której 
interpretacji tego pytania odnosi się krytyka J. Stel-

 11 J. Woleński, Wstęp (w:) H.L.A. Hart, Pojęcie prawa…, s. XIII–XIV.

 12 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa…, s. 178.

 13 Tamże, przypis do s. 178 na s. 393. To, że Hart w żadnej mierze 

nie był formalistą, podkreśla także M. Kramer, op.cit., s. 676 

oraz A. Marmor, Interpretation and Legal Theory, wyd. 2, Oxford 

Portland 2005, s. 98. Zob. także o braku związku pomiędzy po-

zytywizmem a formalizmem: G.J. Postema, Legal Philosophy in the 

Twentieth Century: the Common Law World, „A Treatise on Legal 

Philosophy and General Jurisprudence” 2011, vol. 11, s. 378 i n., 

który podkreśla, że np. J. Raz, czołowy „twardy pozytywista”, 

jest antyformalistą. 

 14 Zdziwienie czytelnika budzą też inne tezy dotyczące pozy-

tywizmu, formułowane przez J. Stelmacha i B. Brożka. I tak 

np. stwierdzają oni „Zastanawiające jednak, że pozytywiści 

nie mają nic do powiedzenia na temat faktu, że ludzie co do 

zasady postępują zgodnie z prawem” (J. Stelmach, B. Brożek, 

Metodologiczne dylematy…, s. 667). W moim przekonaniu cały 

współczesny pozytywizm jest próbą objaśnienia tego faktu, choć 

oczywiście odpowiedzi udzielane przez pozytywistów nie muszą 

być uznane za zadawalające. 

 15 Por. o tym odróżnieniu: J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, 

Kraków 2004, s. 34.
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macha i B. Brożka. Ponadto pytanie to może odnosić 
się bądź do tego, czy (i) tak rozumiany pozytywizm 
prawniczy przesądza o jakimś określonym poglądzie 
na „metody poznania prawniczego” bądź do tego, czy 
(ii) zwolennicy pozytywizmu prawniczego de facto 
skłonni są do przyjęcia określonego poglądu na temat 
„metody poznania prawniczego”, choć sam pozyty-
wizm o żadnej określonej metodzie nie przesądza. 
Odpowiedź może być różna, w zależności od tego, 
jaką interpretację powyższego pytania się przyjmie. 

Jeśli chodzi o pozytywistyczną teorię prawa, odpo-
wiedź na to pytanie, zarówno w interpretacji (i), jak 
i teorii prawa (ii) jest przynajmniej częściowo pozytyw-
na. Pozytywistyczna metodologia teorii prawa odróż-
nia bowiem pozytywizm od wielu innych kierunków. 

Pozytywiści uważają, że teoria prawa może być (i jest 
przez nich de facto) uprawiana w sposób deskryptyw-
ny, z wykorzystaniem metod analitycznych (względ-
nie analitycznych i empirycznych) oraz bez zaanga-
żowania wartościowań pierwotnych16. Przeciwstawne 
stanowisko zajmują krytycy pozytywizmu z obozu 
R. Dworkina, uznający teorię prawa za dyscyplinę „in-
terpretatywną”, której uprawianie wymaga przyjęcia 
postawy wartościującej. Co więcej, pozytywiści uwa-
żają, że możliwe jest uprawianie ogólnej teorii prawa, 
odnoszącej się do wszystkich współczesnych systemów 
prawnych17. Teoria spełniająca wymagania R. Dworki-
na musi być natomiast – ich zdaniem – teorią partyku-
larną (lokalną), odnoszącą się do konkretnego syste-
mu prawnego18. Nie sądzę jednakże, aby przedmiotem 
krytyki J. Stelmacha i B. Brożka była metodologia teorii 
prawa w ujęciu pozytywistycznym, a zwłaszcza kwe-

 16 Zob. np. J. Dickson, Evaluation and Legal Theory, Oxford-Portland 

2001, passim. 

 17 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa…, s. 239–40.

 18 Por. A. Dyrda, Argument ‘semantycznego ukąszenia’ a teoria prawa 

Jerzego Wróblewskiego, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii 

Społecznej” 2010, nr 1, s. 47.

stia konieczności (braku konieczności) zaangażowania 
wartościowań w teorii prawa i uniwersalizmu (party-
kularyzmu) teorii prawa19. Zatem zagadnieniem meto-
dologii pozytywistycznej teorii prawa nie będę się dalej 
zajmował, choć zagadnienie metod analitycznych i em-
pirycznych powróci jeszcze niżej w innym kontekście20. 

Nieco bardziej złożona jest kwestia metod stosowa-
nych w dogmatyce prawa. Zauważyć przede wszyst-
kim należy, że samo pojęcie dogmatyki prawa, jako 
nauki o prawie pozytywnym, jest co do zasady po-
jęciem kontynentalnym. Idea nauki mającej zadanie 
abstrakcyjnej systematyzacji i interpretacji prawa po-
zytywnego bez nawiązywania do konkretnych stanów 
faktycznych jest współcześnie w moim przekonaniu 
obca anglosaskiej nauce prawa, zorientowanej raczej 

na rozważania dotyczące rzeczywistych cases i krytykę 
rozstrzygnięć sądowych, a abstrakcyjne konstrukcje 
prawne mają w niej służebną rolę i zorientowane są 
z reguły na rozstrzygnięcia konkretnych cases. Zatem 
o ile w odniesieniu do prawoznawstwa kontynental-
nego można odrębnie mówić o zagadnieniach me-
todologicznych dogmatyki prawa i zagadnieniach 
metodologicznych związanych z tzw. wykładnią ope-
ratywną, występującą w procesie stosowania prawa, 
to odróżnienie takie w odniesieniu do prawoznawstwa 
anglosaskiego (a zwłaszcza amerykańskiego) ma nie-
wielkie znaczenie. 

Postawione wyżej pytanie może dotyczyć tego, czy 
przyjęcie stanowiska pozytywistycznego (i) determi-

 19 Używa się niekiedy określenia, że pozytywizm Harta to „pozytywizm 

metodologiczny”, lecz tylko w tym sensie, że pozytywistyczna teoria 

prawa ma być teorią deskryptywną. Por A. Grabowski, W stronę 

postpozytywizmu prawniczego (w:) P. Jabłoński (red.) Czy koniec 

teorii prawa?, Wrocław 2011, s. 150 i cytowana tam literatura.

 20 Metodologiczne zarzuty L. Morawskiego (Pozytywizm…, passim) 

wobec współczesnego pozytywizmu dotyczą właśnie metodo-

logii pozytywistycznej teorii prawa, którą Morawski uważa za 

„zdegenerowany program badawczy” w sensie Lakatosa. 

Pozytywistyczna metodologia teorii prawa 

odróżnia pozytywizm od wielu innych kierunków. 



polemiki

54 FORUM PRAWNICZE | luty 2013 

nuje zastosowanie określonych metod rozstrzygania 
problemów prawnych powstających na gruncie prawa 
pozytywnego, względnie (ii) przynajmniej skłania do 
zastosowania pewnych, a odrzucenia innych metod. 
Gdy chodzi o (ii), to zagadnienie ma charakter empi-
ryczny z zakresu socjologii nauki, gdyż dotyczy ist-
nienia względnie nieistnienia pewnej prawidłowości. 

Być może jest tak, że zwolennicy pozytywizmu praw-
niczego za podstawową metodę wykładni tekstów 
prawnych uznają wykładnię językową, niechętnie 
sięgają do argumentów pozatekstowych, rozstrzy-
gając konflikty pomiędzy wykładnią językową a wy-
kładnią funkcjonalną na rzecz tej pierwszej. Innymi 
słowy, może się okazać, że zwolennicy pozytywizmu 
mają większą skłonność do formalizmu w wykładni 
prawa. Nie jest jednakże tak, że akceptacja pozytywi-
zmu z konieczności narzuca stosowanie określonych, 
a odrzucenie innych metod rozstrzygania problemów 
prawnych, zarówno w dziedzinie dogmatyki prawa, 
jak i w dziedzinie wykładni operatywnej. Przyjęcie 
stanowiska, że nie ma koniecznego związku pojęcio-
wego pomiędzy prawem a moralnością, nie przesądza 
jeszcze o niczym w zakresie metod pracy prawniczej. 
Jest tak choćby z tego powodu, że pozytywizm nie 
uważa się za teorię normatywną, lecz za teorię opi-
sową. Swoje zadanie pozytywistyczna teoria prawa 
widzi w opisie prawa i praktyki prawniczej, a nie 
w narzucaniu tejże praktyce jakichkolwiek wyma-
gań  – „[p]ositivism is nothing to be followed”21. 
Współczesny pozytywizm nie jest z pewnością nor-
matywną teorią interpretacji i stosowania prawa, choć 

 21 Wypowiedź A. Marmora w polemice z R. Alexy’m na Światowym 

Kongresie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej w Granadzie 

w maju 2005 r.

zapewne pozytywizm dziewiętnastowieczny zawierał 
elementy normatywnej teorii. 

Sprawa przedstawia się nieco inaczej w czystej teo-
rii prawa Hansa Kelsena, która powszechnie zaliczana 
jest do nurtu pozytywistycznego. Czysta teoria pra-
wa wyklucza wszelkie wartościowania, a zatem musi 
uznać, że wykładnia prawa pozytywnego, z natury 

rzeczy wymagająca wartościowań, nie jest zadaniem 
nauki prawa. Rola nauki prawa może polegać tylko na 
wskazaniu możliwych znaczeń norm prawnych (tzw. 
ramowa teoria interpretacji). „Jurisprudence as cog-
nition of law cannot decide between the possibilities 
exhibited by it, but must leave the decision to the legal 
organ who, according to the legal order, is authorized 
to apply the law”22. Operatywna wykładnia prawa nie 
jest więc poznaniem prawa, lecz jego tworzeniem. Za-
tem relacja pomiędzy dogmatyką prawa a wykładnią 
operatywną przedstawia się w czystej teorii prawa 
inaczej niż w pozostałych odmianach pozytywizmu, 
a zwłaszcza w pozytywizmie anglosaskim. Stąd też 
nieporozumieniem jest mówienie o „metodzie nor-
matywnej” w odniesieniu do wykładni prawa. 

Sądzę więc, że pozytywizm nie narzuca żadnej me-
tody rozstrzygania problemów prawnych, a w szcze-
gólności interpretacyjnych, choć może istnieć empi-
rycznie stwierdzalny związek pomiędzy akceptacją 
pozytywizmu a skłonnością do stosowania różnych 
metod interpretacji tekstu prawnego. Stąd też nie wi-
dzę żadnych podstaw kategorycznej tezy J. Stelma-
cha i B. Brożka, iż „..pozytywiści twierdzą, że istnieje 
jedna uprawniona metoda poznania prawa”23. Teza 

 22 H. Kelsen, Pure Theory of Law, Berkeley, Los Angeles, London 

1970, s. 355. 

 23 J. Stelmach, B. Brożek, Metodologiczne dylematy…, s. 660.

Nie jest tak, że akceptacja pozytywizmu 

z konieczności narzuca stosowanie 

określonych, a odrzucenie innych metod 

rozstrzygania problemów prawnych.
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ta wydaje mi się fałszywa, zarówno jeżeli odniesie się 
ją do pozytywistycznej teorii prawa (z zastrzeżeniem 
opisanej wyżej wspólnej postawy metodologicznej, 
przesądzającej o deskryptywnym i uniwersalnym cha-
rakterze teorii prawa), jak i do pozytywistycznej wizji 
metod dogmatyki prawniczej i wykładni operatywnej 
(jak przypuszczam, właśnie to drugie autorzy mają 
na myśli). Moje zdziwienie budzi też twierdzenie, że 
„szumnie zapowiadana przez poszczególne koncepcje 
pozytywistyczne metoda prawnicza nie jest zwykle ni-
gdzie porządnie opisana i uzasadniona”24. Podobnie 
jest ze stwierdzeniem, że „pomimo pozytywistycznych 
deklaracji, interpretacyjna praktyka rozwija się najczę-
ściej w oderwaniu od ’pozytywistycznych paradygma-
tów’”25. Zapewne czytamy inne książki, gdyż moje lek-
tury nie zawierały żadnych szumnych zapowiedzi tego 
rodzaju ani rekomendacji dla żadnych paradygmatów 
interpretacyjnych. Lektury J. Stelmacha i B. Brożka 
pozostają dla czytelnika tajemnicą, gdyż twierdzenia 
wskazane wyżej nie są poparte żadnymi przypisami. 

3. Metoda logiczna 
Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek rozpoczynają swoją 

krytykę metody logicznej od stwierdzenia, iż „pozyty-
wizm prawniczy często kojarzony jest z tezą, że pozna-
nie prawnicze ma strukturę logiczną”26. Powołując się 
na tzw. dylemat Joergensena, stwierdzają, że pozyty-
wizm prawniczy staje przed poważnym dylematem: 
albo poznanie prawnicze nie da się zrekonstruować 
logicznie, albo się da, ale za cenę „liberalizacji” pojęcia 
struktury rozumowań, i to tak daleko idącej, że nawet 
hermeneutyczne ujęcie prawa staje się w pełni upraw-
nione27. Jeszcze dalej idzie J. Stelmach, kategorycznie 
stwierdzając: „Przecież sylogizm taki [prawniczy: dop. 
TGS] jako sylogizm logiczny w ogólne nie istnieje, 
podobnie jak nie istnieje logika prawnicza – przynaj-
mniej jako logika rozumiana w sensie formalnym”28. 

 24 Tamże, s. 661.

 25 Tamże. 

 26 Tamże.

 27 Tamże, s. 663.

 28 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 13. Zdaje się on odrzucać 

wszystko to, co napisano w literaturze polskiej na temat sylogi-

zmu prawniczego, począwszy od pracy J. Wróblewskiego O tak 

zwanym sylogizmie prawniczym, (w:) Zagadnienia prawa karnego 

Konkluzja ta zadziwia czytelnika, zwłaszcza tego, 
który zna książkę J. Stelmacha i B. Brożka Metody 
prawnicze, gdzie autorzy wyrazili znacznie bardziej 
optymistyczny pogląd na zastosowanie metod logicz-
nych, twierdząc, że nie ma jakichkolwiek sztywnych 
granic, poza którymi logika nie mogłaby mieć zasto-
sowania, a jedynym wyznacznikiem tych granic jest 
fakt, że rolą logiki pozostaje wskazywanie, kiedy na 
podstawie danych przesłanek możemy uznać jakiś 
wniosek29. Argument, iż liberalizacja pojęcia struktu-
ry rozumowań powoduje, że nawet hermeneutyczne 
ujęcie prawa staje się w pełni uprawnione (w którym 
notabene hermeneutyka powoływana jest jako rodzaj 
negatywnego bohatera), wydaje się polegać na niepo-
rozumieniu. Logika może uprawomocnić pewne ro-
zumowania tylko wewnętrznie, a więc w odniesieniu 
do relacji pomiędzy przesłankami a wnioskiem, nato-
miast nie wypowiada się co do prawdziwości czy uza-
sadnienia przesłanek. Zatem jeżeli przesłanki w jakimś 
rozumowaniu, modelowanym za pomocą określonego 
rachunku logicznego, nie są prawdziwe (uzasadnio-
ne), to logika nie uprawomocnia w żadnej mierze 
wniosku. Nie rozumiem zatem, w jaki sposób logika 
może doprowadzić do uprawomocnienia hermeneuty-
ki. Dodajmy jeszcze, że stwierdzenie braku wynikania 
logicznego pomiędzy przesłankami a wnioskiem nie 
zmusza nas do odrzucenia wniosku, gdyż w dziedzi-
nie prawa, podobnie jak w wielu innych dziedzinach, 
dopuszczalne są także wnioskowania niededukcyjne. 

Niezaprzeczalnym faktem, trafnie podkreślanym 
przez J. Stelmacha i B. Brożka, jest znaczna liberali-
zacja pojęcia struktury rozumowań we współcześnie 
rozwijanych logikach nieklasycznych (w tym nie-
monotonicznych, do rozwoju których w odniesieniu 
do rozumowań prawniczych znacznie przyczynił się 
B. Brożek30, parakonsystentnych i jeszcze innych). Lo-

i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława 

Woltera, Warszawa 1959, s. 227–241. 

 29 J. Stelmach, B. Brożek, Metody…, s. 101. Notabene J. Stelmach 

(Pozytywistyczne mity…, s. 9) powołuje się na dylemat Joergens-

sena jako argument kwestionujący zastosowanie metod logicz-

nych, nie zważając na to, że we wskazanej książce wskazane są 

przekonywująco alternatywne rozwiązania tego dylematu (por. 

J. Stelmach, B. Brożek, Metody…, s. 78–83). 

 30 B. Brożek, Defeasibility of Legal Reasoning, Kraków 2004, passim.
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giki te jednakże mają nie tylko wartość teoretyczną, ale 
także zastosowania praktyczne w dziedzinie sztucznej 
inteligencji. Argument, że logika może rzekomo do-
prowadzić do uprawomocnienia hermeneutyki, w żad-
nej więc mierze nie prowadzi do zakwestionowania 
zastosowania metod logicznych w teorii rozumowań 
prawniczych. Zastosowanie metod logicznych nie za-

kłada przy tym akceptacji pozytywizmu prawniczego31. 
Stąd też nawet gdyby krytyka takich zastosowań była 
konkluzywna, to skierowana byłaby zarówno prze-
ciwko pozytywizmowi, jak i konkurencyjnym teoriom 
prawa (z wyjątkiem tych, które, jak np. hermeneutyka, 
z założenia odrzucają zastosowanie tych metod). Nie-
zależnie od powyższych argumentów, rekonstrukcja 
logiczna rozumowań prawniczych ma przynajmniej 
jedną zasadniczą zaletę, a mianowicie prowadzi do 
ujawnienia wszystkich entymematycznych przesłanek 
tych rozumowań, a więc ułatwia ich kontrolę. Sama 
logika nie może przesądzić o wyniku interpretacji pra-
wa, choćby z uwagi na zasadniczo podważalny cha-
rakter rozumowań prawniczych i na to, że zewnętrzne 
uzasadnienie przesłanek jest kwestią pozalogiczną. 
Nie można jednak z tego wyprowadzać wniosku, że 
rekonstrukcja logiczna rozumowań prawniczych jest 
niemożliwa, zbędna lub nawet szkodliwa. 

4. Metoda formalno‑dogmatyczna
Niewątpliwie J. Stelmach i B. Brożek mają rację, 

twierdząc, że metody formalno-dogmatycznej jeszcze 
nikt jednoznacznie nie opisał32. Powstaje więc intere-
sujące pytanie: czy metoda taka w ogóle istnieje? Jak 
się wydaje, odpowiedź na to pytanie zależy od przyję-
tego rozumienia pojęcia metody. Jeżeli metoda rozu-
miana jest jako swoistego rodzaju algorytm lub nawet 

 31 Przykładem może być tu R. Alexy, który będąc niepozytywistą 

szeroko stosuje logiczną rekonstrukcję rozumowań prawniczych. 

 32 J. Stelmach, B. Brożek, Metodologiczne dylematy…, s. 663; tak 

samo J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 10. 

tylko zbiór precyzyjnych wskazań, jak należy postępo-
wać interpretując tekst prawny, to z całą pewnością to, 
co prawnicy określają jako „metodę formalno-dogma-
tyczną”, metodą nie jest. Jeżeli natomiast przyjmie się 
liberalne pojęcie metody, jako zbioru heurystycznych 
wskazówek, co należy uwzględniać przy interpretacji 
tekstu prawnego, to nie widzę przeszkód w przyjęciu 

istnienia metody formalno-dogmatycznej. Jak sądzę, 
takie liberalne pojmowanie metody właściwe jest całej 
humanistyce. Intuicje prawnicze związane z pojęciem 
metody formalno-dogmatycznej są dość oczywiste: 
metoda ta nakazuje stosowanie reguł wykładni języ-
kowej i systemowej, wyklucza wykładnię funkcjonal-
ną, wyklucza argumenty słusznościowe, niechętnie 
traktuje argumenty historyczne i porównawcze. Istotę 
tej metody wyraża zakaz sięgania po argumenty po-
zatekstowe. Kontynentalne pojęcie metody formalno
-dogmatycznej w dużej mierze odpowiada stanowisku 
formalizmu w jurysprudencji anglosaskiej33. Nie ro-
zumiem zatem przyczyn, dla których metoda formal-
no-dogmatyczna miałaby być mitem. Nie widzę też 
przyczyn, dla których metoda ta mogłaby zostać wyko-
rzystana w praktyce interpretacyjnej34. Zapewne przy 
zastosowaniu tej metody rozstrzygnięcie w sprawie 

 33 Istnieje bardzo bogata literatura anglosaska, zarówno uzasadnia-

jąca stanowisko formalistyczne, jak i zawierająca jego krytykę. 

Wśród zwolenników formalizmu zob. np. F. Schauer, Formalism, 

„The Yale Law Journal” 1988, vol. 97, nr 4, passim, a wśród jego 

przeciwników A. Marmor, The Immorality…, passim. Zarówno 

Marmor, jak i Schauer są pozytywistami. Przedmiotem dyskusji 

i krytyki są liczne orzeczenia sądów amerykańskich, oparte na 

postawie formalistycznej. W polskiej literaturze stanowisko 

formalizmu analizuje i krytykuje M. Matczak, Summa Iniuria. 

O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007. 

Zob. także M. Matczak, Formalizm prawniczy we współczesnej 

literaturze anglojęzycznej – zarys definicji, „Państwo i Prawo” 

2007, z. 4, s. 104 i n. 

 34 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 10. 

Sama logika nie może przesądzić 

o wyniku interpretacji prawa.
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Riggs v. Palmer byłoby odmienne niż rozstrzygnięcie 
analizowane przez R. Dworkina35. 

5. Metoda normatywna 
Z tymi fragmentami obu artykułów J. Stelmacha 

i B. Brożka, które dotyczą „metody normatywnej” 
przypisywanej przez autorów H. Kelsenowi, mam po-
ważny kłopot. Fragmenty te zawierają bowiem zasad-
niczą refutację teorii Kelsena, a argumenty skierowane 
przeciwko Kelsenowi są tylko bardzo niewyraźnie za-

rysowane. Nie brak jednak w tych fragmentach okre-
śleń takich jak: „skrajna teoria prawa, niestety w wielu 
punktach antynomiczna”, „początek łańcucha niepo-
rozumień”, „Kelsen zaczyna się miotać pomiędzy róż-
nymi koncepcjami systemu”, „sfingowana metodolo-
gia prawa” (określenia pochodzące od J. Stelmacha)36. 
Z określeniami tymi trudno jest dyskutować. Oczywi-
ście uznaję prawo autorów do odrzucenia czystej teorii 
prawa. Na tle bardzo obszernej literatury dotyczącej 
Kelsena trudno mi jednak uznać przytoczone przez 
nich argumenty za przekonujące. Ograniczę się zatem 
tylko do jednej uwagi. Celem Kelsena nie było zapro-
jektowanie metody prawniczej, mającej znaleźć zasto-
sowanie do rozstrzygania hard cases. Jak wskazałem 
wyżej, zagadnienie interpretacji operatywnej w ogóle 
nie jest przedmiotem Reine Rechtslehre. Stąd też trud-
no zarzucać Kelsenowi, że jego teoria „to trochę za 
mało jak na metodologię, która miałaby znaleźć jakieś 
praktyczne zastosowanie”37. Kelsen nie zajmuje się bo-
wiem poznaniem prawniczym w takim rozumieniu, 

 35 B. Leiter, Explaining Theoretical Disgareement, „The University 

of Chicago Law Review” 2007, vol. 76, s. 1234 i n. 

 36 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 10–12, te same sformu-

łowania powtórzone w: J. Stelmach, B. Brożek, Metodologiczne 

dylematy…, s. 664–665.

 37 Tamże, s. 665; J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 12.

jakie temu pojęciu przypisują J. Stelmach i B. Brożek, 
i nie poszukuje praktycznych zastosowań metodologii 
czystej teorii prawa w dziedzinie orzecznictwa. Tutaj 
widoczne jest dokładnie odróżnienie „poznania pra-
wa” jako próby udzielenia filozoficznej odpowiedzi 
na pytanie, „co to jest prawo” – od czegoś, co można 
nazwać „praktycznym poznaniem prawa” – jako próby 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, „jakie jest prawo 
w konkretnym przypadku”. Obaj autorzy przypisują 
pozytywizmowi (a w tym normatywizmowi) ambicję 

odpowiedzi na to drugie pytanie, podczas gdy pozy-
tywizm chce udzielić odpowiedzi tylko na pytanie 
pierwsze. „Legal positivism is simply a theory about 
what counts as law and nothing else…”38.

6. Metoda analityczna
Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek trafnie wskazują, 

że analityczna jurysprudencja H.L.A. Harta nie zajmu-
je się problemem metody prawniczej, lecz pojęciem 
prawa oraz innymi pojęciami granicznymi. Trafnie 
też zauważają, że H.L.A. Harta nie interesuje metoda 
interpretowania „prawa w działaniu”. Z tego jednakże 
wyciągają wniosek, że „[z]nowu więc mamy bardzo 
popularną i powszechnie akceptowana metodę, która 
nie istnieje”39.

Krytyka obu autorów odnosi się zatem nie tyle do 
zastosowania metody analitycznej w dziedzinie teorii 
prawa, ile do zastosowania tejże metody w interpre-
tacji operatywnej (w praktyce stosowania prawa). 
Przyznać się muszę, że nigdy nie słyszałem o tym, 
aby dogmatycy prawa i sędziowie mówili o sobie, że 
stosują metodę analityczną (w rozumieniu współ-
czesnej filozofii analitycznej). Znów bierze się to 

 38 M. Hartney, Dyzenhaus on Positivism and Judicial Obligation, 

„Ratio Juris” 1994, nr 7, s. 49.

 39 J. Stelmach, B. Brożek, Metodologiczne dylematy…, s. 666.

Celem Kelsena nie było zaprojektowanie 

metody prawniczej, mającej znaleźć 

zastosowanie do rozstrzygania hard cases.
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stąd, że zapewne czytam inne książki niż J. Stelmach 
i B. Brożek. W moim przekonaniu jednakże, jeżeli za 
J. Stelmachem i B. Brożkiem pojmie się (nieistniejącą 
wedle nich) metodę analityczną jako relatywizującą 
nasze rozumienie prawa do reguł wykładni języka40, to 
„metoda analityczna” w wykładni stanowi w gruncie 
rzeczy fragment metody formalno-dogmatycznej41. 

7. Remedium
Jakie remedium, mające ochronić naukę prawa 

i praktykę prawniczą przed zgubnym oddziaływa-
niem mitów metody pozytywistycznej, proponuje 
J. Stelmach?42 Otóż remedium tym jest poznawczy 
relatywizm i metodologiczny pluralizm. „Poznawczy 
relatywizm opiera się na przekonaniu, że nie istnie-
je żadna absolutna, obiektywna wiedza, jak również 
żadna szczególna, uprzywilejowana metoda praw-
nicza”43. „Metodologiczny pluralizm w odniesieniu 
do poznania prawniczego oznacza akceptację twier-
dzenia głoszącego istnienie wielu niewspółmiernych 
metod, którymi może posłużyć się prawnik…”44. 
Całkowicie rozumiem, że z uwagi na ograniczone 
rozmiary swojego tekstu J. Stelmach nie mógł uza-
sadnić relatywizmu poznawczego ani nawet ujawnić 
założeń filozoficznych, na których się opiera. Pomijam 
zatem tę kwestię i zajmę się wyłącznie pluralizmem 
metodologicznym w odniesieniu do poznania praw-
niczego. Choć nie podzielam poglądu J. Stelmacha, 
obwiniającego pozytywizm prawniczy o stworzenie 
mitów metody prawniczej, to jednak stanowisko plu-
ralizmu (w moim przekonaniu wcale niesprzeczne 

 40 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 12.

 41 Na marginesie warto może zauważyć, że jurysprudencja ana-

lityczna H.L.A. Harta nie polega tylko na stosowaniu analizy 

językowej. Zob. interesującą charakterystykę metodologii Harta: 

A. Langlinais, B. Leiter, The Methodology of Legal Philosophy 

(draft of October 26, 2012), http://ssrn.com/abstract=2167498 

(dostęp: 1 grudnia 2012).

 42 Odnoszę się wyłącznie do J. Stelmacha (Pozytywistyczne mity…), 

gdyż tekst J. Stelmacha i B. Brożka ma charakter wyłącznie 

krytyczny i nie proponuje żadnego remedium. 

 43 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 14. Paradoksalnie, to 

stanowisko J. Stelmacha wydaje się pozostawać w całkowi-

tej zgodzie z poglądami czołowego pozytywisty J. Raza. Por. 

G.J. Postema, Legal Philosophy…, s. 385 i n. 

 44 J. Stelmach, Pozytywistyczne mity…, s. 14.

z pozytywizmem) jest mi bliskie, gdyż zakłada, że 
interpretacja prawnicza jest co do zasady procesem 
poznawczym, a nie twórczym. Ponadto stanowisko 
to zdaje się odpowiadać praktyce prawniczej, która 
wszak stosuje bardzo różnorodne metody interpreta-
cyjne, częstokroć niewspółmierne. Ze stanowiskiem 
tym łączy się jednakże zasadnicza trudność. Przyję-
cie pluralizmu metodologicznego zmusza bowiem 
do udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
konflikty pomiędzy rezultatami zastosowania różnych 
metod mają być rozstrzygane. O tym, że konflikty ta-
kie są nieuchronne, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Szkicowa odpowiedź, udzielona przez J. Stelmacha, 
wydaje mi się niezadowalająca nie z uwagi na jej 
szkicowy charakter (całkowicie usprawiedliwiony 
celem artykułu), ale z uwagi na kierunek, w którym 
ta odpowiedź idzie. „Wyboru określonej metody lub 
metod dokonuje się w procesie „ważenia”, w którym 
uwzględnionych winno być szereg czynników: przede 
wszystkim rodzaj oraz stopień trudności interpretowa-
nego przypadku, kontekst interpretacyjny, metodo-
logiczne nawyki samego interpretatora, czy wreszcie 
dominująca tradycja interpretacyjna”45. Zgadzam się, 
jeśli chodzi o samą koncepcję „ważenia”, lecz sądzę, że 
to, co podlega temu „ważeniu”, ma zgoła inną naturę. 
Ważeniu podlegają bowiem przede wszystkim warto-
ści, uzasadniające poszczególne metody interpreta-
cji. Spory dotyczące metod interpretacji prawa, także 
w zastosowaniu do konkretnego przypadku, w moim 
przekonaniu są z natury swojej sporami z dziedziny 
filozofii politycznej i normatywnej teorii konstytucji46. 
Metod interpretacji prawa nie można więc rozpatry-
wać w oderwaniu od filozofii politycznej. Zagadnienie 
to jednak jest zbyt obszerne na to, abym mógł je roz-
winąć w tym opracowaniu. 

Konkluzja 
Nie jest celem tego opracowania obrona występ-

ków popełnianych przez współczesny pozytywizm 
prawniczy. Starałem się nie ujawniać osobistego 

 45 Tamże.

 46 Por. T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i ‘living consitutionalism’ 

a koncepcja państwa prawnego (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wró-

bel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa 

profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 147 i n. 
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stosunku do pozytywizmu prawniczego, gdyż mam 
nadzieję, że przedstawiona przeze mnie argumen-
tacja – krytyczna wobec stanowiska J. Stelmacha 
i B. Brożka – jest trafna niezależnie od trafności po-

zytywizmu prawniczego jako teorii prawa. Mój cel 
jest znacznie skromniejszy: chcę bronić pozytywizmu 
przed oskarżeniem o występki, których nie popełnił 
i przed oskarżeniem o czyny, które nie są występka-

mi. Sądzę, że współczesny pozytywizm prawniczy 
skonfrontowany z zarzutami postawionymi mu przez 
J. Stelmacha i B. Brożka może zasadnie oczekiwać 
wyroku uniewinniającego, gdyż albo tych występków 

nie popełnił, albo zarzucane mu czyny nie są występ-
kami. Pozytywizm natomiast może zostać oskarżony 
(i faktycznie jest oskarżany) o inne występki – na in-
nej podstawie. 

Metod interpretacji prawa nie można rozpatrywać 

w oderwaniu od filozofii politycznej. 


