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1. Wstęp

Polemika między naturalistami i antynaturalistami to najbardziej znany spór teoretyczno-

-metodologiczny na temat sposobów uprawiania nauk społecznych, którego początków na-

leży szukać już w XIX wieku. Wtedy bowiem niemieccy filozofowie na czele z W. Diltheyem, 

W. Windelbandem i H. Rickertem wystąpili przeciwko pozytywistycznej koncepcji nauki, któ-

ra do tego czasu była uznawana za twór doskonały. Sam spór narodził się na gruncie socjologii, 

przenosząc się kolejno na inne nauki społeczne i humanistyczne, w tym również na ogólną 

refleksję o prawie. Istotą sporu naturalizmu z antynaturalizmem w naukach prawnych jest po-

szukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu metody empiryczne i nieempiryczne 

są przydatne i  stosowalne w  ramach teorii prawa. Tarcia pomiędzy przedstawicielami tych 

modeli nie ograniczają się tylko do wewnętrznych kwestii praktyki naukowej, ale są częścią 

dyskusji o szerszym ideologiczno-światopoglądowym charakterze.

Mimo iż spór pomiędzy naturalistami i antynaturalistami był wielokrotnie przedmiotem 

szczegółowej analizy w teorii prawa, w kontekście poruszonej tematyki celowe wydaje się syn-

tetyczne przedstawienie cech konstytuujących oba stanowiska. Celem poniższych rozważań 

nie jest więc kompleksowe przedstawienie istniejącego od wielu lat sporu metodologicznego, 
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lecz szkicowa rekonstrukcja założeń będących podstawą paradygmatu naturalistycznego i an-

tynaturalistycznego, przy jednoczesnym zaakcentowaniu cech istotnych powstałego sporu ze 

względu na jego znaczenie dla nauk prawnych.

2. Stanowisko naturalistyczne

Rozwój nowożytnej praktyki naukowej był związany z rewolucją w obrębie przyrodoznaw-

stwa, która polegała na matematyzacji i upowszechnieniu postulatu badań empirycznych. Uz-

nawano, że rzeczywistość jest poznawalna i dzięki temu można ją poddać kontroli. Wszelkie 

hipotezy naukowe musiały być weryfikowalne za pomocą danych doświadczalnych, a teoria 

była postrzegana za dobrą, jeżeli wyjaśniała opisywane zjawiska i stany rzeczy oraz je przewi-

dywała na podstawie zawartych w teoriach praw i prawidłowości. Sukcesy poznawcze dyscy-

plin przyrodniczych w epoce nowożytnej miały znaczący wpływ na nowo powstałe dyscypliny 

społeczne, takie jak socjologia, antropologia, psychologia czy historia kultury. W tym kontek-

ście warto wspomnieć o wysuwanej przez badaczy tezie o „opóźnieniu” nauk społecznych. Ich 

zdaniem bowiem nauki przyrodnicze osiągnęły wyższy stopień rozwoju niż nauki humani-

styczne. Prąd naturalistyczny był wynikiem chęci przyspieszenia rozwoju nauk humanistycz-

nych do poziomu nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie w procesie badań nad człowie-

kiem metod nauk fizycznych3.

Naturaliści twierdzili, że nauki społeczne winny być uprawiane w taki sam sposób jak „nau-

ki o naturze” (Naturwissenschafi), tzn. przyrodoznawstwo. Zakładali jedność metodologiczną 

wszelkich nauk. Sprowadza się to do tego, że dyscyplina, która chce zdobyć przymiot nauko-

wości, powinna stosować metody badawcze wykorzystywane na gruncie nauk przyrodniczych. 

Dyscypliny, które nie są w stanie stosować zasad i kryteriów wyjaśniania takich samych jak 

w naukach przyrodniczych, sytuowane są poza obszarem nauki. Warto także dodać, że orien-

tacja naturalistyczna zbieżna jest, w kwestii sposobu uprawiania nauki, z pozytywizmem. Nie 

może być z nim jednak utożsamiana, gdyż pozytywizm jako pewien kierunek filozoficzny po-

dejmuje także inne problemy, wykraczające poza zagadnienia dotyczące eksplanacji. Natura-

lizm jest cechą pozytywizmu, lecz nie odwrotnie.

Dla precyzyjnej prezentacji paradygmatu naturalistycznego słuszne wydaje się przybliże-

nie za L. Morawskim i A. Pałubicką rozróżnienia na naturalizm metodologiczny i naturalizm 

przedmiotowy4. Naturalizm metodologiczny zakładał jednakowość metod stosowanych we 

wszystkich naukach, co sprowadza się do tego, że nauki społeczne i humanistyczne, w tym 

3 zob. j. such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1969, s. 190.
4 zob. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000, s. 292-293 

oraz A. Pałubicka, Naturalizm i antynaturalizm, [w:] Filozofia i nauka, (red.) z. Cackowski i inni, Warszawa 1987, s. 403-404.
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nauki prawne powinny wykorzystywać metody wypracowane przez nauki przyrodnicze. We-

dług naturalizmu przedmiotowego natomiast, prawidłowości rządzące życiem społecznym są 

jedynie odmianą prawidłowości występujących w  świecie przyrody. Poszukiwania naukowe 

powinny skupiać się nad odnajdywaniem powiązań w sferze mikro, a mianowicie na poziomie 

komórek organizmów żywych, a następnie odnosić je do poziomu makro, czyli do struktur 

społecznych, a nawet globalnych. Celowi stawianemu przez naturalistów, jakim jest „jedność 

nauk”, sprzyja wypracowanie wspólnych metod oraz badanie tych samych przedmiotów na 

różnych poziomach.

W paradygmacie naturalistycznym zdaniem K. Poppera nauka prawa powinna być nauką 

empiryczną, której zadaniem będzie wyjaśnianie (funkcja eksplanacyjna), przewidywanie 

(funkcja predykcyjna) oraz instrumentalnie skuteczne sterowanie procesami społecznymi 

(funkcja techniczna)5. Sprowadza się to do tego, że nauka prawa ma wyjaśniać otaczającą rze-

czywistość prawną, opisywać charakter powiązań pomiędzy poszczególnymi faktami praw-

nymi. Powinna formułować twierdzenia ogólne, które będą tłumaczyły prawidłowości życia 

prawnego. Natomiast prawoznawstwo na podstawie twierdzeń ogólnych pomoże stawiać 

prognozy i  przewidywać przyszłe zdarzenia prawne. Warto także przybliżyć słynne słowa 

A. Comte’a, które doskonale oddają powyżej przedstawioną, naturalistyczną wizję nauki: „Sa-

voir pour prevoir pour pouvoir” (wiedzieć, by przewidywać, przewidywać, by móc działać).

Warto w tym miejscu przybliżyć przedstawioną przez A. Kozaka w syntetyczny sposób me-

todę badawczą przyrodoznawstwa. Stwierdza on, że:

1. rzeczywistość istnieje obiektywnie i można ją w sposób wierny poznać;

2. poznanie jest możliwe dzięki użyciu naszych zmysłów, zmysły łączą nas ze światem ze-

wnętrznym w akcie obserwacji;

3. poprawna obserwacja jest niezależna od właściwości konkretnego badacza, powinna być 

intersubiektywnie powtarzalna i sprawdzalna, a więc kolejne obserwacje mają nam da-

wać te same wyniki;

4. dane empiryczne uzyskane dzięki obserwacjom są wykorzystywane do budowy teorii na-

ukowej, a ta z kolei ma nam służyć do wyjaśniania, przewidywania oraz celowego wpły-

wania na zjawiska w rzeczywistości6.

Te cztery założenia należy uzupełnić o bardzo istotne założenie mówiące o  jedności świata 

natury i kultury. Umożliwia ono wykorzystanie nauk przyrodniczych w naukach społecznych 

i humanistycznych.

5 zob. K. Popper, Conjectures and Refutatuions. The Growth of Scientific Konowledge, New York 1969, s. 337.
6 zob. A. Kozak, Naturalistyczne ujęcie prawa, [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, (red.) 

A. bator, Warszawa 2008, s. 50-52.
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Charakteryzując model naturalistyczny przedstawiony powyżej, należy pamiętać o dwóch 

jego ujęciach. Pierwsze z nich to ujęcie skrajne, według którego model ten ma charakter ściśle 

empiryczny i nauki prawne traktowane są jak nauki empiryczne tego samego typu co nauki 

przyrodnicze. Drugie ujęcie zakłada model nauk o charakterze ogólniejszym i przyjmuje, iż są 

one naukami empirycznymi w szerokim znaczeniu tego słowa.

Wnioskiem wypływającym z przybliżonych założeń ontologicznych jest to, że do badania 

prawa nie są potrzebne żadne swoiste czy też autonomiczne dla tej dziedziny metody. W tym 

kontekście prawo jest postrzegane jako obiekt ontologicznie zbieżny z innymi faktami przy-

rodniczymi czy społecznymi, dlatego może być badane za pomocą metod uniwersalnych dla 

wszystkich nauk. Jak pisze A. Groblera w Metodologii nauk: 

Wedle naturalizmu, zasadniczym rysem nauki jest odkrywanie praw sprawdzalnych empirycznie, 

umożliwiających przewidywanie i wyjaśniania zjawisk (…). Nawet jeśli wzory metodologiczne zosta-

ły zbudowane w pierwszym rzędzie dla nauk przyrodniczych, naturalizm traktuje je jako uniwersal-

ne, stosując je również do nauk społecznych7.

3. Stanowisko antynaturalistyczne

Przełom XIX i XX wieku wiązał się z licznymi przeobrażeniami na gruncie filozofii, literatu-

ry i sztuki. Zaczęły kształtować się nowe metodologie antypozytywistyczne i ideologie anty-

scjentystyczne. Owe przemiany miały znaczący wpływ na humanistykę i dyscypliny społecz-

ne. Nauki przyrodnicze przeciwstawione zostały nauce o kulturze. Na tym podłożu nastąpił 

odwrót od naturalizmu. W konsekwencji spowodowało to narodziny burzliwego, trwającego 

wiele lat i nadal nierozstrzygniętego sporu między naturalizmem i antynaturalizmem. Cha-

rakterystyczną cechą rzeczonego sporu jest negowanie przez antynaturalistów tez naturali-

zmu metodologicznego.

Oś sporu koncentruje się wokół kilku kwestii ogólnometodologicznych pojmowanych przez 

strony sporu odmiennie. Według filozofów niemieckich, takich jak W. Windelband, W. Dilthey, 

H. Rickert, M. Weber i nieco później E. Cassirer przedmiotem badań humanistyki jest świat 

kultury, którego nie można sprowadzić do prawidłowości przyrodniczych. Filozofowie uważa-

li, że metody stosowane w naukach społecznych i humanistycznych nie mogą być jednakowe 

z metodami stosowanymi w naukach przyrodniczych, gdyż nauki te są głównie naukami in-

terpretującymi i wartościującymi. Prowadziło to do konstatacji, że w ich obrębie należy wy-

korzystywać zupełnie inne metody. To właśnie nowe postrzeganie przedmiotu badań pociąg-

nęło za sobą powstanie nowych metodologii badań. Antynaturaliści postulowali obiektywną 

7 zob. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006, s. 222.



34

A. Makowiec, P. Dębowski Nauki prawne w perspektywie metodologicznego sporu naturalistów…

i w pełni autonomiczną metodę poznania nauk humanistycznych. Ich zdaniem, dualistyczny 

charakter rzeczywistości kultury, która składa się nie tylko z substratu materialnego, ale i ze 

strony znaczeniowej wymaga swoistej metody badawczej, jaką jest rozumienie8. 

Nauki społeczne, humanistyczne w przekonaniu antynaturalistów nie posiadają praw ani 

teorii, które byłyby powszechnie przyjęte i uzasadnione, jak ma to miejsce w naukach przy-

rodniczych. To nauki przyrodnicze tworzą pojęcia ogólne i formułują prawidłowości. Ponadto 

w naukach tych nie jest możliwy obiektywizm, który jest charakterystyczny dla nauk przyrod-

niczych, gdyż wpływają na nie takie czynniki jak etyka, polityka, aksjologia. Stosowanie me-

tod wykorzystywanych w przyrodoznawstwie niejednokrotnie może prowadzić do niesłusznej 

redukcji zjawisk społecznych do zjawisk przyrodniczych. Istotne jest również podkreślenie, 

że badacz zjawisk społecznych może stosować metody bezpośredniego poznania, czyli intro-

spekcję, w  odróżnieniu do badacza zjawisk przyrodniczych, który przeprowadza doświad-

czenia zewnętrzne, a  mianowicie ekstraspekcję. W  przekonaniu antynaturalistów metody 

i funkcje nauk przyrodniczych mają dostarczyć instrumentalnie użytecznej wiedzy o świecie, 

która w konsekwencji pozwoli sterować procesami przyrodniczymi i społecznymi, natomiast 

w przypadku nauk społecznych chodzi o interpretację polegającą na odtwarzaniu lub nadawa-

niu sensu różnego rodzaju wytworom kulturowym9. 

Warto również dodać, że antynaturalizm kwestionuje tezy naturalizmu przedmiotowego, 

a mianowicie, że prawidłowości życia społecznego to tylko szczególny przypadek prawidłowości 

przyrodniczych. W tym kontekście można mówić o dwóch wersjach antynaturalizmu. W wer-

sji radykalnej całkowicie kwestionowany jest pogląd o  istnieniu jakichkolwiek prawidłowości 

rozwoju społecznego i historycznego. Wersja umiarkowana natomiast dopuszcza istnienie pra-

widłowości, jednak stwierdza jednoznacznie, że mają one inny charakter od prawidłowości przy-

rodniczych10. Nauki humanistyczne i społeczne ze względu na fakt, że człowiek dzięki swej woli 

i aktywności może wpływać na przebieg procesów społecznych, powinny nie tylko opisywać rze-

czywistość, ale tworzyć pozytywne i wartościujące projekty porządku społecznego11.

Krytyce poddany został także naturalistyczny postulat „jedności nauk”. Zdaniem antyna-

turalistów celem uzupełnienia wiedzy empirycznej konieczne jest stosowanie w naukach hu-

manistycznych swoistych metod, gdyż obserwacji umyka sfera znaczeń kulturowych12.

8 zob. j. stelmach, [w:] Teoria prawa, R. sarkowicz, j. stelmach, Kraków 1998, s. 29.
9 zob. L. Morawski, Główne problemy…, s. 301-302.
10 Ibidem, s. 305-306.
11 zob. j. Łakomy, Spór naturalizm versus antynaturalizm w naukach prawnych a  zagadnienie integracji ze-

wnętrznej nauk prawnych, Wrocławskie studia Erazmiańskie. zeszyty studenckie 2010, nr 4, s. 117-118.
12 zob. A. Kozak, Antynaturalistyczne ujęcie prawa, [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, 

(red.) A. bator, Warszawa 2008, s. 18-19.
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4. Kompromis między modelem naturalistycznym a antynaturalistycznym

Znając podstawy metodologicznego sporu między naturalizmem a antynaturalizmem, na-

leży zastanowić się, jak wielkie znaczenie ma on w odniesieniu do nauk prawnych. Zaistnienie 

tego sporu na wielu płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie nauk prawnych, niewątpliwie przy-

czyniło się do zakwestionowania przyjętej doskonałości modelu naturalistycznego i pozwoliło 

przenieść rozważania na wyższy poziom obserwacji, a co za tym idzie wprowadzić nowe me-

tody analizy, definiowania czy wartościowania. Istotą sporu naturalizmu z antynaturalizmem 

w naukach prawnych jest, jak się wydaje, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 

stopniu metody empirycznie i nieempiryczne są przydatne i stosowalne w ramach teorii pra-

wa. Spór doprowadził również do ujawnienia nowych podstaw nauki. Antynaturaliści inspi-

racje znaleźli już u takich klasycznych filozofów jak K. Marks, F. Nietzsche czy M. Scheler. 

Począwszy od lat 60. XX w. nastąpiła istotna eksplozja ukazywania politycznych, społecznych, 

gospodarczych, historycznych i, rzecz jasna, kulturowych uwarunkowań tworzenia i rozwoju 

wiedzy naukowej. Podstawową kategorią metodologiczną stało się rozumienie, mające na celu 

uchwycenie owych niepowtarzalnych sensów, związanych z każdym działaniem, obiektem czy 

wytworem. Jednym słowem, ludzkie czynności, efekty owych czynności zaczęły być traktowa-

ne nie jako zjawiska naturalne (działania praw biologicznych bądź psychologicznych), ale jako 

wytwór autonomicznej sfery, czyli kultury, które trzeba zrozumieć w powyżej zaprezentowa-

nym znaczeniu.

Wydaje się prawdziwe stwierdzenie, iż przedmiotowy spór ukazuje, iż nie jest właściwe 

opowiedzenie się za skrajnym modelem zarówno naturalizmu, jak i antynaturalizmu. Należy 

raczej stwierdzić, iż konieczny jest swoisty kompromis między tymi modelami w ich ujęciach 

ogólniejszych. Przyjęcie skrajnych modeli wyklucza rozstrzygnięcie tego sporu i doprowadza 

do istnienia odmiennych rozstrzygnięć teoretycznoprawnych. Skrajne ujęcie naturalizmu, jak 

podkreślano powyżej, zakłada charakter ściśle empiryczny nauk prawnych i w sposób jedno-

znaczny przeciwstawia się skrajnemu założeniu antynaturalistycznemu, które zakłada nor-

matywny charakter tych dziedzin i odrzuca nawet traktowanie nauk prawnych jako nauk em-

pirycznych w szerokim znaczeniu tego słowa. Za J. Stelmachem należy jednak zauważyć, że 

takie dwa skrajne ujęcia nie służą naukom prawym. Autor stwierdza, iż do chwili obecnej nie 

udało się skonstruować prawdziwie empirycznej teorii prawa13 jak i to, że skrajne ujęcie nurtu 

antynaturalistycznego ma znaczenie tylko teoretyczne14.

Wielu przedstawicieli nauki tłumaczy rozwój modelu naturalistycznego dążeniem do przy-

spieszenia rozwoju nauk humanistycznych za przykładem bardziej, ich zdaniem, rozwiniętych 

13 zob. j. stelmach, Naturalistyczny i antynaturalistyczny model teorii prawa, [w:] Studia prawnicze, Polska Aka-
demia Nauk instytut Państwa i Prawa, 1984 nr 3-4, s. 96-97.

14 Ibidem, s. 101. Autor wprost stwierdza, iż „budowa jednolitej (konsekwentnie jednopłaszczyznowej) normatyw-
nej teorii prawa jest zadaniem niewykonalnym”.
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nauk przyrodniczych. Samo założenie tego wyższego poziomu rozwoju można uznać za pra-

widłowe. Rzeczywiście niezaprzeczalne osiągnięcia przyrodników, ich większa metodologicz-

na swoboda i związany z tym wszystkim duży prestiż w społeczeństwie spowodowały, że część 

uczonych humanistów była skłonna przejmować odpowiednie wzorce od nauk przyrodniczych. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w wyniku tego procesu jego zwolennicy uznali z czasem, iż 

tylko metody empiryczne są odpowiednie do poznania nauk społecznych, co jak się okazało 

w późniejszym okresie nie wyczerpywało całego dyskursu teoretycznoprawnego.

Warto przytoczyć trafną polemikę z  nurtem naturalistycznym F. Longchampsa, który 

stwierdził: 

W okresie, kiedy rozkwitły nauki ścisłe (…) wydawało się, że jednym z warunków prawdziwej nauki 

jest to, że poznający i przedmiot poznania są wzajem od siebie niezależni, że ani przedmiot nie 

oddziałuje na badacza, ani tym mniej badacz na przedmiot; taki miał być ideał tego uproszczonego 

scjentyzmu (…). Czym gwiazda dla astronoma, czym skała dla geologa, tym miałby być kodeks dla 

uczonego prawnika. Dziś wiemy (…), że sam ów wzór doskonałości (…) nie może być tak rozumiany. 

toteż i prawników dziś już to nie przeraża, że badając swój przedmiot, interweniują weń w pewien 

sposób (…). Dziś tedy związek badań z przedmiotem badanym nie tylko nie oddziela nauk prawnych 

od innych nauk, ale je raczej do nich zbliża15. 

Nie wystarczy więc już samo odwołanie do modelu naturalistycznego jako teorii empirycznej, 

ale do kompleksowej interpretacji prawniczej w naukach prawnych, należy odnieść się również 

do teorii normatywnej. Pamiętać również trzeba, iż sam model antynaturalistyczny również 

nie wystarczy do tej interpretacji. Dlatego z drugiej strony nie można się zgodzić do końca ze 

stwierdzeniem J. Przedańskiej wyrażonym na gruncie prawa administracyjnego jakoby 

ten spór [naturalizmu z antynaturalizmem – A. M., P. D.] – od pojawienia się do śladowej obecności 

także współcześnie – zaistniał i funkcjonuje również w obszarze nauki prawa administracyjnego 

nie po to, by rewidować naukowe podstawy dyscypliny, lecz po to, by potwierdzić tożsamość tego 

obszaru badawczego jako nauki antynaturalistycznej16.

Można przyznać rację co do poglądu o braku rewidowania naukowych podstaw, ale słusznym 

wydaje się zanegowanie kategorycznego stwierdzenia, iż nauka prawa administracyjnego (na-

leżąca do nauk prawnych) jest nauką antynaturalistyczną. Biorąc pod uwagę historię sporu 

naturalistów i  antynaturalistów oraz przedstawiane argumenty na poparcie ich stanowisk, 

15 F. Longchamps, z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 14-16.
16 j. Przedańska, Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administra-

cyjnego?, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedyko-
wana Profesorowi Janowi Bociowi, (red.) A. błaś, j. supernat, Wrocław 2009, s. 582.
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należy powstrzymywać się od określania nauk prawnych mianem nauki naturalistycznej 

bądź nauki antynaturalistycznej. Najwłaściwszy jest na tej płaszczyźnie swoisty kompromis, 

który pozwoli czerpać zarówno z założeń modelu naturalistycznego, jak i antynaturalistycz-

nego. Można to założenie odnieść do problemu „naukowości” nauk prawnych, jaki powstał 

na gruncie tego sporu. Otóż, jak podkreślano już wielokrotnie, w przypadku naturalizmu za 

wiedzę naukową można uznać tylko tę wiedzę, która chce się upodobnić do wiedzy nauk przy-

rodniczych. Dyscyplina, która pragnie zdobyć przymiot naukowości, powinna stosować me-

tody badawcze wykorzystywane na gruncie nauk przyrodniczych. Natomiast patrząc przez 

pryzmat antynaturalizmu, każda dyscyplina naukowa może, a nawet powinna, wypracować 

swoje własne metody odpowiednie do badanego przez nią przedmiotu. Ich empiryczna spraw-

dzalność czy opisowy charakter twierdzeń są tutaj nieistotne, natomiast najważniejsze dla 

naukowości danej dyscypliny zdają się być zarówno jej wewnętrzne kategorie spójności, jak 

i zasady racjonalności. Kompromis w tym aspekcie polegałby na tym, iż odwoływano by się 

do metod badawczych wykorzystywanych w naukach przyrodniczych wzbogaconych o włas-

ne metody wypracowane na gruncie nauk prawnych. Zwolennicy antynaturalizmu musieliby 

uznać w pewnym zakresie zarówno opisowy charakter twierdzeń, jak i teorię empiryczną. 

Przedmiotowy spór i proponowany kompromis mogą prowadzić do pełniejszego poznania 

wielu dziedzin nauk prawnych, poznania w większym stopniu, iż byłoby to możliwe tylko na 

gruncie jednego modelu. Na początku należy zadać sobie następujące pytania: 

1) Czy świat zjawisk badany przez humanistów jest częścią lub/i szczególnym przypadkiem świata ba-
danego przez przyrodoznawstwo? 

2) Czy w nauce muszą obowiązywać wspólne procedury metodologiczne (czytaj: wypracowane przez przy-
rodników), czy też powinny one być zróżnicowane: inne w humanistyce i inne w przyrodoznawstwie?17

Wprawdzie należy przyznać, iż nauki humanistyczne, w tym nauki prawne, są odmienne 

pod względem zadań i  struktury twierdzeń, ale jednocześnie można powiedzieć, iż  wzory 

metodologiczne nauk przyrodniczych można również stosować w  badaniu zjawisk na grun-

cie nauk humanistycznych. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, trzeba skonstatować, iż nie 

można poznać w  pełni tych nauk humanistycznych tylko zgodnie z  takimi zasadami, jakie 

są stosowane w naukach przyrodniczych. Aby uzupełnić te swoiste braki, należy odwołać się 

również do założeń modelu antynaturalistycznego i  tworzyć nauki humanistyczne zarówno 

według wzorców nauk przyrodniczych, jak i pozaprzyrodniczych. Taka propozycja pozwala zni-

welować braki obu modeli. Otóż, w tym kontekście przecież należy pamiętać, iż antynaturaliści 

17 A. Radomski, Spór naturalizmu z antynaturalizmem a perspektywa pragmatyczna we współczesnej nauce, 
http://www.scribd.com/doc/31811867/spor-naturalizmu-z-antynaturalizmem-a-perspektywa-pragmatyczna-we-

-wspo%C5%82czesnej-nauce, 1.02.2012.
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stoją na stanowisku, że nauki humanistyczne nie posiadają praw ani teorii, które byłyby po-

wszechnie przyjęte i uzasadnione, i w tym analogiczne do praw czy teorii nauk przyrodniczych. 

Ponadto w naukach tych niemożliwy jest do osiągnięcia obiektywizm charakterystyczny dla 

nauk przyrodniczych (związane jest to z wieloma czynnikami, głównie ze specyficznym przed-

miotem badawczym tych nauk, który charakteryzuje się większą złożonością, nieostrością oraz 

nierzadko wieloznacznością czynników i zachowań, a także z wpływem na nie polityki, etyki 

czy aksjologii). Oprócz odmiennego przedmiotu badań, wyjaśnienie zjawisk społecznych różni 

się od wyjaśnienia przyrodniczego ze względu na fakt, że za pomocą praw empirycznych wy-

jaśnienie takie jest niemożliwe lub niedostateczne, gdyż zamiast wyjaśniać ich specyfikę czy 

odmienność, prowadzi często do nieuprawnionej redukcji zjawisk społecznych do zjawisk przy-

rodniczych. Badacz zjawisk społecznych wykorzystuje często metody bezpośredniego poznania 

(introspekcję), które nie są dostępne dla badacza zjawisk przyrodniczych, przeprowadzającego 

wyłącznie doświadczenia zewnętrzne (ekstraspekcję)18. W tym też zakresie można skorzystać 

z założeń modelu antynaturalistycznego. Należy odrzucić stanowisko negujące całkowicie wa-

lory naturalizmu wyrażone przez J. Przedańską: 

(…) twierdzenia wysuwane na gruncie dogmatyki prawa (…) nie sprowadzają się wyłącznie do opisu 
norm obowiązujących, a sam opis jest uwikłany aksjologicznie (kształtuje treść opisywanych przez 
siebie norm prawnych). Celem jest tu więc projektowanie rozwiązań optymalnych w założonym 
przez siebie systemie wartości, co umożliwia zastosowanie twierdzeń nie ściśle ogólnych, lecz ana-
litycznych (optymalizacyjnych), które nie opisują żadnej pozajęzykowej rzeczywistości i do których 
nie można zastosować żadnego kryterium empiryczności19.

5. Pragmatyczne ujęcie sporu naturalistów z antynaturalistami

Przeanalizowanie argumentów obu stron sporu może prowadzić do zrezygnowania z prze-

ciwstawiania sobie pojęcia naturalizmu z pojęciem antynaturalizmu i odwołania się do zało-

żeń pragmatyzmu. Można doprowadzić przecież do zacierania różnic i przeciwieństw. W tym 

duchu dla pragmatysty poglądy naturalistyczne i antynaturalistyczne będą tylko dwoma ję-

zykami opisu tego samego zjawiska. Co prawda zakłada się tam, że istnieją tylko zdarzenia 

fizyczne, jednakże byty fizyczne (natura) i mentalne (kultura) są konstrukcjami językowymi. 

Nie można bowiem stwierdzić, jakie byty naprawdę istnieją i jakie mają cechy. Pragmatyzm nie 

zajmuje się kwestią statusu ontycznego natury i kultury. Nie zajmuje się więc problemem re-

dukcji jednego bytu do drugiego. Pragmatyści uważają bowiem, że teorie naturalistyczne bądź 

antynaturalistyczne to tylko językowe sposoby radzenia sobie z  rzeczywistością  stawiającą 

18 Ibidem, s. 580.
19 Ibidem, s. 581 za z. Pulka, Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, „Prawo” t. CCXCiii, Wrocław 2004,  s. 14.
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nam opór w czasie różnych działań. Zatem jedne i drugie mają prawo bytu w nauce bądź poza 

nią. Analogicznie przedstawia się sprawa z metodologiczną wersją naturalizmu i antynatura-

lizmu. W świetle pragmatyzmu można używać tych dwóch modeli. Zarówno bowiem metody 

naturalistyczne, jak i antynaturalistyczne sprawdzają się przy wyjaśnianiu bądź rozumieniu 

określonych problemów. Przedstawione ujęcie pragmatyczne doskonale uzasadnia również 

wprowadzenie zaproponowanego kompromisu.

6. Integracja zewnętrzna nauk prawnych

Ciekawym zagadnieniem związanym ze sporem naturalizmu z antynaturalizmem jest zagad-

nienie integracji zewnętrznej nauk prawnych20. Spór ten ma wręcz kluczowe znaczenie w tym 

aspekcie21. Zaczęto zauważać niedostatki programu postulowanego przez pozytywizm prawni-

czy, który był zakorzeniony w paradygmacie naturalistycznym. Poszukiwanie inspiracji w para-

dygmacie antynaturalistycznym zmieniło charakter przedsięwzięć integracyjnych prawoznaw-

stwa. Wyróżnianie płaszczyzny aksjologicznej przestało być kontrowersyjne. Wcześniej nie było 

to jednoznaczne, gdyż podkreślano, iż istnieje możliwość redukcji zagadnień aksjologicznych 

do kwestii logicznojęzykowych, psychologicznych i socjologicznych. Od tego momentu prawo-

znawstwo otworzyło się na interdyscyplinarne kontakty z wieloma dziedzinami humanistyki, 

a w tym konkretnym przypadku: na filozofię ogólną, etykę i filozofię polityki. Również sam cha-

rakter międzydyscyplinarnych kontaktów prawoznawstwa bez wątpienia ulega zmianom. Wy-

korzystywanie swoistych dla nauk humanistycznych metod z inspiracji antynaturalizmu każe 

poddać w wątpliwości, a przynajmniej pod namysł, zarówno samo pojęcie „integracji zewnętrz-

nej nauk”, jak i dotychczasowy charakter przedsięwzięć „ponad-dyscyplinarnych”. Sama ocena 

procesów integracji zewnętrznej nauk prawnych z perspektywy omawianego sporu jest według 

A. Kozaka niejednoznaczna. Paradoks polega według niego na tym, iż postulat integracji ze-

wnętrznej, choć o naturalistycznej proweniencji, otwiera nauki prawne na antynaturalistyczne 

nurty w teorii interpretacji, które charakteryzują się postawą krytyczną wobec tradycyjnej prak-

tyki prawniczej i teorii prawa. Chodzi tutaj głównie o postmodernistyczne koncepcje interpreta-

cji, które kwestionują rozstrzygalność problemów interpretacyjnych22.

20 zdaniem K. Opałka „integracja nauk prawnych” oznacza procesy ujednolicania badań prowadzonych przez na-
uki prawne i inne nauki, procesy koordynacji badań zachodzące między prawoznawstwem a innymi naukami 
oraz współpracę nauk prawnych z innymi, zob. K. Opałek, Problemy „wewnętrznej” i „zewnętrznej” integracji 
nauk prawnych, Krakowskie studia Prawnicze, 1968, zeszyt 1-2, s. 7 i n.

21 Na takim stanowisku stoi j. Łakomy. j. Łakomy, op. cit., s. 105: „spór między naturalizmem i antynaturalizmem 
w naukach społecznych i w prawoznawstwie jest fundamentalny dla właściwego zrozumienia samej integracji 
zewnętrznej nauk prawnych, jak i problemów metodologicznych, które się z nią wiążą”.

22 zob. A. Kozak, Integracja zewnętrzna nauk prawnych, [w:] A. bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. 
Leksykon tematyczny, Warszawa 2008, s. 40.
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Za przyjęciem swoistego kompromisu między przedstawionymi koncepcjami może świad-

czyć również to, iż przeciwstawienie założeń naturalistycznych i  antynaturalistycznych nie 

jest ostre ani jednoznaczne23. Należy w pełni zgodzić się z J. Stelmachem, który podnosi, iż: 

z jednej strony zakładamy logiczną (dedukcyjną) strukturę systemu normatywnego, dopuszczając 

możliwość stosowania w pełni logicznych procedur na terenie normatywnym, no bo przecież powin-

ność daje się wydedukować z bytu, z drugiej zaś odwołujemy się do supranaturalistycznej (idealnej) 

koncepcji bytu, którego charakterystyka jest bliższa myśleniu antynaturalistycznemu24.

7. Krytyka założeń pozytywizmu prawniczego

Wprawdzie naturaliści korzystali z założeń pozytywizmu prawniczego, to jednak wyraża-

li również w  swoich wypowiedziach twierdzenia krytyczne w  stosunku do tego nurtu. Tak 

więc ważnym dorobkiem sporu naturalistów z  antynaturalistami jest wspólne negowanie 

podstawowych założeń pozytywizmu prawniczego w  ujęciu XIX-wiecznym. Jak zauważył 

L. Morawski: „naturaliści zarzucają pozytywistom, iż redukując przedmiot nauk prawnych do 

interpretacji i systematyzacji tekstów prawnych, uczyniły jurysprudencję ślepą na postulaty 

empiryzmu i w  gruncie rzeczy z  punktu widzenia naturalistów prawoznawstwo jest raczej 

rzemiosłem niż nauką”25, natomiast „w przekonaniu antynaturalistów pozytywistyczny po-

stulat nauki jako niewartościującej i niezaangażowanej aksjologicznie czyni z prawa dogmat, 

a z prawników bezkrytycznych i konserwatywnych interpretatorów tego dogmatu”26.

8. Podsumowanie i wnioski

Konkludując, należy stwierdzić, iż bezsprzecznie polemika między naturalistami i antyna-

turalistami to najbardziej znany i znaczący spór teoretyczno-metodologiczny na temat spo-

sobów uprawiania nauk społecznych. Reasumując, ujęcie naturalistyczne było nierozerwalnie 

związane z rewolucją w obrębie przyrodoznawstwa, która polegała na matematyzacji i upo-

wszechnieniu postulatu badań empirycznych. Uznawano, że nauki przyrodnicze osiągnęły 

wyższy stopień rozwoju niż nauki humanistyczne. Wierzono, że rzeczywistość jest poznawalna 

23 zob. j. stelmach [w:] Teoria prawa…, s. 34.
24 Ibidem, s. 35.
25 L. Morawski, Naturalizm i antynaturalizm – dwie opcje nauk prawnych, [w:] G. Goździewicz, Teoria prawa. 

Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. Profesorowi Wiesławowi Langowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, toruń 1998, s. 294.

26 Ibidem, s. 294.
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i dzięki temu można ją poddać kontroli. Wtedy to weryfikacja hipotez naukowych dokonywa-

na była za pomocą danych doświadczalnych, natomiast konkretna teoria była postrzegana za 

dobrą, jeżeli wyjaśniała opisywane zjawiska i stany rzeczy oraz je przewidywała na podstawie 

zawartych w teoriach praw i prawidłowości. W tym kontekście, co istotne, zwolennicy natura-

lizmu przyjmowali, że do badania prawa nie są potrzebne żadne swoiste czy też autonomiczne 

dla tej dziedziny metody, a wręcz powinno być ono badane za pomocą metod uniwersalnych 

dla wszystkich nauk. 

Z czasem zachwyt związany z naturalistycznym podejściem i charakterystycznymi dla nie-

go metodami badawczymi gasł. Zaczęto poszukiwać innych, uważanych za odpowiedniejsze 

i prawidłowe, rozwiązań. W efekcie nastąpił zdecydowany odwrót od naturalizmu i narodził 

się antynaturalizmu, który negował tezy naturalizmu metodologicznego. Antynaturaliści 

hołdowali poglądom, że nauki przyrodnicze tworzą pojęcia ogólne i  formułują prawidłowo-

ści, a w naukach tych nie jest możliwy obiektywizm, który jest charakterystyczny dla nauk 

przyrodniczych, gdyż wpływają na nie takie czynniki jak etyka, polityka czy aksjologia. Nato-

miast stosowanie metod wykorzystywanych w przyrodoznawstwie może prowadzić do reduk-

cji zjawisk społecznych do zjawisk przyrodniczych, która jest zdecydowanie nieuzasadniona. 

Warto podkreślić, że zdaniem antynaturalistów metody i funkcje nauk przyrodniczych miały 

dostarczyć instrumentalnie użytecznej wiedzy o świecie, która w konsekwencji pozwoli stero-

wać procesami przyrodniczymi i społecznymi, z kolei w przypadku nauk społecznych chodzi 

o interpretację polegającą na odtwarzaniu lub nadawaniu sensu różnego rodzaju wytworom 

kulturowym.

Idealnym podsumowaniem powyższych rozważań jest stanowisko L. Morawskiego, który 

dopuszcza ewentualny kompromis między modelem naturalistycznym i antynaturalistycznym. 

Według tego autora, co w świetle przedstawionych argumentów zasługuje na pełną aprobatę, 

tak bowiem jak antynaturaliści rozwijając wizje dobrego i racjonalnego prawa nie mogą abstraho-

wać od argumentów empirycznych, jeżeli nie chcą popaść w pułapkę szlachetnych, ale nierealizo-

walnych utopii, tak zdominowane przez naturalizm prawoznawstwo powinno sobie zdawać sprawę, 

że wiedza o tym, jak skutecznie działać, nie jest identyczna z wiedzą o tym, jak dobrze żyć27.

Inaczej mówiąc, istnieją przypadki, w których należy odwoływać się do wiedzy empirycznej 

i powiązań przyczynowo-skutkowych, jednak nie oznacza to, iż te założenia są uniwersalne 

i można je stosować na każdej płaszczyźnie. Bez współgrania z metodami proponowanymi 

przez model antynaturalistyczny nie jest możliwe prowadzenie kompleksowych badań w ob-

szarze nauk prawnych28. Metoda badania prawa powinna być swego rodzaju hybrydą, aby 

uwzględniać jego złożoność.

27 Ibidem, s. 308.
28  zob. L. Morawski, Naturalizm i antynaturalizm…, s. 302.
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Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stanowczo opowiedzieć się za pragma-

tycznym ujęciem poruszanego zagadnienia. W  opinii autorów zaprezentowane poglądy 

dotyczące rezygnacji z prowadzenia sporu naturalistów z antynaturalistami pozwalają na 

konstatację, iż takie rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie nowych modeli dyskusji intelek-

tualnych, może umożliwić odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z zakresu nauk prawnych 

czy też przyczyni się do zaprzestania kreowania dwóch przeciwstawnych obozów na gruncie 

metodologii procesu, który raczej ograniczał możliwości poznawcze, a skupiał się jedynie 

na wykazaniu za wszelką cenę prawdziwości swoich założeń. Uprawnione jest używanie obu 

metodologii i ich wzajemne przeciwstawianie jest zbędne. Zarówno bowiem metody natura-

listyczne, jak i antynaturalistyczne sprawdzają się przy wyjaśnianiu bądź rozumieniu okre-

ślonych problemów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, iż teorie naturalistyczne bądź 

antynaturalistyczne to tylko językowe sposoby radzenia sobie z rzeczywistością stawiającą 

nam opór w  czasie różnych działań. Zatem jedne i  drugie mają prawo istnienia w  nauce 

bądź poza nią i z tego powodu, że w określonych zakresach są skuteczne, a w innych mniej. 

Wszystko zależy od punktu odniesienia, od fragmentu badanej rzeczywistości. Trudno bo-

wiem wprost stwierdzić, które metody w danej sytuacji przyniosą najlepsze rezultaty, np. 

metody, które tak dobrze sprawdzają się w naukach ścisłych nie muszą przynosić spekta-

kularnych sukcesów w naukach humanistycznych. Rozwój nauk prawnych tak bardzo nas 

zachwycił, że dziś nawet silnie antynaturalistycznie nastawieni filozofowie skłonni są ową 

pozanaturalność umieszczać na tyle odlegle od poznania naukowego, aby w żaden sposób 

go nie ograniczać. Widoczne są rzeczywiste ograniczenia naszego poznania w przypadku 

odwoływania się jedynie do naturalizmu bądź jedynie do antynaturalizmu i wpływają one 

istotnie na nasze postrzeganie świata.

Przedstawione powyżej różne stanowiska, w których przewija się pojęcie naturalizmu i an-

tynaturalizmu, dają wyobrażenie o wieloznaczności tych pojęć. Mówiąc jeszcze inaczej, nie-

powodzenia nauki w formułowaniu praw koniecznych na pewnym etapie powinny nas skło-

nić do postawienie hipotezy, że być może zaprezentowany pragmatyzm przyniesie najlepsze 

efekty. Zdaniem autorów sytuację taką da się zaobserwować właśnie w odniesieniu do nauk 

prawnych, których przedmiotem badania są zachowania ludzkie.

Z powyższych rozważań rysuje się już pewien podział na różne podejścia do zagadnienia 

prowadzenia badań w  obszarze nauk prawnych. Liczne przykłady, którymi kolejni autorzy 

posługują się na poparcie swoich modeli lub w celu krytyki modeli adwersarzy, mogą prowa-

dzić do wniosku, że jedynie wykorzystanie zalet wynikających z podejścia naturalistycznego 

i antynaturalistycznego w pełni pozwala na poznanie obszaru nauk prawnych. Nie wydaje się 

uzasadnione ograniczanie się do jednego z tych modeli.


