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Niniejsza praca poświęcona jest wybitnemu XIX-wiecznemu uczonemu, jakim był 

Marian Ignacy Morawski (1845-1901) – jezuita, filozof, teolog, założyciel i redaktor naczelny 

czasopisma ,,Przegląd Powszechny”. Myśl Mariana I. Morawskiego została dotychczas ujęta 

w ramy filozoficzne oraz teologiczne. Okazuje się jednak, że spuścizna intelektualna Jezuity 

jest na tyle szeroka, że może być również rozpatrywana w kategoriach filozofii prawa. Celem 

niniejszej dysertacji jest odpowiedź na pytanie, czy zespół poglądów filozoficznoprawnych 

Mariana I. Morawskiego SJ można zaklasyfikować w kategoriach odrębnej filozofii prawa? 

W ocenie autora pytanie to jest zasadne ze względu na fakt, że poglądy 

filozoficznoprawne Jezuity znajdowały się na marginesie zainteresowań badaczy. Morawski 

wprowadza termin ,,zakon przyrodzony”, stanowiący sui generis oryginalną interpretację 

prawa naturalnego. ,,Zakon przyrodzony”  jest syntezą interpretacji prawa wiecznego (lex 

aeternae) i prawa naturalnego (lex naturalis) według Tomasza z Akwinu. Modyfikacja 

aparatury pojęciowej Akwinaty służy Morawskiemu do rozwijania autorskiej i pogłębionej 

myśli tomistycznej. W ten oto sposób Jezuita nie jest tylko biernym komentatorem myśli 

tomistycznej, ale twórczo rozwija koncepcje Doktora Anielskiego. 

Praca została podzielona na siedem rozdziałów, dzielonych na podrozdziały. Zawiera 

także wstęp, streszczenie i wnioski końcowe. Pierwszy rozdział obejmuje problematykę 

filozofii prawa jako nauki, wskazuje kryteria, za pomocą których można zaliczyć jakieś poglądy 

do filozoficznoprawnych. W rozdziale niniejszym znalazło się także uzasadnienie tytułu 

dysertacji oraz charakterystyka filozofii prawa jako nauki. Ujęcie historyczne sposobów 

definiowania filozofii prawa pozwala na sprecyzowanie ram badawczych w odniesieniu do 

spuścizny intelektualnej Mariana I. Morawskiego. Jest to zarazem punkt wyjścia do określenia, 

czy i w jakim stopniu zespół poglądów Jezuity posiada przymioty naukowości w kategoriach 

dyscypliny badawczej, jaką jest filozofia prawa. 

Drugi rozdział zawiera prezentację prądów filozoficznych dominujących w XIX 

wieku (pozytywizmu, materializmu, ewolucjonizmu, empiryzmu i  liberalizmu), uwzględniając 

zarazem uwarunkowania środowiskowe, elementy biograficzne, które wpłynęły na ostateczny 

kształt myśli Morawskiego. Prezentacja sylwetki krakowskiego neoscholastyka pozwala na 



dostrzeżenie w jego twórczości wątków filozoficznych, etycznych, teologicznych, 

publicystycznych, a nawet pedagogicznych. Podkreślenie uwarunkowań środowiskowych 

służy zaakcentowaniu motywacji jednostki w kontekście XIX-wiecznych nurtów 

światopoglądowych. 

W trzecim rozdziale zawarto analizę poglądów filozoficznych Jezuity, obecnych 

w dziele Filozofia i jej zadanie. Przyjęta perspektywa badawcza, w zakresie periodyzacji 

dziejów filozofii, pozwala na zaklasyfikowanie myśli Morawskiego również jako 

historiograficznej. Jezuita stawia przed filozofią określone cele, które pozwolą na restytucję 

myśli scholastycznej oraz przyczynią się do odbudowania pozycji filozofii. Ponadto, już na tym 

etapie twórczości widoczne są rozważania wokół prawa i moralności, które w późniejszym 

okresie przyniosą owoc w postaci pogłębionej refleksji filozoficznoprawnej. Wyjątkowość 

dzieła Filozofia i jej zadanie została zaprezentowana w kontekście rozwoju doktryny tomizmu, 

aby położyć emfazę na relewantną rolę twórczości Morawskiego w procesie kształtowania się 

idei neotomistycznych w XIX i XX w. Wskazanie materii filozoficznych stanowi punkt wyjścia 

w refleksji Jezuity „od filozofii ku prawu”. 

Czwarty rozdział obejmuje wyjaśnienie terminu „zakon przyrodzony”, stanowiącego oś 

myśli prawnej Jezuity, która w XX w. podlegała aktualizacji i weryfikacji przez neotomistów, 

m.in. Antoniego Szymańskiego, Antoniego Borowskiego czy Henryka Romanowskiego. 

Rozważania nad „zakonem przyrodzonym” dotyczą również ujęcia retrospektywnego, 

odwołującego się do porównania sposobu definiowania prawa naturalnego od starożytności 

(sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicy, Augustyn) przez Tomasza z Akwinu po 

prawnonaturalne założenia Mariana I. Morawskiego. Komparatystyka we wskazanym zakresie 

umożliwi wykazanie twórczego wkładu Jezuity w rozwój doktryny neotomizmu w II poł. XIX 

wieku. 

W rozdziale piątym wskazano  poszczególne komponenty – powinność, przyjemność, 

obowiązek czy dobro godziwe (bonum commune), składające się na interpretację moralności 

w ujęciu Morawskiego. Poszczególne pojęcia zostały zdefiniowane przez pryzmat krytyki 

deontologii Kanta czy utylitaryzmu J.S. Milla. Przegląd stanowisk relacji prawa i moralności 

jest punktem wyjścia do wskazania modelu przyjętego przez Morawskiego. Deskrypcja pozycji 

i roli prawa naturalnego w ujęciu Jezuity stanowi kanwę do rekonstrukcji relacji między 

,,zakonem przyrodzonym” a moralnością i prawem stanowionym. 

Kolejny, szósty rozdział pracy umożliwia zaklasyfikowanie zespołu poglądów Jezuity 

w ramy filozoficznoprawne. Z jednej strony, jest to odpowiedź na pytanie w jakim zakresie 

Marian I. Morawski wytworzył oryginalną filozofię prawa, z drugiej strony, jak należy 



usystematyzować myśl Morawskiego we współczesnych ramach badawczych. Wykazana 

została również aktualność XIX-wiecznych poglądów Jezuity w kontekście tworzenia 

i stosowania prawa. Metaaksjologia prawa w Konstytucji RP czy kategoria sumienia w procesie 

orzekania przez sędziego to przykłady potwierdzające oddziaływania iusnaturalizmu na 

praktykę prawa (law in action).  Nader istotna w tym rozdziale jest analiza porównawcza 

poglądów Morawskiego do późniejszego przedstawiciela myśli neotomistycznej – Czesława 

Martyniaka, który został zdefiniowany jako filozof prawa. Komparatystyczne pole badawcze 

jest kanwą do uzyskania odpowiedzi, czy słusznym jest zaklasyfikowanie myśli Morawskiego 

w kategoriach filozoficznoprawnych?  

Szczegółowa analiza spuścizny intelektualnej Mariana I. Morawskiego prowadzi do 

ostatniego siódmego rozdziału kończącego pracę, które wskazuje na przydatność autorskiej 

filozofii prawa Mariana I. Morawskiego SJ we współczesnym dyskursie naukowym. Nurty 

mające swoje korzenie w pozytywizmie, materializmie i darwinizmie przeżywają renesans 

w postaci ewolucyjnej filozofii prawa. Naturalnym wydaje się więc pytanie, czy XIX-wieczna 

argumentacja filozoficznoprawna Jezuity zachowuje aktualność w sporze doktrynalnym 

między zwolennikami pozytywizmu prawniczego a apologetami koncepcji prawnonaturalnych. 

Odpowiedzi w tej materii udziela finalny rozdział pracy.  

Struktura rozprawy doktorskiej ma charakter linearny, zaś jej celem jest udowodnienie, 

że zespół poglądów filozoficznych, prawnych, etycznych Mariana I. Morawskiego składa się 

na jego autorską filozofię prawa.  Odkrycie wybitnego XIX-wiecznego neoscholastyka jako 

filozofa prawa ma prowadzić do konstatacji, że myśl Jezuity jest uniwersalna i atemporalna. 

Z jednej strony, poglądy Morawskiego stanowią kolejną odsłonę w odwiecznym sporze 

apologetów prawa pozytywnego ze zwolennikami prawa naturalnego, z drugiej strony, są 

jednak konstruktywną krytyką wobec prądów ideowych ewolucjonizmu, materializmu czy 

pozytywizmu, które wracają w bardziej wyrafinowanej formie ewolucyjnej filozofii prawa.  

W tym kontekście warto pochylić się nad argumentacją Mariana I. Morawskiego, która 

może również dzisiaj, mutatis mutandis, stanowić źródło inspiracji w dyskursie nad 

współczesnymi problemami filozoficznoprawnymi. 

 


