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WSTĘP 

Temat Instytucjonalnej Teorii prawa nie jest zagadnieniem 
powszechnie znanym wśród teoretyków prawa, nie jest to również 
popularny temat publikacji naukowych. Teoria stworzona przez 
O. Weinbergera oraz N. MacCormicka nie doczekała się wielu 
opracowań, najdonioślejsze z nich w nauce polskiej, stworzył 
M. Smolak w swojej książce „Prawo fakt instytucja”. Tematem 
niniejszego artykułu będzie szczególny element Instytucjonalnej 
Teorii Prawa – jej propozycje z punktu widzenia ontologii. Odwo-
łanie do ontologii w sensie filozofii ogólnej, a nie jedynie filozofii 
prawa, nie jest przypadkowe. W swojej pracy naukowej O. Wein-
berger oraz N. MacCormick nie zatrzymują się na poziomie onto-
logii prawa – temat ich rozważań wybiega daleko poza to zagad-
nienie. Swój wkład w rozpowszechnianie oraz interpretację teorii 
obu twórców, włożył M. Smolak – nie tylko powtarzając i syste-
matyzując naukowe dokonania obu naukowców, ale mając także 
swój autorski wkład w rozwój Instytucjonalnej Teorii Prawa. Pro-
pozycje z zakresu ontologii wydają się mieć pewne słabości, które 
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falsyfikują część założeń O. Weinbergera oraz N. MacCormicka, 
co postaram się wykazać. 

O. Weinberger urodził się 20 kwietnia 1919 w Czecho-
słowacji. Studiował prawo na uniwersytecie im. Masaryka 
w Brnie, będąc uczniem F. Weyera. W 1946 roku uzyskał tam 
tytuł doktora nauk prawnych. Od 1972 roku był profesorem filo-
zofii na uniwersytecie Karola Franciszka w Grazu. W swojej dzia-
łalności naukowej zajmował się m.in. logiką, logiką norm, teorią 
prawa konstytucyjnego oraz instytucjonalnym charakterem prawa.  

N. MacCromick urodził się 27 maja 1941 roku 
w Glasgow. Studiował filozofię na tamtejszym uniwersytecie, jak 
również prawo na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od 1972 r. profe-
sor prawa na Uniwersytecie W Edynburgu. Uczeń H. L. A. Harta. 
Zajmował się koneksjami polityki oraz moralności z prawem jak 
również jego instytucjonalnym charakterem. Zmarł w 2009 r.  

Rudymentarnym zagadnieniem, które powinno poprzedzić 
rozważania nad ontologią prawa w wykonaniu O. Weinbergera jak 
i N. MacCormicka, jest relacja pomiędzy filozofią prawa a filozo-
fią ogólną. Związek ten jest o tyle ważny, iż wątki poruszane 
w Instytucjonalnej Teorii Prawa należą, jak się wydaje, zarówno 
do filozofii ogólnej jak i filozofii prawa – w omawianiu tego tema-
tu niezbędne będzie operowanie pojęciami w zakresie szerszym, 
lub wręcz w innym znaczeniu niż używali ich obaj naukowcy. 
Podstawowym celem filozofii (czy filozofowania) jest odkrycie 
(a raczej ciągłe odkrywanie) prawdy. Inne rozumienie zadań, które 
stoją przed filozofią, byłoby obróceniem jej w mrzonki grup inte-
lektualistów, zaprzepaszczające jednocześnie jej dorobek i przy-
szłość. Wydaje się racjonalne i konieczne przyznanie prymatu 
filozofii ogólnej nad filozofią prawa. Prowadzenie badań z zakresu 
ontologii jest badaniem nad rzeczywistością – badanie ontologii 
prawa jest pracą nad jej niewielkim wycinkiem. Ontologia, powta-
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rzając za W. Stróżewskim, bada byt jako byt1 – w zakresie filozo-
fii prawa przedmiotem, przynajmniej w założeniu, powinien być 
byt prawa lub „byt prawny”. Bytem, najprościej ujmując, jest 
wszystko, co istnieje2. Polski termin „byt” po grecku oznacza το 
ον („to on”) a w języku łacińskim jest imiesłowem od czasownika 
„istnieć”. To skrótowe wyjaśnienie jest tylko progiem do całego 
zagadnienia ontologii. Warto zaznaczyć, iż ontologia nie zajmuje 
się badaniem pojęć, a na pewno nie tylko ich. Przedmiotem badań 
ontologicznych zawsze powinien być byt, a nie jego termin. Co 
trafnie zauważa Stróżewski, badania ontologiczne nie muszą jed-
nak stwierdzać arbitralnie, co bytem jest, a co nie. Jak pisze: „On-
tologia do wykonywania swoich zadań nie musi ani stwierdzać 
istnienia swego przedmiotu, ani jego istnienia explicite zakła-
dać”3.  

Wprowadzenie do ontologii prawa niesie za sobą doniosłe 
konsekwencje. Jako badaczy jakiegoś elementu rzeczywistości 
(jeśli oczywiście traktujemy prawo jako taki element) obowiązuje 
nas respektowanie badań ontologicznych, czy oparcia się na nich, 
w takim stopniu w jakim go zastaniemy. Byt z racji swojego ist-
nienia obejmuje wszystko, jest najogólniejszy. Operując w jakiejś 
teorii ontologicznej trzeba brać pod uwagę cały system, nie tylko 
badany wycinek. Coś, co wydaje się prawidłowe z ciasnego punk-
tu widzenia filozofii prawa, po uwzględnieniu wszystkich związ-
ków pomiędzy ontologią prawa a ontologią filozofii ogólnej, może 
zostać sfalsyfikowane.  
 
FAKTY SUROWE, FAKTY INSTYTUCJONALNE 

Podstawa ontologiczna instytucjonalnej teorii prawa dzieli 
świat na dwie kategorie faktów: fakty surowe oraz fakty instytu-
cjonalne. Podział ten zainspirowany jest pracami G.E.M. 

                                                      
1 A. Stróżewski: Ontologia. Kraków 2003, s. 17. 
2 Ibidem, s. 57. 
3 Ibidem, s. 46. 
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Anscombe oraz J. Searle’a i bazuje na prostym, dualistycznym 
założeniu, że istnieją grupy faktów które mają bezpośredni zwią-
zek ze światem materii, dostępnym naszym zmysłom, które też 
zajmują określone miejsce w czasie i przestrzeni, jak również 
grupy faktów, które do swojego istnienia potrzebują instytucji 
ludzkich. Jak piszą: „[brute facts – W.K.] are dependent in no way 
on human will, human convention or human contrivance. They in 
effect set conditions for our conventions and contrivances rather 
than resulting from them”4. 

Fakty te nazwać można faktami surowymi. Fakt surowy 
znajduje w literaturze trzy określenia: brute facts, natural facts 
oraz Weinbergerowskie raw facts. Ostatnia propozycja wydaje się 
o tyle słuszna, gdyż jak argumentuje O. Weinberger, wyrażenie 
natural fact implikuje przeświadczenie o tym, iż inne fakty, które 
nie należą do tej kategorii, są nienaturalne bądź nie należą do 
świata rzeczywistego5. Jak słusznie uzasadnia, pojęcie raw facts 
odnosi się do braku otoczki instytucjonalnej – a przez to pewnej 
„surowości” faktu. Fakty te nie wymagają istnienia obserwatora, 
istnieją niezależnie od stanów rzeczy, a jedynie, jak się wydaje, 
generowane są przez działanie sił przyrody. Jak stwierdza J. Sear-
le, nasz obraz świata oraz wiedzy o świecie to wiedza o surowych 
faktach, że np. ten kamień leży obok tego kamienia lub zmiana 
energii wewnętrznej układu zamkniętego jest równa energii, która 
przepływa przez jego granice na sposób ciepła lub pracy6. J. Sear-
le stwierdza również, iż ludzie posiadają pewien obraz tego, co 
stanowi świat, w konsekwencji, co stanowi wiedzę o świecie7. 
Obraz ten składa się z faktów surowych oraz wiedzy o tych fak-
tach. Zróżnicowanie faktów jest tak bogate jak bogaty jest świat, 

                                                      
4 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law. New Ap-
proaches to Legal Positivism. Dordecht-Boston-Lancaster-Tokyo 1986, s. 9. 
5 Ibidem, s. 78. 
6 J. Searle: Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka. Warszawa 1987, 
s. 69. 
7 Ibidem, s. 78. 
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obejmując i opisy rzeczywistości, zdarzeń jak i praw fizyki. 
Obejmują one swoim zakresem model wszelkiej wiedzy. Jak piszą 
O. Weinberger i N. MacCormick: „There are some matters of 
facts which have to do solely with physical existence of the ma-
terial universe, that is, of the material objects which compose it”8. 

Świat ten jest dostępny empirycznie, ma bezpośredni 
związek z materią i może być określany w wymiarze czas – prze-
strzeń9. Warto zwrócić uwagę na to, iż fakt surowy, a raczej jego 
opis, nie odnosi się tylko do tego co istnieje aktualnie10. Fakt su-
rowy odnosi się także do przeszłości lub przyszłości, jak podany 
przykład przez O. Weinbergera „the half-life Uranium – 238 equ-
als 4.49 x 109 years”11. Dla uczonego, twierdzenia naukowe jak 
i logiczne przekraczają aktualną rzeczywistość, jednakże pozostają 
opisem faktów surowych12. A. Dyrda negatywnie ujmuje fakty 
surowe jako „Fakty, które istnieją poza kontekstem instytucjonal-
nym, podobnie jak u Anscombe, są przez Searle’a traktowane jako 
«twarde fakty», stanowiące proste zjawiska fizyczne”13.  

Zagadnienia faktów surowych, pomimo, iż nie są przed-
miotem dłuższych komentarzy O. Weinbergera i N. MacCormicka 
jak również M. Smolaka, stawiają przed czytelnikiem kilka pro-
blemów. Biorąc pod uwagę całokształt ontologicznych propozycji 
Instytucjonalnej Teorii Prawa, należy dojść do wniosku, iż fakty 
surowe są bytami materialnymi14. Powtarzając za M. Smolakiem: 
„Istnieją bowiem byty w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. takie, 
z którymi należy łączyć atrybuty materialnego istnienia i które 
w konsekwencji umiejscawiane są czasowo i przestrzennie”15. 

                                                      
8 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 9. 
9 J. Searle: Czynności mowy..., s. 14. 
10 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 81. 
11 Ibidem, s. 81. 
12 Ibidem, s. 81. 
13 A. Dyrda: Konwencja u podstaw prawa: kontrowersje pozytywizmu prawni-
czego. Warszawa 2013, s. 296. 
14 M. Smolak: Prawo, Fakt, Instytucja. Poznań 1998, s. 44. 
15 Ibidem, s. 11. 
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W podobnym tonie wyrażają się O. Weinberger i N. MacCormick: 
„This world is accessible to our sense perceptions (...). Such facts 
are, as one is apt to say «brute facts»”16. 

Problematyka bytów materialnych (faktów surowych) 
w Instytucjonalnej Teorii Prawa jest dość zawiła. Należy zasygna-
lizować, że istnieją budulce rzeczywistości, które ciężko dopaso-
wać do cech faktów brutalnych, jak umiejscowienie w czasie 
i przestrzeni, jak również uznanie, iż jest rzeczą „samą w sobie”17. 
Empiryczne poznawanie cząstek elementarnych jest już ingerencją 
w ich istnienie – cząstka fotonu która umożliwia obserwację, 
zmienia ich pęd i umiejscowienie. Obserwacje są, co prawda, 
zgodne z fizyczną rzeczywistością, jednakże należy zgodzić się 
z A. Domaniewskim, iż fizyka atomowa nie może w swoich roz-
ważaniach nie uwzględniać obserwującego podmiotu18. Indeter-
minizm mechaniki kwantowej, z którym mamy do czynienia 
w takiej sytuacji powoduje, iż klasyczne pojęcie umiejscowienia 
w przestrzeni lub czasie cząstki, traci na znaczeniu19. Przedsta-
wiony opis stwarza pewien problem dla teorii faktów surowych. 
Cząstka elementarna (która jest budulcem bytów materialnych) nie 
może być uznana za w pełni poznawalną empirycznie, jak również 
umiejscowiona w czasie i przestrzeni w klasycznym sensie. Kolej-
ną wątpliwością w świetle koncepcji faktów surowych są twier-
dzenia naukowe. J. Searle twierdził, iż twierdzenia takie należą do 
faktów surowych. Teorie wyższej matematyki bądź fizyki nie 
wydają się spełniać warunków opisanych przez O. Weinbergera 
i N. MacCormicka. Teorie te nie kooperują już ze „światem mate-
rialnym” tzn. nie można odnieść ich do bytów materialnych. Fakt 
surowy powinien, w świetle Instytucjonalnej Teorii Prawa, mieć 

                                                      
16 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 9. 
17 M. Smolak: Prawo, Fakt..., s. 55. 
18 A. Domaniewski: Byt i względność. Warszawa 2002, s. 55. 
19 A. Lemańska: Determinizm [online]. Encyklopedia filozofii przyrody KUL. 
[dostęp: 10.11.2015]. World Wide Web: https://www.kul.pl/files/57/encyklope 
dia/lemanska_determinizm.pdf 
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związek ze światem dostępnym zmysłowo. Rozwój matematyki 
wyższej dotyka problemów niezwiązanych w żadnym stopniu 
z ludzką percepcją, oraz z rzeczywistością, którą znamy lub kie-
dykolwiek będziemy mogli poznać (np. przestrzeni więcej niż 
3 wymiarowych).  

Istnieje także druga grupa faktów o charakterystyce bar-
dziej skomplikowanej. W rzeczywistości można zaobserwować 
fakty które, pomimo braku wymiaru materialnego „istnieją”20. 
Fakty te wymagają reguł lub konwencji, które konstytuują fakt 
instytucjonalny. Istnienie ich, zależne jest od owych reguł i kon-
wencji oraz, w pewnym sensie, od faktów surowych. O. Weinber-
ger oraz N. MacCormik posługują się przykładem konia szacho-
wego; Pewien zespół reguł i konwencji decyduje o tym, iż kawa-
łek drewna na szachownicy staje się koniem szachowym, o okre-
ślonej pozycji i ruchach. Jak słusznie sygnalizują, do gry w szachy 
nie potrzeba fizycznych części. Będąc wyposażonym w wiedzę 
o zasadach, gdy używając abstrakcyjnych pojęć „ruchów” i „fi-
gur” można efektywnie w szachy grać. Fakt instytucjonalny 
w świetle Instytucjonalnej Teorii Prawa istnieje, nie z powodów 
wzajemnych relacji faktów surowych i stanu świata materialnego, 
ale „w świetle praktyki międzyludzkiej oraz zasad normatyw-
nych”21. Sam fakt istnienia faktu instytucjonalnego poruszany jest 
w dwóch aspektach. M.Smolak powtarza za O. Weinbergerem 
i N.MacCormickiem tezę o dualistycznym pojmowaniu faktu in-
stytucjonalnego – w świetle potencjalnej realności oraz charakteru 
bytu idealnego. Warto zasygnalizować, iż twórcy Instytucjonalnej 
Teorii Prawa pisząc o „bycie idealnym” mają na myśli odmienną 
od platońskiej teorię idei, co wyjaśnię w dalszej części pracy. Re-
alność potencjalna w świetle pojmowania obu uczonych, oznacza 
tyle, iż do ich wystąpienia potrzebne są reguły oraz zdarzenia, 
stany rzeczy, czyli fakty surowe. Fakty instytucjonalne potrzebują 

                                                      
20 M. Smolak: Prawo, Fakt…, s. 13.  
21 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 10. 
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do swojego istnienia także faktów surowych – ciężko natomiast 
byłoby wyobrazić sobie sytuację odwrotną. Nawet w sytuacji 
w której zawiera się umowę ustną, bez żadnego materialnego po-
twierdzenia w postaci zapisanej kartki papieru, czy uściśnięcia 
dłoni, fakt instytucjonalny będzie oparty nadal na fakcie surowym 
– akcie mowy. Prowadzi to do wskazania cechy charakterystycz-
nej faktu instytucjonalnego w opozycji do faktu surowego – nie 
można ich ujmować tylko deskryptywnie, albowiem zawierają 
w sobie element normatywny. Celnym przykładem posługuje się 
J. Searle ujmując grę w piłkę nożną jedynie deskryptywnie. Grupa 
obserwatorów opisując grę tylko za pomocą faktów surowych 
będzie zapewne w stanie sformułować pewne „zasady”. Obserwa-
cje dostarczyłyby informacji o pewnych ruchach w regularnych 
odstępach czasu, podziału na drużyny. Opisowi gry w ten sposób, 
mimo precyzji brakuje cech, które uznalibyśmy za grę w piłkę 
nożną, jak np. wszystkie charakterystyczne pojęcia, które ją kon-
stytuują m.in bramki, punkty, zagrania, przerwy itd. Searle zauwa-
ża również, iż wspomniany sposób pojmowania faktów instytu-
cjonalnych, często nie wymaga świadomej znajomości reguł – 
mimo takich braków można efektywnie, a przynajmniej popraw-
nie, faktów tych używać. Za podobną budowę należy uznać gra-
matykę języka naturalnego. Zbiór reguł, które składają się na ca-
łokształt systemu języka nie muszą być dostępne w sposób świa-
domy, w formie jawnie wyrażonych formuł, aby móc wyrażać się 
precyzyjnie i z sensem22.  
 Fakt instytucjonalny, w odróżnieniu od faktu surowego, 
zakłada istnienie pewnych instytucji ludzkich. Fakty te nie posia-
dają oczywiście wymiaru materialnego, ale jak stwierdza O. We-
inberger „we also commonly speak of as existing”23. M. Smolak 

                                                      
22 J. W. Bremer: Wprowadzenie do logiki. Kraków 2004, s. 30. 
23 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 9. 
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wspomina o „obiektywnym istnieniu” faktów instytucjonalnych24. 
Kontynuując myśl, stwierdza również iż prawo, jako fakt instytu-
cjonalny, nie może egzystować bez swojego realnego wymiaru 
jakim jest działanie osoby. Prawo zatem (rozumiane jako norma 
prawna) rozumieć należy dualistycznie: jako konstrukt myślowy 
(fakt instytucjonalny właśnie), oraz konstrukt realny (fakt real-
ny)25.  
 
PRZEDMIOT I SPOSÓB ISTNIENIA 

Przedmiot i sposób istnienia interesował O. Weinbergera 
i N. MacCormicka tylko w granicach ontologii prawa, cała treść 
problematyki istnienia zamyka się w granicach instytucji praw-
nych. Wydaje się jednak że wysiłki intelektualne obu twórców, 
można interpretować w zakresie zdecydowanie szerszym niż jedy-
nie filozofia prawa. Obaj naukowcy szerzej zajęli się tematyką 
ontologii Platona jak i istnienia konstruktów myślowych. Zagad-
nienia „istnienia” O. Weinberger oraz N. MacCormick rozważają 
dwutorowo – w nurcie ontologicznym oraz teorii prawa. Pierwszy 
z nich, zarysowany wcześniej, dotyczy faktów instytucjonalnych 
i faktów surowych. Innym aspektem rozumienia terminu „istnie-
nie” jest ujęcie czysto teoretycznoprawne tj. analizy systemu pra-
wa danego kraju. Pytanie o „istnienie” instytucji, będzie w tym 
wypadku pytaniem o to, czy system prawa określonego kraju 
zwiera w sobie stałych zespół norm. Przykładem jest instytucja 
fundacji. Pytanie o istnienie takiej instytucji z perspektywy prawa 
niemieckiego znajdzie odpowiedź twierdzącą, gdyż faktycznie 
można stwierdzić, iż system norm regulujących istnienie i funk-
cjonowanie fundacji istnieje w prawie niemieckim. W przypadku 
prawa angielskiego, odpowiedź będzie negatywna, gdyż taka in-
stytucja w systemie tym nie występuje. Z racji skupienia na onto-

                                                      
24 M. Smolak: Ota Weinberger. [w:] Przyszłość dziedzictwa. Portrety filozofów 
prawa. Red. J. Zajadło. Gdańsk 2008, s. 208. 
25 Ibidem, s. 204. 
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logicznej odsłonie pracy O. Weinbergera i N. MacCormica 
przedmiotem mojego zainteresowania jest pierwszy nurt rozważań 
nad istnieniem.  

Konstrukt myślowy według Instytucjonalnej Teorii Prawa 
można rozumieć wieloznacznie. Dla M. Smolki konstruktami my-
ślowymi są fakty instytucjonalne26, pojęcia27, używa także za-
miennie wyrażeń konstrukt idealny28, oraz obiekty idealne29. Sto-
sowanie wielości określeń oraz brak stosownych wyjaśnień źródeł 
tych pojęć, nastręcza pytań co do właściwej identyfikacji kategorii 
ontologicznych wprowadzanych do Instytucjonalnej Teorii Prawa. 
Do kategorii konstruktów myślowych M. Smolak zalicza zarówno 
pojęcia, jak i fakty instytucjonalne. W Instytucjonalnej Teorii 
Prawa byty idealne nie istnieją per se. Jak pisze M. Smolak „Byty 
– konstrukty myślowe istnieją o tyle, o ile rozpatrujemy je wraz 
z ich realnym istnieniem”30. Konstrukty myślowe, rozumiane jako 
pojęcia mogą być analizowane logiczne. Możliwe jest wykazywa-
nie sprzeczności, wyprowadzanie wniosków z przesłanek oraz 
innych operacji logicznych, warunkiem takiej możliwości jest 
ubranie pojęcia w zdania opisujące, gdyż jak pisze O. Weinberger: 
„Ideal entities can be vied in different ways (...) I can, for exam-
ple, identify contradictions between thoughts (between the sen-
tences expressing them) or draw conclusions from premises (as-
sumptions)”31. 
 

KRYTYKA PLATONIZMU  
Krytyka ontologicznych propozycji Platona opiera się na 

odmiennym rozumieniu charakteru pojęcia idei. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, czym pojęcia idee, są. Trafną definicję pojęcia 

                                                      
26 Ibidem, s. 204. 
27 Ibidem, s. 45. 
28 Ibidem, s. 219. 
29 Ibidem, s. 215. 
30 M. Smolak: Prawo, fakt..., s. 112. 
31 O. Weinberger, N. MacCormick: An Institutional Theory of Law…, s. 39. 
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można przedstawić jako „obrazy – znaki treści bytu utworzony 
przez człowieka w intelektualnym poznaniu w celu oznaczenia 
poznanej rzeczy”32. 

Pojęcie jest z racji swojej budowy i charakteru, swoistym 
obrazem poznawanej rzeczy, niedoskonałym, bo nigdy równym 
z faktycznym istnieniem przedmiotu poznawanego. Uznać należy, 
że to, co występuje w pojęciu, występuje prawdopodobnie rów-
nież w bycie, jednakże forma i materia bytu badanego jest niewąt-
pliwie bogatsza33. Przyjąć zatem należy, iż nie występuje pełna 
tożsamość pojęcia z przedmiotem, które to pojęcie obrazuje. 

Koncepcja Platona dokonuje zasadniczego podziału rze-
czywistości na świat bytów niezmiennych i tożsamych w sobie, 
oraz rzeczy czasowo-przestrzennych, nieustannie zmieniających 
się34. Kategorie bytów Platona mieszczą w sobie tzw. najwyższe 
rodzaje, idee, byty matematyczne, ciała, przedmioty materialne 
(oprócz tego istnieją także byty niesamodzielne, takie jak odbicia 
w zwierciadłach czy cienie). Zgodnie za E. Zielińskim: „[Idee- 
W.K.] oznaczają formę zewnętrzną, czyli gatunkową naturę rze-
czy, jej istotę (...) Idee nie są więc wg Platona tworami umysłu 
(mimo, że tak czasami się je interpretuje), lecz są przedmiotami, 
ku którym umysł się zwraca, są niefizycznymi formami, czystymi 
formami rzeczy”35. Najprościej ujmując: idee są niezmiennymi 
i wiecznymi wzorami i przyczynami rzeczy fizycznych. Z tym 
podejściem do pojęć idealnych, polemizują O. Weinberger oraz 
N. MacCormick. Istnienie normy jest realne, w kontekście rze-
czywistości, przez działalność człowieka. Odmiennie niż u Plato-
na, nie jesteśmy w stanie powiedzieć niczego o świecie material-

                                                      
32 J. Turek: Idea. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniar-
czyk. T. 4. Lublin 2002, s. 318. 
33 Ibidem, s. 318. 
34 A. Stóżewski: Ontologia..., s. 70. 
35 E. Zieliński: Platon. [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Mary-
niarczyk. T. 8. Lublin 2002, s. 26. 
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nym na podstawie świata bytów idealnych36. W Instytucjonalnej 
Teorii Prawa można mówić o sytuacji odwrotnej – to idee są okre-
ślane przez świat materii. Ostrożna interpretacja tezy zawartej 
w Instytucjonalnej Teorii Prawa, sugeruje, iż to, czego nie ma 
w świecie materii, nie może istnieć w świecie idei. Obaj uczeni 
rozróżniają konstrukty myślowe oraz obiekty idealne w opozycji 
do obiektów materialnych, nie zmienia to jednak ich odwrotnej 
relacji do świata idei. Jak piszą: „But we do not treat the material 
world’s existence as being derivative from or subordinate to that 
of an ideal word. Quite the reverse (…) If my understanding is 
correct, Plato thought that the idea of beds was logically prior to 
the existence of any particular bed. That was always seemed to me 
a singulary implausible view in relation to brute fact”37. Obaj 
autorzy negują twierdzenia, iż ich teoria może prowadzić do ide-
alizmu. Podają trzy argumenty istotne dla ontologicznych założeń 
Instytucjonalnej Teorii Prawa, falsyfikujące „idealizm” Instytu-
cjonalnej Teorii Prawa. Koncepcja realności normy jest pewną 
konwencją myślową. Po drugie, realność ta jest wyraźnie ograni-
czona i różni się według obu uczonych od pojęć konstruktów ide-
alnych na tyle wyraźnie, na ile realność materialna jest określona 
jako rzeczywista38. Po trzecie, koncepcja realności i idealności 
oraz ich wzajemnej relacji, jak również kwestie rozstrzygnięcia 
istnienia pojęć idealnych dla ludzkiej i społecznej egzystencji, nie 
może być rozstrzygana oddzielnie a wspólnie39. Końcową obser-
wacją N. MacCormicka dotyczącą idealizmu Platona, leży w rela-
cji faktu instytucjonalnego do instytucji. Jak pisze on: „Lurking in 
some Platonic cave behind the institutional fact, lies the insitution 
itself”40.  

                                                      
36 M.Smolak: Prawo, fakt..., s. 45. 
37 O. Weinberger, N. MacCormick: An institutional theory of law..., s. 11. 
38 Ibidem, s. 38. 
39 Ibidem, s. 51. 
40 Ibidem, s. 51. 
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Ciężko w tym momencie stwierdzić, jaki jest pomysł 
uczonego na „jaskinię Platona”. Może rozumieć „jaskinię” 
w pewnym uproszczeniu gdyż jak zaznaczałem, teoria Platona 
oparta jest na ideach – stałych i niezmiennych oraz świecie mate-
rialnym – niedoskonałym i zmiennym. N. MacCormickowi chodzi 
tu raczej o spostrzeżenie, iż idee i świat materialny mają ze sobą 
pewien związek, swoistą relację. Instytucja w takim wypadku 
musiałaby należeć do bytów idealnych – pojęć, natomiast fakt 
instytucjonalny jako mający swój budulec reguły oraz podbudowę 
w postaci faktu surowego należeć do świata materii.  

 
DWUASPEKTOWOŚĆ NORM I JEJ SZCZEGÓLNY CHARAKTER 

Szczególnym zagadnieniem dla całej ontologii Instytucjo-
nalnej Teorii Prawa jest problematyka łącząca oba zagadnienia – 
materialności oraz idealności, jako dwuaspektowość norm. Jak 
pisze O. Weibnerger: „A norm is not a material entity, not some-
thing which could ever be observed directly or indirectly with the 
help of observational equioment. However, norms are clearly 
bound up with people’s behavior and they have a bearing on the 
conduct of human beings”41.  

O. Weinberger stwierdza dwie oczywistości – normy nie 
są materialne, a co za tym idzie, nie można ich zaobserwować za 
pomocą narzędzi pomiaru czy zmysłowo. Jednakże te niematerial-
ne byty wpływają w oczywisty sposób na zachowania czy postawy 
innych ludzi. Fenomen normy prawnej, a co za tym idzie instytu-
cji, twórcy Instytucjonalnej Teorii Prawa tłumaczą przez swoją 
ontologiczną propozycję: dwuaspektowości norm i instytucji. Jak 
uważają, normy posiadają zupełnie szczególną naturę od jakich-
kolwiek konstruktów myślowych, które można poddać analizie. 
Odmienność ta charakteryzować się ma w trzech punktach. 
W systemie logiki, norma ma istotniejszy i bogatszy sens niż zda-
nie deklaratywne, a co za tym idzie, zdanie normatywne nie może 
                                                      
41 Ibidem, s. 33. 
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być wyrażone w zdaniu deklaratywny bez zmiany jego sensu. 
Założenie drugie, fundamentalnie połączone z pierwszym odnosi 
się do niemożliwości wywiedzenia zdań normatywnych ze zdań 
o charakterze opisowym. O. Weinberger powołuje się na zasadę 
Kelsena: From an is, ought does not follow. Ostatnim punktem, na 
którym opiera się teza o szczególności norm, jest przekonanie, iż 
jeśli ogólny zbiór zawiera wyłącznie zdania normatywne, nie 
można z takiego zbioru określić żadnej konkluzji opisowej42. 
O. Weinberger uważa, że koncepcji egzystencji bytów idealnych 
nie można rozpatrywać bez połączenia z bytami materialnymi. 
W ten sposób powinna być rozumiana także norma. Powiązanie to 
jasno komunikuje na związek normy z działaniem ludzkim, zwra-
cając również uwagę, iż konstrukty idealne „istnieją” poprzez 
trwanie w czasie – atrybut realności ma dla niego wszystko to, co 
egzystuje w czasie43. W opozycji staje tutaj M. Smolak twierdząc, 
iż normy jako konstrukty myślowe są nieczasowe i nieprzestrzen-
ne, przez co podobne są do liczb naturalnych czy figur geome-
trycznych.  
 

ZAKOŃCZENIE 
Próba rekonstrukcji i usystematyzowania działu ontologii 

Instytucjonalnej Teorii Prawa O. Weinbergera i N. MacCormicka 
oraz pomocniczo M. Smolaka wskazała na punkty, które wzbudzi-
ły moje wątpliwości. Jeden z podrozdziałów O. Weinberger 
i N. MacCormick zatytułowali „Ontological Proposals of the In-
stitutional Theory”. Przedstawili w nim założenia faktów suro-
wych i instytucjonalnych. Jak piszą: „The very terms we have used 
in naming out theoretical approach reveal the ontological point 
we want to make”44. 

                                                      
42 Ibidem, s. 35. 
43 Ibidem, s. 38. 
44 Ibidem, s. 9. 
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Uważam, że podstawowym błędem obu twórców było na-
zwanie teorii G. E. M. Anscombe oraz J. Searle’a ontologiczną. 
Teoria ta, na której oparte są założenia ontologii Instytucjonalnej 
Teorii Prawa, nie należy w istocie do ontologii a, w uproszczeniu, 
filozofii języka czyli semiotyki. Sam J. Searle w przedmowie 
książki Czynności mowy, stwierdza wyraźnie, iż jego praca doty-
czy odnoszenia się do wyrażeń i ich sensie. Dopasowywanie jej do 
ontologicznych potrzeb Instytucjonalnej Teorii Prawa wydaje się 
być nadużyciem. W późniejszych pracach J. Searle’a m.in. 
w Umysł, język, społeczeństwo – Filozofia i rzeczywistość w roz-
dziale dotyczącym metafizyki nie wspomina o teorii faktów suro-
wych i instytucjonalnych, mówi o niej natomiast w rozdziale do-
tyczącym tworzenia pojęć i reguł przez społeczeństwo45. Wiedza 
oraz obraz świata lub, mówiąc szerzej, bytu nie jest tym samym co 
byt. Obraz świata jest nadbudową pojęciową – faktycznie odnosi 
się do bytu, ale nie jest bytem, a badanie tej nadbudowy i jej cha-
rakterystyka nie jest badaniem ontologicznym a semiotycznym. 
Przykładem faktu surowego dla J. Searle’a jest tzw. wzorzec wie-
dzy w postaci Ten kamień jest obok tego kamienia46. Zakładając za 
O. Weinbergerem i N. MacCormickiem ontologiczny charakter 
faktów surowych i instytucjonalnych, możemy dojść do podsta-
wowego wniosku: w Instytucjonalnej Teorii Prawa nastąpił błąd 
spotykany także w innych teoriach filozoficznych: mylenia bytu 
z pojęciami, które do bytu się odnoszą. Jak trafnie ujął to A. Do-
maniewski: „Tego typu zabiegi myślowe (...) to przykład mylenia 
pojęć z rzeczami i tworzenia rzekomych problemów metafizycz-
nych w wyniku przyglądania się słowom i ich leksykalnym stosun-
kom, zamiast rzeczywistości”47. A. Domaniewski sygnalizuje, iż 
nie można traktować bytu jako struktury gramatycznej, więc nie 

                                                      
45 J. Searle: Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość. Warszawa 
1999, s. 178. 
46 J. Searle: Czynności mowy..., s. 69. 
47 A. Domaniewski: Byt i względność..., s. 71. 
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ujmuje się jej we wzorze rzeczownik plus przymiotnik (odpo-
wiednio: substancja oraz jej cecha48). Takie rozumienie przedmio-
tu ontologii nie może mieć miejsca, gdyż tworzy propozycję języ-
kową, a nie ontologiczną. Nawet przyjmując, iż interpretacja 
i przedstawienie problematyki raw facts oraz institutional facts 
jest właściwa, pojawia się problematyka, którą sygnalizowałem 
wcześniej – kategoria faktów surowych nie obejmuje wszystkich 
bytów uznawanych za fizykalne. W przypadku faktów instytucjo-
nalnych uznać należy, zgodnie z teorią O. Weinbergera i N. Mac-
Cormicka, iż fakt ten nie jest pierwotny – wymaga istnienia „regu-
ły” oraz faktu surowego. Takim rozumowaniem, można zaakcep-
tować, iż regułę można zaliczyć również do faktu instytucjonalne-
go, gdyż innego wyjaśnienia nie ma – tym samym zapętlamy się 
w błędne koło – każdy fakt instytucjonalnego za swój budulec 
miałby fakt surowy oraz inny fakt instytucjonalny.  

W pracach Instytucjonalnych Teorii Prawa pojawiają się 
także sprzeczności – M. Smolak w jednej części artykułu pisze: 
„Istnienie norm jest treścią naszej świadomości”49, by w tym sa-
mym artykule stwierdzić: „Fakty instytucjonalne, do których nale-
ży również norma, są konstruktami myślowymi w tym sensie są 
wyabstrahowane z naszej świadomości”50. 

Jak pisałem wcześniej O. Weinberger oraz N. MacCor-
mick bronią tezy, iż nie można rozpatrywać pojedynczej charakte-
rystyki istnienia bez odwołania się do drugiej. Każdy problem 
ontologiczny w Instytucjonalnej Teorii Prawa powinien być rozpa-
trywany dualistycznie – jak wskazuje również M. Smolak norma 
jest bytem niejednorodnym. Teoria ta musi budzić wątpliwości 
z powodu takiego, że istnieje niebezpieczeństwo stwierdzenia 
normie charakteru idealnego oraz realnego. Wątpliwe jest założe-
nie że byt może być jednocześnie zbudowany w części z bytu 

                                                      
48 Ibidem, s. 71. 
49 M. Smolak: Przyszłość dziedzictwa..., s. 214. 
50 Ibidem, s. 209. 
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idealnego oraz realnego, lub uznawany jednocześnie za realność 
oraz byt idealny. 
 W mojej opinii, propozycje ontologiczne Instytucjonalnej 
Teorii Prawa należy ocenić negatywnie. Ontologia prawa według 
O. Weinbergera i N. MacCormicka nie wydaje się być ontologią 
a filozofią języka – semiotyką. 
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Summary: The article describes the ontological proposals of Institution-
al theory of law, especially, existence of entities, created by N. MacCor-
mick and O. Weinberger, as well as polish representative of this theory – 
M. Smolak. Fundamental issue is existence material beings and ideal 
constructs – raw facts and institutional facts – theory created byG. E. M. 
Anscome and J. Searle, developed in Institutional Theory of Law. 
The author makes a critical analysis of this proposals – especially duality 
of existence. Author identified lack of consistency in distinguishing ma-
terial (real) beings and ideal existences and error of the identification of 
what is an ontological problem and which is part of other issues. 
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