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Definicja realna vs. definicja nominalna w języku 
niemieckich rozpraw prawniczych dziewiętnastego wieku

Wstęp

Definiowanie zaliczane jest do podstawowych czynności (metod) wiedzotwórczych 
(naukowotwórczych) (patrz: Dubislav 1981; Nobis/Gabriel 1972; Kublikowski 2013: 
20). Rezultaty definiowania są komunikowane w języku. W moim referacie podej-
muję wątek funkcji pełnionych przez definicje w rozwoju wiedzy o prawie. Podstawą 
rozważań są wybrane fragmenty niemieckich traktatów naukowych z XIX wieku.

W szczególności interesuje mnie powyższy wątek w kontekście przyjętej od cza-
sów Arystotelesa zasady podziału definicji na definicje realne i nominalne. W moim 
wywodzie dążę do ustalenia statusu definicji stosowanych w analizowanych przeze 
mnie tekstach. Zasadniczym problemem badawczym jest pytanie, czy definicje 
formułowane przez dziewiętnastowiecznych niemieckich teoretyków prawa są 
certystycznie1 pojętymi definicjami realnymi klasycznymi istotowymi – ustalonymi 
ostatecznie (byłoby to zgodne z oczekiwaniami części badaczy języka prawa zwią-
zanymi z jego charakterem, to znaczy z jego ścisłością, dokładnością), czy może są 
to definicje rozumiane fallibilistycznie2, podlegające rewizjom i zmianom, będącym 
rezultatami dziedziny prawa.

Problem kluczowy

Chciałbym nawiązać do drugiej myśli zawartej w abstrakcie mojego wystąpienia. 
Jest ona istotna ze względu na poruszony w tytule mojego wystąpienia problem.

1 Certystycznie pojmowanymi, tzn. pojmowanymi jako takie, które przekazują wiedzę pewną, 
niezachwianą.

2 Fallibilizm (łac. fallere – omylić, zawieść, nie spełnić) jest terminem wprowadzonym przez Char-
lesa Peirce’a na określenie teoriopoznawczego pragmatyzmu oraz formułowanych w jego ramach 
wniosków z teorii nauki. Prekursorem f. był Karneades (III-II w. przed Chr.), scholarcha Średniej 
Akademii, rzecznik umiarkowanego sceptycyzmu, wg którego nie jest nam dostępna wiedza pew-
na, lecz jedynie (mniej lub bardziej) prawdopodobna. W czasach nowożytnych reprezentatywnym 
interpretatorem f. był Ch. S. Peirce. Patrz: http://peenef2.republika.pl/hasla/f/fallibilizm.html
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Zasadniczym problemem badawczym jest moim zdaniem pytanie,
 ● Czy definicje formułowane przez dziewiętnastowiecznych niemieckich teo-
retyków prawa są certystycznie pojętymi definicjami realnymi klasycznymi 
istotowymi – ustalonymi ostatecznie (byłoby to zgodne z oczekiwaniami czę-
ści badaczy języka prawa związanymi z jego charakterem, to znaczy z jego 
ścisłością, dokładnością)?

 ● Czy może są to definicje rozumiane fallibilistycznie, podlegające rewizjom 
i zmianom, będącym rezultatami dziedziny prawa?

Na powyższe pytania można odpowiedzieć w oparciu o istniejącą literaturę, to 
znaczy w oparciu o poglądy naukowców prawników (niem.: Rechtswissenschaftler). 
Podkreślam, że nie chodzi mi o autorów ustaw czy rozporządzeń, tzn. autorów prawa 
pozytywnego, prawa stanowionego. Zastanawiając się nad odpowiedzią na posta-
wione pytania nie uwzględniałem również prawa procesowego, choć może mieć ono 
wpływ na kształtowanie poglądów o tym, co jest zgodne z prawem. Interesuje mnie 
zagadnienie zrębowe, które leży u podstaw tych dwóch pozostałych.

Istotne jest dla mnie pytanie, jak widzi te zagadnienia nauka prawa. A ponieważ 
jednym z konstytutywnych składników ludzkiej egzystencji jest zdolność komuniko-
wania za pomocą języka, interesujący jest dla mnie ten właśnie aspekt prawa: aspekt 
językowy, a w szczególności forma, w jakiej za pomocą języka człowiek komunikuje 
istotne treści prawne.

Do sformułowania odpowiedzi na postawione wyżej pytanie przybliżają teksty 
traktatów, a także podręczników prawniczych dziewiętnastowiecznych prawników 
niemieckich. W oparciu o ich badanie przedstawię – ze względu na charakter mego 
wystąpienia skrótowo – zagadnienie poruszone w tytule mojego referatu i odpowie-
dzieć na postawione dwa pytania.

Definiowanie jako przejaw techniki językowej

Definiowanie w zakresie prawa uznawane jest za przejaw techniki językowej (por. 
Wróblewski 1948: 18, 23). „Przy posługiwaniu się językiem jako narzędziem do 
czegoś możemy mówić o technice języka w pewnym znaczeniu. Jeżeli wskazuję 
komuś pewien przedmiot i mówię: „oto jest A”, to zarówno mój gest jak i wy-
powiedziany zwrot stanowią środki do zakomunikowania właściwej wiadomości 
i tyle, są techniką, której użyłem we wspomnianym celu. Jeśli więc ktoś używa 
komunikacyjnej funkcji języka w określonym celu, to ów cel może być osiągnięty 
przy pomocy takich lub innych środków językowych. Chcąc aby ktoś zrozumiał 
zakomunikowaną myśl przy pomocy języka, będę starał się użyć takich sposobów 
wyrażania się, abym został najlepiej zrozumianym, innymi słowy użyję pewnej 
techniki językowej.” (Wróblewski 1948: 18-19).

Do czego służy definicja? „Ma ona ustalać treść pojęcia, określać przedmiot de-
finiowany, wydobywać znaczenie wyrazu określanego, wzbogacać dany słownik S 
nowym wyrazem W itp.” (Ajdukiewicz 1934: 31-32, cyt. za Wróblewski 1948: 22). 
Podsumujmy za Wróblewskim, do czego służy definicja: „Tak czy inaczej czynność 
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definiowania prowadzi do wyników ułatwiających porozumiewanie się w pewnym ję-
zyku w sprawie przedmiotów, o których ogólnie wcale lub mało wiemy.” (Wróblew-
ski 1948: 22). Nieraz słyszałem wyrażane przekonanie: „Jaka radość zapanowałaby 
w świecie prawników, gdyby ktoś podał trafną definicję prawa.” (Wróblewski 1948: 
22). Niejeden z moich współrozmówców – dodać należy: prawników – twierdził, że 
prawo to wielka metafora. Nie jest wykluczone, że wielu prawników uznałoby taką 
definicję za wysublimowaną formę ekstrawagancji sofistycznej.

Jedną z definicji prawa sformułował Ernst Zitelmann, dziewiętnastowieczny 
niemiecki prawnik ze Szczecina. Definicja ta brzmi następująco:

Das Recht überhaupt ist aber nicht eine Vielheit zusammengewürfelter Vorschriften, son-
dern eine Einheit, in der jede wesentliche materiale Vorschrift aus der Idee des Rechts her-
fliesst, mithin nothwendig, und nicht zufällig ist. (Zitelmann 1873: IV ust./2-3/3 zdanie).
Prawo nie jest mnogością przypadkowo zebranych przepisów, lecz stanowi jedność, 
w której każdy istotny przepis prawa materialnego wynika z idei prawa, zatem jest 
niezbędny i nie jest przypadkowy. (tłum.: R. Sz.)

W następnym zdaniu Zitelmann określa prawo w taki sposób, aby pojęcie jedności 
(niem.: Einheit) z przywołanej powyżej definicji (à propos: jaka to definicja?) utrwali-
ło się poprzez jego porównanie do organizmu (niem.: Organismus), zharmonizowanej 
pod względem funkcjonalnym całości.3 Pisze on tak:

Das Recht ist also ein Organismus, in dem jede einzelne Bestimmung mit derjenigen Be-
stimmung, als deren nähere Detaillierung sie erscheint, also schliesslich mit der Rechtsidee 
selbst in nothwendigem Zusammenhange steht. (Zitelmann 1873: IV ust./2-3/4 zdanie).
Tak więc prawo jest organizmem, w którym każdy przepis pozostaje w koniecznym 
związku z innym przepisem, stanowiącym jego bliższe uszczegółowienie, a zatem 
w końcu z samą ideą prawa. (tłum.: R. Sz.)

Przywołane przeze mnie dwie definicje spełniają wymóg rodzaju definicji, który 
w prawoznawstwie określany jest mianem definicji realnej.

Dają się bowiem wyróżnić dwie główne struktury określeń:
„A jest to B” i „A znaczy tyle co B” (por. Wróblewski 1948: 22).
Pierwszy zwrot odpowiada definicjom realnym, natomiast drugi cechuje definicje 

nominalne (por. Wróblewski 1948: 22). Podczas gdy definicje realne „stanowią 
odpowiedź na pytanie „co to jest” i wypowiadają się na temat jakichś rzeczy, to 
definicje nominalne są odpowiedzią na pytanie „co znaczy ten a ten wyraz?” i mówią 
o językowym znaczeniu pewnej nazwy (por. Wróblewski 1948: 22). Ważną uwagę 
czyni Wróblewski w odniesieniu do formy definicji realnej: „Struktura „A jest to B” 
w praktyce może nie być wyrażona dosłownie, a jednak będziemy mieli do czynienia 
z definicją realną, o ile zdanie bez zmiany jego sensu uda się sprowadzić do wspo-
mnianego zwrotu.” (Wróblewski 1948: 23). Wróblewski uważa, że do wspomnianej 

3 Warto podkreślić, że ta zharmonizowana pod względem funkcjonalnym całość wykazuje ce-
chy życia. Czy to znaczy, że prawo można uznać za twór wyposażony w tę cechę? Czy prawo 
jest organizmem, który żyje?
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postaci definicji można sprowadzać określenia zawierające np. zwrot „polegać”. 
Pisze on: Jeśli powiem „A polega na B”, to mogę przytoczony zwrot wyrazić przez 
„A jest B” bez ujmy dla poprzedniego sensu. Podobnie określenia posiłkujące się 
cechą w postaci zachowania się w formie czasownika są również sprowadzalne do 
struktury definicji realnych.” (Wróblewski 1948: 23).

W związku z tym możemy uznać, iż Zitelmann twierdzi, że:
 ● „prawo nie jest mnogością przypadkowo zebranych przepisów”, że
 ● „prawo to jedność”,
 ● i po przecinku charakter tej jedności przybliża:
 ● „jedność, w której każdy istotny przepis prawa materialnego wynika z idei 
prawa, zatem jest niezbędny i nie jest przypadkowy” (por. Zitelmann 1873: 
IV ust./2-3/3 zdanie); twierdzi ponadto, że

 ● „prawo to organizm”, a po przecinku w zdaniu względnym (przydawkowym) 
precyzuje, o jaki organizm chodzi.

Według klasycznego ujęcia arystotelesowskiego możemy definicję prawa podaną 
przez Zitelmanna przedstawić następująco:

Tabela. Klasyczna arystotelesowska definicja realna wyrażenia das Recht (prawo). 
Por. Zitelmann 1873: IV ust./2-3/3 zdanie.

Definiendum Definitor (spójka 
definicyjna)

Definiens
genus proximum differentia specifica

das Recht ist nicht eine Vielheit 
zusammengewür-
felter Vorschri-
ften, sondern eine 
Einheit,

in der jede wesentliche 
materiale Vorschrift 
aus der Idee des Rechts 
herfliesst, mithin 
nothwendig, und nicht 
zufällig ist.

Odwołując się do przytoczonego przykładu, wyróżnijmy części składowe, z ja-
kich zbudowana jest powyższa definicja realna4. Zawiera ona przede wszystkim 
wyrażenie, którego sens nie jest znany lub nie jest dość wyraźny i którego ustaleniu 
służy właśnie budowana definicja. Wyrażenie to określa się łacińską nazwą defi-
niendum. Jest to wyrażenie definiowane. Występuje ono zawsze po lewej stronie 
spójki definicyjnej, zwanego także definitorem, samo lub w typowym, ustalonym 
przez definicję kontekście (por. Pawłowski 1978: 10). W powyższym przykładzie 
definiendum jest rzeczownik das Recht (prawo). Dalszym składnikiem definicji jest 
wyrażenie, którego sens jest znany i za pomocą którego określa się termin definio-
wany. Wyrażenie definiujące określane jest łacińską nazwą definiens. Znajduje się 
ono po prawej stronie definicji. Definiens w ujęciu klasycznym, arystotelesowskim 

4 Pawłowski nazywa taką definicję definicją równościową (por. Pawłowski 1978: 10). Wydaje 
się, że pojęcie definicja równościowa, którego używa Pawłowski, jest hiperonimem pojęć defi-
nicja nominalna i definicja realna. Innymi słowy pojęcie definicja nominalna i definicja realna 
są kohiponimami, tzn. wzajemnymi hiponimami hiperonimu definicja równościowa.
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składa się z rodzaju najbliższego (genus proximum, gr.: γένος) i różnicy gatunkowej 
(differentia specifica, gr. ειδοποιὸς διαφορά) (por. Kublikowski 2013: 32). „Ostatnim, 
trzecim składnikiem definicji jest spójka definicyjna o charakterze równości, łącząca 
definiendum z definiensem”. (por.: Pawłowski 1978: 11).

Friedrich Carl von Savigny na samym początku paragrafu 85, poświęconego 
pojęciu osoby prawnej, w drugim tomie swej rozprawy zatytułowanej „System des 
heutigen römischen Rechts” (1840) używa definicji nominalnej, tzn. takiej definicji, 
która „nie odnosi się bezpośrednio do przedmiotów, lecz dotyczy języka, w którym 
zostały użyte zdefiniowane nazwy (por. Lewandowski i in. 2008: 67). Savigny de-
finiuje w sposób następujący:

(1) Die Rechtsfähigkeit wurde oben dargestellt als zusammenfallend mit dem 
Begriff des einzelnen Menschen (§ 60). (2) Wir betrachten sie jetzt als ausgedehnt 
auf künstliche, durch bloße Fiction angenommene Subjecte. (3) Ein solches Subject 
nennen wir eine juristische Person, d. h. eine Person welche blos zu juristischen 
Zwecken angenommen wird. (4) In ihr finden wir einen Träger von Rechtsverhält-
nissen noch neben dem einzelnen Menschen. (Savigny 1840: I. ust./236/4 zdania).

(1) Zdolność prawną przedstawiliśmy dotychczas jako zbieżną z pojęciem in-
dywidualnego człowieka (§ 60). (2) Rozszerzmy ją teraz na podmioty sztuczne, 
fikcjonalne. (3) Taki podmiot nazywamy osobą prawną, tzn. osobą, którą przyjmuje 
się tylko w celach jurystycznych. (4) W niej to odnajdujemy jeszcze jeden oprócz 
indywidualnego człowieka podmiot stosunków prawnych. (tłum.: R. Sz.)

W przypadku zdania trzeciego rozpoznajemy klasyczną arystotelesowską definicję 
nominalną. 

Tabela. Klasyczna arystotelesowska definicja nominalna wyrażenia ein solches 
Subject (podmiotu prawa). Por. Savigny 1840: I ust./236/3 zdanie.

Definiendum Definitor 
(spójka 
definicyjna)

Definiens
genus  
proximum

differentia specifica

Ein solches 
Subject

nennen wir eine juristische 
Person,

d. h. eine Person welche 
blos zu juristischen Zwecken 
angenommen wird

taki podmiot nazywamy osobą prawną, tzn. osobą, którą przyjmuje się 
tylko w celach jurystycznych

Definiendum tej definicji to wyrażenie ein solches Subject [taki podmiot]. Wi-
dzimy, że w treści zdania trzeciego zazębiają się treści dwóch poprzednich zdań. 
Świadczą o tym sformułowania zdania trzeciego:

 ● ein solches Subject [taki podmiot] (I ust./236/3 zd.) = ein Subjekt, auf das die 
Rechtsfähigkeit vom einzelnen Menschen ausgedehnt wird (I ust./236/1 zd., 2 zd.) 
[podmiot, na który zdolność prawna jest rozszerzona z indywidualnego człowieka]

 ● ein solches Subject [taki podmiot] (I ust./236/3 zd.) = ein Subjekt, das kün-
stlich, durch bloße Fiction angenommen ist [podmiot, który przyjęty został 
w sposób sztuczny, podmiot fikcjonalny] (I ust./236/2 zd.).
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W powyższym akapicie znajdujemy również definicję realną osoby prawniczej. 
Zauważmy, że zachodzi tu sytuacja taka, o której wspomina Bronisław Wróblewski: 
„Struktura „A jest to B” nie jest tutaj wyrażona dosłownie, a mimo to mamy do czy-
nienia z definicją realną, ponieważ zdanie bez zmiany jego sensu uda się sprowadzić 
do wspomnianego zwrotu.” (Wróblewski 1948: 23). 

Tabela: Definicja realna osoby prawnej (der juristischen Person). Por. Savigny 
1840b: I. ust./282-283/4. Satz.

Definiendum Definitor Definiens
In ihr finden wir einen Träger von Rechtsverhältnissen noch 

neben dem einzelnen Menschen.
W niej znajdujemy/

odnajdujemy
jeszcze jeden oprócz indywidualnego 
człowieka podmiot stosunków prawnych

Do wspomnianej postaci definicji „A jest to B” można sprowadzić powyższe 
określenie zawierające zwrot „znajdujemy/odnajdujemy”. Jeśli powiemy „W A od-
najdujemy B”, to możemy przytoczony zwrot wyrazić przez „A jest B” bez ujmy dla 
poprzedniego sensu. To znaczy, że możemy powiedzieć:

Tabela: Definicja realna der juristischen Person (osoby prawnej). Por. Savigny 
1840b: I. ust./282-283/4. zd.

Definiendum Definitor Definiens
Sie [die juristi-
sche Person]

ist ein Träger von Rechtsverhältnissen noch 
neben dem einzelnen Menschen.

Ona  
[osoba prawna]

jest jeszcze jednym oprócz indywidualnego 
człowieka podmiotem stosunków prawnych.

Podobnie określenia posiłkujące się cechą w postaci zachowania się w formie 
czasownika są również sprowadzalne do struktury definicji realnych.” (Wróblewski 
1948: 23). Przykładem takiej sytuacji może być następujące sformułowanie:

(3) Die factische Herrschaft nun existire allerdings durch die perpetuelle physische 
Macht ihres Subjects und müsse daher mit dessen Tode untergehen. (Zitelmann 1873: 
I ust./37-38/3 zd.).

Tabela. Definicja realna wyrażenia die factische Herrschaft (faktyczne władztwo). 
Por. Zitelmann 1873: I ust./37-38/3 zd.

Definiens Definitor Definiendum
Die factische 
Herrschaft

existiere nun allerdings durch die perpetuelle 
physische Macht ihres Subjects und müsse 
daher mit dessen Tode untergehen

Faktyczne 
władztwo

istnieje dzięki ciągłej/nieustającej władzy fizycznej 
jego podmiotu i dlatego musi skończyć się 
wraz z jego śmiercią.
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Można tu w ogóle mieć wątpliwości co do zakwalifikowania tego sformułowa-
nia. Czy jest to definicja realna, czy może taksonomiczno-nominalne objaśnienie 
pojęcia die factische Herrschaft (por. Arntz/Picht/Mayer 2004: 60f.) lub informacja 
o sposobie (modusie) funkcjonowania. To także istotne pytanie dotyczące klasyfi-
kacji sformułowań napotykanych w tekstach. Wiąże się to również z pytaniem „Co 
jest definicją?” w przypadku rozpraw, których celem jest przedstawienie jakiegoś 
kluczowego zagadnienia, o którym „ogólnie wcale lub mało wiemy” (Wróblewski 
1948: 22).

A teraz, w związku z tym, że chcę zmieścić się w udostępnionym mi czasie, 
przejdę do postawionego na początku mojego wystąpienia pytania związanego 
z zasadniczym problemem badawczym:

 ● Czy definicje formułowane przez dziewiętnastowiecznych niemieckich teo-
retyków prawa są certystycznie pojętymi definicjami realnymi klasycznymi 
istotowymi – ustalonymi ostatecznie (byłoby to zgodne z oczekiwaniami czę-
ści badaczy języka prawa związanymi z jego charakterem, to znaczy z jego 
ścisłością, dokładnością)?

 ● Czy może są to definicje rozumiane fallibilistycznie, podlegające rewizjom 
i zmianom, będącym rezultatami dziedziny prawa?

Z niezrozumienia istoty tego pytania wynikają ciągłe nieporozumienia w inter-
pretacji różnicy między zapisami ustawowymi, w szczególności definicji legalnych. 
Definicje legalne to definicje występujące w tekstach aktów normatywnych. Okre-
ślane są one mianem definicji prawnych (Lewandowski i in. 2008: 77)5 i być może 
dlatego właśnie są one przez niektórych badaczy uważane za te właściwe definicje, 
to znaczy takie, które przybliżają przedstawienie jakiegoś kluczowego zagadnienia, 
o którym „ogólnie wcale lub mało wiemy” (Wróblewski 1948: 22) 6. Można je uznać 

5 Autorzy zwracają uwagę na funkcję i rolę definicji legalnych. Piszą oni bowiem: „Dzięki 
definicjom legalnym prawodawca może eliminować wieloznaczności semantyczne, a także 
usuwać lub ograniczać nieostrości niektórych zwrotów językowych. Istotne jest również, że 
akt normatywny zawierający definicje może być potraktowany jako tekst bardziej zrozumia-
ły [wyr.: R. Sz.]. Definicje prawne są bowiem stosunkowo prostym środkiem przekazywa-
nia intencji prawodawcy i wskazywania, jakie znaczenie jego zdaniem należy przypisywać 
określonym pojęciom. Z punktu widzenia odbiorcy tekstu prawnego definicje takie ułatwiają 
rozumienie pewnych zawiłości tego tekstu i stwarzają szansę, iż ta łatwość rozumienia nie 
ograniczy się do wąskiego kręgu specjalistów z danej dziedziny. W ten sposób uwidocznia się 
wpływ definicji prawnych na precyzję i komunikatywność tekstów prawnych, czyli na podsta-
wowe wymogi stawiane takim tekstom.” (Lewandowski i in. 2008: 77). W związku z moim 
podkreśleniem por. uwagi w Weigt 2001: 132-133.

6 W tym miejscu warto przytoczyć opinię wyrażoną przez Roelckego: „In der Rechtssprache 
ist im Weiteren der Terminus Legaldefinition verbreitet. Hierunter wird die Festlegung eines 
zuvor unbestimmten Rechtsbegriffs durch den Gesetzgeber in einem und für einen bestimmten 
Gesetzestext verstanden.” [W języku prawa rozpowszechniony jest bardzo termin definicja 
legalna. Przez to określenie rozumie się ustalenie [znaczenia] nieokreślonego przedtem przez 
ustawodawcę pojęcia prawnego w danym tekście ustawy i dla tego tekstu – tłum. R. Sz.]. Ro-
elcke słusznie zauważa, że w definicji legalnej chodzi o wiążące ustalenie [znaczenia] terminu, 
który przedtem w danym tekście ustawy i dla tego tekstu określony nie został. Trudno byłoby 
przecież zgodzić się z założeniem, że definicja legalna służy wiążącemu określeniu znaczenia 
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za reprezentacje definicji certystycznych i definicji, które nie są rozumiane na sposób 
fallibilistyczny. Autorzy wskazują na następujące możliwości definiowania pojęć:

1) bezpośrednio z paragrafu,
2) z wyliczenia warunków do spełnienia, aby zaistniał stan prawny. (Definiowanie 

stanu prawnego wynika z powtarzania się konstrukcji z junktorem warunkującym wenn
3) poprzez definicję w komentarzach do ustaw, które charakteryzują się bardziej 

prostą, zrozumiałą formą językową, zbliżoną do języka ogólnego (por. Weigt 2001: 
132-133). Jest to oczywiście prawda. Albo część prawdy o definiowaniu, czy konstru-
owaniu pojęć w obszarze prawa. Stefan Grzybowski w Systemie Prawa Cywilnego 
(1985) pisze:

Konstrukcja osoby prawnej zjawiła się o wiele później niż wypróbowana już 
i rozwinięta koncepcja osoby fizycznej. Nie można się zatem dziwić podejmowaniu 
licznych prób opierania modelu osoby prawnej na starym modelu osoby fizycznej. 
Próby te, jak również przeciwstawienie się im, doprowadziły do powstania wielu 
w wysokim stopniu zróżnicowanych teoretycznych konstrukcji osoby prawnej. Skoro 
jednak przymiot osobowości jest normatywną cechą określonych przez obowiązujące 
przepisy prawa kategorii jednostek organizacyjnych, opowiadanie się za którąkol-
wiek z tych konstrukcji nie ma moim zdaniem, z jurydycznego punktu widzenia, 
żadnego znaczenia praktycznego. [wyr.: R. Sz.]. Wszelkie bowiem zagadnienia, jakie 
mogłyby się zjawiać na gruncie porządku prawnego, są rozstrzygnięte przepisami 
obowiązującego prawa, jakkolwiek w toku wykładni tych przepisów mogą zjawiać 
się poważne trudności. (Grzybowski 1985: 285-286).

Możemy uznać, że w powyższej wypowiedzi dominuje (choć nie jest ono 
jednoznacznie rozstrzygające, ponieważ jej autor ma doskonałą świadomość trud-
ności istniejących pomimo) przekonanie o konieczności certystycznego oglądu 
rzeczywistości prawnej. Gdyby można było skonfrontować zaprezentowane przez 
Grzybowskiego stanowisko z wypowiedzianą ponad sto lat wcześniej opinią Ernsta 
Zitelmanna (1873), to byłby to powód nie tylko dla rozstrzygnięć natury prawnej, 
ale również powód do dyskusji o zagadnieniach ontologicznych, epistemologicznych 
i językowych.

terminu w ogóle, które przedtem jeszcze ustalone nie było. Ale jeżeli zgadzam się z założe-
niem, że termin prawny występujący w ustawodawstwie (a to znaczy, że uprzednio termin 
ten miał już swoje miejsce w systemie prawnym, którego wyrazem jest m.in. ustawa) dopiero 
w tekście ustawy jest przez ustawodawcę określany w sposób wiążący, to otwartym i zasad-
nym pozostaje pytanie, jakie znaczenie ma lub miał ten termin poza daną ustawą, to znaczy ja-
kie ma (lub miał) on znaczenie w obrębie danego systemu prawnego. Nie można byłoby moim 
zdaniem zgodzić się z tezą, że termin określany przez definicję legalną jest definiowany po raz 
pierwszy w ogóle. Moim zdaniem takie twierdzenie byłoby błędne. Z powyższego rozważania 
wynika potrzeba doprecyzowania relacji pomiędzy określeniem zakresu znaczeniowego dane-
go terminu w tekście danej ustawy i dla tekstu tej ustawy. Takie doprecyzowanie może mieć 
istotne implikacje dla rozważanej przez Roelckego relacji dwóch pierwszych, moim zdaniem 
fundamentalnych, punktów opracowanego przezeń katalogu pytań, które należy uwzględnić 
przy analizie semantycznej tekstów specjalistycznych różnego rodzaju (por. Roelcke 2012: 
307; 2013: 144). W związku z poruszanym tu zagadnieniem por. także stanowisko wyrażone 
przez Stefana Grzybowskiego (1985: 285-286).
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Zitelmann stał na stanowisku, że konstrukcja, z pomocą której prawnicy powołują 
do życia zjawisko prawne, jest czymś filozoficznym, że jest potwierdzeniem, że 
Rechtssatz (zdanie prawne, teza prawna, wypowiedź prawna) lub zespół/kompleks 
zdań prawnych (Rechtsinstitut/instytut prawny; w słownikach podają ekwiwalent: 
instytucja prawna, ale nie jestem przekonany) pozostaje w logicznym związku z ideą 
prawa i z wypływającymi (wynikającymi) z niej zasadami, a zatem z logiką prawną.

Zitelmann używa pięknej melodycznej metafory pisząc, że idea prawa pozostaje 
w harmonii z wypływającymi z niej zasadami (Einklang to inaczej unisono, czyli 
współbrzmienie co najmniej dwóch równych co do wysokości dźwięków). Dodaje 
ponadto, że z samej istoty konstrukcji wynika twierdzenie, że konstrukcja nie jest 
sprawą ustawodawcy. Jest tak dlatego, że ustawodawca określa, że coś powinno 
być, a nie, że coś jest (por. Zitelmann 1873: VI ust./3/6 zd.). Zadaniem naukowca 
prawnika jest poszukiwanie (bądźmy skromni) odpowiedzi na pytanie: Co?
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Abstract
Real versus nominal definitions in the language of 19th century German 

legal dissertations

Definition is included in the basic (scientific) activities (methods). The results 
of the definition are communicated in the language. In my paper I take up the 
topic of functions performed by definitions in the development of knowledge 
about law. The basis for my deliberations are selected fragments of German sci-
entific treatises from the 19th century. I am particularly interested in the above 
topic in the context of the principle of dividing definitions into real and nominal 
definitions adopted since the times of Aristotle. In my paper I try to establish 
the status of definitions used in the texts I analyse. The fundamental research 
problem is whether the definitions formulated by the 19th century German law 
theorists are certificated, real, classical essential definitions – established in the 
final analysis (this would be consistent with the expectations of some research-
ers of the language of law related to its character, i.e. its accuracy, accuracy), 
or whether these definitions are understood in a fallible way, subject to revision 
and change, which are the results of the field of law.
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