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  TEMAT  1: Dyskusja na temat wartości 
 
  Pomoc naukowo-dydaktyczna 
 

 

 
 
 
 
Cyceron (106-43 przed n. e.) 
 
Według Cycerona człowiek jest z natury istotą, dla której potrzeba przynależności do grupy jest główną 
pobudką do budowania państw. (T 1/5) 
Zatem państwo dla Cycerona to grupa ludzi, którzy uznają wspólne prawa i czerpią z tego wspólne korzyści. 
Cyceron nie poświęca jednak dużej uwagi normom prawnym, które powstają w szczególności poprzez 
odpowiednie ustawodawstwo (tzw. pozytywne przepisy), lecz państwo jest dla niego, podobnie jak dla 
Arystotelesa podstawową i najważniejszą wspólnotą prawną, którą możemy rozpoznać poprzez ludzki 
rozsądek. (T 1/6) 
 
Prawo naturalne 
 
Cyceron sięga tutaj do myśli Stoików – grupy helleńskich filozofów – którzy twierdzili, że wszystko co jest 
tzw. pozytywnym prawem, ustanowionym przez państwa i rządy, zyskuje swoją ważność z prawa 
zwyczajowego (niepisanego), które jest niczym innym jak rozsądkiem. Ostatecznie prawo naturalne jest w 
przekonaniu Stoików prawem boskim, które posiada prawo osądzania, co jest sprawiedliwe a co nie.  
 
Arystoteles w swoich późnych dziełach rezygnuje z boskiego zapewnienia istoty znaczenia prawa 
naturalnego i od niego wywodzących się przepisów. Ale dla ojców kościoła dojrzewającego chrześcijaństwa 
rozważania Cycerona zyskały duże znaczenie nawet w kolejnych następujących po  Średniowieczu epokach. 
(T 1/7) 
 
Jeśli choć raz podejmiemy się interpretacji częściowo podobnych terminów takich jak rozsądek, natura, 
przepis i prawo, to we współczesnym języku doszukamy się mniej więcej następującego sensu. 
 
Prawo naturalne opiera się na pojęciu „wszechrozsądku” – dla Chrześcijan w późniejszym okresie pojęcie to 
przyjmuje znaczenie Boskiego Stworzenia. Z tego względu, iż wszyscy mamy udział w boskim Stworzeniu, 
okazuje się, że ludzie są sobie równi, mają te same prawa oraz że dlatego właśnie powinni pielęgnować w 
sobie miłość do ludzi, dobroczynność i łagodność. (T 1/8) 
 
Cyceron niepokoi się jakością konkretnych (pozytywnych) przepisów. Ponieważ nie zaistnieje 
sprawiedliwość, jeżeli przepisy te nie będą się powoływać na cnoty i związek z Bogiem i będą służyć 
czerpaniu wyłącznie korzyści. (T 1/9) 
 
Również dla Cycerona państwo posiada swe cele, a mianowicie: 
 
- troszczyć się o prawo i sprawiedliwość między obywatelami 
- chronić kraj przed wrogiem 
- mnożyć wspólne pożytki 
 
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że chodzi o następujące wartości: 
 
- praworządność państwa 
- zewnętrzne bezpieczeństwo 
- dobrobyt 
 
Możliwe, że w tej teorii zostało to dobrze przemyślane, tak więc w naszym codziennym życiu – podobnie jak 
za czasów Arystotelesa - nasuwa się pytanie: kto nadaje zasadom treść, kto definiuje co jest słuszne, a co 
nie? 
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Cnoty przodków 
 
Poza funkcją regulowania prawa naturalnego Republika Rzymska była w czasach „mos maiorum” (w 
tradycyjnych obyczajach przodków) rodzajem historycznego kompasu. Objawiało się to od czasu do czasu 
podczas zgromadzenia starszyzny w senacie. 
 
Cyceron był obeznany we wszystkich teoretycznych rozważaniach dotyczących zalet i wad różnych form 
panowania jak również konstytucji, które pochodzą od Arystotelesa i innych  greckich filozofów. Dzięki 
temu mógł sobie wyobrazić w formie różnorodności gwarancję „przeżycia” państwa. (Nauka o 
społeczności). (T 1/10) 
 
Ponieważ Cyceron żył w końcowej fazie Republiki Rzymskiej możemy przypuszczać, że dopatrywał się on 
w konsulacie - królewskich, w senacie – arystokratycznych, a w zgromadzeniu ludowym demokratycznych 
elementów państwa. Niektóre z tych rozważań pojawiły sie później w XVIII w. w naukach Monteskiusza o 
podziale władzy, natomiast Rousseau wychwalał sposób, w jaki Rzymianie podejmowali uchwały na 
zgromadzeniu ludowym. 
 
 
Udział polityczny 
 
Chociaż w Rzymie reprezentanci średnich i niższych warstw społecznych uczestniczyli w głosowaniach a 
wysoce postawieni urzędnicy poprzez wybory uprawnieni byli do panowania (rządzenia), Cyceron nie 
podaje żadnego sposobu postępowania ani też żadnej instytucji, dzięki której liczne osoby posiadające 
obywatelstwo włoskie, zamieszkałe również poza granicami tego państwa, mogłyby uczestniczyć w 
decyzjach politycznych.  
 
Ten nierozwiązany problem uczestnictwa prowadził po śmierci Cycerona (43 przed n. e.) do autokracji 
(jedynowładztwa) rzymskich cesarzy, którzy wraz ze swymi urzędnikami i żołnierzami podbili ogromne 
tereny wokół Morza Śródziemnego. Tym samym sprawdziły się wcześniejsze przewidywania Cycerona.     
(T 1/11) 
 
Jeśli brać pod uwagę wymiar geograficzny oraz różnorodność narodów dzisiejsza Unia Europejska jest na 
wskroś podobna do Królestwa Rzymskiego, i także dziś walczymy o równouprawnienie dla wszystkich 
europejskich mieszkańców. 
 
 
 
 
 
Podsumowanie 
 
- Podobnie jak w przypadku Arystotelesa, również dla Cycerona dobro ogółu jest ważniejsze aniżeli 
 własne korzyści 
 
- Istnieje powszechne prawo naturalne, które opiera się na prawie bożym. W nim bierze swój  początek 
 stopniowe znoszenie nierówności między ludźmi, coś co Arystoteles traktował jako rzecz naturalną, np. 
 w stosunku do niewolników i kobiet 
 
- Cyceron nie mógł zatrzymać upadku rzymskich wartości 
 
- Problem uczestnictwa w podejmowaniu decyzji politycznych w dużych państwach pozostał 
 nierozwiązany 
 
 


