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Dziękując kapitule i Prezydentowi Miasta Gdańska za przyznanie mi nagrody imienia 

Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych za stworzenie teorii zintegrowanego 

porządku prawnego pragnę na wstępie nawiązać do życiorysu wybitnego polskiego 

astronoma. Powszechnie wiadomo, że zasadnicze wykształcenie zdobył w Gimnazjum 

Akademickim w Gdańsku, gdzie Piotr Krüger rozbudził w nim zainteresowanie matematyką i 

astronomią. Mniej znany jest fakt odbycia studiów prawniczych w Holandii, gdzie 

immatrykulował się jako Johanes Hevelius Danticus. Studia prawnicze nie stępiły jego 

zainteresowania astronomią, które rozwijał podczas pobytu w Anglii i we Francji. Po 

powrocie do Gdańska wykorzystał swe wykształcenie prawnicze jako ławnik na Starym 

Mieście i radny ze swej dzielnicy w Radzie Miejskiej. Nie to jednak przyniosło mu sławę, lecz 

obserwatorium astronomiczne i liczne obserwacje planet, komet i gwiazd, powierzchni 

Księżyca, księżyców Jowisza i Saturna, zmian blasku gwiazd zmiennych itp. Dzięki 

nadzwyczaj starannie i pomysłowo wykonanym instrumentom pomiarowym zdołał 

udoskonalić powtarzalną dokładność pomiarów pozycji gwiazd do jednej minuty w mierze 

łukowej „gołym okiem”. Jego spojrzenie gołym okiem na Wszechświat ma uniwersalny 

wymiar, może stanowić metaforę dla wielu holistycznych teorii naukowych, nie wykluczając 

teorii zintegrowanego porządku prawnego. 

Analiza prawa w integracji z cywilizacją i kulturą wymaga dobrej znajomości dialektyki, 

która umożliwia poznanie ducha dziejów i współczesnej rzeczywistości. Spojrzenie na prawo 

Wszechświata (Ziemi i Kosmosu) jest typowe dla miłośników współczesnej sztuki, ma coś z 

awangardy, czyli piękna prowokacji. Ci, którzy wciąż podziwiają solidne piękno wiktoriańskie, 

obserwują tylko prawo krajowe i związaną z nim wykładnię przyjazną prawu 

międzynarodowemu (w tym prawu kosmicznemu) i prawu Unii Europejskiej. Trudno im 

uznać teorię zintegrowanego porządku prawnego, bowiem według tej teorii to co jest poza 

prawem krajowym ma charakter zewnętrzny. Dla nich relacje między prawem krajowym, 

międzynarodowym i unijnym nie funkcjonują jako „zębate tarcze” staroświeckiego zegara. 

Stopień integracji poprzez prawo jest zależny od podziału przestrzeni na terytoria 

państwowe (w granicach których państwa są suwerenne), wyłączne strefy ekonomiczne (w 
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granicach których państwa nadbrzeżne posiadają prawa suwerenne) i obszary znajdujące się 

poza granicami jurysdykcji państwowej (będące w istocie „wspólnym dziedzictwem 

ludzkości”). W każdej z tych przestrzeni paradoks ochrony dobra indywidualnego (jednostki, 

państwa) i dobra wspólnego (społeczeństwa, wspólnoty międzynarodowej) ma inne oblicze. 

W 399 rocznicę urodzin Jana Heweliusza godny wzmianki jest Traktat o Księżycu z 

1979 roku, którego postanowienia odnoszą się również do innych ciał niebieskich wewnątrz 

systemu słonecznego, z wyłączeniem Ziemi. Według tego Traktatu: 

 każda wzmianka o Księżycu jest uważana za odnoszącą się do orbit wokół 

Księżyca oraz innych trajektów kierunku albo wokół Księżyca; 

 Księżyc może być wykorzystywany przez wszystkie państwa wyłącznie w celach 

pokojowych; 

 badanie i wykorzystywanie Księżyca będzie domeną całej ludzkości; 

 główne cele reżimu prawnego zakładają sprawiedliwe rozdzielenie między 

wszystkie państwa strony układu korzyści, jakie przynosić będą w niedalekiej 

przyszłości naturalne zasoby Księżyca, ze szczególnym uwzględnieniem interesów 

i potrzeb państw rozwijających się oraz państw, które bezpośrednio lub pośrednio 

przyczyniły się do eksploracji Księżyca.    

Wielu młodych naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego dostrzega sens odwoływania się do teorii zintegrowanego porządku prawnego. 

Dzięki współpracy z nimi udało się opublikować aż osiem tomów w serii „Acquis 

communautaire” oraz tryptyk: „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa 

przedsiębiorców”. Dla mnie Nagroda Heweliusza to wyróżnienie za współpracę z uczniami, 

za dialog, który inspirował do działania i uczył. 

W zakończeniu wystąpienia pragnę przytoczyć słowa Marka Aureliusza, który pod 

koniec swego życia powiedział: wiele miałem, a zostało mi tylko to, co dałem. Jego słowa 

ukształtowały moją osobowość i wywołały duży wpływ na styl życia na uczelni i w domu. 

Dzięki temu zawsze towarzyszył mi życzliwy uśmiech otoczenia.    

      

                     


