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Już po raz trzeci mam zaszczyt i przyjemność wręczać nagrodę im. Pawła Włodkowica 

przyznawaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich za odwagę w bronieniu podstawowych 

wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Jednak po raz pierwszy nagrodę tę 

przyznaję obywatelowi innego państwa – Sędziemu Antoninowi Scalii. 

Dlatego też, zanim przedstawię zasługi Sędziego Scalii, czuję się w obowiązku 

przypomnieć osobę patrona nagrody. Paweł Włodkowic, za granicą lepiej znany pod łacińskim 

nazwiskiem Paulus Vladimiri, był wybitnym piętnastowiecznym polskim uczonym, prawnikiem i 

rektorem Akademii Krakowskiej, zasłużonym dla obrony Polski oraz pogańskich plemion przed 

prowadzoną przez Zakon Krzyżacki polityką podboju. W 1414 roku reprezentował Polskę na 

Soborze w Konstancji, gdzie przedstawił traktat o władzy papieża i cesarza, w którym dowodził 

możliwości pokojowego współistnienia narodów pogańskich i chrześcijańskich. Wbrew 

poglądom wielu, Włodkowic stanowczo wspierał ideę koncyliaryzmu i był pionierem w 

promowaniu pokojowej koegzystencji wielu narodów – tym samym był prekursorem 

współczesnych teorii praw człowieka. W trakcie całej swojej politycznej, dyplomatycznej i 

akademickiej kariery, wyrażał pogląd, iż świat kierowany zasadami pokoju i wzajemnego 

szacunku pomiędzy narodami jest możliwy do osiągnięcia, oraz że narody pogańskie mają prawo 

do pokoju i posiadania własnych ziem. Idee te, choć w dzisiejszych czasach nie wzbudzają już 

kontrowersji, w XV wieku szły w poprzek zdaniu i przekonaniom większości ludzi. 

Opinie Sędziego Scalii oraz jego twórczość są nie tylko wybitne z akademickiego punktu 

widzenia, lecz oddziałują również na tak odmienne dziedziny prawa jak podział władz, 

federalizm, prawa materialne oraz prawa proceduralne. W dużym stopniu Sędzia Scalia 

przyczynił się także do obrony praw wyrażonych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych lub 

uznanych na mocy długotrwałych społecznych czy prawnych tradycji. Odrzuca on bowiem 



pogląd, iż sądy powinny umożliwiać dochodzenie jakiegokolwiek roszczenia, z którym 

występuje podmiot. Sędzia Scalia zyskał sławę, gdy poparł prawo do prywatności oraz swobodę 

wypowiedzi. Szanując prawa proceduralne, gorliwie bronił on tak ich, jak i gwarancji 

wyrażonych w amerykańskiej Konstytucji oraz w jej Poprawkach. 

Wyciąganie prostych wniosków z czyjejś biografii i jest zawsze wyzwaniem, niemniej 

można zauważyć pewne znaczące podobieństwa pomiędzy postawą Pawła Włodkowica a 

postawą Sędziego Scalii. Wymienić tutaj trzeba wybitne osiągnięcia akademickie idące w parze z 

praktyką, a nade wszystko konsekwencję w filozoficznym podejściu do prawa oraz praw 

jednostek. 

Sędzia Scalia, który przed swoją nominacją do Sądu Najwyższego USA w 1986 roku, był 

profesorem prawa i specjalistą w dziedzinie prawa administracyjnego, zasłynął ukuciem ważnego 

w teorii wykładni prawa pojęcia „pierwotnego znaczenia”, które przyznaje prymat tekstowi 

konstytucji lub statutowi, stanowiącemu przedmiot interpretacji. Uznał on, że obowiązkiem 

sędziego jest czynienie użytku z tekstu, gdy tekst jest jasny lub gdy konkretna tradycja prawna 

wypływająca z tego tekstu taka nie jest. Podejście takie ogranicza sędziowską dowolność i chroni 

prawo ludzi do tego, by sami sprawowali nad sobą rządy. Owa Federalistyczna postawa jest 

wyjątkowo cenna w czasach, gdy sądy zajmują się niemal wszystkimi dziedzinami ludzkiego 

życia oraz kiedy, jak zauważył Sir Ralph Dahrendorf, sędziowie przyjmują role polityków, a 

następnie, drogą prób i błędów, zajmują się rozwiązywaniem problemów politycznych. 

W całej swojej twórczości Sędzia Scalia odznaczał się niezwykłą konsekwencją w 

przyjętej sędziowskiej filozofii i, co niekiedy oznaczało bycie jedynym członkiem Sądu, który 

wiernie interpretuje tekst oraz tradycję Konstytucji, nierzadko wbrew zdaniu tych, którzy 

odrzucają ograniczenia narzucone im przez jakiekolwiek spójne podejście interpretacyjne. 

Postawa Sędziego Scalii wobec interpretacji prawa nie jest jedyną istotną zmianą 

wprowadzoną przez niego do Sądu. Piastując funkcję, którą często kojarzy się ze znaczną 

rozwagą tak w pisaniu, jak i postępowaniu publicznym, Sędzia Scalia często ujawniał swoją 

osobowość i poczucie humoru oraz wzbudzał zainteresowanie zwykłych obywateli.  

W związku z powyższym, Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej 

Polskiej im. Pawła Włodkowica za odwagę w bronieniu podstawowych wartości i prawd, często 

wbrew zdaniu i poglądom większości, a szczególnie w uznaniu dla odwagi w obronie władzy 



sędziowskiej przed polityką oraz za bycie wzorem stania na straży Konstytucji i praw 

obywatelskich, pragnę wręczyć Sędziemu Antonimowi Gregory’emu Scalii. 

Niestety Sędzia Scalia nie mógł być dzisiaj z nami obecny, jego obowiązki sędziowskie 

zatrzymały go w Waszyngtonie. Na szczęście jednak mam zaszczyt wręczenia tegorocznej 

nagrody Jego Ekscelencji Panu Victorowi Ashe’owi, Ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w 

Warszawie, który łaskawie zgodził się przyjąć ją w imieniu Sędziego Scalii. Obecność Pana 

Ambasadora tu, wśród nas, nie tylko potwierdza znaczenie Sędziego Scalii, lecz stanowi także 

symbol długiej tradycji ustroju amerykańskiego wyrosłej z szacunku dla demokracji i 

obywatelskich praw. 

 
 


