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Burke v. Hume – proBlem prawa natury  
u początków brytyjskiego konserwatyzmu
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Jedną z najistotniejszych cech tradycji konserwatywnej jest bez wątpienia 
szczególny stosunek do utrwalonych i powszechnie akceptowanych praktyk 
społecznych. Sceptyczny stosunek wobec radykalnych zmian implikuje bo-
wiem afirmację tego, co ustalone i utrwalone oraz potwierdzone długotrwałym 
owocnym funkcjonowaniem. Zwyczaj, przyzwyczajenie, społeczny nawyk, 
w końcu zadawnienie dają konserwatyście użyteczną wskazówkę pozwalającą 
ocenić konkretne społeczne fenomeny i odnieść je do kategorii Ładu, zaak-
ceptować je bądź potępić. Ta afirmacja rzeczywistości społecznej i szacunek 
dla tego, co dostępne i realne, nie zawsze jest jednak postawą bezwarunkową. 
Konserwatyzm kontynentalny, poprzez wydarzenia rewolucji francuskiej 
i jej następstwa, w sytuacji zniszczenia właściwego porządku społecznego, 
zmuszony był zerwać łączność pomiędzy filozofią polityczną i empirycznym 
doświadczeniem. Stąd tak charakterystyczne dla kontynentu konserwatywne 
projekty rzeczywistości prawdziwej, które znalazły swe radykalne dopełnie-
nie w ideach rewolucji konserwatywnej. W tym tkwi zatem najważniejsza 
różnica pomiędzy stojącymi pośród ruin konserwatystami kontynentalnymi 
a ich brytyjskimi kompanionami, którym historia oszczędziła rewolucyjnej 
traumy. Dzięki temu mogli odnosić swe projekty do realnych zjawisk spo-
łecznych, konserwować empirycznie doświadczaną rzeczywistość w o wiele 
większym zakresie niż konserwatyści francuscy, niemieccy czy hiszpańscy, 
którym przyszło bronić ostatnich wysp Porządku przed oceanem zalewającego 
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świat Chaosu. Ta radykalna różnica doświadczeń sprawiła, że konserwatyzm 
brytyjski kładzie nacisk przede wszystkim na kwestie proceduralne, powolne 
zmiany, nieburzące delikatnej tkanki społecznej, a argumenty odwołujące się 
do wyższego porządku normatywnego, najważniejsze dla konserwatyzmu 
kontynentalnego, mają – wydaje się – charakter jedynie drugorzędny. Dia-
gnoza taka jest jednak prawdziwa tylko częściowo i wiąże się, podkreślmy 
raz jeszcze, z unikalnym brytyjskim doświadczeniem. Obok tradycji ewolu-
cyjnej istnieje bowiem także nurt, w którym argumentacja odwołująca się do 
klasycznej koncepcji praw natury zajmuje centralne, choć na pierwszy rzut 
oka mało eksponowane miejsce. Oczywiście i w niej ewolucyjny charakter 
zmian zajmuje istotną pozycję, lecz podporządkowany jest on normom wyż-
szym będącym ostatecznym kamieniem probierczym wszelkich społecznych 
i politycznych innowacji. Ta dwoistość oblicza brytyjskiego konserwatyzmu 
daje się zaobserwować już u zarania jego istnienia i określona została przez 
jego dwóch ojców założycieli, którzy swego czasu stali po dwóch stronach 
politycznej barykady, a dzisiaj z pewnością poróżniłyby ich kwestie o wiele 
ważniejsze, niż tylko zaszłości związane z genezą stronnictw Wigów i Torysów.

Stąd celem artykułu jest wskazanie zasadniczych odmienności w spojrze-
niu na problematykę prawa natury w filozofiach politycznych Davida Hume’a 
i Edmunda Burke’a oraz istotnych różnic, jakie niosą one z sobą w odniesieniu 
do zdefiniowania postawy konserwatywnej. Stąd na początku wskażę istotę 
antyprawnonaturalnego stanowiska Hume’a oraz opartą na nawyku i zwyczaju 
jego koncepcję sprawiedliwości. Następnie spróbuję wykazać fundamentalną 
odmienność propozycji Burke’a, która osadzona jest, w moim przekonaniu, 
w klasycznej tradycji prawa natury. Pozwoli mi to na wskazanie odmiennych 
społecznych konsekwencji obu stanowisk, a co za tym idzie – dwóch typów 
brytyjskiego konserwatyzmu.

Stanowisko Hume’a sformułowane zostało w opozycji zarówno do kla-
sycznych, jak i nowożytnych koncepcji prawa natury. Odrzuca on bowiem już 
na samym początku istnienie wyższego porządku normatywnego, z którego 
wywieść można zasady ziemskiej sprawiedliwości. Miast tego, odpowiedzi 
o zasady rządzące społeczeństwem szuka w analizie ludzkiej natury, bowiem 
– jak przekonuje w Traktacie – „jest rzeczą oczywistą, że wszystkie nauki po-
zostają w pewnym stosunku, bardziej lub mniej wyraźnym, do natury ludzkiej; 
i że choćby która z nich nie wiedzieć jak wydawała się oddalona od tej natury, 
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to przecież wszystkie one powracają do niej na tej czy innej drodze”1. Stąd 
tylko poprzez jej poznanie dojść można do prawdziwych i satysfakcjonujących 
konkluzji także w dziedzinie nauk społecznych. Metoda empiryczna2, jaką 
przy jej badaniu przyjmuje Hume, wpisuje się przy tym świetnie w oświe-
ceniowy paradygmat, który wcześniej sprawdził się w dziedzinie nauk przy-
rodniczych3. Polega on na obserwacji ludzkich działań w procesie społecznej 
interakcji i towarzyszących im procesów psychicznych, by wywieść z nich 
wnioski o charakterze ogólnym, których następnie można by użyć do opisu 
konkretnych społecznych fenomenów. Spośród obszernej i wnikliwej analizy 
tego zagadnienia, które Hume snuje na kartach swoich dzieł, interesować nas 
będzie szczególnie jeden problem, który Szkot stawia w formie pytania: „dla-
czego wnioskujemy, że takie a takie poszczególne przyczyny muszą koniecz-
nie mieć takie a takie skutki”4. Dokonując krytyki związku przyczynowego, 
Hume dochodzi równocześnie do wniosku, że to mechanizm pamięci wskazuje 
nam, iż pewnym faktom, zjawiskom czy rzeczom zawsze towarzyszyły inne, 
pozostające z nimi w stosunku styczności lub/i następstwa. Sprawia on, że 
w przypadkach, gdy jednemu zjawisku zawsze towarzyszyło inne „bez żadnej 
dalszej ceremonii nazywamy jedno przyczyną, drugie skutkiem, i z istnienia 
jednego wnioskujemy o istnieniu drugiego”5. Pamięć u Hume’a nie jest jedynie 
zbiorem wspomnień, lecz najważniejszym psychologicznym mechanizmem, 
dzięki któremu dokonuje się kojarzenie idei oraz impresji w sposób automa-
tyczny i często bezrefleksyjny. Wielokrotne, powtarzalne doświadczenie tworzy 
w umyśle pewien nierozerwalny związek pomiędzy zjawiskami, skutkujący 
powstaniem nawyku (custom, habit)6. „Umysł – czytamy – po powtórzeniu 
przypadków podobnych staje się wskutek przyzwyczajenia skłonny na widok 
jednego zjawiska oczekiwać tego, które tamtemu stale towarzyszy, i wierzyć, 
iż zaistnieje ono rzeczywiście”7. Nawyk ma zatem charakter irracjonalny, 

1 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t. I, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963, 
s. 5.

2 Ibidem, t. I, s. 7.
3 T. Tulejski, Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa, 

Fijorr Publ. Warszawa 2009, s. 75–79.
4 D. Hume, Traktat..., t. I, s. 107.
5 Ibidem, s. 118–119.
6 B. Baczko, Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu, Arch. Hist. Fil. i Myśli Społ. 1971/ 

17, s. 214.
7 D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, 

PWN, Warszawa 1977, s. 92; B. Stroud, Hume, Routledge, London 1981, s. 38–40.
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jest skłonnością kojarzenia jednego zjawiska z drugim pewną funkcjonującą 
w umyśle koniecznością8. Wielka liczba podobnych przypadków rodzi w umy-
śle nową impresję, która wychodzi poza obserwowane jednostkowe przypadki, 
tworząc nawykowe powiązanie w wyobraźni lub myśli dwóch zjawisk. Właśnie 
na nim Na nim opierają się rozumowania o faktach i wnioskowania odnoszące 
się do rzeczy nieobjętych bezpośrednim doświadczeniem. Skłania to Szkota 
do sformułowania radykalnego wniosku, że to nawyk jest najważniejszym 
mechanizmem wyjaśniającym ludzkie działania i najistotniejszym przewod-
nikiem w życiu człowieka, za pomocą którego da się wyjaśnić większość 
jego zachowań9. To „założenie, że przyszłość podobna jest do przeszłości, nie 
jest oparte na żadnych argumentach, lecz wywodzi się całkowicie z nawyku, 
który sprawia, że oczekujemy na przyszłość takiego samego biegu rzeczy, do 
jakiegośmy byli nawykli”10. 

Mechanizm ten ma dla Hume’a fundamentalne znaczenie dla życia spo-
łecznego, ponieważ jego funkcjonowanie w wielkiej skali sprawia, że ład 
społeczny powstaje spontanicznie i nie podlega kompleksowej rozumowej 
analizie11. Nawykowo jest on postrzegany jako uporządkowany, jego stałość 
i istnienie jest z kolei wystarczającym warunkiem jego akceptacji i uzasadnie-
niem obrony. Ludzie w naturalny sposób akceptują bowiem to, co mieści się 
w ramach ich nawykowego doświadczenia, a spoistość społeczeństwa i ładu 
uzależnione są od tego, czy działania polityczne naruszają, czy nie ludzkie 
przyzwyczajenia12. Dlatego ci, którzy wychowani zostali w społeczeństwie, 
dostrzegają korzyści, jakie wypływają ze stałości i bezpieczeństwa, jakie nie-
sie z sobą życie społeczne, przewidują straty wynikające z zachwiania jego 
stabilności. Doświadczenie wskazuje na konieczność zachowania tego stanu 
jako stanu zbawiennego dla egzystencji i powodzenia każdej jednostki. Takie 
samo, wynikające wprost z doświadczenia, jest źródło zasad porządkujących 
życie społeczne. Treść zasad sprawiedliwości nie ma dla Szkota charakteru 
transcendentnego wobec jednostki i społeczeństwa, lecz jest pochodną ludzkiej 
natury i doświadczenia społecznego wzmacnianego mechanizmem nawyku. 

8 G. Dicker, Hume’s Epistemology and Metaphysics, Routledge, London 1998, s. 75–76.
9 B. Winters, Hume’s Argument for the Superiority of Natural Instinct, Dialogue 1981/20, 

s. 635–643.
10 D. Hume, Traktat..., t. I, s. 178.
11 T. Tulejski, Konserwatyzm bez Boga..., s. 97–106.
12 F.G. Whelan, Order and Artifice in Hume’s Political Philosophy, Princeton University Press, 

Princeton 1895, s. 293–294.
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Człowiek dla Hume’a powodowany jest przede wszystkich chęcią zaspokojenia 
swych egoistycznych pragnień i ochrony należących do niego dóbr (nie tylko 
materialnych). Jednak dobra materialne są przedmiotem ciągłej konkurencji 
między jednostkami, a ich ograniczony charakter i niemożliwość zaspokojenia 
potrzeb wszystkich sprawia, że władztwo nad rzeczami jest niepewne i cią-
gle zagrożone. Fakt ten w stanie społecznym staje się szczególnie widoczny 
i uciążliwy, ponieważ to społeczeństwo umożliwia skuteczniejsze gromadzenie 
i pomnażanie dóbr. „Pomnażanie tych dóbr więc – pisze Hume – to główna 
korzyść, jaką daje społeczność; natomiast niestałość ich posiadania oraz ich 
rzadkość jest głównym szkopułem życia zbiorowego”13. Należy zatem określić 
reguły władania, dysponowania i rozporządzania dobrami o charakterze de-
ficytowym. „Tego nie można osiągnąć inaczej, niż – wskazuje Hume – drogą 
umowy między wszystkimi członkami społeczeństwa”14. Jedynym zatem 
środkiem, jaki jest w stanie zagwarantować pewność i stałość posiadania, są 
umowy zawierane pomiędzy członkami społeczeństwa. 

Dochodzimy w tym miejscu do najistotniejszego elementu koncepcji spra-
wiedliwości Hume’a. Twierdzi on bowiem z całą stanowczością, że umowy, 
które ma na myśli, nie mają „charakteru przyrzeczenia”15, lecz są jedynie 
wyrazem ogólnego poczucia wspólnego interesu członków społeczeństwa 
w tym, by je zachować i chronić. Dla zilustrowania tego przytacza wymowny 
przykład dwóch wioślarzy. „Dwaj ludzie, którzy poruszają wiosłami na jednym 
czółnie, czynią to mocą ugody czy umowy, choć nie dali sobie żadnych przy-
rzeczeń”16. Ich wspólne działanie i swoista ugoda podyktowane są łączącym 
je wspólnym interesem i celem. W swej świadomości nie wykraczają oni poza 
ten wąski horyzont. W taki sam sposób postępują ludzie w społeczeństwie, 
mimowolnie, poza świadomością i racjonalnym namysłem kreując konwencje 
społeczne – reguły zachowania wewnątrz ludzkiej zbiorowości. „Jeżeli jednak 
przez umowę – pisze Szkot – rozumieć poczucie wspólnoty interesów, poczu-
cie, które każdy człowiek nosi we własnym sercu, które obserwuje u bliźnich 
idzięki któremu skłonny jest wespół z innymi włączyć się w ogólny układ czy 
też system działań, służących pożytkowi ogółu – to stwierdzić trzeba, że w tym 

13 D. Hume, Traktat..., t. II, s. 283.
14 Ibidem, s. 285.
15 Ibidem, s. 286.
16 Ibidem, s. 286.
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sensie sprawiedliwość istotnie wywodzi się z umów”17. „W ten sposób – tłu-
maczy dalej – za wspólną umową i we wspólnym interesie, bez przyrzeczeń 
i zobowiązań, dwóch wioślarzy zasiada w łodzi przy wiosłach; w ten sposób 
złoto i srebro uczyniono środkiem wymiany; i w ten sposób, przez umowę 
i ugodę między ludźmi, formowała się mowa, ustalały słowa i języki”18. Dla-
tego sprawiedliwość dla Hume’a jest jedynie konsekwencją ludzkiej natury, 
środkiem, dzięki któremu możliwe jest wspólne bytowanie19.

Z ludzkiego doświadczenia zbiorowego wywodzą się bezpośrednio reguły 
regulujące ludzkie działania w ramach zbiorowości. Są on przystosowaniem 
naturalnych ludzkich skłonności do życia wspólnie z innymi i środkiem do 
realizacji jednostkowych dążeń w uzgodnieniu z dążeniami innych. Spra-
wiedliwość powiązana zostaje więc bezpośrednio z określonymi praktykami 
społecznymi i ich powszechną, dorozumianą akceptacją. Wyłania się, czy jest 
odkrywana, dopiero na etapie społecznego zjednoczenia i może być zrozumiana 
tylko wówczas, gdy potraktujemy człowieka jako istotę historyczną. Ma to 
istotne znaczenie w dwóch wymiarach. Po pierwsze – akceptacja funkcjonują-
cych w społeczeństwie konwencji ma charakter nawykowy. Zdaniem Hume’a 
bowiem, reguły sprawiedliwości biorą swój początek w życiu rodzinnym. Jest 
ona dla niego najmniejszą ze wspólnot i zalążkiem wielkiego społeczeństwa. 
Zachodzące w rodzinie relacje wymagają określenia, i choć zasięg wygenero-
wanych w niej reguł nie wykracza poza nią, są jednak zaczątkiem konwencji 
zawartych w społeczeństwie. „Historia, doświadczenie, rozum – pisze Hume 
– dostatecznie pouczają nas o tym naturalnym postępie ludzkich uczuć i o stop-
niowym rozszerzaniu się naszego poszanowania sprawiedliwości w miarę 
tego, jak zaznajamiamy się z ogromną pożytecznością tej cnoty”20. Za sprawą 
mechanizmu nawyku reguły sprawiedliwości zaczynają z czasem egzystować 
w oderwaniu od własnej genezy, stając się autonomicznym elementem kre-
owania rzeczywistości społecznej. Ocena dobra i zła wynika więc nie tylko 
z tak istotnego w filozofii Szkota, oddźwięku uczuciowego, lecz z wychowa-
nia wpojonego przez społeczeństwo, tworząc w ten sposób samonapędzający 
się mechanizm. W ten sposób poczucie uczciwości może zapuścić korzenie 

17 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochfeld, PWN, Warszawa 1975, 
dodatek II, s. 165.

18 Ibidem, dodatek II, s. 166.
19 Introduction, [w:] D. Warner, D.W. Livingston (eds), David Hume: Political Writings, 

Hackett Publishing, Indianapolis 1994, s. xiii.
20 D. Hume, Badania dotyczące zasad..., s. 31.
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w delikatnych umysłach dzieci i zdobyć taką moc i stałość, że uczucia te mogą 
bardzo niewiele różnić się od tych zasad, które są najbardziej istotne dla naszej 
natury i najgłębiej zakorzenione w naszej konstytucji psychicznej21. 

Współdziałanie naturalnych uczuć, nawyku i wychowania doprowadza 
w końcu do wytworzenia sytuacji, w której reguły sprawiedliwości traktowane 
są, jakby zostały zaszczepione w ludzkim umyśle. I tylko w tym znaczeniu 
Hume uznaje istnienie praw natury, które dla niego nie są kategorią daną 
i zewnętrzną wobec ludzkiego doświadczenia. Ich historyczny charakter po-
woduje jednak, że wbrew klasycznej szkole prawa natury Szkot odrzuca nie 
tylko ich pierwotny, lecz także niezmienny i ponadczasowy charakter. Ludzkie 
konwencje, jako konsekwencja społecznej praktyki, mogą bowiem ewolu-
ować. Oczywiście nie mogą wyjść poza granice wyznaczone przez pierwotną 
ludzką naturę, lecz treść reguł sprawiedliwości podlega zmianom w procesie 
historycznym. Skoro nie ma zewnętrznych substancjalnych zasad, to kierunek 
tej ewolucji trudno z góry przewidzieć. Nie ma więc matrycy, na którą można 
by rzutować empiryczną rzeczywistość. Nie ma praw natury leżących poza 
człowiekiem, nie ma prawa boskiego i uniwersalnych zasad, którym podpo-
rządkowana jest ziemska rzeczywistość. Z tego powodu de Maistre napisał 
o Humie, iż to „największy winowajca spośród tych zgubnych pisarzy, którzy 
nie przestają być oskarżeniem dla zeszłego stulecia wobec przyszłości; to 
ten, który wykorzystał najwięcej talentu i zimnej krwi, aby czynić jak naj-
więcej zła”22. Dla Hume’a liczy się bowiem tylko procedura, a nie kierunek 
zmian. Może mieć ona charakter oddolny, ewolucyjny i subtelny, zachodzić 
spontanicznie w ramach społeczeństwa. Prawo stanowione może być jedynie 
odbiciem tej ewolucji, lecz nigdy jej katalizatorem. 

W odrzuceniu radykalnych przemian społecznych, jako sprzecznych z na-
wykiem i wygenerowanymi w społeczeństwie konwencjami, wyczerpuje się 
konserwatywny ładunek filozofii Szkota23. Każda gwałtowna zmiana związa-
na jest z przełamaniem społecznego nawyku i odrzuceniem konwencji; stan 
pomiędzy przełamaniem starego nawyku i wytworzeniem nowego jest więc 
stanem chaosu i zagrożenia dla ładu społecznego. Stąd dawność, owocność 

21 D. Hume, Traktat..., t. II, s. 300.
22 J. de Maistre, Les soirées de Saint-Petersbourg ou entretiens le gouvernment temporel 

de la Providence, Paris 1821, s. 188, cyt. za: A.Wielomski, Od grzechu do apokatastasis. 
Historiozofia Josepha de Maistre’a, Inst. Liber.-Konserw., Lublin 1999, s. 236.

23 C. Kidd, Subverting Scotland’s Past. Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-
-British Identity 1689–1830, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 119.
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funkcjonowania oraz powszechna akceptacja są jedynym czynnikiem legi-
tymizującym wszelkie społeczne instytucje. Choć dalece sceptyczny wobec 
rewolucji i wstrząsów społecznych Hume, przy braku absolutnego punktu 
odniesienia nie mógł przyjąć radykalnego stanowiska podobnego francuskim 
ultrasom. Rewolucje społeczne są dla niego faktem historycznym, zaburzeniem 
normalnego funkcjonowania społeczeństwa, lecz równocześnie same tworzyć 
mogą pewien porządek, który przez upływ czasu ulegnie procesowi legitymi-
zacji. Sam, będąc zdecydowanym krytykiem rewolty purytańskiej i Rewolucji 
Chwalebnej, nie mógł ignorować społecznych i politycznych konsekwencji, 
jakie z sobą niosły. Jak pisze w eseju Of the Original Contract: „Prawie 
wszystkie rządy, które istnieją obecnie albo o których istnieją świadectwa hi-
storyczne, pierwotnie oparte były na uzurpacji czy podboju, bądź na obydwu, 
bez żadnej umowy lub dobrowolnego podporządkowania się ludu”24. Jednak 
władza, która pierwotnie oparta była na przemocy i gwałcie, z czasem staje 
się uprawniona25, bowiem „Czas stopniowo usuwa te trudności i przyzwyczaja 
naród do uznawania za prawowitych i naturalnych władców tę rodzinę, która 
na początku uważana była za uzurpatorów albo obcych zdobywców”26. 

Porewolucyjny status quo dlatego w przeważającej części społeczeństwa 
angielskiego zyskał akceptację, a rządy Hanowerczyków były powszechnie 
uznawanym faktem. Faktem, którego nie negował także Burke, zwłaszcza że 
sam był głównym teoretykiem stronnictwa, które wyniosło ich do władzy. 

Kontrowersje wokół jego filozofii politycznej nie ustają od czasu, gdy za 
sprawą radykalnego sprzeciwu wobec rewolucji francuskiej stał się znany w ca-
łej Europie i z roli wybitnego parlamentarzysty przedzierzgnął się w klasyka 
myśli kontrrewolucyjnej. Część badaczy stoi niezmiennie na stanowisku, że 
jego konserwatywna filozofia polityczna pozbawiona jest w zasadzie wątków 
transcendentnych. Dla Moreleya, Leckyego, Stephena, Vaughana, Halévyego, 
Laskiego, Sabine czy Hayeka prawo naturalne nie zajmuje istotnego miejsca 
w argumentacji Irlandczyka lub w radykalnych ujęciach jest go całkowicie 
pozbawiona. Rzeczywiście, w swej pierwszej pracy – Dociekaniach filozo-

24 D. Hume, Of the Original Contract, [w:] idem, Essays, Literary, Moral and Political, Ward, 
Lock & Co., London b.d.w., s. 280.

25 F. Meinecke, Historism: The Rise of a New Historical Outlook, trans. J.E. Anderson, 
Routledge & Kegan Paul, London 1972, s. 171; A. Baier, Progress and Sentiment: Reflections 
on Hume’s Treatise, Harvard University Press, Cambridge 1991, s. 273.

26  D. Hume, Of the Original Contract, s. 276.
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ficznych o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna – odmawia cnocie 
i sprawiedliwości miana realnych bytów27, prezentując tożsamy ze stanowi-
skiem Hume’a konwencjonalizm. 

Z tych założeń wynika też tak istotna w jego argumentacji kategoria 
zadawnienia (prescription), którą posługuje się dla uzasadnienia obrony 
ładu i będących jego składnikiem instytucji. Starożytna konstytucja, której 
broni przed radykałami, istnieje od niepamiętnych czasów, tworzy właściwy, 
misterny ład potwierdzony swym owocnym funkcjonowaniem w historii. 
„Dostrzeże Pan – pisze w tym duchu w Rozważaniach – że od Magna Chart 
do Deklaracji Praw naszą stałą konstytucyjną strategią było domaganie się 
i potwierdzenie naszych swobód jako prawowitego dziedzictwa, przypadają-
cego po naszych przodkach i przekazywanego naszym potomkom, jako dobra 
należącego w sposób oczywisty do ludzi tego królestwa, bez odwoływania się 
do jakiegokolwiek bardziej ogólnego czy też pierwotnego prawa”28. Zadaw-
niony tytuł, którego niepodobna znaleźć w żadnym konkretnym wydarzeniu, 
stanowi wystarczający tytuł legitymizacyjny, jeśli tylko wykaże swą użytecz-
ność, utrwaloną powszechnym uznaniem i akceptacją. „Nasza konstytucja – 
twierdził – jest zadawnioną (prescriptive) konstytucją; to konstytucja, której 
jedynym autorytetem jest to, że zaistniała poza świadomością [...] Twój król, 
twoi lordowie, twoi sędziowie, twoje sądy, wielkie i małe, wszystko jest za-
dawnione; [...] Zadawnienie jest najbardziej pewnym z wszystkich tytułów, 
nie tylko do własności, ale dla tych, którzy mają zabezpieczyć tę własność, 
dla rządu”29. Wszystkie rządy – i w tym miejscu Burke powtarza argumentację 
Hume’a – wzięły się z przemocy czy uzurpacji, lecz czas wytworzył stopniowo 
nawyk uznania status quo, który swą moc obowiązywania czerpie z faktu, że 
zaspokaja ludzkie skłonności i pragnienia30. „Efekty działania zasiedziałych 
instytucji – pisze – stanowią ich probierz. Gdy ludzie są szczęśliwi, zjedno-
czeni, bogaci i silni, nie pytamy o resztę. Przyjmujemy, że dobre jest to, co 

27 E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, tłum. 
P. Graff, PWN, Warszawa 1968, s. 102. 

28 E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. D. Lachowska, Znak, Kraków 1994, 
s. 51.

29 On a Motion in The House of Commons, the 7th of May 1782, for a Committee to enquire into 
the state of representation of The Commons in Parliament, [w:] The Works of Honourable 
Edmund Burke, vol. II, H.G. Bohn, London 1841, s. 487.

30 R.W. Kilcup, Burke’s Historicism, The Journal of Modern History 1977/49 (3), s. 400.
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ma dobre następstwa”31. Obowiązujący porządek społeczny jest więc funkcją 
doświadczenia, skomplikowanym tworem wielu pokoleń, którego początki 
nikną w pomroce dziejów, tworem wygodnym i użytecznym, i chociażby to 
uzasadnia przyjęte przez Burke’a zachowawcze stanowisko. 

Nie jest to stanowisko absolutnie petryfikujące zastany status quo, ponie-
waż nie jest on skutkiem aplikacji jakiejś idei, tworzy się i ewoluuje wskutek 
rozwiązywania kolejnych konkretnych problemów pojawiających się historii 
wspólnoty32. Za sprawą tego procesu „części naszej Konstytucji stopniowo 
i prawie niedostrzegalnie w długiej linii czasu, przystosowały się jedna do dru-
giej”33. Wynik tej ewolucji jest funkcją szczególnych okoliczności, nastrojów, 
skłonności, przekonań moralnych, społecznych zwyczajów, które ujawniają 
się dopiero z perspektywy historycznej. Takie stanowisko wystawia jednak 
Burke’a na zarzut historycyzmu34, relatywizowania kategorii moralnych, które 
mogą się zmieniać pod warunkiem, że proces zmiany przebiegać będzie spon-
tanicznie i ewolucyjnie. Taki pogląd, uprawniony na pierwszy rzut oka i znaj-
dujący wielu zwolenników, przeanalizowany być musi jednak z perspektywy 
szczególnej sytuacji, w której Irlandczyk formułował swoje polityczne credo. 
Ład, którego bronił Burke, tożsamy był bowiem z empirycznie doświadczaną 
rzeczywistością, ukształtowaną ostatecznie w wyniku Rewolucji Chwalebnej 
i będącą aplikacją uniwersalnych zasad starożytnej konstytucji. Zagrożenie dla 
niej stanowiły wszelkie abstrakcyjne projekty wywiedzione z rozumu speku-
latywnego, których istotą było stworzenie nowego porządku ufundowanego 
na zupełnie odmiennych zasadach pierwszych.

Wobec nich argument z zadawnienia nie posiadał więc wystarczającej siły 
perswazyjnej, skoro porządek był jedynie funkcją nawyku, dawności i przy-
zwyczajenia. Skuteczna kontrargumentacja musiała więc opierać się na odwo-
łaniu do kategorii transcendentnych wobec samego ładu, zasad niezależnych 
od ludzkiej woli i znajdujących się poza zasięgiem rozumu spekulatywnego. 
Manifestują się one dla Burke’a poprzez obserwację ludzkiej natury stwo-

31  E. Burke, Rozważania o rewolucji..., s. 185.
32  E. Burke, List do posła Sir Herkulesa Baroneta Langrishe w sprawie katolików w Irlandii, 

[w:] idem, O duchu i naturze rewolucji, tłum. A.Wincewicz-Price, OMP, Kraków 2012, 
s. 218.

33  Letter to a Member of the National Assembly, [w:] The Works of Edmund Burke, vol. III, 
C.C. Little & J. Brown, Boston 1839, s. 325. 

34  P. Lucas, On Edmund Burke’s Doctrine of Prescription. Or, an Appeal from the New to the 
Old Lawyers, The Historical Journal 1968/11 (1).
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rzonej przez Boga, która jest zasadniczo niezmienna, tak jak niezmienne są 
zasady sprawiedliwości35. Jesteśmy związani nakazami naszej natury poprzez 
instytucje i praktyki, które ludzie rozwijają, by służyły ich potrzebom. Two-
rzą one porządek społeczny i moralny wyrażający wolę Stwórcy, która łączy 
razem ludzką naturę z życiem społecznym i politycznym. W tych wszystkich 
relacjach podporządkowani jesteśmy przy tym woli wyższej niż nasza: „Mogę 
założyć – pisze – że straszny Autor naszej istoty jest Autorem naszego miejsca 
w porządku istnienia, i dlatego zostaliśmy rozmieszczeni i uporządkowani za 
sprawą boskiego zamiaru, nie zgodnie z naszą, ale zgodnie z Jego wolą. On ma 
przez to usposobienie, by faktycznie nami władać, byśmy zajmowali miejsce 
dla nas wyznaczone. Mamy rozległe obowiązki wobec rodzaju ludzkiego, które 
nie są wynikiem jakiegoś szczególnego dobrowolnego paktu. Wynikają one 
z relacji człowieka do człowieka i relacji człowieka do Boga, które to relacje 
nie są kwestią wyboru”36. A zatem w praktykach społecznych, koniecznych 
relacjach między ludźmi, zakodowane są nakazy boskiej sprawiedliwości, które 
nie mogą być zmienione arbitralną wolą jednostek czy całych zbiorowości. 
Najważniejszą regułą moralną jest z tej perspektywy obowiązek podporząd-
kowania się bożej woli poprzez uległość naszej naturze, którą poznać można 
poprzez doświadczenie analizowane w perspektywie historycznej37. Apoteozie 
konstytucji jako zadawnionej matrycy porządku społecznego towarzyszą więc 
argumenty odwołujące się do wyższego porządku normatywnego. „Wszyscy 
rodzimy się w stanie poddaństwa – wszyscy rodzimy się równi, wysocy i ni-
scy, rządzący i rządzeni, w poddaństwie jednemu wielkiemu, niezmiennemu, 
preegzystującemu prawu, wcześniejszemu od naszych wszystkich pomysłów 
i wcześniejszemu od wszystkich naszych wynalazków, ważniejszemu od 
wszystkich naszych odczuć, wcześniejszego wobec całej naszej egzysten-
cji, przez które włączamy się i jednoczymy z kształtem wszechświata, poza 
którym nie możemy istnieć”38. Prawo naturalne znajduje dla niego realizację 
w normach prawa powszechnego i brytyjskim systemie politycznym, który 

35 Letters on a Regicide Peace. Letter No. 1. On the Overtures of Peace, [w:] Works of Edmund 
Burke, vol. III, Liberty Found, Indianapolis 1999, s. 75.

36 E. Burke, An Appeal from the New to the Old Whigs, in concequence of some late discussion 
in Parliament, J. Dodsley, Pall-Mall, London 1791, s. 121.

37 R.W. Kilcup, Burke’s Historicism, s. 400.
38 Speech of the Rt. Hon. E. Burke, 15th February 1788, Continuation, 16th February 1788, 

[w:] Speeches of the Managers and Counsel in the Trial of Warren Hastings, vol. I, Long-
man, Brown, Green, Longmans & Roberts, London 1859, s. 79.
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„koresponduje i harmonizuje z porządkiem świata oraz ze sposobem istnienia 
przeznaczonym stałym tworom składającym się z pom   niejszych elemen-
tów”39. Jego wyjątkowość i afirmacja wywiedziona jest tutaj już nie tylko 
z jego dawności, lecz z tego, że wsparty jest na niezachwianych podstawach 
naturalnej sprawiedliwości40. 

O ile więc burke’owskie zadawnienie i hume’owski zwyczaj i nawyk sta-
nowią empiryczną podstawę, z której wywieść można zasady sprawiedliwości, 
o tyle z tej perspektywy odrzucony zostaje ten etyczny naturalizm. Następuje 
zatem odwrócenie perspektywy, a empiryczna rzeczywistość, która przyjęła 
formę realizującą starodawne prawa, wywodzi swą legitymację z wiecznych 
i niezmiennych reguł sprawiedliwości41, a nie sprawiedliwość tę ustanawia. 
Stanowisko przeciwne zaś, zgodnie z którym „zasada sprawiedliwości miałaby 
być wyprowadzona z konstytucji wspólnoty lub, że prawo wywodzi swój au-
torytet z ludzkich statutów, edyktów książąt, albo dekretów sędziów”42, Burke 
nazywa najbardziej absurdalną fantazją. Problemem jest jednak wzajemna 
relacja pomiędzy zadawnieniem i prawem natury w myśli Burke’a i wynika-
jąca stąd niekonsekwencja. W liście do syna pisał bowiem: „Zadawnienie jest 
tytułem, w którym nie arbitralne instytucje, ale wieczny porządek rzeczy, daje 
orzeczenie; tytułem, który nie jest tworem, lecz mistrzem pozytywnego prawa; 
tytułem, który, chociaż nie osadzony w jego terminach, był zakorzeniony się 
zasadach samego prawa Natury i był faktycznie pierwotną podstawą całej 
znanej własności”43. Równocześnie przekonuje jednak, że należy „pozwolić 
Czasowi zaciągnąć zasłonę zapomnienia nad przykrymi sposobami, w jaki 
dobra i własność zostały nabyte”44. Klasyczna chrześcijańska szkoła prawa 
natury, w której prawy tytuł i dobra wiara stanowią legitymację posiadania,  
nie usprawiedliwia jednak niczego, co wzięło swój początek grzechu45. 

39 E. Burke, Rozważania o rewolucji..., s. 52.
40 P.J. Stanlis, Edmund Burke and the Natural Law, Transaction Publishers, New Brunswick 

2003, s. 53.
41 Ibidem, s. 38.
42 Tract on the Popery Laws, [w:] The Works of Edmund Burke with a Memoir in Three Volumes, 

vol. II, G. Dearborn, New York 1836, s. 409.
43 Letter to Richard Burke on the Protestant Ascendency in Ireland, [w:] The Works of Edmund 

Burke, vol. V, s. 324.
44 Ibidem, s. 320. 
45 B. Szlachta, Edmund Burke wobec szkół prawa naturalnego, Arch. Hist. Fil. i Myśli Społ. 

1994/39, s. 38.
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Możliwe jest w tym wypadku przyjęcie kilku alternatywnych stanowisk. 
Wedle pierwszego, niekonsekwencja ta stanowi dowód instrumentalnego po-
sługiwania się przez Burke’a argumentacją prawnonaturalną, co zbliża jego 
stanowisko do poglądów Hume’a46. Wedle innej, preskrypcja stanowi jedynie 
sankcję boskiego porządku rzeczy47. W moim mniemaniu Burke postrzega 
obowiązujący porządek społeczny jako zgodny z nakazami wyższej sprawie-
dliwości, niezależnie od genezy jego poszczególnych elementów. Tworzy on 
ostatecznie całość wygodną i skuteczną, a jego długie trwanie potwierdza je-
dynie tę diagnozę. Powstał on w wyniku wielowiekowego rozwoju i ewolucji 
uzgodnionej z zaszczepioną w ludzkiej naturze wolą Stwórcy. Zadawnienie 
z perspektywy historycznej wpisuje się więc w ten paradygmat, stanowiąc 
przy okazji element wzmacniający istniejący porządek. Jeśli go odrzucimy, 
padnie ostatnia zapora przed arbitralnym działaniem tyrańskiej władzy, która 
będzie mogła budować na zgliszczach, nie bacząc ani na zadawnienie, ani 
także na żadne inne, zewnętrzne wobec porządku społecznego ograniczenia. 
Skoro zastany porządek ostatecznie okazuje się porządkiem ufundowanym na 
prawie natury, to każdy inny, który ma go zastąpić, takiego waloru posiadać 
nie może, i nawet upływ czasu nie będzie w stanie go legitymizować. Pro-
pozycje francuskich rewolucjonistów, którzy chcieli rozpocząć nową erę nie 
znajdą nigdy uzasadnienia w boskim porządku, bowiem ufundowane są na 
jego odrzuceniu. Skoro Bóg może posługiwać się złem w celu realizacji swej 
woli i ostatecznym czynieniu dobra, o tyle w tym przypadku nawet preskrypcja 
nie uczyni zła dobrem.

O ile więc Hume, przy braku odwołania do prawa naturalnego w jego 
klasycznym ujęciu, mógł przejść do porządku dziennego nad każdym spo-
łecznym wstrząsem, jeśli zyskał on post factum społeczną akceptację i na-
wykową legitymację, to dla Burke’a taka perspektywa była nie do przyjęcia. 
Ustrojowa matryca w postaci zadawnionego ustroju jest ostatecznie funkcją 
woli Opatrzności, a ocena konkretnych rozwiązań społecznych i politycznych 
dokonywana jest właśnie z takiej metaprawnej perspektywy. Ład posiada 
więc legitymację wynikającą nie tylko z zadawnienia, lecz przede wszystkim 
ze zgodności z naturalnym porządkiem rzeczy. Porządku tego Burke szuka 
ostatecznie poza samym człowiekiem, znajdując istotne i nieprzezwyciężalne 
ograniczenie dla ludzkiej aktywności. Obalenie ładu opartego na prawie natury 

46 P. Lucas, On Edmund Burke’s Doctrine..., s. 40.
47 B. Szlachta, Edmund Burke wobec szkół..., s. 41.
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nigdy nie może uzyskać u Irlandczyka akceptacji, czy choćby zrozumienia. 
U Hume’a tymczasem porządek czerpie uzasadnienie sam z siebie, jego trwa-
nie wytwarza klauzulę autolegitymizacyjną. Dla Hume’a to historia tworzy 
uniwersalne i powszechne reguły48, dla Burke’a są one jedynie w niej realizo-
wane. Ludzkie działania skierowane przeciwko nim są równocześnie buntem 
przeciwko Stwórcy, a ich efekt zawsze będzie żałosną karykaturą Jego dzieła. 

Te dwa odmienne stanowiska owocują dwoma różnymi typami konser-
watyzmu, których odmienność manifestuje się w formie konkretnych działań 
politycznych w sytuacji kryzysowej. Pierwszy typ, który swą inspirację 
wywodzi ze sceptycznej filozofii Hume’a, kładzie nacisk przede wszystkim 
na formę zmian społecznych. Ich ewolucyjny charakter jest wartością samą 
w sobie, a kierunek zmian odgrywa rolę drugorzędną. Protesty konserwatysty 
wywołają oczywiście radykalne metody socjotechniczne czy posługiwanie się 
prawem jako narzędziem zmiany społecznej, lecz ich powszechna akceptacja 
i wytworzenie nawykowej dyspozycji pozbawiają konserwatystę etycznych 
uzasadnień dla dalszego sprzeciwiania się politycznym postępowym oponen-
tom. W drugim typie postawy konserwatywnej taka rejterada z zajmowanych 
stanowisk jest nie do pomyślenia. Absolutne i niezmienne podstawy ładu nie 
pozwalają zgodzić się ze zmianą, która podważa fundamenty porządku, i bez 
wątpienia Burke był wyrazicielem takiej właśnie postawy. Stąd paradoksalnie, 
z perspektywy dwóch wieków, bliżej jest mu do francuskich kontrrewolucjo-
nistów, niż argumentującego w podobnej tradycji Hume’a czy współczesnej 
brytyjskiej Partii Konserwatywnej.
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Burke v. Hume – tHe problem of tHe natural law at tHe beginning  
of britisH conservatism

(S u m m a r y)

The Author presents two different currents in Anglo-Saxon conservative political philosophy. 
He argues that their founders – David Hume and Edmund Burke – represent completely 
different approaches toward the issue of natural law. For Hume, the natural law is nothing but 
the product of social practices. It is changeable and evolves together with society itself. In turn, 
Burke appeals to the conception of natural law in its classical version. For him, it is universal, 
commonly binding and immutable. It constitutes the main source of the legitimacy of all social 
and political institutions. The Author indicates that it is the reason why it is appropriate to 
consider these two conceptions of natural law separately. The former accepts slow, evolutionary 
changes regardless of their direction. The latter assumes that they are bound to be correlated 
with the natural law order. 

Keywords: conservatism, Hume, Burke, natural law


