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Bogdan Szlachta

Edmund Burkę 
wobec szkół prawa naturalnego

W myśli politycznej wieku osiemnastego dostrzega się często istnienie dwu 
zasadniczo sobie przeciwstawnych nurtów: z jednej strony absolutyzmu pań
stwa, wstępującego w miejsce popularnego w poprzednim stuleciu absoluty
zmu monarszego, z drugiej zaś absolutyzmu uprawnień jednostkowych1. 
W opozycji wobec obu tak różnych nurtów, wspierających swoje ustalenia na 
tezach nowożytnej szkoły prawa naturalnego, znajdujemy tworzący się w koń
cu tego stulecia samoświadomy nurt konserwatywny, którego twórcą ideowej 
substancji był Edmund Burkę2. Jednak konserwatywna krytyka nowożytnej 
szkoły prawa naturalnego nie stanowiła prostej restauracji stanowisk klasycz
nych; podejście Burke’a w istotny sposób różniło się nie tylko od założeń for
mułowanych przez szkołę Grocjusza, Hobbesa, Locke’a czy Thomasiusa, ale

1 W końcu stulecia znakomitym przedstawicielem pierwszego nurtu będzie JJLRousseau, 
który wyszedłszy od refleksji nad kondycją jednostki w stanie naturalnym w końcu zaakceptuje 
ideę woli powszechnej społeczeństwa demokratycznego; nurt ten, co pozornie jedynie paradoksal
ne, znajdzie swych propagatorów również wśród opozycyjnych względem Rousseau’a romantycz
nych myślicieli niemieckich, poniekąd także wśród francuskich kontrrewolucjonistów (de Maistre, 
de Bonald), by nie wspominać o Donoso Cortezie czy Heglu. Antytetyczny styl myślenia zapre
zentuje drugi spośród wspomnianych nurtów politycznych tego okresu; mam na myśli indywidu
alistyczny i racjonalistyczny liberalizm, zakorzeniony w kartezjanizmie, podejmujący próby uza
sadnienia suwerenności jednostki przez ścisłe określenie granic jej niezależności, wyznaczanych 
przez krąg pojmowanych absolutystycznie naturalnych uprawnień jednostkowych lub odwołujący 
się do argumentów utylitarystycznych (por. R. Legutko, Dylematy kapitalizmu, Paris 1986).

2 Por. choćby R. Nisbet, Conservatism: Dream and Reality, University of Minnesota Press, 
Minneapolis 1986, ss. 1, X.
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także od tradycji stoicko-scholastycznej oraz zyskujących w owym okresie na 
popularności ujęć historycystycznych. Eksponowanie Burke’owskiej krytyki 
głównych kierunków w dziejach myśli naturalnoprawnej pozwala na znale
zienie swoistego sensu konserwatywnej idei ładu społecznego wspartego na 
normach o proweniencji Boskiej; ładu, którego konstytucja jest zupełnie róż
na od proponowanych przez myślicieli oświeceniowych i różna od radykal
nych pomysłów bliskich zarówno J.-J.Rousseau, jak i jego rewolucyjnym kon
tynuatorom.

1. Burke a szkoły klasyczne

Zgodnie z klasyczną, szczególnie scholastyczną, tradyqą naturalnopraw- 
ną, twórcą praw rządzących porządkiem wszechświata jest transcendentny 
Bóg, fundujący w postaci hierarchicznego łańcucha bytów stworzonych ład 
uniwersum3, którego fragment stanowi rzeczywistość polityczna również pod
dana władztwu norm naturalnych (śc. moralnych)4; ich przestrzeganie zapew
nia społeczeństwom bezpieczeństwo i harmonię wewnętrzną, zaś jednostkom 
rzeczywiste istnienie uprawnień i niezależność względem skrępowanej obo
wiązkami aktywności woli władzy politycznej. Namiętny atak Burke’a prze
ciwko „moralności geograficznej” 5 jest wyrazem stanowiska bliskiego powyż
szej tradycji. Wszyscy, niezależnie od miejsca i czasu, urodziliśmy się równi 
w podporządkowaniu względem wielkiego, preegzystującego prawa obecnego 
w każdej jednostce, wyprzedzającego nasze istnienie, przez które umieszczeni 
jesteśmy w wiecznej strukturze uniwersum; prawo nie pochodzi przeto z ludz
kich konwencji, przeciwnie — nadaje ludzkim umowom wszelką siłę i sank
cję6. Zgodnie a akceptowaną formułą klasycznej teodycei, Burkę powie, iż 
wszelkie dobro jest dziełem Boga; Ten, który nadaje imperium jako pewne 
dobro, założył, iż władza będąca efektem Jego dyspozyq’i związana jest

3 Burkę z pewnością nie jest panteistą, jak posiłkujący się jego refleksjami Wordsworth, mi- 
mo podobnego ujmowania sposobów poznania natury, bogatych w bezpośrednie, pożarozumowe 
przebiegi; Bóg jest dla Burke’a Transcendencją, Osobą, Opatrznością; por. A. Cobban, Edmund 
Burke and the Revolt against the Eighteenth Century, London 1960, s. 238 oraz S. Morawski 
Światopogląd i estetyka Burke’a, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 17, 1971, 
s. 281.

4 Por. R.Kirk, The Conservative Mind from Burke to Eliot, South Bend, Indiana 19782, s. 32; 
zauważmy, iż Burke, sięgając do tradycji klasycznej szkoły prawa naturalnego, przekracza dys
tynkcję Thomasiusa i Kanta dowodzących, w różny zresztą sposób, tezy o odrębności prawa 
i moralności, które Burkę utożsamia; por. H. Waśkiewicz, Prawo naturalne — prawo czy norma 
moralna, w: „Roczniki Filozoficzne KUL”, 2, 1970.

5 E. Burkę, Speech on Impeachment of Warren Hastings, w: „Collected Works”, Boston 
1865-67, Ł IX, s. 447

6 E. Burkę, ibidem, s. 450, oraz Tracts on the Popery Laws, VI,318; por. S.R. Groubard 
Burke, Disraeli and Churchill. The Politics of Perseverance, Cambridge, Massachusetts 1961, s. 64.
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wiecznymi normami, od których przestrzegania żaden ludzki autorytet nie 
może zostać uwolniony; innymi słowy, w ślad za szkołą stoicko-scholastyczną, 
także Burkę uzna, że posłuszeństwo fundamentalnemu prawu jest konsekwen
cją jego zakorzenienia w Bogu. Sprzeczność między władzą arbitralną i pra
wem jest wieczna i niezmienna — stanowi kontradykq'ę w terminach i głupotę 
w polityce; sądzenie i rządzenie sprawowane być winny przez ciągłe odniesie
nie do sprawiedliwości, człowiek jest bowiem stworzony do bycia rządzonym 
przez prawo; konstytuując swą wolę jako niezależną (sprzeczną z normami 
naturalnymi) znajduje się w opozycji względem Boga i Jego prawa7. Abstrak
cyjny rozum nie może usprawiedliwić żadnego władania, albowiem jest ono 
możliwe jedynie przez uzgodnienie swej aktywności ze sprawiedliwością. Co 
więcej, szczęście — ten wielki ideał utylitarystów — zdaje się być osiągalnym 
jedynie poprzez podporządkowanie woli cnocie miarkującej namiętności8.

Burkę akcentuje jednak pewien relatywizm w ocenie aktywności autoryte
tów: polityczna roztropność (prudencja) nakazuje bowiem uzgadniać metody 
sprawowania władzy z charakterem partykularnych społeczności i stopniem 
ich kulturowego rozwoju; i choć „to, co chroni Indie od opresji, chroni też 
brytyjską konstytucję od zepsucia” 9, to poza rudymentarnymi zasadami 
wspólnymi, sposób realizacji wartości jest zróżnicowany; konsens co do ko
niecznych obowiązków wynikających ze sprawiedliwości, wypełnianych zgod
nie ze wskazówkami roztropności, stanowi fundament dobrze funkcjonujące
go społeczeństwa; jednak partykularne różnice, uwzględniane przez męża sta
nu, nakazują pragmatyzm polityczny poza dziedziną zasad: „obywatel, poza 
dziedziną zasad, kieruje się bowiem okolicznościami” 10.

Mocniej niż przedstawiciele stoicko-scholastycznej szkoły prawa natural
nego, akcentuje Burkę ważność roztropności nie ograniczanej normami kazu- 
istycznie formułowanych kodeksów moralno-prawnych, bliskich sercom wielu 
myślicieli tej tradycji, zwłaszcza w okresie potrydenckim11. Roztropność po
zwala bowiem uwzględnić partykularyzm położenia i historycznego momentu 
oraz dostrzec konieczność modyfikacji zachowań w granicach powszechnie 
akceptowanych zasad fundamentalnych. W mniemaniu Burke’a, „linie moral
ności nie przypominają idealnych linii matematyki(...). Dopuszczają wyjątki 
i skłaniają do modyfikacji; owe wyjątki i modyfikacje nie są konsekwencjami

7 E. Burkę, Speech on Impeachment..., s. 452; por. Ch. Parkin, The Moral Basis of Burke’s 
Political Thought, Cambridge 1956, ss. 83-108.

* E. Burke, Letter to the Sheriffs of Bristol, 11,225; por. Leo Strauss, Prawo naturalne w świe
tle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969, s. 270.

9 E. Burkę, Speech on Mr. Fox's East India Bill, 11,436; na temat pojęcia roztropności w dok
trynie Burke’a, patrz: F. O’Gorman, Edmund Burke. His Political Philosophy, London 1973, 
s. 118n.

10 E. Burkę, Speech on the Petition of the Unitarians, VII,41.
11 Por. na ten temat interesujące uwagi w pracy A. Szostka MIC Natura, rozum, wolność, 

Roma 1990, s. 37n.



28 Bogdan Szlachta

wywodów logicznych, lecz stanowią rezultaty osiągane dzięki zastosowaniu 
zasady roztropności; zasada ta jest nie tylko najistotniejszą wartością moralną 
i polityczną, lecz także przewodnikiem, regulatorem, standardem dla wszyst
kich innych wartości” n. Zaznaczmy jednak, iż roztropność obcować winna 
z elementarnymi zasadami o Boskiej proweniencji, których — dla utrzymania 
sensu politycznej mądrości — nie można łamać ani w imię samowolnych dzia
łań władczych ani realizaqi uprawnień jednostkowych; nie jest roztropnym 
działanie posiłkujące się legitymacją bezwarunkowego interesu państwa lub 
egoistycznie pojmowanej wolności indywidualnej.

Bezpieczeństwo, wolność, własność uzależniane są — zdaniem angielskie
go konserwatysty — od wypełniania zobowiązań wynikających z ustawy na
turalnej, albowiem pozbawiona węzłów moralnych swoboda wolicjonalnego 
działania jednostek niweczy istniejące prawo; jedynie relatywizowanie wszel
kiej aktywności do rudymentarnych zasad ustawy naturalnej oraz świado
mość odpowiedzialności konstytuują politycznie roztropne poczynania. 
Z drugiej jednak strony urzeczywistnienie idei rządów prawa wymaga nałoże
nia ograniczeń również na władzę, zobowiązaną do honorowania ustawy na
turalnej, określającą cele i środki swojej aktywności stosownie do wynikają
cych z niej obowiązków, a nie aktualnego interesu. Jak powiada Burkę, 
„władza legitymowana musi wywodzić się zaprawa wiecznego, w którym wo
la i rozum są tożsame” ,3. Zgodność z normami ustawy naturalnej legitymuje 
władzę nie tylko co do jej genezy: prawo pełni też funkcję stałej cenzury 
nałożonej na jej poczynania14; Burke’owi nie idzie przy tym jednak ani
o prawo pozytywne, ani zwyczajowe. Dwa są bowiem dlań fundamenty 
wszelkiego prawa, bez których żadna norma nie może posiadać mocy wiążą
cej: słuszność (equity) i użyteczność (utility). Zasada pierwsza pozostaje 
w zgodzie z klasyczną teorią prawa naturalnego (ale również z ustaleniami 
Monteskiusza) wskazującą, iż ponad wszelkim prawem istnieje sfera nie
zmiennej wartości, stanowiąca substancję prawdziwej sprawiedliwości, z któ
rej wszelkie prawa dla zapewnienia sobie trwałości czerpać muszą swą moc; 
prawa stanowione i precedensy są deklaracjami jedynie, które wprawdzie 
mogą być modyfikowane i aplikowane, lecz nigdy nie uzyskają prymatu 
względem słuszności, albowiem nic nie może zmienić substancji źródłowej 
sprawiedliwości15.

12 E. Burke, Appeal from the New to the Old Whigs, IV,9,81.
13 E. Burke, Reflections on the Revolution in France, 111,356 oraz First Letter on a Regicide 

Peace, V,321; problem tożsamości prawdy religijnej i prawdy politycznej u Burke’a wyczerpująco 
omawia W. Sjóstrand, Freedom and Equality as Fundamental Educational Principles in Western 
Democracy. From John Locke to Edmund Burke, Malmd 1973, ss. 349-351.

14 Por. F. O’Gorman, op.cit., s. 120.
15 E. Burke Tracts of the Popery Laws, VII,322; interesujące rozważania w tym przedmiocie 

spotykamy u R. Kirka, op.cit., s. 32. Inaczej co do Monteskiusza I. Berlin Monteskiusz, w: „Lite
ratura na Świede”, 6, 1986, s. 293.
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Użyteczność, druga fundamentalna zasada wszelkiego prawa, jest w inte- 
repretacji Burke’a bliższa koncepcjom dobra wspólnego niźli refleksjom utyli- 
tarystów. Z jednej strony znajdujemy tutaj uznanie, iż pożytek pojmowany 
być winien nie jako częściowy czy ograniczony, lecz jako generalny i publicz
ny; innymi słowy — w zgodzie z bliskim mu Cyceronem — Burkę uzna, iż 
każdy obywatel winien dążyć do świadomego uzgodnienia partykularnego in
teresu jednostkowego lub grupowego z interesem całej społeczności. W kon- 
sekwenqi dochodzi do utożsamienia porządku moralności obywatelskiej 
z moralnością społeczną, zaś polityka staje się ćwiczeniem w moralności16. 
Z drugiej strony, prawo nie może być ustanawiane w interesie grupy społecz
nej, istotą prawa jest bowiem czynienie możliwym pożytku całej wspólnoty, 
a nie tworzenie systemu przywilejów. W schemacie ustawy naturalnej stron
niczość oparta na systemie przywilejów (partiality) i prawo (law) to terminy 
kontradyktoryjne. Bogactwo i szczęśliwość jednych nigdy nie są niezależne od 
nędzy innych; szczęście i pożytek jednostek i grup społecznych staje się tym 
samym funkcją pożytku i szczęścia wspólnoty: prawo ogranicza się do sfery 
interesu ogólnego, nie powinno przeto wkraczać w dziedziny partykularne; 
dlatego rozważania powyższe nie dotykają praw wspólnot partykularnych 
(miast, grup społecznych, korporaq'i), które jednak również powinny odpo
wiadać postulatom sprawiedliwości i dobra (użyteczności), charakterystycz
nym dla klasycznego rozumienia prawa naturalnegol7.

Edmund Burkę nie jest jednak konsekwentnym zwolennikiem klasycznej 
teorii prawa naturalnego: przerażeniem napawała go myśl wprowadzenia po
rządku społecznego opartego o regularny plan czy kierowanego ku planowi 
jedynemu, co niejednokrotnie postulowali twórcy koncepqi klasycznych, do 
których w tym punkcie — choć przy różnie ufundowanych celach — nawiąza
li tak zdecydowanie refutowani przez Burke’a „filozofowie paryscy”. Według 
szkół klasycznych prawo naturalne odczytywane jest przez intelekt człowieka 
(grupy jednostek), przeto naturalną jest konstytucja odpowiadająca wymaga
niom doskonałości ludzkiej natury, niezmiennej i ostatecznie uformowanej, 
lub naśladująca wzory naturyl8; w tej optyce naturalnym jest porządek, który 
rozum ludzki uzna za najlepiej odpowiadający najwyższemu z natury celowi. 
Naturalność postrzegana jest tutaj w perspektywie swej statycznościl9, nie

16 E. Burkę, ibidem, ss. 318-326 oraz R. Kirk, op.cit., ss. 32-36.
17 E. Burkę, ibidem, ss. 324-325.
11 L. Strauss, op.cit., s. 292, 285; B.T. Wilkms {The Problem of Burke’s Political Philosophy, 

Oxford 1967, s. 37) analizuje sprzeciw Burke’a względem tomistycznego racjonalizmu w tej dzie
dzinie, ukazując, iż angielski myśliciel pozostawał raczej w tradycji Locke’a niż Akwinaty (ss. 19 
i nast.).

19 Kontekst ten kieruje naszą uwagę na wielce charakterystyczną zmianę tomistycznej inter
pretacji epistemicznych momentów prawa naturalnego, zbliżającej się do dynamicznego ujęcia 
proponowanego przez myśl konserwatywną; por. J. Maritain Prawo naturalne i prawo moralne, 
w: tegoż autora Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowej, Kraków 1988, s. 252 n.
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zmienności, absolutności i to co do wszystkich wskazań, a nie li tylko co do 
zasad kierunkowych. Naturalnym jest bowiem to, co dane wszystkim ludziom 
jako członkom gatunku, to co należy do istoty człowieczeństwa, niezależnie 
od miejsca i czasu; informacji o elementach uznanych w tym kontekście za 
„naturalne” dostarcza prawy rozum, który — nie obarczony błędem — zdol
ny jest doskonale rozpoznać konstytutywne pierwiastki rzeczywistości już nie 
tylko fizycznej, ale też społecznej i moralnej20. W nurcie scholastycznym znaj
dziemy ponadto mocny akcent spoczywający na interpretacyjnej relewantno- 
ści powszechnego Kościoła i Tradycji oraz zdolności prawego rozumu jedno
stkowego do odnajdywania prawdy w granicach prawa naturalnego jedynie 
dzięki supranaturalnemu objawieniu21.

Burkę łączy w swych rozważaniach argumenty natury racjonalistycznej (co 
do ontycznej strony prawa naturalnego — zgodnie z teoriami klasycznymi) 
i ewolucjonistycznej (co do epistemicznego aspektu ustawy naturalnej — po
rzucając stanowisko klasyczne); z jednej strony mówi bowiem o Boskim po
chodzeniu zasad rządzących rzeczywistością społeczną, zasad ogólnych, uni
wersalnych i absolutnych, z drugiej zaś o naturalnej drodze ich ujawniania się, 
aktualizowania. Ostatni moment, podniesiony przez von Gentza22, jest dla 
nas decydujący, akcentuje bowiem swoistość stanowiska Burke’a względem 
ujęć klasycznych: Bóg aktem Swojej rozumnej woli nadaje stworzeniu pewne 
rudymentarne zasady, istniejące i rządzące bytami moralnymi, nieświadomy
mi niekiedy ich istnienia, w swej nieświadomości często występującymi prze
ciwko normom naturalnym, nie posiadającymi jednak władzy modyfikowania 
ich substancji. Zasady te, jako dzieła Boga, osiągają pełnię swej konkretności 
w naturalnym procesie historycznym. Porządek polityczny nie stanowi jednak 
rezultatu historii, lecz jest w historii aktualizowany: historia to proces stop
niowego objawiania praw Opatrzności; poprzez dzieje ludzkości dokonuje się 
naturalne spełnienie Boskich zasad, na których wspiera się ład społeczny, dla
tego dla jego zrozumienia konieczna jest znajomość nie tylko historii, lecz 
i natury. Porządek ten nie jest jednak „niezamierzonym wynikiem przypad
kowej przyczyny”, jakim mógłby się wydawać z perspektywy temporalnie

20 J.-J. Chevallier, Denker, Planer, Utopisten. Die grossen politiscken Ideen, tłum. K.P. Wal- 
lraven i U. Leippe, Frankfurt am Main 1966, s. 204. Bliski takiemu stanowisku Monteskiusz 
w tym punkcie różni się zdecydowanie od Burke’a.

21 W duchu zbliżonym do tomistycznego (w interpretacji biologistycznej) postrzegają stano
wisko Burke’a w przedmiocie prawa naturalnego E.Barker (Essays on Government, Oxford 1945) 
oraz o. F.P. Canavan SJ (The Political Reason of Edmund Burkę, Durham, North Carolina 1960); 
por. jednak przede wszystkim P.J. Stanlis Edmund Burkę and the Natural Law, Ann Arbor 1958, 
ss. 9-28, 122.

22 F. von Gentz, Staatsschriften und Briefe, t. 1, München 1921, s. 334; za: L. Strauss — 
op.cit., przyp. 97 na s. 284; interpretacja tego fragmentu pism Gentza podana przez Straussa 
wydaje się chybiona; por. R. Nisbet, s. 9.
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krótkiej, jest bowiem spełnieniem prymarnych zasad przez tajemnicze oddzia
ływanie na dzieje Opatrzności23.

2. Krytyka koncepcji nowożytnej

Według przedstawicieli nowożytnej szkoły prawa naturalnego (Althusius, 
Grocjusz, Hobbes, Thomasius, Pufendorf, Locke i in.) ciało zasad naturalno- 
-prawnych zostało być może ustanowione przez Boga, lecz nie jest zależne od 
Jego aktualnej woli i nie jest manifestowane w hierarchicznym porządku łań
cucha bytów; zaczyna być pojmowane w sensie nominalistycznym, jako ist
niejące w pozbawionym wewnętrznej hierarchii, mechanistycznym i atomis- 
tycznym zjednoczeniu równych sobie fenomenów; zaczyna regulować raczej 
wzajemne stosunki pomiędzy jednostkami, członkami społeczeństwa, pośred
nio jedynie wpływając na funkcjonowanie całego organizmu społecznego. Pra
wa naturalne odkrywane są przez rozumne, izolowane indywidua, nie potrze
bujące dla swych aktów poznawczych mediacji Kościoła lub innej naturalnej 
wspólnoty, przez ludzi, którzy nie korzystają z objawienia Bożego lub prawe
go rozumu, lecz wyłącznie ze swej przyrodzonej zdolności dyskursywnego my
ślenia; w poszukiwaniu ostatecznej racji poznania nie uciekają się do objawie
nia, lecz uzasadniają moc autonomicznego poznania jednostkowego. Zwróć
my uwagę, iż zarówno w stoicko-scholastycznej, jak i nowożytnej idei 
porządku doskonałego, filozofujący rozum abstrahuje od wszelkich sprzecz
ności pojawiających się w rzeczywistości; każdy element, który nie jest kohe
rentny względem naturalnego ładu, doznaje teoretycznej refutacji, co rodzi 
niebezpieczeństwo fałszowania faktów i zamykania się w świecie czysto feno
menalnym.

Burkę, akcentując niejednoznaczność pojęcia „natura”, konstruuje swoistą 
denotację tego terminu, charakterystyczną dla wszystkich konserwatystów: 
konstytucja jest naturalna nie dlatego, że jest konstruktem rozumnym, lecz 
dlatego, iż tworzyła się dzięki naśladowaniu procesów naturalnych, bez świa
domości nadającej kierunek myśli, niedostrzegalnie, „w przeciągu długiego 
czasu i pod wpływem różnorodnych okoliczności”. Najlepsza konstytucja nie 
jest więc „opracowaniem dokonanym wedle jakiegoś regularnego planu lub 
jednolitego projektu”, lecz tworem „uwzględniającym bardzo różnorodne ce
le” 24. „Naturalność” jest walorem dynamiki, a nie statyki, jest analogią proce

23 E. Burkę, Tracts on the Popery Laws, VI,22 i 32-33; por. R. Kirk, op.cit., s. 32 oraz 
L. Strauss, op.cit., s. 285.

24 E. Burkę, First Letter on a Regicide Peace, V,253-254; por. L. Strauss, op.cit., ss. 284-285. 
Interesujące rozważania w przedmiocie zakorzenienia nowożytnych rozwiązań w późnoscholas- 
tycznych wzorach snują G. de Lagarde (La naissance de l'esprit laïque, Paris 1948) oraz C. Becker 
(The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, London 1937).
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su, a nie statuowania przez jednostkowy rozum filozofujący, władcę czy poli
tycznego reformatora. „Naturalnym” jest to, co ujawnia się w rezultacie dłu
giego, skomplikowanego procesu historycznego. W perspektywie przyjmowa
nej przez konserwatystów podobnych Burke’owi, porządek nie jest opisywa
ny jako statyczny, nieprocesualny ład doskonały charakterystyczny dla ujęć 
klasycznych i nowożytnych; ład naturalny stanowi rezultat spontanicznego 
procesu, aktualizującego porządek istniejący zrazu in potentia. Porządek na
turalny wciąż się staje, a nie trwa; niepodobna przeto odwoływać się do 
statycznie ujmowanego „stanu natury”, tak bliskiego zwolennikom teorii no
wożytnej.

Mimo akceptacji dynamizmu natury, Burkę nie uznaje jej twórczego cha
rakteru: porzucając tradycyjne pojęcie naturalnego ładu w jego statyczności, 
porządku doskonałego ufundowanego przez Boga i niezmiennego co do wszy
stkich elementów rzeczywistości, nie zaakceptuje też nowej — osiemnasto
wiecznej — koncepcji dynamicznej, opartej na uznaniu stającej się w czasie 
rzeczywistości naturalnej; nigdy nie zbliży się tedy do myślicieli, pojmujących 
naturę w sensie twórczym (natura naturans), jako zmierzającą poprzez rady
kalne przemiany ku stanowi idealnemu, będącemu realizacją hipotetycznego 
stanu pierwotnego25. Ale natura nie będzie dlań także Bożym kodeksem dos
konale odzwierciedlonym w konstytucji Rozumu, jak mniemali deiści; natura 
objawia się dzięki tradycjom, przesądom preskrypcyjnie uświęconym, niejed
nokrotnie pozostaje tajemniczą, daleką od oczywistości struktur tworzonych 
przez rozum jednostkowy lub kolektywny. Realizujące się w sposób naturalny 
zasady o proweniencji Boskiej winny być deklarowane przez kierującego się 
polityczną roztropnością ustawodawcę w aktach prawa pozytywnego; błędy 
w wypadku sprzeczności tych elementów nie wynikają bynajmniej z niedosko
nałości rozumu, jak mniemali psychologiści ze szkoły Locke’a i inni myśliciele 
akceptujący ideę praw naturalnych (w tym Monteskiusz), lecz ze złego zasto
sowania i nadużywania ludzkich władz poznawczych. O ile niedoskonałość 
rozumu może bowiem prowadzić jedynie do wyjątkowej kontradykcji z usta
wą naturalną, to nadużycie rozumu w postaci pretensji ku wszechwiedzy sta
nowi błąd istotny, sięga fundamentu prawa w ogóle, stanowi bunt przeciwko 
naturze, oddając pole stanowienia prawa w ręce wszechmocnych konstrukty- 
wistów26.

W tym kontekście Burkę zwraca uwagę na problem absolutyzacji upraw
nień naturalnych dokonywanej przez nowożytną szkołę prawa naturalnego,

23 Por. S. Morawski, op.cit., ss. 280-281 oraz A. Lovejoy The Great Chain of Being, New 
York 1960, na którego powołuje się Morawski.

26 E. Burkę Tracts on the Popery Laws, VI,321; niezwykle istotne dla Burke’a pojęcie „pre- 
skrypcji” omówione zostanie w dalszej części artykułu. W tym kontekście koniecznym wydaje się 
zaakcentowanie różnic pomiędzy teorią i praktyką w myśli konserwatywnej, analizowane przez 
A. Brechta, Political Theory. The Fomdations of Twentieth-Ceniury Political Thought, Princeton, 
New Jersey 1959, s. 502.
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a zwłaszcza przez francuskich rewolucjonistów. Deklaracja Praw Człowieka 
i Obywatela 1789 roku stanowiła w jego oczach akt rewolucyjny, proklamo
wany w celu kształtowania opinii publicznej i władzy politycznej, nie przygo
towanych przez wcześniejsze piastowanie do deklaratywnej artykulacji istnie
jącego uprzednio stanu; tworzyła stan zupełnie nowy27. Upozytywnienie usta
wy naturalnej w swym rewolucyjnym charakterze dokonane zostało z pełną 
konsekwencją i już sam ten akt pouczający o technicznie właściwym ustroju, 
stanowiący wstęp do wykreowania nowej konstrukcji społecznego porządku, 
zrywał z bliskim Burke’owi traktowaniem zasad prawa naturalnego jako eks- 
plikowanych praktycznie w określonych okolicznościach: wszak atakuje on 
abstrakcje i ich nadużywanie, opierając się na zasadach, niejednokrotnie wy
rażanych przy pomocy abstrakcyjnych pojęć; niemniej jednak zasada jest pra
wem mądrości politycznej wyrażanym dynamicznie, podczas gdy abstrakcja 
jest jej zepsuciem, oportunistyczną degradacją28. Akcent kładziony na historii, 
tradyqi i preskrypcji wiedzie Burke’a do refutaqi tego rodzaju teorii, które 
ignorują historię i wprowadzają reguły spekulatywne do niekwantyfikowalnej 
dziedziny życia społecznego; wśród takich teorii znajduje on także nowożytną 
teorię prawa naturalnego. Tymczasem abstrakcyjne uprawnienia, „metafizycz
ne prawa człowieka”, o których mówią przedstawiciele tej szkoły, „wchodząc 
w życie codzienne załamują się i rozszczepiają tak, jak promienie słoneczne 
przechodzące przez pryzmat. W złożonej i skomplikowanej rzeczywistości lu
dzkich emocji i potrzeb pierwotne prawa człowieka ulegają tak wielu przesu
nięciom i odbiciom, że staje się rzeczą absurdalną mówienie o nich tak, jak 
gdyby w dalszym ciągu przebiegały one w linii prostej” 29. Niezwykle istotna 
dla nowożytnych koncepqi prawa naturalnego doktryna niezbywalnych upra
wnień jednostki przenoszonych, w tej samej jakościowo i ilościowo substanq'i, 
ze stanu natury do społeczeństwa obywatelskiego doznaje w konserwatywnym 
stylu myślenia jednoznacznej refutacji.

Burkę poddaje krytyce nie tylko ideę uprawnień naturalnych, abstrahują
cych od kontekstu obowiązków, ale także niezwykle istotne dla nowożytnej

27 Por. J. Habermas, Teoria i praktyka, tłum. M. Lukasiewicz, Warszawa 1983, zwłaszcza 
fragment noszący tytuł Prawo naturalne i rewolucja, ss. 111-152.

B R. Kirk, op.cit., s. 35; mimo popularnej tezy, iż „sztuka jest naturą człowieka”, w dziedzi
nie twórczych zdolności jednostki Burke’owi bliższe jest stanowisko Arystotelesa niż Bacona 
(por. R.Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa 1975, ss. 76-81, 88; wedle 
Burke’a „polityka nie powinna opierać się na rozumie, lecz na naturze człowieka; rozum stanowi 
jedynie jej część”, cyt. za: R.R. Fennessy, Burkę, Paine and the Rights of Man, The Hague 1963, 
s. 62.

29 E. Burke, Reflections on the Revolution in France, 111,125; por.F. O’Gorman, op.cit., s. 113; 
w tym kontekście charakterystyczna jest akcentowana przez Burke’a dystynkcja postawy obywa
tela i postawy metafizyka (na podobieństwo Platona lub oświeceniowych myślicieli francuskich), 
por. Appeal from the New to the Old Whigs, IV,81. Co do stosunku Burke’a do teorii naukowych 
patrz A. Brecht, Political Theory. The Foundations of Twentieth-Century Political Thought, Prin
ceton 1959, s. 502.
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szkoły prawa naturalnego idee umowy społecznej i suwerenności ludu; jego 
zdaniem władza i prawo nie mogą być rezultatem kontraktu, albowiem uzna
jąc ważność tego typu umowy należałoby przyjąć, iż zawierający ją obdarzeni 
byliby władzą kreowania społeczeństwa, autorytetów i samego prawa. Tym
czasem wola władcy lub wola powszechna nie mogą gwałcić naturalnie wy
kształconych zasad; konwencja nigdy nie może w pełni zastąpić natury, nie
uprawnionym jest myślenie w kategoriach pozytywizmu prawnego fundowa
nego na racjonalnych lub wolicjonalnych przesłankach zastępujących 
fundament naturalny lub Boski. Rzeczywiste (sc. naturalne) uprawnienia lu
dzi: równość wobec prawa, bezpieczeństwo, wolność ograniczona przez 
wzgląd na dobro ogółu i normy sprawiedliwości, własność, odpowiedzialność 
instytucji cywilnych, cały ład społeczny są zasadami, na których Bóg ufun
dował świat i w ostatecznej instancji czuwa nad ich zrealizowaniem. Zasady 
te są bliskie każdej jednostce naturalnej, tj. każdemu członkowi społeczeń
stwa obywatelskiego. Stan natury rozumiany jest przez Burke’a nie jako stan 
przedspołeczny czy przedpaństwowy, lecz jako stan istniejącego społeczeń
stwa obywatelskiego, wykształconego w wyniku ewolucyjnego rozwoju, zgod
nego z naturalnym biegiem historii kierowanej przez Opatrzność. I choć, uży
wając języka nowożytnej teorii prawa naturalnego, Burkę powie, że społe
czeństwo jest faktycznie kontraktem wyprowadzonym z natury człowieka, to 
umowę społeczną uzna za akt pierwotnego porozumienia Boga i ludzkości, 
którego epifenomenami są umowy poszczególnych społeczności, wtórnie łą
czące świat widzialny i niewidzialny. W owej pierwotnej umowie ludzkości 
podyktowane zostały podstawowe zasady oraz nierozłącznie z nimi spojone 
obowiązki, spoczywające na każdej jednostce, przeto jakiekolwiek kontrakty 
zawiązujące społeczeństwo (pacta societatis) lub normujące relację między 
społeczeństwem i władzą (pacta subiectionis) nie mogą stać się, w zakresie 
określanym przez owe zasady, przedmiotem swobodnej decyzji tych, którzy 
są zobowiązani względem Boga; ludzie nie posiadają władzy odstępowania 
od norm wyższego rzędu: „Każda umowa każdego państwa to jedynie klau
zula w wielkim pierwotnym kontrakcie wiecznego społeczeństwa, łączącego 
natury niższe i wyższe, światy niewidzialne i widzialne, wedle ustalonych za
sad usankcjonowanych nienaruszalną przysięgą, która obejmuje wszystkie 
natury fizyczne i moralne, każdą na swoim miejscu. Prawo to nie jest podda
ne woli ludzi, którzy — podporządkowani wyższym obowiązkom — podpo
rządkowują się także jemu” 30. Zgodnie z tymi ustaleniami władza polityczna 
i rząd ze swymi zobowiązaniami nie są determinowane przez umowy wypro
wadzane z abstrakcyjnych pojęć stanu naturalnego, lecz przez dynamiczną 
naturę człowieka i rzeczywistości; w konsekwencji wykluczona jest wszelka 
deliberacja co do źródeł rządu i jego zobowiązań: „Fundamenty, na których

30 E. Burke, Reflections on the Revolution in France, 111,360; co do stosunku Burke’a do 
koncepcji umowy społecznej, patrz: Ch. Parkin, o p .c i tss. 6-29.
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opiera się podporządkowanie rządowi, nie mogą być przedmiotem dysku
sji” 31.

Konstytucja władzy politycznej nie jest dziełem umowy, jej kształt jest re
zultatem historycznych doświadczeń, rezultatem różnym w relacji do miejsca 
i czasu. Konstytuqa formowała się w kontekście zwyczajowych obowiązków, 
tradycyjnej moralności i instytuq'i; uprawnienia naturalne obywateli, określa
ne w kontekście konstytucji władzy, istnieć mogą jedynie w społeczeństwie 
obywatelskim, a w żadnym razie nie są odeń starsze (jak chciała nowożytna 
tradyqa naturalnoprawna), stanowią bowiem residuum doświadczenia, prze
chowywane w instytucjonalnym aparacie społeczeństwa, którego trwałość jest 
dowodem wartości, ufundowanej na zasadach Boskich32.

W jednym z nurtów liberalnej filozofii politycznej, grupującym myślicieli 
tej miary, co Locke, Hume czy Adam Smith, naczelną była zasada rządów 
prawa (bliska również Burke’owi), prawa stanowiącego gwarancję wolności 
obywatelskiej. Prawo nie było eksplikacją czystej woli władzy, lecz — zgodnie 
z angielską tradycją common law — stanowiło zespół zasad, ogólnych reguł 
postępowania jednostek, jakie stosować można do wszystkich (także niezna
nych przyszłych) wypadków, oznaczających granice obszaru niezależności, 
a przez to noszących charakter zakazów raczej niźli wyraźnych nakazów. Siła 
przymusu rządu powinna być miarkowana przez owe zasady, albowiem każdy 
akt przymusu mający na celu realizację woli rządzących abstrahujący od ogól
nej zasady utrzymywania ładu, jest działaniem arbitralnym, zagrażającym za
strzeżonej dla jednostek dziedzinie swobód jednostkowych. W tradycji tej rolę 
niezwykle istotną odgrywa problem konstytuowania się zasad prawnych 
w spontanicznym procesie, odbywającym się poza świadomą kontrolą jakie
gokolwiek Umysłu, opierającym się w dużej mierze na przypadku. Ten styl 
myślenia próbuje się niekiedy odnaleźć również u Burke’a 33; istotnie, jako wi- 
gowi bliska mu jest idea spontanicznego ładu, również dla niego każda społe
czność jest zdolna odnaleźć drogę do optymalnej równowagi wewnętrznej, al
bowiem „korzyść, nawyk i niepisana konwencja, powstająca w wyniku wspó
łoddziaływania tysiąca bezimiennych okoliczności, wytwarzają trakt bez 
trudności regulujący to, czego prawa i urzędnicy w ogóle nie są w stanie ure
gulować” 34. Lecz ów spontaniczny ład pozornie jedynie stanowi rezultat wy
łącznie ludzkich, choć niekontrolowanych przez człowieka, wysiłków podej
mowanych przez stulecia; istniejący ład został w istocie wykreowany w proce
sie poddanym kontroli ze strony Opatrzności, pozostawiającej ludziom pozór

31 Ibidem, s. 361
32 E. Burke, Speech on the Petition of the Unitarians, VII, passim; por. F. O’Gorman, op.cit., 

s. 116-118.
33 Por. F.A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 

London, Melbourne and Henley 19852, ss. 135-135 oraz passim', R. Legutko, op.cit., s. 31.
34 E. Burke, Thoughts and Details on Scarcity, cyt. za: R. Legutko, op.cit., s. 31.



36 Bogdan Szlachta

wolicjonalnego kreowania rzeczywistości. W miejsce argumentu czysto ewolu- 
cjonistycznego pojawia się u Burke’a argumentacja prowidencjalistyczna.

Przedstawicielom wspomnianego nurtu liberalnego niezwykle bliska jest 
tradycja angielskiego systemu common /aw35. Jego teoretycy, w szczególności 
Hooker i Coke, utożsamiali preskrypcję ze zwyczajami, których odwieczne 
używanie znajdowało swe korzenie jedynie w doświadczeniu; na tak funkcjo
nujące prawo składała się seria „rozsądnych aktów” prawa pozytywnego lub 
rozstrzygnięć sędziów opierających się jedynie na ocenie „dobra i pożyteczno
ści dla ludu”, pozbawionych jednak wsparcia w postaci zasad Boskiej ustawy 
naturalnej, a zatem nie odpowiadających Burke’owskiemu pojęciu prawa 
usprawiedliwionego przez długotrwałość używania36. Prawo precedensowe 
bliższe jest raczej krytycznemu Hume’owi37 niż snującemu rozważania pozy
tywne Burke’owi, kierującemu obowiązywalność norm prawa naturalnego 
przeciwko działaniom opartym na precedensach. Przypadek Warrena Has- 
tingsa38 stanowi dlań nie tylko egzemplifikację działań nielegalnych i politycz
nie błędnych, lecz ponadto aktów niemoralnych, łamiących wieczne zasady 
słuszności, na które godzą się wszyscy.

Burkę, inaczej niż Locke i nowożytna szkoła prawa naturalnego, nie 
opiera się w swych rozważaniach na abstrakcyjnej idei człowieka i nie wy
prowadza przy pomocy rozumowania dedukcyjnego uprawnień naturalnych 
jednostki wyłącznie z jej przyrodzonej konstytucji. Przeciwnie, posiłkując się 
analizą konkretnej, doświadczanej sytuacji faktycznej, opartej wedle niego 
na harmonii elementarnych zasad ustanowionych w Boskim akcie kreacji, 
oraz odpowiedzialności człowieka za działania odnoszące się do tych zasad,

35 Inaczej J.G.A. Pocock, Burke and the Ancient Constitution. A Problem in the History of 
Ideas, w: „The Historical Journal”, 2, 1960, ss. 125-143; wedle Hayeka nurtowi temu bliżsi byli 
Hume i Smith, aczkolwiek sam Hayek także kilkakrotnie wpisał do tej tradycji Burke’a — por. 
The Constitution of Liberty, London and Henley 19854, s. 63.

36 W szczególności Burkę dokonał charakterystycznej krytyki popularnej wśród angielskich 
prawników pracy Hale’a History of the Common Law; por. J.G.A. Pocock, s. 130.

37 E. Burke, Speech at his Arrival at Bristol, 11,87.
38 Warren Hastings (1732-1818), angielski polityk, który po ukończeniu 18 roku życia, mimo 

znakomicie zapowiadającej się kariery akademickiej rozpoczął pracę w Kampanii Wschodnioin- 
dyjskiej; zrazu niski rangą urzędnik, szybko awansował: w 1769 roku mianowany został zastępcą 
gubernatora Madrasu, w dwa lata później — gubernatorem Bengalu. Dążąc do umocnienia pozy
cji Kompanii w Indiach podejmował kroki uznawane w Anglii za niemoralne, łamiące umowy 
i nakładając nadmierne podatki. Po uchwaleniu przez Izbę gmin tzw. India Act, w roku 1785 
podał się do dymisji i wrócił do Anglii, gdzie trzy lata później postawiony został przed sądem 
powołanym przez parlament. Jednym z jego oskarżycieli był Edmund Burkę, który swą mowę 
rozpoczął następującymi słowami: „Oskarżam Warrena Hastingsa o ciężkie przestępstwa [...]. 
Oskarżam go w imieniu ludu Indii, którego ustawy, prawa i wolności podeptał, którego własność 
zniszczył, a kraj przemienił w ruinę i pustkowie. Oskarżam go w imieniu samego człowieczeń
stwa!” Jeden z twórców imperium brytyjskiego w Indiach po trwającym siedem lat procesie został 
przez Izbę Gmin uniewinniony od stawianych mu zarzutów. Por. szerzej: K. Dziewanowski, Brze
mię białego człowieka, t. II, Warszawa 1989, ss. 42-87.
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uprawnienia jednostki uzgadniał będzie z jej obowiązkami; w harmonijnej 
rzeczywistości każdy element stworzenia posiada swoje obowiązki wynikają
ce z jego usytuowania, posiada je przeto również władza polityczna. Obo
wiązki nie dozwalają władzy wykraczać poza zasady dane przez Boga ani 
poza naturalnie wykształconą, skonkretyzowaną w kontekście danego społe
czeństwa konstytucję, dzięki czemu obywatelom pozostawiona zostaje prze
strzeń wolności od opresywności elity rządzącej. Jest to zgoła odmienny 
konstrukt teoretyczny od tego, który akceptuje pewien nurt liberalizmu za
korzeniony w ustaleniach nowożytnej szkoły naturalnoprawnej. O ile bo
wiem jeszcze Locke uzna, iż granicą aktywności władzy jest uprawnienie 
podmiotowe z natury przynależne jednostce żyjącej w społeczeństwie obywa
telskim, które władza ma obowiązek uszanować, o tyle Burkę — bliski 
w tym względzie tradycji klasycznej — z przedmiotowych obowiązków wła
dzy politycznej wyprowadzi jej ograniczenia i, nie wprost, zakreśli obszar 
niezależności obywatelskiej. Wolność jednostki, uprawnienie naturalne 
szczególnie mocno akcetowane przez wigów, pojęta zostanie jako wolność 
nie naruszająca ogólnego ładu społecznego; może ona zaistnieć jedynie 
w granicach spontanicznie, choć pod kontrolą Opatrzności, wykształconego 
ładu konkretnego społeczeństwa, niepodobna wyobrazić sobie bowiem wol
ności poza istniejącym porządkiem; co więcej, istota wolności tkwi w dobrej 
konstytucji rządu i sprawiedliwym oraz roztropnym jego działaniu. Jedno
stka posiada u Burke’a uprawnienia jedynie przez negację praw władzy, 
miarkowanych obowiązkami wynikającymi z ustawy naturalnej oraz kon
kretnych jej artykulacji w partykularnych społecznościach; innymi słowy, 
posiada je niejako negatywnie, podczas gdy dla ujęć nowożytnych charak
terystyczną jest ich pozytywność i prymarność względem momentu zaistnie
nia państwa (sc. władzy)39. I choć Burke’owi bliska jest idea rządów prawa 
głoszona przez Locke’a, to wedle jego opinii wsparta ona być musi na in
nych przesłankach: nie na przyjmowanych a priori uprawnieniach natural
nych indywiduów, rezerwowanych co najwyżej jako ostateczna ucieczka 
przed nietolerancyjną i opresywną władzą polityczną, lecz na konstytuującej 
ład społeczny ustawie naturalnej. Przeto zasada rządów prawa dotyczyć bę
dzie w pierwszym rzędzie sfery obowiązków samej władzy; i dlatego, wbrew 
sugestiom Janeta40, próżno szukalibyśmy u Burke’a prób kodyfikacji natu
ralnych uprawnień jednostki konstruowanych odpowiednio do rozstrzygnięć 
dotyczących konstytucji człowieka; jeśli uprawnienia naturalne istnieją, to
— sięgając swą genezą Boskiego aktu woli — pojawiają się jako rezultat 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

39 E. Burkę, First Letter on a Regicide Peace, V,322.
40 Porównaj P. Janet, Historia doktryn politycznych, tłum. H. Rutkowska, Poznań 1923, 

s. 224.
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3. Czy Burkę był historycystą?

Burke’owi często stawiany jest zarzut dokonywania „zeświecczonej inter
pretacji Opatrzności”, zastępowania różnicy między dobrem a złem — kohe
rencją lub jej brakiem z prawami historycznego rozwoju41, pomijania dystyn
kcji między bytem i powinnością42, refutowania norm uniwersalnych na rzecz 
historii, stanowiącej jedyny i najwyższy autorytet43, a tym samym porzucania 
wszelkiej tradyqi naturalnoprawnej i zastępowania natury przez historię. 
Tymczasem zasady prawa naturalnego, o których mówi Burkę, są dlań toż
same z wartościami moralnymi: słuszność (sprawiedliwość), użyteczność (dob
ro), wolność są niezależne nie tylko od świadomej działalności jednostek, grup 
czy ludzkości, lecz także od Historii. Nie ona je tworzy, jak nie tworzy ich 
wybitna jednostka lub kolektyw; stanowią one wartości o Boskiej genezie, 
osiągające swą doskonałość w historii, która jest jedynie „nauczycielką roz
tropności, lecz nie zasad. Zasady prawdy politycznej są bowiem natury moral
nej”, nie mogą być przeto uznane za kreacje człowieka lub historii, lecz 
„kształtowane są przez naturę i istotę rzeczy, trwają tak długo, jak słońce 
i księżyc” 44.

Rozstrzygnięcie zasadności zarzutu historycyzmu względem Burke’a wy
maga rozważenia sensu kluczowego dla jego koncepcji pojęcia „preskrypcji” 
(prescription), nabywania praw dzięki dawności istnienia stanu faktycznego 
stającego się prawem. Pojęcie to nie jest terminem nowym. Prawnicy rzymscy, 
Akwinata, Suarez, papież Innocenty III, przywołując to pojęcie opowiadają 
się przeciwko fundowaniu preskrypcji w kategoriach wykraczających poza 
prawo naturalne; w ich przekonaniu, by możliwe było zastosowanie preskryp
cji, konieczna jest po stronie podmiotu dochodzącego prawa — dobra wiara 
i prawość tytułu; preskrypqa nigdy nie może uprawiedliwiać tego, co poczęte 
zostało w grzechu. Dokonuje się tedy refutacji wszelkiej niesprawiedliwości, 
w szczególności przemocy, ze stanu, który mógłby być preskrybowany. Po-

41 Zarzuty tego rodzaju obecne są nade wszystko u P. Lucasa — On Edmund Burke's Doctri
ne of Prescription; or, An Appeal from the New to the Old Lawyers, w: „The Historical Journal”, 
1, 1958, ss. 35-63; można je także zauważyć wśród uwag Chevalliera i — poniekąd — Leo 
Straussa.

42 Tak B.T. Wilkins, op.cit., s. 102.
43 Przykładowo J.-J. Chevallier (op.cit., s. 204) twierdzi, iż historia kształtuje istotę każdej 

rzeczy, oddając zarówno jednostki, jak i społeczeństwa — istniejącemu jakoby u Burke’a
— w y ł ą c z n e m u  władaniu historycznego stawania się; autor nie zauważa przy tym, iż 
historyczny proces ujawniania natury nie jest w myśleniu angielskiego wiga procesem ją konstytu
ującym, lecz jedynie ją aktualizującym, ujawniającym stan potencjalnie założony w akcie stwór
czym Boga.

44 E. Burkę, Draft of Letter to the Bishop of Chester, w: E. Burke, Correspondence, ed. by 
Th.W. Copeland, Chicago 1958-70, t.l,ss. 332-333; por. także Tracts on the Popery Laws, 
VI,323.
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dobne jest także stanowisko niektórych przedstawicieli nowożytnej szkoły na- 
turalnoprawnej: Wolffa, Grogusza, Vattela, Domata (skądinąd nazywanego 
przez Burke’a największym prawnikiem francuskim), nie znajdujących uspra
wiedliwienia preskrypcji poza jej zakorzenieniem w dobrej wierze i prawym 
tytule. Tymczasem krytycy Burkę’a z lat 1790-tych (Brooke Boothby, Miles, 
Thelwall, a nade wszystko Thomas Christie) zwracają uwagę na porzucenie 
przez konserwatystę tej tradycji; ich atak — wsparty argumentami angielskiej 
szkoły common law — zawiera wyraźny zarzut skłonności Burke’a do uspra
wiedliwiania wszelkiej przemocy, legitymowania faktów dokonanych.

Wszyscy niemal zwolennicy idei prawa naturalnego stwierdzali istnienie 
określonej sfery uprawnień niezbywalnych, których zniweczyć nie jest w stanie 
ani żaden derogujący akt ustawodawczy, ani preskrypcja; innymi słowy, nie 
przyjmują oni do wiadomości istnienia jakiejkolwiek instytucji prawnej, która 
byłaby w stanie skutecznie konkurować z pojmowaną statycznie naturą. Pra
wnicy rzymscy uznają za niezbywalne prawo posiadania przedmiotów religij
nych i rzeczy wspólnego użytku, scholastycy własność obdarzoną genetycznie 
przywilejem dobrej wiary i prawego tytułu, Bodin suwerenność władcy ogra
niczoną zasadami fundamentalnymi, Locke uczyni takimi wolność, własność 
i życie każdej jednostki, Rousseau zaś w szczególności polityczne prawo suwe
renności ludu. Badacze usiłujący dowodzić historyzmu Burke’a zdają się 
eliminować go z tej tradycji uznawszy, iż nie znajdował żądnej dziedziny 
(podmiotowej czy przedmiotowej) wolnej od destruktywnej potęgi czasu, 
tym samym zbliżając jego koncepcję preskrypcji do stanowisk Vasqueza 
lub Hume’a 45.

„Idea dziedzictwa dostarcza zasady prawdziwej konserwacji i zasady 
prawdziwej transmisji, nie wykluczając przy tym zasady ulepszania. Pozwala 
to na doskonalenie wolności, chroniąc jednocześnie to, co ulepszane”46. Łat
wo dostrzec, iż Burkę nie optuje za zniszczeniem przeszłości osadzonej na pra
wym tytule, znajduje niezbywalność wartościowych elementów wolności po
koleń poprzednich; preskrypcja akumuluje i wzbogaca. W tym dopiero kon
tekście stają się zrozumiałe zarzuty stawiane przez Burke’a Hastingsowi, 
Northowi i francuskim jakobinom pretendującym do ustanawiania nowego 
stanu faktycznego przy zastosowaniu przemocy, łamaniu wartościowych ele
mentów rzeczywistości partykularnych, posiłkującym się między innymi tezą
o rozpoczynaniu nowego okresu potrzebnego do usprawiedliwienia przez pre- 
skrypcję. Niechęć do ujmowania preskrypcji jako próby usprawiedliwienia ka
żdej nieprawości i przemocy wyrażona zostaje przez Burke’a wprost, zgodnie 
z tendencjami szkół naturalnoprawnych; u podstaw jego propozyqi znajduje
my bowiem odwołanie się do niezbywalnej substancji sprawiedliwości, której 
nawet upływ czasu nie jest w stanie zniweczyć: „preskrypga może wiązać się

45 Por. P. Lucas, o p .c i tss. 40-43 i 63.
46 E. Burke, R eflec tio n s111,298.



40 Bogdan Szlachta

jedynie z suponowanym posiadaniem w dobrej wierze” 47, a takiej wiary od
mawiał zarówno Hastingsowi, jak i francuskim rewolucjonistom.

Z drugiej jednak strony, porzucając rozważania o dobrej wierze, Burkę 
uzna, iż „preskrypcja (...) nadaje prawo [right] i tytuł. Możliwe, że wiele sta
nów osiągano dzięki użyciu siły — rzeczy równie złej, jak zabobon, i nie lep
szej niż ignorancja, lecz przemoc ta użyta została dawno, przeto coś co mogło 
być dym w swej genezie, zostaje usprawiedliwione dzięki upływowi czasu, 
który nadaje temu stanowi pełnię legalności” 48; rozważając problem prawo
mocności rządu doda, iż preskrypcja „wskutek długiego używania czyni pełną 
legalność rządów, które tworzone były w oparciu o przemoc”, natomiast wol
ności Anglików transmitowane są niezależnie od posiadania przez nie oparcia 
w „ogólniejszych lub wyższych prawach” 49. Jeślibyśmy poprzestali na tych 
stwierdzeniach Burke’a, jak czyni Lucas x , zmuszeni bylibyśmy do wyklucze
nia go z grona myślicieli naturalnoprawnych; czas zostałby uznany za legal
nego kreatora norm pozbawionych zakorzenienia w wyższym prawie, sankc
jonowałby przeto także każdą przemoc i sakryfikowałby istniejącą rzeczywis
tość. Lecz, jak słusznie zauważa K irk51, jest to pogląd bliski raczej Hume’owi, 
lecz nie Burke’owi: warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż o ile dla pierw
szego z nich każdy fakt, nawet niesprawiedliwy w swej genezie, znajduje swoje 
usprawiedliwienie dzięki upływowi czasu, o tyle Burkę jest daleki od bezkry
tycznej akceptacji abstrahującej od wartości, od wszelkiego istniejącego po
rządku. Owszem, uznaje, że preskrypcja jest najmocniejszym tytułem legity
mującym państwo, gdyż żywi „rozumny i filozoficzny szacunek dla wszelkiego 
starego i ustalonego ładu” 52, daleki jest jednak od zachwytu nad istniejącym 
stanem rzeczywistości w jej elementach zakorzenionych w przemocy53, strachu 
i nielegalności, jakie dostrzega choćby w rewolucji francuskiej. Sprawiedli
wość i porządek rządzące dziejami stworzenia nie są dlań dedukowalne z his
torii, lecz stanowią kryterium, przy pomocy którego sama historia podlega 
ocenie; albowiem preskrypcja usprawiedliwiająca przemoc jest „szczęśliwym 
rezultatem postępującej natury, którą stanowi mądrość bezrefleksyjna i po- 
nadrefleksyjna”, a którą pojmować należy jako „politykę konstytucyjną 
prowadzoną zgodnie z n a t u r a l n y m  w z o r e m  [podkr. BS]”, dzięki 
której „transmitujemy nasz rząd, nasze przywileje w ten sam sposób, w jaki 
ucieleśniamy i transmitujemy naszą władzę i nasze życie” 54. Warto jednak

47 E. Burkę — cyt. za: P.Lucas, op.cit., s. 40.
41 E. Burkę, Letter to Captain Mercer, w: Correspondence, wyd. cyt, 111,145.
49 E. Burkę Ręflections...”, 111,354.
* Art.cyt., s. 40, 42.
51 R. Kirk, op.cit., s. 38; przyznaje to także Lucas — op.cit., s. 61.
52 Tak J. Morley, Edmund Burkę, London 1867, cyt. za: A. Cobban, op.cit., s. 80.
53 Podobny zarzut stawia Burke’owi Leslie Stephen English Thought, London 1876, tJI, 

ss. 230-231; por. A.Cobban, op.cit., s. 32.
54 Por. E. Burkę Reflections, 111,310, 322 oraz A.Cobban, op.cit., s. 86.
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pamiętać, że Burkę nie jest zwolennikiem raq onalistycznych koncepcji rozpo
znawania treści norm naturalnych i nie optuje za iluminizmem; sądzi nato
miast, iż prawdziwymi nośnikami treści owych norm są istniejące w konkret
nych społecznościach przesądy i instytucje, których autorytet potwierdzony 
został przez preskrypqę5S.

Preskrypcja stanowi dla Burke’a sankq'ę Boskiego porządku rzeczy i na
rzędzie jego wprowadzania do rzeczywistości; preskrypcja pozbawiona hetero
genicznego uzasadnienia nie ma tutaj znaczenia, jej istotą pozostaje bowiem 
prawo Boskie. Wbrew jednak myślicielom scholastycznym nie stanowią jego 
treści absolutne normy szczegółowe czy formuły kanonu praw, lecz zasady 
ogólne o Boskiej proweniencji, ukonkretniające i doskonalące się w czasie, 
a których niepodobna poznać inaczej, jak przez ogląd natury, historii i działa
nia preskrypqi. Preskrypcja nie jest sama przez się legitymowana, skuteczna 
jest bowiem jedynie wtedy, gdy znajduje uzasadnienie w słuszności i użytecz
ności — dwóch zasadach stanowiących egzemplifikację substancji sprawied
liwości, wspierających wszelkie trwale istniejące prawo.

4. Oryginalność Burke’a

Dla Edmunda Burke’a porządek polityczny zależny jest od stabilności jego 
religijnych fundamentów, człowiek jest bowiem zwierzęciem religijnym56, zaś 
religia — najważniejszym z przesądów, jednoczącym w doskonały sposób po
zostałe usankqonowane przez preskrypcję. Historia postrzegana jest nade 
wszystko jako proces realizujący wartości o Boskiej proweniencji (w szczegól
ności wpisane w treść dekalogu), co odróżnia Burke’a od konserwatystów 
epatujących sankcją czysto historyczną. Uniwersalny proces aktualizacji war
tości dotyczy jednak jedynie zasad, których akceptaqç przez wszystkich ludzi 
założył Bóg w akcie stwórczym. Ich konkretne konsekwencje różnią się jed
nak zarówno w aspekcie temporalnym, jak i terytorialnym. Partykularne spo
łeczności bowiem, drogą niezakłóconej ewoluqi wykształciły różne tradycje, 
zwyczaje i przesądy. Wszystkie one, nie gwałcone przez nadmierne uroszcze- 
nia ze strony twórczego rozumu jednostkowego, nie mogą zaprzeczać uniwer
salnej obowiązywalności owych prymarnych zasad. Tego typu obrona party- 
kularności godziła faktyczną różnorodność stosowanych rozwiązań ustrojo
wych i prawnych z tezą o niezmienności ludzkiej roztropności w czasie 
i ostatecznym jej Boskim pochodzeniu. Burkę, pomny niedoskonałości psy- 
chologizmu Locke’a i gruntownej krytyki nowożytnej szkoły prawa natural

55 Por. A. Cobban — ibidem.
56 E. Burke Reflections. 111,311; por. A. Cobban, op.cit., s. 239.
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nego dokonanej przez Hume’a 57, uwrażliwia nowoczesną filozofię polityczną 
na partykularyzm rzeczywistości społecznych oglądanych także z perspektywy 
historycznej, wprowadzając ducha sceptycyzmu do oglądu kultury i społe
czeństwa. Rozważania dotyczące ludzkiej natury nie mogą być w pełni pod
porządkowane logice, gdyż ludzie i społeczeństwa nie kierują się w swej ak
tywności li tylko intelektem; dlatego w miejsce apriorycznie ujmowanych 
przez nowożytną szkołę naturalnoprawną przyrodzonych uprawnień jedno
stki, Burkę wprowadza instynkty, przesądy i tradycyjne zwyczaje, konstytu
ujące faktycznie istniejące w społeczeństwie obywatelskim prawa jednostek 
i grup, zestawiając je z obowiązkami po stronie rządu i samych poddanych; 
społeczeństwo cywilne nie istniałoby, gdybyśmy wszyscy byli filozofami
— właśnie dzięki przesądom i zwyczajom ludzie żyją w stanie politycznego 
ładu, natomiast nie są w stanie żyć w wyimaginowanym państwie mędrców 
posługujących się jedynie wyspekulowanymi kategoriami. Oto istota 
Burke’owskiej rewolty przeciwko osiemnastowiecznej teorii społecznej: 
ogromna niechęć do „abstrakcyjnego” teoretyzowania Locke’a i szkoły prawa 
naturalnego oraz odejście od psychologii asocjacjonistycznej ku rzeczywistej 
naturze ludzkiej, ku faktom, a jednocześnie ku przeszłości58. Pokładaj zaufa
nie w przeszłości — zdaje się mówić Burkę; nie ma bowiem wyższej sankcji 
niż ta, którą daje preskrypcja stanowiąca Boskie narzędzie wskazujące insty- 
tuq‘e ludzkie, cieszące się Jego uznaniem.

Koncepq'a uprawnień naturalnych traci w myśleniu konserwatywnym swe 
rewolucyjne ostrze. Dyktat najwyższej sprawiedliwości aplikowany do rzeczy
wistości społecznej dzięki roztropności pokoleń, dostosowuje naturalne upra
wnienia ludzi do okoliczności czasu i miejsca; prudencja-roztropność, posił
kująca się ogólnymi jedynie zasadami, testuje aktualność prawa: „prawo jako 
takie jest dobrym jedynie wtedy, gdy działa poprzez zasady” 59. Entuzjaści ab
solutnych uprawnień naturalnych niszczą prawdziwą, Boską ustawę natural
ną. Burkę dostrzegał niebezpieczeństwa niesione przez teorie polityczne bazu
jące na naturalnych uprawnieniach jednostki lub na idei suwerennego pań
stwa — dwu koncepq'i, od których wywodzi się większość nowoczesnych 
ideologii politycznych. Oba rozwiązania są dlań nierealne i, co najważniejsze, 
niegodziwe, albowiem wyprowadzone zostały nie z obserwacji i analizy fak
tów dziejących się w społeczeństwach obywatelskich, lecz z pragnienia realiza
cji teorii doskonale porządkujących rzeczywistość. Dostrzegane przezeń po
dwójne niebezpieczeństwo — anarchii z jednej, totalizmu z drugiej strony

57 Por. G.H. Sabinę, op.cit., s. 607; zwróćmy uwagę, iż Burkę nigdy nie zaakceptował kon
kluzji Hume’a, który dokonał refutacji stylów myślenia opartych na wyprowadzaniu norm moral
nych już to z abstrakcyjnych zasad, już to z porządku supranaturalnego; właśnie to ostatnie 
stanowisko, z pewnymi zastrzeżeniami, bliskie było Burke’owi, znamionując jego fundamentalne 
pokrewieństwo względem klasycznych teorii naturalnoprawnych.

58 Por. A. Cobban, op.cit., s. 80.
* E. Burkę, Reflections..., 111,331.
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— odwodzi Burke’a od akceptacji modelowych rozwiązań zaproponowanych 
przez szkoły prawa.naturalnego, które jego zdaniem przygotowały grunt pod 
rozwój owych niebezpiecznych tendencji. I choć bliskie są mu tezy tradycji 
stoicko-scholastycznej, to nie dokonuje ich recepcji do nowej rzeczywistości 
społecznej wprost, lecz próbuje stworzyć oryginalną koncepcję, która w no
woczesnej filozofii politycznej uzyskać miała kapitalne znaczenie60.

Tekst napisany w roku 1991.

60 Gwarancję roztropnej realizacji ustawy naturalnej stanowi dla Burke’a nie tylko spoczywa
jący na władzy prawny obowiązek postępowania właśnie w ten sposób oraz świadomość obowią
zków miarkujących postępowanie obywateli, lecz także istnienie dał pośredniczących (kościoły, 
naturalna arystokracja, rodzina, korporacje). Inaczej: R. Nisbet, op.cit., ss. 22-23.
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Bogdan Szlachta

Edmund Burke and the schools of natural law 

S ummary

The author analyzes the attitude of the English conservative thinker towards the 
main schools of natural law. He points to some obvious links with the classical tra
dition (especially Aristotle, Gcero and St Thomas) and presents the clear-cut critics 
of the modem school of natural law (Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke). The essay 
is also in attempt to defend Edmund Burke against the widespread interpretation ac
cording to which the model of conservatism connected with his person is historicist 
by necessity. It is also the main concepts of Burke’s conservatism like prescription, 
tradition, history, equity, utility that have been put under consideration. The essay
— like whole Burke’s conservatism — is the discussion on relations between law and 
rights, law and duties, which play the crucial role in all debates about the schools 
of natural law.


