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MIĘDZY NATURĄ A KONWENCJĄ 
KONCEPCJA SPRAWIEDLIWOŚCI F.A. HAYEKA 

Aby właściwie uchwycić istotę Hayekowskiej koncepcji sprawiedliwości, trzeba 
wprowadzić i wytłumaczyć zasadniczą dla niego w tym kontekście kategorię 
„reguł sprawiedliwego postępowania”. Reguły sprawiedliwego postępowania 
stanowią bowiem o tym, czym jest dla Hayeka sprawiedliwość. Mogłyby być 
też one podstawą tego, co od czasu Johna Locke’a zwykło się nazywać upraw-
nieniami. Już teraz trzeba jednak zaznaczyć, że termin „uprawnienie” jest nieo-
becny w myśli Hayeka i dla opisu tego, co się zwykle pod tym terminem kryje, 
używa on innych kategorii niż większość współczesnych liberałów. 

Wyjaśnienie genezy i ewolucji reguł sprawiedliwego postępowania pozwala 
na wyraźne określenie, jaki charakter mają te reguły oraz prowadzi do ustalenia 
substancjalnej treści sprawiedliwości, przynajmniej w pewnym ogólnym, lecz 
istotnym, zakresie. Dlatego też warto dosyć obszernie przedstawić tutaj tę kwe-
stię, stanowiącą podstawowe uzasadnienie koncepcji sprawiedliwości, jaką pro-
ponuje Hayek. Stara się on przyjąć realistyczne, czy wręcz naukowe, założenia 
w kwestii genezy reguł sprawiedliwego postępowania1 i na tej podstawie broni 
ich treści. W pewien sposób koncepcja normatywna wynika u niego z opisu. 
Starannie bada on pochodzenie, status i charakter tych reguł, by następnie wy-
prowadzić z tego wnioski co do granic istniejącej w społeczeństwie zgody na 
brzmienie tych reguł. 

1. Geneza i cel reguł sprawiedliwego postępowania  

Z teorii umysłu przedstawionej przez Hayeka, w której nawiązuje on między 
innymi do rozważań Gilberta Ryle’a i Michaela Polanyiego, wynika wniosek, że 
ludzie posiadają zdolność kierowania się w swoim postępowaniu abstrakcyjny-
                                                       

1 Ze względu na charakter tego artykułu kwestie neurofizjologicznych podstaw teorii umysłu 
Hayeka oraz tego, jak jego poglądy epistemologiczne wpływają na postrzeganie przez niego genezy 
różnorodnych reguł postępowania, nie zostaną tutaj przedstawione. Obszerne omówienie tej kwestii 
w: M. Kuniński, Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka, Kraków 1999. 
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mi często regułami choć niekoniecznie potrafią je w pełni wysłowić, a nawet nie 
wiedzą o tym, że w ogóle się jakimiś regułami kierują. Szczególnie to drugie 
stwierdzenie będzie dla nas istotne. Według Hayeka, człowiek może przestrze-
gać reguł, a nawet być ich twórcą, nie będąc tego świadomym. Dotyczy to także 
tak doniosłych reguł, jak reguły moralne i prawne. Zasadnicza ich część została 
stworzona w sposób nieświadomy. To, na czym opiera się nasza zachodnia cy-
wilizacja, nie powstało w drodze namysłu, a raczej poprzez przypadkowe 
przyjmowanie pewnych reguł określających stosunki wewnątrz społeczności 
i regulujących postępowanie jednostek wobec siebie. Przyjęte już reguły, które 
okazały się sprzyjać przetrwaniu i dobrobytowi grupy, zachowywane były także 
nie w drodze świadomego namysłu nad ich dobroczynnym skutkiem, gdyż nie 
były przecież ludziom znane w sensie „kartezjańskim”, lecz honorowane 
w sposób nieświadomy i spontaniczny. 

To, od czego zależy udane poruszanie się w świecie tylko bardzo niedosko-
nale nam znanym, nie jest wynikiem racjonalnego namysłu nad właściwościami 
tego świata czy przeniknięcia jego mechanizmów przyczynowo-skutkowych, 
lecz następstwem przyjęcia pewnych reguł zachowania będących przystosowa-
niem się do jego właściwości. Zdaniem Hayeka, trudno powiedzieć, że w jakimś 
głębszym sensie rozumiemy ten świat i dzięki temu jesteśmy w stanie skon-
struować odpowiednie dla naszych celów sposoby zachowania. Nasze rozumie-
nie świata sprowadza się raczej do samych odpowiedzi na jego cechy czy sytua-
cje zgodnie z abstrakcyjnymi regułami, które zaczęły nami kierować, ponieważ 
okazały się skuteczne jako środki orientacji w świecie2. Dopiero później świat 
zaczął być interpretowany jako posiadający takie czy inne cechy, ponieważ 
przypisywanie mu ich pozwalało na skuteczne w nim działanie. Poza tym trudno 
byłoby nawet odgadnąć, która to cecha danej reguły zadecydowała o pomyślno-
ści grupy. Korzystne właściwości reguł były zachowywane raczej w sposób 
ewolucyjny: wśród pewnych społeczności przyjęły się i zaczęły przeważać 
określone treściowo reguły postępowania bynajmniej nie dlatego, że członkami 
tych społeczności kierował dalekosiężny namysł nad skutkami przyjęcia okre-
ślonych reguł. Były one przyjmowane przypadkowo i zachowywane ze względu 
na dobroczynne skutki, jakie przyniosły grupom, którym zdarzyło się je przyjąć. 
Grupy takie wypierały inne poprzez rozrost liczebny i wzrost pomyślności 
swych członków, który przyciągał inne jednostki do przyłączania się do grup 
bardziej atrakcyjnych. Co najistotniejsze, członkowie tych grup nie musieli wie-
dzieć, jakimi regułami się kierują, wystarczyło, że potrafili przestrzegać ich 
w swoim postępowaniu. Nie było im zatem wiadome, co w istocie zadecydowa-
ło o ewolucyjnym sukcesie grup, do których należeli. Problem dostosowania się 
do nieznanego w dużej mierze świata został więc rozwiązany przez kierowanie 
się regułami, które także nie były w pewnym sensie znane. Były one znane w 
takim stopniu, że wiadomo było, jak należy lub nie wolno postąpić w danych 
                                                       

2 F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, London 1993, t. I, s. 11. 
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okolicznościach. Jednak umiejętność słownego sformułowania reguł, a nawet 
świadomość kierowania się nimi, są znacznie późniejsze od faktu ich przestrze-
gania w praktyce. 

Skoro stwierdziliśmy już, że to nieuświadomione przyjmowanie pewnego 
rodzaju reguł decydowało o przetrwaniu danej grupy, należy się zastanowić, 
jakie cechy reguł decydują, według Hayeka, o owym ewolucyjnym sukcesie. 
Zasadniczą dla przetrwania grup właściwością takich reguł jest zdolność do 
koordynowania działań wielu osób w taki sposób, by możliwe było korzystanie 
przez każdą z nich z umiejętności i działań ludzi, których dana osoba nie zna 
oraz z wiedzy, której nie posiada. Dzięki kierowaniu się pewnymi wspólnymi 
regułami ludzie potrafili przewidywać swoje działania3 i dlatego mogli polegać 
podczas ich realizacji na działaniach wielu innych ludzi, co nie musiało być 
w żaden sposób odgórnie koordynowane. Nie twierdzi się tu bynajmniej, że 
jednostki były zawsze w stanie dokładnie przewidywać konkretne zdarzenia. 
Chodzi raczej o to, że dzięki stosowaniu się do wspólnych reguł bardzo prawdo-
podobne było wystąpienie pewnych typów sytuacji, które można było wziąć pod 
uwagę podczas swoich działań. Jak pisze Hayek, „cywilizacja opiera się na fak-
cie, że wszyscy korzystamy z wiedzy, której nie posiadamy”4. Przezwyciężenie 
naszych ograniczeń co do zakresu wiedzy, jaką możemy posiąść, nie odbywa się 
poprzez zdobywanie coraz większej ilości wiedzy, ale poprzez użycie wiedzy 
rozproszonej między poszczególnymi jednostkami5. Większość instytucji i reguł 
postępowania przybrała swoją obecną formę właśnie po to, by radzić sobie 
z naszą nieuniknioną niewiedzą co do większości poszczególnych faktów, które 
są lub staną się komuś znane i dlatego wpływają na całą strukturę społeczeństwa 
oraz procesy się w nim odbywające6.  

Niezbędne staje się tutaj wprowadzenie koncepcji ładu, czyli pewnego abs-
trakcyjnego porządku działań, jaki istnieje w społeczności. Wielce ułatwi to 
rozważenie różnorodnych aspektów reguł postępowania, których przestrzeganie 
ów ład wytwarza. Przez ład Hayek rozumie pewien stan rzeczy, w którym róż-
norodne elementy znajdują się w stosunku do siebie w takich relacjach, że zna-
jąc pewien wycinek całości, możemy formułować prawidłowe (lub przynajmniej 
mające dużą szansę okazania się prawidłowymi) oczekiwania co do reszty ładu7. 
Widać tu wyraźnie nacisk kładziony na możliwość odczytania z ograniczonych 
przesłanek ogólnego charakteru ładu, co umożliwia formułowanie rozsądnych 

                                                       
3 Nie dlatego, że wiedzieli w sensie „kartezjańskim”, jakimi regułami kierują się inni ludzie, ale 

dlatego, że schemat myślenia, reagowania i działania, który nimi kierował, zakładał w pewien 
sposób istnienie tamtych reguł, kierowanie się nimi przez innych było niejako wbudowane w ich 
sposób konceptualizacji świata (częściowo zapewne dlatego, że także ich zachowania dało się 
opisać w kategoriach tych samych reguł).  

4 F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. I, s. 15. 
5 Tamże. 
6 Tamże, t. I, s. 13. 
7 Tamże, t. I, s. 36. 
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oczekiwań co do zdarzeń w innych częściach tego ładu i wykorzystywanie tej 
wiedzy w swoim działaniu. By taki ład mógł powstać, działania jednostek 
w jego ramach muszą być podobne do siebie tylko w pewnym niewielkim za-
kresie. Ale to właśnie charakter tego podobieństwa, rodzaj abstrakcyjnych rela-
cji, w jakich znajdują się działania poszczególnych osób, decyduje o tym, jaki 
charakter będzie miał powstający w wyniku tych działań ład, jak skutecznie 
będzie on w stanie spożytkować wiedzę jednostek o okolicznościach znanych 
tylko im, jak sprawnie będzie on mógł skoordynować różnorodne dążenia wielu 
osób. Ład otwartego społeczeństwa – porządkujący działania jednostek, dążą-
cych do własnych, nieznanych innym celów i nieposiadających wspólnie ustala-
nej ich hierarchii – przypomina w dużej mierze ład rynkowy, czyli katalaksję.  

Hayek zauważa, że generalnie w dużej mierze nie jesteśmy świadomi stop-
nia, w jakim podczas naszych działań jesteśmy kierowani nie wiedzą o konkret-
nych faktach, lecz o tym, jakie rodzaje zachowania są „właściwe” w danych 
okolicznościach, co w znacznej części ma na celu powstrzymanie nas od zabu-
rzania ładu, na którym wszyscy polegamy, podejmując własne działania8. Zdol-
ność do tworzenia abstrakcji i kierowania się abstrakcyjnymi regułami jest więc 
dla Hayeka podstawą udanego poruszania się w świecie bardzo niedoskonale 
nam znanym, stanowiąc przystosowawcze narzędzie o zasadniczym znaczeniu9.  

W owe sposoby postrzegania, myślenia i reagowania wcielona jest wiedza 
przeszłych pokoleń. Sposoby te opierają się w znacznym stopniu na zwyczajach 
i tradycyjnych sposobach postępowania, których również nasi przodkowie nie 
umieli w pełni racjonalnie uzasadnić, ale które służyły przetrwaniu społeczności 
i pomyślności jej członków i dlatego były zachowywane oraz stopniowo rozwi-
jane i modyfikowane przez stulecia10. Są nam one przekazywane w szeroko 
rozumianym procesie wychowania, w dużej mierze bez świadomości tego faktu 
(zarówno ze strony przekazujących, jak i tych, którym są one przekazywane). 
W związku z tym można więc powiedzieć, że korzystamy z większej ilości do-
świadczenia niż rzeczywiście go posiadamy, gdyż zostało ono wcielone 
w schemat myślenia, który nami kieruje11. Doświadczenie uzyskane na drodze 
eksperymentowania przez całe generacje zawiera więcej wiedzy, niż ktokolwiek 
mógłby posiąść12. 

                                                       
8 Tamże, t. II, s. 11. 
9 Tamże, t. I, s. 30. 
10 Między innymi z tego powodu wydaje się uprawnione uznawanie Hayeka bardziej za kon-

serwatystę niż liberała, mimo jego odmiennego zdania w tym względzie. Inne argumenty za tym 
przemawiające można znaleźć m.in. w: B. Szlachta, Konserwatyzm: z dziejów tradycji myślenia 
o polityce, Kraków–Warszawa 1998, s. 241–243. 

11 F.A Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. I, s. 30–31. 
12 Tamże, t. I, s. 119. 
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2. Negatywny charakter reguł sprawiedliwego  
postępowania  

Za bardzo istotne Hayek uznaje wskazanie, jakie to generalne cechy reguł po-
stępowania zadecydowały o sukcesie tzw. Otwartego albo Wielkiego Społe-
czeństwa, na czym zatem opiera się nasza zachodnia cywilizacja i co jako cenne 
należy w niej chronić. Uważa on, że mimo znaczących odmienności kulturo-
wych można odnaleźć pewną wspólną istotę tych reguł, które są zasadnicze dla 
podtrzymywania życia społecznego, cechę decydującą i konstytutywną dla ładu 
takiego, jakim go znamy. Jest nią negatywny charakter reguł postępowania, a co 
za tym idzie, także negatywny charakter sprawiedliwości. Reguły, które głównie 
zakazują pewnego rodzaju działań, służą zachowywaniu tylko abstrakcyjnych 
cech ładu13, pomocnego nam w dążeniu do naszych własnych celów. Reguły te 
nie mają na celu osiągnięcia żadnego z góry przyjętego rezultatu czy stanu rze-
czy, lecz służą jedynie zapobieganiu kolizjom między działaniami jednostek 
nieznających wzajem swoich zamierzeń14 oraz podtrzymywaniu ładu, na które-
go istnienie podczas planowania swoich działań wszyscy liczymy15. To potrzeba 
zachowania porządku działań, którego nikt nie stworzył, ale który był zaburzany 
przez pewne rodzaje zachowania, sprawiła, że konieczne stało się określenie 
zachowań, które muszą być powstrzymywane16. Jak pisze Hayek, do wytworze-
nia się porządku spontanicznego, jakim jest ład Wielkiego Społeczeństwa, wy-
starczy, że działania jednostek są w pewnym zakresie ograniczone17. 

To zasadnicze zadanie, jakie mają do wypełnienia reguły sprawiedliwego 
postępowania sprawia, że w wielu różniących się od siebie społecznościach 
możemy odnaleźć wspólną treść tych reguł, która umożliwiała powstawanie 
złożonego i skutecznego porządku działań, czego konsekwencją (o charakterze 
ewolucyjnym) było z kolei zachowywanie właśnie tych, a nie innych reguł. 
Hayek nie chce bynajmniej apodyktycznie formułować treści tych reguł, jednak 

                                                       
13 Reguły postępowania służą wzmocnieniu pewności przewidywań „poprzez określanie jedy-

nie abstrakcyjnego porządku umożliwiającego jego członkom wyprowadzanie ze znanych sobie 
szczegółów oczekiwań, które mają dużą szansę okazać się poprawne. [...] To, co może pozostać 
stałe w takim ogólnym ładzie, który nieustannie dostosowuje się do zewnętrznych zmian i zapew-
nia podstawę przewidywań, to wyłącznie system abstrakcyjnych relacji, a nie jego poszczególne 
elementy”. Tamże, t. I, s. 106. 

14 „służą one jedynie pośrednio zaspokajaniu partykularnych potrzeb, poprzez pomoc, jaką dają 
w unikaniu rodzajów konfliktów, które, jak pokazało przeszłe doświadczenie, zwykły występować 
podczas dążenia do wielu różnych celów. Nie służą one zapewnieniu powodzenia jakiemuś jedne-
mu planowi działań, lecz pogodzeniu wielu różnych takich planów”. Tamże, t. II, s. 22. 

15 Reguły postępowania służyć mogą jedynie „stworzeniu warunków, które prawdopodobnie 
poprawią szanse wszystkich podczas dążenia do swoich celów”. Tamże, t. II, s. 2. 

16 Tamże, t. I, s. 88. 
17 Tamże, t. I, s. 44. 
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by zarysować ich zasadniczy charakter, powołuje się na Davida Hume’a, który 
wyróżnił trzy fundamentalne prawa natury, mianowicie:  

1) stabilność i trwałość posiadania, 
2) przenoszenie własności tylko za zgodą właściciela, 
3) dotrzymywanie umów. 

Taka konstatacja może się wydać dosyć banalna, jako że są to absolutnie pod-
stawowe i oczywiste zasady liberalnego prawodawstwa i ekonomii, można więc 
kwestionować odkrywczość tego twierdzenia18. Może też pojawić się zarzut, że 
ideologizuje on filozofię, wskazując na większą „naturalność” zasad, których 
jest zwolennikiem. Jednak, po pierwsze, dla Hayeka ponowne artykułowanie 
i przypominanie liberalnych zasad nigdy nie jest – mógłby on rzec – niestety, 
zajęciem jałowym. Po drugie zaś, jest to dlań kwestia znajdująca silne uzasad-
nienie zarówno w rozważaniach epistemologicznych, jego teorii umysłu i per-
cepcji, jak i potwierdzona spostrzeżeniami natury empirycznej.  

Jaki jednak status będą miały te reguły? Nazwanie ich prawami natury może 
być nieco mylące, ponieważ ani dla Hayeka, ani dla Hume’a nie mają one 
w żadnym razie statusu obiektywnie istniejących norm. Ich powstanie jest tylko 
rezultatem pewnych konieczności ludzkiej społeczności. Taka wspólna treść 
wielu różnych systemów prawa prywatnego jest tylko czymś, co ma duże praw-
dopodobieństwo wykształcenia się w ewolucyjnym procesie. Rozważenie pro-
blemu statusu takich reguł będzie naszym kolejnym zadaniem.  

3. Status reguł sprawiedliwego postępowania  

Hayek twierdził, że ład jest pierwotny wobec reguł, które go wytwarzają, że 
w pewnym szczególnym sensie fakty są pierwotne wobec norm. Najpierw po-
wstaje pewien skuteczny porządek działań, który dopiero później zostaje za-
chowany w postaci reguł i norm chroniących ten porządek. To pierwszeństwo 
faktów wobec reguł ma dosyć subtelny charakter i dlatego wątek ten wymaga 
rozpatrzenia z wielu stron. 

Według Hayeka, nasze zobowiązania moralne i prawne wynikają z charakte-
ru ładu, którego istnienie zakładamy i na którym opieramy się podczas naszych 
działań. Podobnie też sędzia orzekający w systemie common law jest związany 
nie tylko przez istniejącą uprzednio normę, lecz również przez konieczności 
faktycznego ładu, jaki dostrzega w społeczeństwie. Jeśli nawet bierzemy jako 
dany zbiór pewnych znanych reguł, na których opiera się istniejący ład, to może 
się okazać, że nierozpoznana wcześniej reguła jest „zawarta” w tym zbiorze, 
jednak nie w tym sensie, że jest logicznie z niego wyprowadzalna, ale w tym, że 
                                                       

18 Oczywiście dotyczy to czasów Hayeka, a nie Hume’a. 
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chroni ona ten sam ład. Tak więc, aby pozostałe reguły osiągnęły swój cel, ko-
nieczna jest kolejna reguła, która ma normatywny charakter na równi z pozosta-
łymi regułami, niewystarczającymi dla rozstrzygnięcia mogących wyniknąć 
sporów19. Ani logiczna spójność norm, ani nawet silne poczucie, że postępowanie 
według jakiejś reguły jest sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe, nie są wystarczają-
ce do uznania reguły za obowiązującą. Liczy się raczej spójność działań, które są 
efektem kierowania się danym systemem reguł, jego zdolność zapobiegania kon-
fliktom. Nie można wykluczyć, że w zmienionych okolicznościach znane nam 
dotychczas reguły nie będą w stanie zapewnić bezkolizyjności działań i istniejący 
ład może być podtrzymany tylko dzięki zmianie starych reguł lub dodaniu no-
wych. Wymogi faktycznie istniejącego ładu, w którego podtrzymywanie jeste-
śmy zaangażowani, są istotniejsze od uprzednio rozeznanych norm20. Dzieje się 
tak, ponieważ wartością jest dla nas w pierwszym rzędzie właśnie ład, pewien 
abstrakcyjnie określony stan rzeczy, a nie same reguły albo jakieś konkretne 
przedmioty. Hayek przeprowadza wyraźne rozróżnienie między wartościami 
a celami, definiując pierwsze jako „ogólne klasy zdarzeń, określone przez pew-
ne cechy i generalnie uważane za pożądane”21. Wartościami, którym służą regu-
ły sprawiedliwego postępowania, są abstrakcyjne cechy istniejącego, faktyczne-
go porządku, które chcemy zachować i ulepszyć, ponieważ zauważyliśmy, że są 
one warunkami umożliwiającymi osiąganie różnorodnych, często nieprzewi-
dzianych celów22. Tym, co jest pierwotne, jest dynamiczny, ciągle dostosowują-
cy się do zmieniających się okoliczności porządek działań, u podłoża którego 
dopiero później znaleźć możemy określone reguły. „Te reguły są, innymi słowy, 
przede wszystkim właściwością faktycznego stanu rzeczy, którego nikt celowo 
nie stworzył”23. Oczywiście ład i reguły znajdują się w ciągłej interakcji i w po-
rządku faktycznym są one równoległe, jednak w porządku logicznym pierwszy 
jest ład, ponieważ to jego właściwości decydują o tym, jakie reguły zostaną za-
chowane, natomiast żadne szczególne własności reguł, poza tym, że mogą wy-
tworzyć skuteczny ład, nie mają znaczenia. 

Prawo nie jest zatem dla Hayeka ani odbiciem obiektywnie istniejących 
norm, ani też nakazem suwerena, ale wyrazem zasad wymaganych przez ko-
nieczności istniejącego porządku24. Nie uznaje on istnienia żadnej stałej sub-
stancjalnej racjonalności, czy to w postaci jakichś niezmiennych prawd rozumu, 
czy norm prawa natury. Nie postuluje też (choćby nawet jako pewnego kon-
struktu teoretycznego) istnienia stałej racjonalności o charakterze procedural-
nym ani też racjonalności instrumentalnej, pozwalającej konstruować wspólny 
ład normatywny lub instytucjonalny. Według Hayeka, ludzka racjonalność ma 
                                                       

19 Tamże, t. I, s. 78. 
20 Tamże, t. I, s. 116. 
21 Tamże, t. II, s. 14.  
22 Tamże, t. I, s. 105. 
23 Tamże. 
24 Tamże, t. I, s. 118. 
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charakter zmienny, można by rzec płynny, i powstaje w procesie, nad którym 
mamy bardzo ograniczoną kontrolę. Sama zdolność namyślania się nie jest 
wstępnym warunkiem konstruowania racjonalnych sposobów postępowania, ale 
samym takim właśnie sposobem postępowania, do którego zdolność nabyliśmy 
poprzez wiele różnorodnych doświadczeń, raczej metodą prób i błędów niż 
w drodze bezbłędnego, jasnego i wyraźnego oglądu. Reguły postępowania, które 
uznajemy za racjonalne, zaczęły nami kierować, w przeważającej mierze, bez 
naszej świadomości tego faktu. Jeśli uważamy obecnie za rozsądne kierowanie 
się regułami umożliwiającymi pokojową wymianę, współpracę i porozumienie 
jak największej liczby osób, to jest to wynikiem spontanicznego procesu stop-
niowego, przypadkowego przyjmowania, a następnie zachowywania i rozwija-
nia pewnych abstrakcyjnych ograniczeń nałożonych na nasze działania. Ich 
dobroczynny skutek uświadamiamy sobie dopiero wówczas, gdy już go odczuli-
śmy, a nie zanim jeszcze zaczął funkcjonować ład, który one umożliwiają. Jak 
wyraźnie stwierdza Hayek, umysł i kultura rozwijają się równolegle, musimy 
zatem wyzbyć się koncepcji, że człowiek zdolny był rozwinąć kulturę, ponieważ 
był obdarzony rozumem25. Nie przypisuje on człowiekowi ani tak olbrzymich 
wrodzonych zdolności poznawczych, ani też pewnego rodzaju heroizmu, który 
skłaniałby go do ciągłego, świadomego poświęcania własnej korzyści w imię 
dobra całego społeczeństwa, choćby ostatecznie miało ono być i jego dobrem. 
Ten, kto pierwszy zamiast zabić napotkanego członka obcego plemienia lub 
uciec przed nim, wymienił się z nim posiadanymi przedmiotami, postąpił raczej 
wbrew postrzeganemu wówczas dobru swojej społeczności, której reguły naka-
zywały zupełnie odmienne zachowanie. Z pewnością nie było też jego zamiarem 
zapoczątkowanie nowego zwyczaju, który miałby przynieść olbrzymią przewa-
gę i pomyślność jego grupie. Było to raczej wynikiem splotu przypadkowych 
okoliczności, a tym co kierowało owym człowiekiem, była, jak pisze Hayek, 
raczej własna, bezpośrednia korzyść. Dopiero później zwyczaj taki okazywał się 
dobroczynny dla grupy, w której zaczął przeważać26.  

Jednakże wiele reguł sprawiedliwego postępowania nie ma z pozoru dobro-
czynnego charakteru ani dla jednostki, ani dla całej społeczności. Hayek przy-
wołuje Hume’a, który wskazał na pozornie paradoksalny charakter reguł spra-
wiedliwości, w pojedynczych przypadkach niesłużących nikomu i zdających się 
pozostawać w sprzeczności zarówno z dobrem prywatnym, jak i publicznym. 
Jeśli jednak są one stosowane powszechnie, niezależnie od ich konsekwencji 
w poszczególnych przypadkach, to – jak pisze Hume – powstający schemat jest 
wysoce sprzyjający albo wręcz absolutnie niezbędny dla przetrwania i pomyśl-
                                                       

25 Tamże, t. III, s. 156. 
26 Tamże, t. III, s. 161. oraz F.A. Hayek, Knowledge, Evolution and Society, London 1983, 

s. 29–33. Z tego względu uzasadnienie Hayeka nie ma charakteru utylitarystycznego. Użyteczność 
jest przyczyną, ale nie racją kierowania się określonymi regułami. Por. F.A. Hayek, Law, Legisla-
tion and Liberty, t. II, s. 12–23. W tej kwestii zob. także: R. Legutko, Spory o kapitalizm, Kraków 
1994, s. 247–253.  
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ności zarówno całej społeczności, jak i każdego jej członka27. Hayek rozwiązuje 
ten kluczowy dla filozofii polityki problem w duchu bliskim myślicielom szkoc-
kiego oświecenia, a dzięki nadaniu temu rozwiązaniu własnego, szczególnego 
kształtu znacznie rozjaśnia ich podstawową intuicję, która wskazywała, że prze-
kroczenie racjonalności jednostkowej nie odbywa się przez indywidualny na-
mysł, lecz w drodze samorzutnego wykształcania się reguł i instytucji ograni-
czających dążenia do własnych celów w sposób korzystny dla całej społeczno-
ści28. Szczególnymi punktami odniesienia są tu dla Hayeka właśnie koncepcje 
Hume’a oraz Bernarda Mandeville’a, któremu poświęcił w jednej ze swych 
książek osobny artykuł. Jak zauważa Hayek, prawdziwym celem Mandeville’a, 
ukrytym niejako pomiędzy wierszami jego dzieła, nie było wyłącznie ukazanie 
dobroczynnego charakteru ludzkiego egoizmu i przywar, o co gwałtownie 
oskarżali go jego współcześni, ale raczej pokazanie, jak dzięki koordynującej 
roli ograniczeń narzucanych na egoistyczne dążenia przez instytucje i tradycje 
społeczne, owe występne działania niespodziewanie zyskują, jako całość, racjo-
nalność i dobroczynny dla społeczeństwa charakter29. Tych instytucji i tradycji 
nie da się oczywiście, według Hayeka, zaprojektować, a zasadniczy ich zrąb jest 
wynikiem opisanego już tutaj szeroko ewolucyjnego procesu zachowywania 
reguł i tradycji najbardziej sprzyjających pomyślności grupy.  

Widać tu wyraźnie odmienność sposobów uzasadniania i tłumaczenia po-
wstania ładu normatywnego i instytucjonalnego, jakie prezentują z jednej strony 
Hayek, a z drugiej fundatorzy myśli liberalnej, tacy jak Thomas Hobbes30 czy 
John Locke. Jeśli według Hobbesa jednostki zdolne są, za pomocą posiadanego 
rozumu instrumentalnego, dojść do umowy powołującej suwerena mającego 
narzucić im ład normatywny31, a według Locke’a, rozpoznając już obowiązują-
cą je jednakową treść norm prawa natury, dostrzegają jednak konieczność połą-
czenia się w ciało polityczne dla skutecznego ich egzekwowania32, to Hayek 
znajduje zarówno racjonalny ład normatywny, jak i instytucjonalny, jako już w 
dużej mierze gotowe, niebędące konstrukcją człowieka, a tylko przedmiotem 
ewentualnych stopniowych i rozważnych ulepszeń33. Hayek, w duchu tradycji 
                                                       

27 F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. II, s. 16.  
28 Por. N. Barry, Z tradycji teorii ładu samorzutnego [w:] Filozofia wolnego rynku, „Znak-

Idee” 1994, nr 6. 
29 Zob. Dr Bernard Madeville [w:] F.A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics 

and the History of Ideas, London 1978 oraz B. Mandeville, Bajka o pszczołach, przeł. A. Glinczanka, 
Warszawa 1957. 

30 Choć traktowanie Hobbesa jako liberała bywa niekiedy kwestionowane, to Hayek najwyraź-
niej uważa go za jednego z ojców myśli liberalnej. Zob. F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, 
t. I, s. 107. 

31 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954. 
32 Zob. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Raz, Warszawa 1992. 
33 Choć pozornie kontraktualna myśl Locke’a może się wydawać dość odległa od poglądów 

Hayeka, jest mu ona dużo bliższa niż, często przez niego krytykowane, stanowisko Hobbesa. 
Locke, stanąwszy przed pytaniem, dlaczego treść prawa natury osiąga swą właściwą, pełną, a co 
najważniejsze jednakową treść dopiero u dojrzałych osób, skłaniał się do twierdzenia, że wynika to 
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szkockiego oświecenia, stwierdza, że reguły sprawiedliwego postępowania, na 
których opiera się ład Otwartego Społeczeństwa, są rezultatem ludzkiego dzia-
łania, ale nie projektu. Reguły te nie są zatem obiektywnie istniejącymi norma-
mi, które możemy rozumowo odnaleźć, są bowiem rezultatem ludzkiego działa-
nia. Nie są jednak także rezultatem racjonalnego projektu czy umowy między 
jednostkami. Hayek unika w ten sposób wplątania się w nielubianą przez siebie 
metafizykę, jednocześnie unikając konieczności przyjęcia perspektywy wolun-
tarstycznej związanej z pozytywizmem prawnym, którego jest ostrym kryty-
kiem.  

Wynika z tego jasno, że również uprawnienia nie będą miały dla Hayeka sta-
tusu obiektywnego. Jak zauważyłem na początku, Hayek nie używa w ogóle 
kategorii uprawnień, a to, co zwykło się nazywać uprawnieniami, u Hayeka 
można odnaleźć w postaci obszaru do swobodnej aktywności, który posiada 
każda jednostka i który jest chroniony przez reguły sprawiedliwego postępowa-
nia zabraniające niektórych działań. Z tych reguł można by wprawdzie wyab-
strahować uprawnienia, ale wydaje się, że dla Hayeka byłby to zabieg sztuczny, 
zaprzeczający właściwemu, według niego, myśleniu o sprawiedliwości przede 
wszystkim jako o zapobieganiu niesprawiedliwości (jak widzieliśmy sprawie-
dliwość ma dla niego głównie negatywny charakter). Byłoby to także zaprze-
czeniem charakteru reguł sprawiedliwego postępowania wynikającego z ich 
genezy. Reguły te są w dużej mierze realizowanymi w sposób spontaniczny, 
nawykowy i często nieuświadomiony właściwymi s p o s o b a m i  działania, 
a nie nakazami czy zakazami. Takie kategorie pojawiły się dopiero wtedy, gdy 
konieczne stało się słowne sformułowanie reguł, które zawsze jest jednak tylko 
niedoskonałym ich odbiciem. Tym bardziej więc nie można mówić o regułach 
w terminach uprawnień. Hayek jest tu bliższy zdecydowanie starożytnej i śre-
dniowiecznej tradycji prawa naturalnego, która nie znała kategorii uprawnień.  

Istnieje jeszcze nieco odmienne rozumienie sprawiedliwości jako kategorii 
dotyczącej działań politycznych czy stanowienia i stosowania prawa. Pojęcie 
„sprawiedliwość” jest tu rozumiane jako zasada nakazująca stosowanie do 
wszystkich jednakowych reguł, równe ich traktowanie34. Reguły, które mogą 
być w ten sposób aplikowane, wydają się z konieczności negatywne w swoim 
charakterze i stąd pozostawiające w miarę szeroką wolność jednostkom. Niekie-
dy zarzuca się Hayekowi, że w sposób nieuprawniony z zasady rządów prawa 
wysnuwa zasadę wolności indywidualnej35. Choć brak jest tu miejsca, by móc 

                                                       
z odpowiednio długiego przebywania w podobnych warunkach i posiadania podobnych doświad-
czeń. Uznawał on więc to, co empiryczne, odpowiedzialnym za wspólną treść norm prawa natury. 
Z kolei Hayek nie przeczy, że w pewnych momentach mogła następować znacząca, a zatem prze-
łomowa w swoim charakterze, instytucjonalizacja tradycyjnego do tej pory wymuszania wspólnych 
reguł postępowania, przejście od reguł o charakterze wyłącznie moralnym do tych o charakterze 
prawnym.  

34 Tamże, t. II, s. 39. 
35 Czyni to chociażby Joseph Raz. Zob. J. Gray, Hayek on Liberty, Oxford 1984, s. 61–71. 
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szerzej rozważyć to zagadnienie, można spróbować w kilku słowach obronić 
Hayeka. Chociaż sama zasada stanowienia i stosowania jednakowych reguł 
niezależnie od osoby jest z pewnością proceduralna, stąd pusta i niemogąca 
określić treści reguł, to jednak wydaje się, że dla Hayeka jest ona, jak zresztą 
większość zasad i instytucji, wyrazem pewnego sposobu myślenia, pewnej tra-
dycji (skądinąd w dużej mierze zbieżnej z tradycją wolności), które nie zostały 
stworzone przez niezależny, stojący poza światem umysł. To raczej ów umysł 
został ukształtowany przez te tradycje. Ten sposób myślenia o regułach jest 
raczej wynikiem substancjalnej treści reguł, które są głównie negatywne, chro-
nią wolność indywidualną, a nabywały tych cech przez wieki. Charakter tych 
reguł, który może być opisywany na sposób proceduralny, jest złączony z ich 
substancjalną treścią, nie jest zaś wynikiem jakiegoś a priori słusznego testu. 
Z drugiej strony sama próba wywiedzenia praw gwarantujących szeroką wol-
ność indywidualną z obowiązku równego stosowania ich do wszystkich, także 
do ciała stanowiącego owe prawa, niekoniecznie musi być zupełnie nieuzasad-
niona. Locke, „ojciec” liberalizmu, wskazywał na duże prawdopodobieństwo 
utrzymania się wolności indywidualnej pod takimi warunkami36. Także dla 
niego nie była to konieczność logiczna, lecz raczej fakt wynikający z natury 
ludzkich spraw. 

4. Zakończenie 

Warto jeszcze krótko wspomnieć o tym, w jakim stosunku pozostają reguły 
sprawiedliwego postępowania do reguł moralnych i prawnych. Reguły postępo-
wania czyniące możliwym ład Otwartego czy Wielkiego Społeczeństwa, choć 
w zasadniczej swej części mają charakter moralny, to jednak są dużo węższe niż 
jakikolwiek pełny system moralny. Dzieje się tak dlatego, że mogą być one 
częścią systemów i tradycji moralnych różnych grup, których członkowie po-
mimo to mogą współpracować ze sobą w ramach Wielkiego Społeczeństwa. Ich 
bardzo ograniczony zakres jest konieczny, jeśli zważymy, że umożliwiają one 
współżycie, współpracę i w miarę szerokie korzystanie z wolności wielu bardzo 
różnym osobom i stowarzyszeniom. Jednak prawo ma – zdaniem Hayeka – 
jedynie faktyczny, lecz nie istotowy związek z moralnością37. Być może jego 
początki tkwią całkowicie w regułach o charakterze moralnym, lecz wyraźnie 
stwierdza on, że może istnieć prawo sprzeczne z rozpoznaną regułą moralną, 
a mimo to zachowujące swą ważność38. Prawo we właściwym tego słowa zna-

                                                       
36 Por. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie.  
37 Co jest jasne, zważywszy na niechęć Hayeka do wikłania się w tego typu metafizykę. 
38 F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. II, s. 56. 
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czeniu powinno, według Hayeka, ograniczać się do tych reguł sprawiedliwego 
postępowania, których wymuszanie jest niezbędne dla ochrony ładu Wielkiego 
Społeczeństwa39, a więc do egzekwowania zakazu takich działań, które zaburza-
ją ład, na którego istnieniu polegamy wszyscy podczas dążenia do swoich róż-
norodnych celów. Aby przymus nie był arbitralny i niesprawiedliwy, musi on 
ograniczać się do tego, co nam rzeczywiście wspólne, do podzielanych przez 
przeważającą większość członków Otwartego Społeczeństwa przekonań na 
temat tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, a to z konieczności jest, zdaniem 
Hayeka, dość wąskie40. Trzymanie się tej zasady podczas stanowienia reguł 
prawa ma charakter po części moralny, po części zaś jest kwestią roztropności 
politycznej. Wymuszanie czegoś ponad to, co nam rzeczywiście wspólne, roz-
budowa prawodawstwa nieznajdująca uzasadnienia we wspólnych regułach, 
które nami kierują, może być niemoralna i niesprawiedliwa, może też prowadzić 
do zaburzenia ładu Otwartego Społeczeństwa, którego spontaniczny wciąż 
w dużej mierze charakter Hayek tak bardzo chciałby ocalić. To, czy Hayek broni 
tu w pewien sposób liberalnego konsensu (rozumianego na sposób Johna Rawl-
sa) oraz jaki status ewentualnie by ów konsens posiadał, pozostawiamy tutaj 
kwestią otwartą.  

                                                       
39 Normami o charakterze technicznym także rządzą ogólne zasady mające oparcie w istnieją-

cej koncepcji sprawiedliwości.  
40 Z tego względu odrzuca on ideę sprawiedliwości społecznej, jako nieznajdującą ugruntowa-

nia w istniejących przekonaniach. Dla pytań o sprawiedliwą dystrybucję – o ile w ogóle uznać by ją 
za moralnie dopuszczalną – nie istnieją, jego zdaniem, odpowiedzi mające oparcie w trwałych, 
powszechnie aprobowanych regułach. Zob. tamże, t. II, s. 62–65. Z poglądem tym polemikę po-
dejmuje Wojciech Sadurski, twierdząc, że Hayek arbitralnie wyłącza poza zakres pojęcia sprawie-
dliwości stany rzeczy, za których powstanie nikt nie odpowiada, argumentując, że jeśli jest 
w naszej mocy je zmienić, oznacza to, że mamy na nie jednak wpływ. Zdaniem Hayeka, efektom 
redystrybucji rynkowej nie można przypisywać ocen moralnych. Według Sadurskiego, mogą one 
podlegać takim ocenom, ponieważ redystrybucja jest możliwa. Za niemoralne można uznać więc 
niepodjęcie działań, gdy dystrybucję rynkową uważamy za niesprawiedliwą. Zob. W. Sadurski, 
Teoria sprawiedliwości: podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988, s. 62–67. Z kolei dla Hayeka 
wątpliwe jest istnienie prawdziwej zgody na przymusową redystrybucję dóbr, a źródła tej praktyki 
widzi on nie w trwałym przekonaniu co do jej słuszności, lecz w zgubnych mechanizmach nieogra-
niczonej rządami prawa demokracji. Por. F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. III, s. 1–40. 


