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Marek Blaszkę

CZŁOWIEK A HISTORIA W FILOZOFII JANA JAKUBA ROUSSEAU

Był chyba tylko jeden człowiek, który [...] nie napisał 
niczego, co nie miałoby istotnego znaczenia: Jan Jakub 
Rousseau. On to, traktując czy o religii, czy o polityce, 
czy o pedagogice, zawsze rozpętywał burzę '.

N ATURA LUDZKA I STAN NATURALNY

Warunkiem zasadniczym dla poznania filozofii Rousseau jest, podobnie 
jak u innych przedstawicieli szkoły prawa natury, właściwe zrozumienie 
funkcji, jaką pełni w tej koncepcji pojęcie stanu natury oraz prawa natu
ralnego. W tym celu wydaje się przydatne posłużenie się dwojakim rozu
mieniem pojęcia natury, jakie przyjmuje J. Maritain w swoim studium po
święconym filozofii Rousseau. Według tradycji wywodzącej się jeszcze z myśli 
św. Tomasza, natura może być rozumiana bądź w sensie metafizycznym: 
istoty, zawierającym pewną celowość, bądź w sensie empirycznym. Wówczas 
naturalne, w pierwszym znaczeniu, jest to, co odpowiada „wymaganiom 
i skłonnościom istoty, to, czemu rzeczy są podporządkowane z racji swego 
typu gatunkowego i ostatecznie przez twórcę bytu” . W sensie empirycznym 
natura może być również ujęta w „znaczeniu materialnym stanu pierwotnego, 
danego de facto. Wtedy naturalne jest to, co istnieje w rzeczywistości, 
zanim intelekt zdoła to rozwinąć2. Zdaniem J. Maritaina, te dwa pojęcia

1 P. Hazard, K ryzys świadomości europejskiej 1680— 1715, przeł. z franc. J. Lalewicz,
i A. Siemek, Warszawa 1974, s. 216.

2 J. M aritain, Trzej reform atorzy, Luter — Descartes — Rousseau, przeł. z franc. K. Mi
chalski, Warszawa 1927, s. 130. Książka ta, pisana z pozycji neotomizmu, stanowi ostry atak 
na trzy wymienione w tytule postacie. J. Maritain nie może wybaczyć Rousseau, iż ten 
przeciwstawił się koncepcji teologicznej św. Tomasza z Akwinu, odrzucając dogmat laski 
Bożej, dzięki której człowiek może stać się dobry moralnie, a także że w pojęciu miłości samego 
siebie odrzucił Boga, umieszczając tam jednostkę.



60 Marek Biaszke

natury uległy u Rousseau wzajemnemu przemieszaniu3. Rzeczywiście, nie 
można zaprzeczyć, iż przy opisie stanu natury, a zarazem treści prawa 
naturalnego, Rousseau posługuje się hipotetycznym opisem cech człowieka 
u zarania jego istnienia. Jednocześnie odnajduje u niego właściwości wiążące 
się z jego istotą egzystencjalną czy też wynikające z wymagań jego 
sytuacji w otaczającej go rzeczywistości. Stąd więc, z jednej strony, wolność, 
równość, dobroć są cechami jego rzeczywistej sytuacji, z drugiej — są to 
postulaty wypływające z jego istoty gatunkowej. Rousseau mówi niekiedy 
nawet o wrodzoności cech ludzkich, uznając za takie np. poczucie spra
wiedliwości, które utożsamia także z sumieniem4. Przeciwstawia się jedno
cześnie teologicznemu ujęciu stanu natury. Uznając dobroć ludzką, czyli 
właściwość świadomego nieszkodzenia innym, za cechę naturalną, przeczy 
tym samym dogmatowi grzechu pierworodnego5. Przyjmując, iż człowiek 
rodzi się wolny, podległy tylko koniecznościom materialnym, odrzuca jedno
cześnie jakiekolwiek nad nim panowanie czy też kierownictwo, jakie zakładali 
teologowie w drodze ku wspólnemu dobru6. Nie oznacza to tym samym, że 
opowiada się po stronie ateizmu.

Ujęcie Rousseau przeciwstawia go nie tylko nauce Kościoła, ale również, 
z innego względu, szeregowi świeckich, omal współczesnych mu, teorii 
prawno-naturalnych. Rousseau przeczy, jakoby człowiek w zaczątkowym stanie 
naturalnym był od razu zdolny do posługiwania się rozumem. Rozum jest 
produktem dłuższego rozwoju. Wiąże się to z procesem kształtowania mowy. 
Tak więc człowiek w stanie naturalnym nie tyle kieruje się prawem natury, 
co podlega, jako podporządkowany, zjawiskom psychofizycznym, nad którymi 
jeszcze nie panuje. Podlega prawu natury przez uczucia, które nim rządzą, 
gdyż są one wcześniejsze od rozum u7. Uczucia te to miłość samego siebie, 
wynikające z instynktu samozachowawczego, oraz współczucie, czy też litość. 
Rousseau upatruje zresztą w zdolności współodczuwania źródła wszelkich cnót 
społecznych. Natomiast rozum mógł zacząć się rozwijać dopiero z chwilą, 
gdy człowiek został zmuszony do opuszczenia stanu natury bądź to z przyczyn 
naturalnej denaturalizacji, tj. przez stopniowe doskonalenie się, czy też 
w efekcie serii przyczyn mechanicznych, które nie musiały zaistnieć.

Obok doskonalenia, zasadniczą właściwością człowieka naturalnego, prze
ciwstawną rozumowi, jest wolność, czyli cecha wolnego sprawstwa. Ona to, 
według Rousseau, w większym stopniu decyduje o istocie człowieczeństwa

3 Por. Ibidem, s. 131.
4 Por. J. J. Rousseau, Listy moraine, przel. M. Pawlowska, Warszawa 1966, s. 580.
5 Por. P. Burgelin, La philosophie de l ’existence de J. J. Rousseau, w: Miroir de la critique, 

Rousseau, textes recueillis et présentés par J. Rivelayque, Paris 1970, s. 56.
6 Por. J. W. Champan, Rousseau— Totalitarian or Liberal!, New York 1956, s. 33.
7 R. Derathé. Le rationalisme de J. J. Rousseau, w: M iroir de ta critique, Rousseau. 

s. 59—61.
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niż rozum. Natomiast mówiąc o wolności, nie kładzie nacisku na jej stopniowe 
kształtowanie się. Może to wywołać wrażenie, iż wolność, w jej aspekcie 
moralnym, stanowi cechę daną człowiekowi w postaci gotowej jako tzw. 
wolne sprawstwo. Wydaje się, iż Rousseau jakby w tym wypadku zapomina, 
że dla korzystania przez człowieka z wolności i dla dokonywania aktów 
wyboru, zwłaszcza w sensie moralnym, nieodzowna jest już zdolność posługi
wania się rozumem. Rousseau ma jednak świadomość faktu, iż wolność 
w stanie natury to jeszcze wolność czysto negatywna, ślepa, na poły 
zwierzęca. Wolność moralną w pełni rozwiniętą zyskuje człowiek dopiero 
w stanie społecznym, gdy — posługuje się rozumem — zdolny jest już do 
refleksji, samooceny: „Między człowiekiem zaś a zwierzęciem nie ma różnicy in
nej niż ilościowa [...]. A zatem nie tylko rozum stanowi w świecie zwierząt 
odrębność charakterystyczną człowieka, ile raczej cecha wolnego sprawstwa [...] 
w tym to uświadomieniu sobie własnej wolności przejawia się przede wszyst
kim niematerialność jego duszy” 8. Mimo przyjęcia tej tezy Rousseau odrzuca 
w Rozprawie o nierówności argumenty teologiczne przy rekonstrukcji stanu 
natury. Przeczy więc temu, jakoby człowiek zyskał rozum w gotowej postaci, 
oraz neguje istnienie u niego instynktu społecznego wiodącego go ku wspólne
mu dobru9.

Rousseau łączy podejście esencjalistyczne i empiryczne w swej koncepcji 
stanu natury; stanu, który według niego nie musiał istnieć ontologicznie. 
Jest on natomiast konieczną hipotezą. Wolność i równość są zarazem rze
czywistą sytuacją człowieka w stanie początkowym jego istnienia, jak i atry
butami, które realizują przeznaczenie człowieka wynikające z jego istoty. 
Tak więc teoria stanu natury pełni w filozofii Rousseau rolę normatywną. 
Daje się tu zauważyć operowanie gotowym systemem, czy też skalą wartości, 
które następnie wpisuje się w konstrukcję stanu natu ry10. W Emilu 
Rousseau wyraźnie stwierdza: „Aby dobrze sądzić o tym, co jest, trzeba 
wiedzieć, jak być powinno” ' ' .  Bronisław Baczko, charakteryzując to podejście 
do rzeczywistości, pisze: „M amy tu do czynienia ze specyficzną sytuacją:

8 J. J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, w: Trzy rozprawy z filozofii społecznej, 
przel. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 154. Por. również P. Burgelin, op. cit., s. 53 i 56. Por. 
także J. J. Rousseau, List do arcybiskupa Beaumont, przel. H. Rosnerowa, Warszawa 1966, 
s. 611.

** Rousseau nie jest w tym ostatnim twierdzeniu konsekwentny. Wbrew swoim wywodom 
z Rozprawy o nierówności pisze w Listach moralnych (s. 582): „Człowiek, co nie ulega 
wątpliwości, jest zwierzęciem towarzyskim [sociable] z natury, a co najmniej został stworzony, 
by takim być” . W podobny sposób Rousseau wypowiada się w Emilu, czyli o wychowaniu 
(przeł. E. Zieliński, t. II, Wrocław 1955, s. 122).

10 Por. A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau, f i lo zo f  demokracji społecznej, Poznań 
1949, s. 43—44.

11 J. J. Rousseau, Emil..., t. II, s. 369. Por. również A. Peretiatkowicz, op. cit., s. 134.
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konkretny kształt, nadany schematowi »stanu naturalnego«, jest z reguły 
funkcją obrazu współczesności i ideału społecznego, którymi operuje dany 
myśliciel” 12. Stan natury może więc spełniać rolę wzorca o charakterze 
normatywnym. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z faktu, iż Rousseau 
w swoich dwóch pierwszych rozprawach jeszcze nie normuje, a tylko ocenia, 
opisuje. Dopiero Umowa społeczna jest przejściem do ustanowienia zasad. 
Jest ona pisana z punktu widzenia stanowiska powinnościowego, aksjolo
gicznego. Należy również pamiętać o właściwej treści pełnego tytułu tego 
dzieła: Umowa społeczna albo zasady prawa politycznego. W epoce, gdy 
pisana była ta praca, przez pojęcie „prawo polityczne” rozumiało się coś 
więcej niż przepisy dotyczące stosunków politycznych. Pojęcie to miało 
zabarwienie treściowe o charakterze moralnym, powinnościowym, rzecz 
można — prawno-moralnym 1 \

PRAWO M ORALNE CZŁOW IEKA USPOŁECZNIONEGO

Trzeba uświadomić sobie, iż zamiar Rousseau ustanowienia w Umowie 
społecznej zasad prawa politycznego nie opiera się na rekonstrukcji reguł 
płynących z opisu stanu natury jako faktu empiryczno-historycznego. Jeżeli 
jednak przyjmujemy, że owo prawo polityczne me może być sprzeczne 
z prawem naturalnym, to może tu mieć znaczenie jedynie zgodność z zasadami 
naturalnymi innego rodzaju niż wynikającymi z historycznego opisu cech 
człowieka w stanie pierwotnym, początkowym. Będzie tu miało miejsce raczej 
nawiązanie do metafizycznego rozumienia pojęcia natury ludzkiej, według 
rozróżnienia przyjętego przez J. Maritaina. Można w tym doszukiwać się 
próby odnalezienia zasad odwiecznej sprawiedliwości14. Wydaje się, że 
Rousseau musiał hołdować temu przekonaniu, gdy pisał: „Istnieje zatem 
w głębi każdej duszy wrodzona zasada sprawiedliwości, według której, mimo 
naszych własnych reguł, sądzimy nasze uczynki i uczynki bliźnich jako dobre 
lub złe. Tę właśnie zasadę nazywam sumieniem” 15. Skoro więc w sferze 
moralnej istnieją jakieś niewzruszone, stale zasady dane człowiekowi a priori,

12 B. Baczko, Hegel a Rousseau, w: Człowiek i światopoglądy, Warszawa 1965, s. 127.
13 Na temat podejścia metodologicznego Rousseau pisał E. Cassirer (La philosophie des 

tumieres, przeł. z niem. P. Quillet, Paris 1970, s. 270).
14 Leo Strauss [Prawo naturalne ir świetle historii, przeł. T. Górski. Warszawa 1969. 

s. 252) w następujący sposób dotyka tej kwestii: „Wobec tego Rousseau nie był całkowicie 
w błędzie, twierdząc, że wszyscy filozofowie polityczni czuli potrzebę cofnięcia się do stanu 
natury, to znaczy do początkowego stanu człowieka; wszyscy filozofowie polityczni musieli 
zastanawiać się nad tym, czy i w jakiej mierze wymogi sprawiedliwości mają oparcie 
niezależne od ludzkich postanowień” .

15 J. J. Rousseau, Listy moralne, s. 580.
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może się wydać, iż z tych samych względów Rousseau starał się je odszukać 
w sferze makrospołecznej, w płaszczyźnie życia politycznego. Na tym etapie 
budowy teorii idealnego społeczeństwa Rousseau porzuca dotychczasowy sposób 
rozumienia stanu natury, jakim posługiwał się w Rozprawie o nierówności, 
polegający na dedukcyjnym opisie hipotetycznego stanu początkowego istoty 
ludzkiej. Tworzy teraz sam zasady prawa natury jak gdyby drugiego rzędu. 
Odnoszą się one nie do człowieka naturalnego, żyjącego w stanie natury, 
ale do „człowieka naturalnego żyjącego w stanie społecznym” . Oto jak tę 
sytuację charakteryzuje Leo Strauss. Rousseau ,,na początku Umowy społecznej 
wydaje się twierdzić, że poznanie »historycznego« stanu naturalnego jest bez 
żnaczenia dla poznania prawa naturalnego. Zgodnie z tym, wydawało się, 
że jedyną zasługą jego doktryny stanu natury jest aż nazbyt wyraźne stwierdze
nie konieczności odizolowania od siebie dwóch zupełnie nie wiążących się 
z sobą znaczeń stanu natury: stanu natury jako początkowego stanu czło
wieka, a więc jako faktu historycznego, i stanu natury jako prawnego stanu 
człowieka jako człowieka (a więc abstrakcja czy przypuszczenie)” 16.

U Rousseau człowiek natury był dobry i samotny. Filozof przenosi ten 
moment w jakimś sensie do stanu społecznego. Jego osobista postawa: 
wycofanie się w pewnym okresie z życia publicznego była afirmacją tej 
sytuacji. Towarzyszyło temu przekonanie, że tylko człowiek samotny może być 
człowiekiem dobrym. Lecz dobroć samotnictwa to najwyżej model dla mędrca. 
Obywatel powinien być cnotliwy. Cnota jest podporządkowaniem swego 
dobra dobru całości, co realizować można w życiu zbiorowym. Rousseau 
pisze o tym w Emilu, że człowiek dobry przyporządkowuje siebie całości, 
a zły odwrotnie — całość sobie. Tak więc szczęście w takim życiu nie może 
pozostawać w sprzeczności z dobrem powszechnym, musi to być szczęście 
cnotliwe. W Listach moralnych Rousseau mówi: „Celem życia ludzkiego jest 
szczęście, któż z nas jednak wie, jak je osiągnąć?” i dalej stwierdza: 
„Jakież jest to barbarzyńskie szczęście, które można odczuwać tylko kosztem 
innych” 17. Rousseau jest świadomy tego. że stan szczęścia człowiek natury 
zyskiwał sam z siebie, bez cudzego uszczerbku. Ponadto nie szukał go w opinii 
innych, a w sobie sam ym 18. „Tak, to prawda, życie nasze jest łatwiejsze, 
a oni byli szczęśliwsi, wy jesteście mędrkami, a oni byli mędrcami, wy 
jesteście kulturalni, a oni byli ludzcy, wszystkie nasze przyjemności przy
chodzą z zewnątrz, ich — tkwiły w nich samych” 19. Takich wątków w pismach 
Rousseau można spotkać więcej. Motyw ten często powraca. Rousseau

16 L. Strauss, op. cit., s. 251.
. 17 J. J. Rousseau, L isty moralne, list II, s. 555 i 558.
18 J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, w: Trzy rozprawy..., s. 43, oraz 

Rozprawa o nierówności, ibidem, s. 229.
19 J. J. Rousseau, L isty moralne, s. 557—558.
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chciałby połączyć dobre strony stanu natury i życia społecznego w jedną 
całość, odrzucając zarazem ich cechy negatywne. Jego historiozofia podpo
rządkowana jest tutaj przede wszystkim wątkom moralnym i pozostaje często 
w opozycji do wymogów historyzmu.

Nie znaczy to, że Rousseau było obce wszelkie myślenie historyczne. 
W Rozprawie o nierówności pisał: ,,Ród ludzki z jednej epoki nie jest rodem 
z innej epoki [...] jeżeli Diogenes nie znalazł człowieka, to tylko dlatego, 
że wśród współczesnych sobie szukał człowieka z czasów, które przeminęły” 20. 
Jednakże generalnie rzecz biorąc, Rousseau zawiesza ten sąd, gdy przechodzi 
z porządku opisu historycznego do porządku normatywnego. Społeczeństwo 
Umowy społecznej ma swoją organizacją przeciwstawić się prądowi historii. 
Jest ono syntezą stanu natury i społeczeństwa konwencjonalnego. Człowiek 
uzyskuje tu autonomię wobec historii; jak gdyby przezwycięża swoje rozdwo
jenie, którym się ona karm i21.

ŻYCIE SPOŁECZNE A ZALEŻNOŚCI NATURA LN OPRZYRO DN ICZE

Umowa społeczna pisana jest przy założeniu istnienia jakiejś trwałej 
zasady sprawiedliwości, która zachowuje swój walor niezależnie od upływu 
czasu. U Rousseau można nawet odnaleźć coś więcej: jest to przesunięcie 
tego sposobu rozumowania jeszcze dalej, w kierunku esencjalistycznym, do
szukującym się w rzeczach i zjawiskach pewnych cech podstawowych, de
cydujących o ich- jednoznaczności ze względu na celowość. Ten sposób 
rozumowania Rousseau transponuje w sferę prawa stanowionego. Pisze on: 
„Dobre prawa nie zmieniają bowiem natury rzeczy, ale jedynie za nią idą, 
i tylko takie prawa bywają przestrzegane” 22. Wynikałoby z tego, że w każdej 
sytuacji życiowej, będącej jakimś problemem, istnieje tylko jedno naprawdę 
słuszne rozstrzygnięcie: to właśnie, które trafnie ujmuje naturę, czy też 
istotę rzeczy. Narzuca się pewne podobieństwo tego ujęcia do definicji praw, 
jaką Montesquieu zaczyna swoje dzieło O duchu praw. „Prawa, w najroz- 
ciąglejszym znaczeniu słowa, są to konieczne stosunki wypływające z natury 
rzeczy” 2:\ Trzeba zaznaczyć, iż w definicji tej dopatrywano się również 
jakiegoś nachylenia socjologicznego i poszukiwania obiektywnych warunków 
i prawidłowości życia społecznego, których odzwierciedleniem miałoby być

20 J. J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 227.
21 J. Litwin (Dylem aty postępu i regresu, Warszawa 1973, s. 76) analizuje również tę 

próbę przezwyciężenia historii na gruncie filozofii Rousseau.
22 J. J. Rousseau. Rozprawa o nierówności, s. 227.
23 Ch. L. Montesquieu, U duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, t. 1, Warszawa 1957, 

s. 25.
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prawodawstwo24. Jednakże i ta interpretacja nie wyklucza istnienia kom po
nenty prawnonaturalistycznej w tak brzmiącej definicji. Rousseau oczywiście 
ujmuje zagadnienie w perspektywie myślenia prawnonaturalnego. Wykazuje 
on podobną tendencję w interpretacji rzeczywistości, gdy stwierdza: „Właśnie 
dlatego, że siła rzeczy dąży zawsze do zniszczenia równości, siła prawo
dawstwa powinna dążyć do jej utrzymania” 25. Prawidłowości społeczne 
traktowane są tu tak samo jak zjawiska fizyczne, czyli w sposób naturalno- 
przyrodniczy.

Można postawić Rousseau pytanie, jakiej kategorii zależności będzie 
podlegać tu „siła rzeczy” , destruująca równość? W II księdze Emila 
czytamy: „Istnieją dwa rodzaje zależności: zależność od rzeczy, która pochodzi 
z przyrody, i zależność od ludzi, która pochodzi od społeczeństwa. Zależność 
od rzeczy, jako znajdująca się poza sferą moralności, nie sprzeciwia się 
wolności i nie wytwarza występków; zależność od ludzi, będąc nieuporządko
wana, wytwarza wszelkie występki i przez nią to pan i niewolnik psują się 
nawzajem” 26. Rozumując zgodnie z teorią Rousseau, należałoby dojść do 
przekonania, że owa „siła rzeczy” niszcząca równość byłaby w stanie 
naturalnym postacią zależności nie „od ludzi” , ale od przyrody. Rousseau 
dostrzega bowiem w stanie natury pewną nierówność sił i talentów, którS 
jest darem przyrody, ale nie ma ona wówczas większego znaczenia. O za
leżnościach społecznych nie można jeszcze mówić. Po opuszczeniu stanu 
naturalnego i wyłonieniu się więzów społecznych „siła rzeczy” , wzmagająca 
nierówność, będzie na pewno przede wszystkim postacią zależności „od 
ludzi” . Rousseau, przeprowadzając podział na zależność człowieka „od rzeczy” 
i zależność „od ludzi” , chciałby nadać powiązaniom społecznym charakter 
praw przyrodniczych, opartych na prawie ustanowionym przez zbiorowość, 
w zgodzie z zasadami sprawiedliwości i bez uszczerbku dla wolności. 
„Jeżeli istnieje jakiś sposób zaradzeniu temu złu w społeczeństwie, to  polega 
on na postawieniu prawa na miejsce człowieka i na uzbrojeniu woli ogółu 
siłą istotną, wyższą niż działanie wszelkiej woli osobistej. Gdyby prawa 
narodów mogły mieć tak, jak prawa przyrody, nieugiętość nie do zwalczenia 
przez siłę ludzką, wówczas zależność od ludzi stałaby się zależnością od rzeczy: 
przyłączyłoby się w rzeczypospolitej wszelkie wygody stanu naturalnego i stanu 
społecznego do wolności, która czyni człowieka nieprzystępnym dla wy
stępku, przyłączyłaby się moralność, która wznosi go do cnoty” 27.

24 Por. J. Wróblewski, Teoria prawa Monteskiusza, w: M onteskiusz i jego dzieło, Wrocław
1956, s. 96.

25 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, przel. A. Peretiatkowicz, Warszawa 1960, cz. II, 
rozdz. 11, s. 63. Por. podobnie: List o widowiskach, s. 470.

26 J. J. Rousseau, Emil..., t. I, s. 78.
27 Ibidem, s. 78.
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WZROST NIERÓW NOŚCI A DEGENRACJA USTROJÓW  POLITYCZNYCH

Już w Rozprawie o naukach i sztukach Rousseau dopatruje się źródła 
wszelkich nadużyć w „nieszczęsnej nierówności” , której początek dało wy
różnianie uzdolnień, a trzymanie cnót w poniżeniu28. W związku z polemiką 
wokół Rozprawy, w Odpowiedzi królowi polskiemu łączy on już pogłębianie 
się nierówności z powstaniem różnic majątkowych. „Pierwszym źródłem zła 
jest nierówność; z nierówności poszły bogactwa; słowa bowiem: bogaty 
i biedny to słowa względne i wszędzie, gdzie ludzie będą równi, nie będzie 
ani biednych, ani bogatych” 29. W Rozprawie o nierówności nie neguje się 
pewnego naturalnego zróżnicowania ludzkich sił i zdolności, ale nie przywiązuje 
się do tego większego znaczenia. Różnice te pogłębiają się dopiero pod wpływem 
czynników „instytucjonalnych” , po wprowadzeniu „własności oraz ustaw” 30. 
Proces wzrostu nierówności przebiegał w kilku etapach: „Zaprowadzenie ustaw 
i prawa własności było jej pierwszym etapem, drugim ustanowienie urzędów, 
trzecim zaś i ostatnim przemiana władzy opartej na prawie w opartą na 
samowoli; w ten sposób pierwsza epoka dała sankcję stanom społecz
nym »bogatego« i »ubogiego«, druga »potężnego« i »słabego«, trzecia — 
»pana« i »niewolnika«, co jest stopniem nierówności najwyższym i etapem, 
do którego w końcu prowadzą wszystkie inne, póki w nowych przewrotach 
rząd się nie rozpadnie w ogóle albo nie upodobni do swej prawowitej 
postaci” 31. Dostrzega się tu wyraźnie jakąś prawidłowość przebiegu historii. 
M otorem jej są etapy wzrostu nierówności, które jak gdyby niszczyły jej 
linearność i spychały ją w zamknięte koło, w rytm kołowrotu.

W Umowie społecznej Rousseau jeszcze raz szkicuje ten proces degenracji 
rządów na wzór platońskiego modelu opisanego w Państwie. Odwraca przy 
tym kierunek zwyrodnienia. Rzecz można, że przewartościowuje wartości. 
Dla Platona idealnym państwem był ustrój, w którym jeden mąż wybitny 
(monarcha) albo też większa ilość mądrych i cnotliwych sprawuje rządy. 
Wiek złoty ustępuje jednak miejsca wiekowi srebrnemu, arystokracja prze
kształca się w timokrację — rządy ludzi ambitnych, żądnych zaszczytów. 
Potem następuje oligarchia: przewaga ludzi bogatych. Dopiero teraz na skutek 
walki biednych i bogatych rodzi się demokracja. Z kolei z nadmiaru 
wolności i samowoli rządy przechwytują jednostki bądź jednostka, najbardziej 
zuchwała, ambitna i egoistyczna32. Rousseau najbardziej ceni ustrój demo

28 J, J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, s. 37.
29 J. J. Rousseau, Odpowiedź królowi polskiemu, w: Trzy rozprawy..., s. 92—93.
30 J. J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 182— 183 i 230.
31 Ibidem, s. 221.
32 Por. Platon, Państwo, przel. W. Witwicki, ks. VIII, Warszawa 1958, s. 411 i n. 

Można się zastanowiać, czy opisana przez Rousseau degenracja ustrojów sprowadza się do 
cyklicznej wizji rozwoju historii. W kolejnych przewrotach rząd albo się rozpada, albo
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kratyczny, z tym systemem politycznym wiąże swoją wizję ustroju idealnego, 
stawiając go u szczytu wznoszącego się i opadającego kręgu. Politycznym 
wyrazem wzrostu nierówności jest ciągła tendencja rządu do występowania 
przeciwko zwierzchnikowi, którym jest cały lud. Tendencję tę uznaje Rousseau 
za nieuniknioną, tak jak starość i śmierć w organizmie człowieka: „Dwie 
są najogólniej drogi, którymi rząd zmierza do zwyrodnienia, a mianowicie 
kiedy się koncentruje przechodząc od wielkiej liczby do małej, to jest od 
demokracji do arystokracji i od arystokracji do monarchii. Taka jest jego 
tendencja naturalna. Gdyby cofał się od małej liczby do wielkiej, można by 
powiedzieć, że słabnie, lecz ten postęp odwrotny jest niemożliwy” 33. Tak 
więc model Rousseau jest odwróceniem modelu platońskiego, przy pewnych 
różnicach dotyczących stadiów pośrednich między podstawowymi ustrojami. 
Punktem wspólnym jest potępienie tyranii, ale różni je diametralnie ocena 
demokracji i arystokracji. Przy czym warto jednak podkreślić, iż Rousseau 
nie podchodzi do tych rozróżnień w sposób formalny, analizując poszczególne 
typy ustrojów. Kryterium zasadniczym degeneracji jest stopień oddalenia się od 
zasady zwierzchnictwa ludu. I tak stwierdza on: „Nazwy bowiem nie 
zmieniają postaci rzeczy: gdy lud ma naczelników, którzy rządzą za niego, 
mamy zawsze arystokrację, jakkolwiek by owych naczelników zwano” 34.

Rousseau, podobnie jak Platon, mówił o „wieku złotym” . Wiek ten jest 
u niego przesunięty w głąb czasu (tak jak stan natury) ze względu na 
stopień rozwoju organizacji społeczeństwa. Ludzie w tym czasie nie tworzą 
tak wysoko zorganizowanej społeczności.’ Na tym właśnie ma polegać ich 
szczęśliwe bytowanie. Wysoki stopień organizacji społecznej w tym okresie 
życia ludzkości nie jest czynnikiem ani możliwym, ani pożądanym. Ponadto 
dla Rousseau wyłonienie władzy publicznej było poprzedzone pojawieniem

upodabnia do prawowitej postaci. Można powiedzieć, że materialnym podłożem zmiany rządów 
jest wzrost nierówności, a formalnym wyrazem tego procesu staje się transformacja ustrojów 
politycznych. Przy tym Rousseau dostrzega pewną prawidłowość i jednokierunkowość przemian 
owego zwyrodnienia. Jest to tendencja naturalna — koncentracja rządu od demokracji do 
arystokracji. Przeciwna tendencja jest niemożliwa (Umowa społeczna, III, 10). TTen fragment 
dowodnie wskazuje, jak Rousseau wzoruje się na Platonie w wyróżnianiu pewnej kierunko- 
wości przemian. Jego model zawraca przy tym bieg wyrodnienia rządów w kierunku 
przeciwnym w stosunku do wzor'ca zawartego w ks. VIII (544 C) Platońskiego Państwa. 
Tym samym Rousseau odcina, się od stanowiska reprezentowanego przez Arystotelesa w jego 
Polityce  (rozdz. X: „K rytyka liwag Platona o przemianach ustrojów”). Arystoteles zarzuca 
Platonowi, że obserwowana przez niego jednokierunkowość przemian ustrojów może mieć 
również innych przebieg. Wspiera przy tym swoje argumenty przykładami historycznymi. 
Z  tych względów Rousseau, choć nie powtarza modelu Platona, jest mu bliższy niż Arysto
telesowi poprzez wyróżnianie stałych trendów rozwojowych przemian ustrojów politycznych.

33 J. J. Rousseau, Umowa społeczna (III, 10), s. 102— 103.
34 Ibidem, s. 104.
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historycznego. Pod tym względem wiedza historyczna jest bezużyteczna. wo
Zresztą historyk, nie znając wszystkich faktów, dopasowuje brakujące ogniwa in ja 
według własnego punktu widzenia. Rousseau opowiada się, tak jak wielu
filozofów jego epoki, za historią umoralniającą. dostarczającą budujących ’
przykładów. Ma ona odwoływać się do rozumu człowieka, do jego dążenia ,t
do szczęścia. Motywy, które kierują ludźmi, są zawsze podobne. Same fakty ^
historyczne niewiele wyjaśniają. Możemy przeczytać w Emilu: „Cóż mnie enja
obchodzą fakty same przez się, jeżeli nie jest mi wiadomy powód? 1 jaką ,gnę
naukę powiązać mogę ze zdarzeniem, którego nie znam? Historyk daje jest
mi ją, ale ją zmyśla [...]. Często widzimy w wygranej lub przegranej naj
bitwie przyczyny przewrotu, który był już nieunikniony znacznie przed bitwą. cjeH
Wojna ujawnia po prostu zdarzenia już zdeterminowane przez przyczyny ejne
moralne, które historycy rzadko umieją dostrzec” 38. Rousseau jest przekonany, one
że dogłębne poznanie natury ludzkiej pozwoli w najlepszy sposób wyjaśnić t
i poznać zdarzenia historyczne. Zdaje on sobie sprawę z faktu, iż „duch rolę
zbiorowisk ludzkich lub ludów różni się znacznie od charakteru człowieka erze 
pojedynczego” i że należy również zbadać zachowanie się człowieka w takim
otoczeniu. Mimo to na sposób mechanistyczny przyjmuje on, że „kto j j a 
znałby dokładnie skłonności każdej jednostki, mógły przewidzieć połączone
ich działanie w łonie ludu” 39. W Rozprawie o nierówności, cofając się do )Qje.
zarania historii ludzkości, stara się dotrzeć do pierwotnej, nieskażonej, a więc ejca
prawdziwej natury człowieka. Ten etap historii gatunku ludzkiego rzutuje mo_
na całe późniejsze dzieje człowieka. Stan natury jest u Rousseau embrionem, „„„
zarodkiem ludzkości, filogenezą naszego gatunku. Taki, a nie inny rozwój ^
tego zaczątkowego stadium człowieczeństwa wywrzeć musi przemożny wpływ _ljUg
na dalszy przebieg historii, rzecz można — ontogenezę rodzaju ludzkiego. ^ na 

Przy rekonstrukcji stanu naturalnego Rousseau nie tyle opiera się na
faktach, co bardziej dąży do poznania istoty rzeczy. To jest buduje pewien » j.
hipotetyczny model zaczątkowego stanu człowieka, opierając się na kilku ^łać
założeniach wyjściowych, przyjętych jako oczywiste pewniki. Między innymi kok
jest to założenie o naturalnej dobroci człowieka oraz niewielkim i nie- • 
istotnym zróżnicowaniu sił ludzkich. W jego rozumowaniu przeważa dedukcja,
która me musi wspierać się na faktach empirycznych. Metoda ta pozwala enje
wytłumaczyć rzeczywistość społeczną, zgłębić jej istotę. Sięgnięcie do genezy ,eau
bytu społecznego człowieka pozwala odnaleźć te momenty, w których poczęły ^ y ć
się zepsucie i destrukcja życia zbiorowego. Jest to pewien eksperyment ,0j u
myślowy, rzutowany na czas przeszły. Model ten, choć może nie odpowiadać p ra ’
żadnej rzeczywistości, staje się normą dla społeczeństwa. Jest to w pewnym ^  
zakresie obowiązujący wzorzec i dla dojrzałego społeczeństwa, gdyż podstawowe,

' 8 Ibidem, s. 46 i 48—49.
•’9 Ibidem, s. 49.
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esencjalne cechy natury ludzkiej zachowują swój walor niezależnie od upływu 
czasu historycznego. Również w Emilu Rousseau dowodzi istnienia pewnych 
stałych predyspozycji natury ludzkiej, zachowujących niezmiennie swą trwałość: 
„Rzućcie okiem na wszystkie narody świata, zbadajcie ich dzieje. Wśród 
tych dziwacznych i nieludzkich kultów, wśród tej zadziwiającej rozmaitości 
obyczajów i charakterów spotkacie wszędzie te same idee sprawiedliwości
i uczciwości, te same zasady etyczne, te same pojęcia dobra i zła” 40.

DWA OBLICZA POSTĘPU

Rousseau zdaje sobie również sprawę z różnic dzielących rodzaj ludzki 
w poszczególnych epokach historycznych. Żywi jednocześnie przekonanie
o pewnej powtarzalności zjawisk i procesów społecznych. Przyjmuje, że postęp 
intelektualny, chociaż towarzyszy mu rozwój sztucznych potrzeb i namiętności, 
może stać się dla człowieka podłożem odrodzenia moralnego. Dostrzega 
zarazem pewne bariery tego postępu: kumulacja wiedzy stanowi jednocześnie 
przeszkodę do dalszego jej pogłębiania i rozwoju sił twórczych człowieka. 
Stwierdza nawet: „Nie ma postępu w rodzaju ludzkim, gdyż to, co zyskujemy 
w jednym miesjcu, tracimy w drugim, gdyż wychodzimy zawsze z tego samego 
punktu, a czas, jaki zużywamy na poznanie tego, co myśleli inni, zawsze 
jest stracony dla myślenia na własną rękę. W ten sposób gromadzimy 
wiadomości kosztem rozwoju sił duchowych” 41. Zresztą sam postęp in
telektualny nie jest wystarczający. Kumulacja wiedzy, rozwój kultury i nauki 
wyjaśnia nam rozwój cywilizacji, nie wskazuje jednak sensu dziejów oraz nie 
wyznacza nam ideału moralnego ani modelu życia społecznego. „Wszystko 
zmierza do doskonalenia naszej inteligencji i obdarzania nas tym, co może 
kształcić i formować umysł. Czy staliśmy się dzięki temu lepsi lub mądrzejsi, 
czy lepiej wiemy, jaka jest droga i jaki będzie kres naszej wędrówki? 
Czy zgodniej pojmujemy nasze elementarne obowiązki i prawdziwe dobra 
rodzaju ludzkiego?” 42

Rousseau stawia te pytania egzystencjalne w przekonaniu, że to ludzie 
sami sobie zgotowali swój los. Wychodząc ze stanu naturalnego, zakładając 
zręby życia społecznego, ludzie rozpoczęli wielką wędrówkę w nieznane, 
w głąb historii. Podłożem tego procesu stała się zdolność człowieka do 
doskonalenia się. Jest to raczej nazwa skutku niż określenie przyczyny. 
Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, dlaczego człowiek czy też byt, 
który się miał nim dopiero stać, przekroczył samego siebie, opuścił zamknięty

40 Ibidem, s. 120.
41 Ibidem, s. 202.
42 J. J. Rousseau, Listy moralne, list II, s. 557.
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krąg powtarzalności, trwania, czyli życia zgodnego z samym sobą, to jest 
własną naturą. Cecha doskonalenia się to właściwie symbol tego, co nieznane, 
a zarazem zbitka pojęciowa uwarunkowana przez inne składniki. Czy 
możliwe jest doskonalenie się bez rozwoju rozumu? Czy możliwe jest 
doskonalenie bez wolnej woli? Czy możliwa jest wolna wola, tzw. wolne 
sprawstwo, bez robienia użytku z rozumu? Rozwój rozumu jest więc podsta
wowym czynnikiem dynamizującym. Mógł on nastąpić wówczas, gdy ludzie 
połączyli swe siły dla lepszego zaspokojenia własnych potrzeb. Bez życia 
zbiorowego, bez przekazywania doświadczeń nie mogło być mowy o za
początkowaniu historii. Do tego momentu „sztuka ginęła wraz z wynalazcą. 
Nie było wychowania ani postępu; daremnie przybywało pokoleń; każde 
z nich rozpoczynało zawsze w tym samym punkcie; wieki upływały w tej 
wciąż jednakowej pierwotności i nieokrzesaniu; rodzaj ludzki był już stary, 
a człowiek pozostawał wciąż jeszcze dzieckiem” 43. Bez rozwoju wiedzy, 
sztuki i kultury ludy prymitywne nie tworzą swojej historii. W zamkniętym 
kręgu powtarzalności pozostają w ciągłym trwaniu. Jednak rozwoju potrzeb 
ludzkich i doskonalenia się rozumu, powstania mowy, wynalezienia narzędzi, 
a więc zapoczątkowania kultury materialnej, nie da się zrozumieć bez 
uwzględnienia czynnika czasu, narastania zmian ilościowych i stopniowego 
przekraczania powtarzalności.

Czy człowiek powinien opuścić stan społeczny i powrócić do swego 
początkowego bytowania w stanie naturalnym? Nie jest to możliwe i nie 
byłoby to zresztą ze wszech miar pożądane. Zaszły już procesy nieodwracalne. 
Według Rousseau, „społeczeństwo jest naturalne dla rodzaju ludzkiego, tak 
jak zgrzybiałość jest naturalna dla indywiduum, a ludziom potrzebne są 
sztuki, prawa, rządy, tak jak kule starcom” 44.

Rousseau wysuwa hipotezę, iż stan naturalny był tylko dzieciństwem 
rodzaju ludzkiego. Społeczeństwo było czymś nieuniknionym. I tak jak stan 
naturalny zawierał w sobie potencjalne przesłanki własnego zniesienia, na 
drodze ewolucji człowieka, tak też ludzie przechodząc do stanu życia 
w społeczeństwie mają możliwości uzdrowienia wszystkich narosłych wypaczeń 
w tej nowej formie swego bytowania. O ile wyjście ze stanu naturalnego 
dokonało się w dużej mierze bez zamierzonego i celowego działania człowieka, 
to w stanie społecznym człowiek, robiąc użytek ze swego rozumu, wolnej 
woli, zyskując świadomość moralną, ma możliwość samodzielnego pokierowania 
swym losem. Społeczeństwo, które niejednokrotnie go obezwładnia, zniewala, 
może stać się rzeczywistym czynnikiem ufundowania jego prawdziwej wolności. 
Człowiek potrafi odróżnić dobro od zła, kierując się własnym sumieniem.

43 J. J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 181.
44 J. J. Rousseau, Lettre à M. Philopolis, w: Oeuvres, t. 6, 1856, s. 295—296, cyt. za: 

B. Baczko. Rousseau: samotność i wspólnoty, Warszawa 1964, s. 251—252.
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Tym samym buduje on system wartości społeczno-moralnych w oparciu
o właściwe mu poczucie sprawiedliwości. Równość i wolność są podstawowymi 
współczynnikami tej zasady sprawiedliwości. W życiu społecznym te wartości 
mogą jedynie być realizowane dzięki działaniu prawa, które ludzie stawiają 
nad sobą i któremu godzą się podlegać. Zjednoczenie ludzi pod władzą 
prawa przybiera formę państwa. Zasadą tego ciała politycznego jest umowa 
jego członków. W Listach pisanych z gór, we fragmencie dotyczącym Umowy 
społecznej, Rousseau pisał: „Oprócz tego, że zasada ta jest prawdziwa, 
przewyższa ona wszystkie inne trwałością, bo cóż może być pewniejszą 
podstawą zobowiązania między ludźmi, jak wolna decyzja podejmujących 
zobowiązanie” 45. Umowa ta jest podstawą panowania „woli powszechnej” 
jako czynnika ponadindywidualnego, uniwersalizującego, wyrażającego interes 
całej zbiorowości. „Wola powszechna” jest również środkiem zachowania 
trwałości grupy społecznej, przesłanką odporności wspólnoty wobec niszczącego 
działania czasu, historii. Więź społeczna jest tu czynnikiem konserwującym 
strukturę społeczną, która hamuje elementy rozsadzające ją tak od wewnątrz, 
jak i z zewnątrz. Wspólnota celów, zgodność interesów zapobiega procesom 
rozpadu organizmu społecznego. „

Człowiek w stanie społecznym może również wieść życie zgodne ze swoją 
naturą dzięki racjonalizacji działań za pośrednictwem prawa. Zresztą przezna
czeniem człowieka jest żyć w społeczeństwie. Rousseau dostrzega w człowieku 
pewne wrodzone uczucia społeczne. Stwierdza on, że „jeśli, o czym nie można 
wątpić, człowiek jest z natury swej socjalny, a przynajmniej staje się takim 
zgodnie ze swym przeznaczeniem, musi mieć także inne uczucia wrodzone, 
związane z gatunkiem” 46. Skoro przeznaczeniem człowieka jest żyć w spo
łeczeństwie, należy wykorzystać wszystkie walory tej postaci jego egzystencji. 
Trzeba doskonalić formy społecznego bytowania człowieka. Jeżeli nadmierny, 
przyspieszony rozwój cywilizacji zagraża człowiekowi, należy orężem sztuki, 
nauki, kultury przeciwstawić się złu, które one same zrodziły. Tę formułę 
często spotykamy w tekstach Rousseau, który powiada: „Chociaż ludzie 
uspołeczniając się stają się nieszczęśliwi i źli [...] stwarzając nowe stowarzyszenia 
poprawiamy, o ile możliwości, braki stowarzyszenia powszechnego. [...] Po
każemy mu, że naprawy zła, które przyniósł naturze początek sztuki, 
może dokonać udoskonalenie tej sztuki [...] ten wróg ludzkości, byleby się 
okazał mądry i prawy, wyrzeknie się w końcu swojej nienawiści i swych 
błędów [...] rozum, który go sprowadził na złą drogę, doprowadzi go do 
człowieczeństwa [...] stanie się dobry, cnotliwy, wrażliwy i krótko mówiąc —

45 J. J. Rousseau, Lettres écrites de la Montagne, w: Filozofia francuskiego oświecenia, 
przeł. B. Strumiński, Warszawa 1961, s. 337.

46 J. J. Rousseau, Emit..., t. II, s. 122.
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z okrutnego zbója, którym chciał być, przemieni się w najmocniejszą 
podporę dobrze zorganizowanego społeczeństwa” 47.

Człowiek musi sam pokierować swoją przyszłością. Obdarzony jest 
rozumem i wolną wolą. Jest kowalem własnego losu. Nie powinien więc 
podążąć za pozornymi wartościami i wikłać się w sprzeczności cywilizacji, 
którą sam stworzył. Pojawia się ten motyw w Wyznaniu wiary wikarego 
sabaudzkiego: „Człowieku, nie szukaj zatem twórcy zła — twoim jest ono 
dziełem! [...] Usuńcie ten nieszczęsny postęp, zabierzcie nasze błędy i nałogi, 
zabierzcie wytwory cywilizacji, a wszystko będzie dobrze” 48. Rousseau nie 
zamierza tu postulować usunięcia wszelkich zdobyczy kultury materialnej
i duchowej. Nieco dalej precyzuje, co stanowi prawdziwe niebezpieczeństwo 
dla człowieka. Jest nim jego upadek moralny. Człowiek zaspokajając jedynie 
potrzeby swoich zmysłów, podążając za niskimi namiętnościami, zadaje kłam 
pierwiastkowi duchowemu swojej natury. Natomiast postęp,' który ma być 
udziałem człowieka, powinien wzbogacić jego osobowość, wznosić ku coraz 
wyższym stopniom doskonałości moralnej: „O, ludzie, wy sami jesteście swoimi 
katami! — dowodzi wikary sabaudzki. — Zło, które sami sobie wyrządzacie, 
stanowi karę zakwaszę zbrodnie. To w waszych nienasyconych sercach, 
stoczonych przez robaka zazdrości, chciwości i ambicji, na dnie waszego 
pozornego szczęścia lęgną się zdradzieckie namiętności, które was karzą 
za wasze występki. Po co szukać piekła w innym życiu? Zły człowiek nosi 
je w swym sercu” 49.

DWA N URTY  HISTORII

W systemie Rousseau wyodrębnić moża dwa przebiegi historii. Jeden 
w postaci linearnej, drugi w postaci cyklinicznej. Pierwszy z nich wyznaczony 
jest przez stopniową kumulację wiedzy, kultury, cywilizacji rodzaju ludzkiego. 
Drugi stanowi cykliczną ewolucję ustrojów politycznych. Rousseau jest nawet 
skłonny zaakceptować ten pierwszy proces i uznać go za rzeczywisty 
postęp, pod warunkiem że człowiek nie będzie podążał za pozornymi 
wartościami. Obawia się on żywiołowego, niekierowanego biegu życia spo
łecznego, które stwarza dla ludzi wiele niebezpieczeństw. Nie rozum, lecz 
namiętności biorą górę nad poczynaniami człowieka. Postępowanie ludzi 
wymaga racjonalizacji. Takie szanse stwarza poddanie ludzi mocy prawa, 
woli powszechnej. Naród jako suweren powinien mieć swego wielkiego prawo

47 J. J. Rousseau, Umowa społeczna. O społeczności powszechnej rodzaju ludzkiego, przeł. 
B. Strumiński, Warszawa 1966, s. 176— 177.

48 J. J. Rousseau, Emil..., t. II. s. 110— 111.
49 Ibidem, s. 114.
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dawcę, który potrafi stworzyć dla niego system prawny. Trudno jest oprzeć 
się prądowi historii. Nawet doskonały ustrój może z czasem ulec rozkładowi. 
Czynnikiem, który go niszczy, jest narastający stopień nierówności. Rousseau 
uważa, iż właśnie dlatego że natura rzeczy dąży do nierówności, natura 
prawa powinna stawiać tamy temu procesowi. Może to zahamować cyklicz
ny bieg degeneracji ustrojów, zakrzywiający proces historyczny. Społeczeństwa 
mogą zostać uwolnione od ciągłego cyklu wzlotów i upadków. Ewolucja 
ustrojów nie jest jedynym czynnikiem rozwoju historii. Jest to w zasadzie 
jej bieg jałowy. Nie ma tu czynnika zachowania i kumulacji. Istnieje tylko 
powtarzalność. O przebiegu dziejów decyduje jeszcze rozwój: wiedzy, nauki, 
sztuki. Ten drugi przebieg historii ma charakter linearny. Występuje tu 
czynnik zachowania i kumulacji. Rousseau byłby nawet gotów uznać rozwój 
historii za postęp i wartościować go dodatnio pod warunkiem jednoczesnego 
wzrastania doskonałości moralnej człowieka i realizacji jego rzeczywistych 
potrzeb. Model rozwoju historii w tej koncepcji można porównać do po
suwającego się po płaszczyźnie koła, którego obrót oznacza nawroty ustrojów 
politycznych50. Ślad, jaki on rysuje posuwając się ku przodowi, wyznacza 
rozwój cywilizacji ludzkiej, w której dominują procesy kumulacji. Zawarcie 
umowy społecznej przyhamowuje obroty koła. Czas historyczny w tym przebiegu 
dziejów ulega przetworzeniu. Zmienność przekształca się w trwanie. Plan 
koła zostaje rozcięty i rozciągnięty na płaszczyźnie. Niknie cykliczność, 
zostaje linearność. Zresztą, każda cykliczność ma ową linearność niejako 
w sobie zawartą. Kołowrót dziejów nie toczy się w tył czasu historycznego, 
Rousseau zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w jego koncepcji de facto  
hasła powrotu do stanu natury. Istnieje pewna idea jego zachowania w spo
łeczeństwie obywatelskim, a więc na wyższym szczeblu organizacji jednostki 
ludzkiej. Zachowanie to stanowi jednak zarazem jego zaprzeczenie. Może 
właśnie ten element mediacji między starym i nowym stanowi w systemie 
Rousseau prawdziwy klucz do poznania mechanizmu rozwoju dziejów.

W porządku normatywnym prawa politycznego zawarcie umowy społecznej 
kładzie w pewnym sensie kres prawu naturalnemu. Jednostki tworząc 
zbiorowość o charakterze ciała politycznego, na podłożu jakiejś wspólnej 
płaszczyzny potrzeb i interesów, konstytuują swój odrębny byt, nowo 
wyłonioną całość w oparciu o postawienie ponad sobą norm prawa. Jest to 
prawo stanowione, będące tworem autonomicznie ludzkim, stworzone aktem 
woli i rozumu, będące owocem refleksji i wyboru. Analizując doktrynę

50 Rytm przemijających ustrojów, jaki opisuje Rousseau, przypomina nieco wcześniej
pojawiającą się koncepcję Giambattisty yico. Właśnie tu pojawia się cykliczny bieg dziejów 
(corso) i nawroty historii (ricorso). Ustrój teokratyczny ustępuje miejsca ustrojowi arysto
kratycznemu, ten z kolei rządom o charakterze bardziej demokratycznym, rządom ludzi 
równych i wolnych. Wcześniej, w odrodzeniu, z koncepcją kołowrotu (yicissitudo) wystąpił 
G iordano Bruno.
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polityczną Rousseau można zauważyć, że procesowi wyodrębnienia społeczności
o charakterze politycznym towarzyszy zarazem wyłonienie jakiejś normy podsta
wowej, normy pierwotnej, tworzącej formułę bytu społeczno-politycznego. 
Jest to jak gdyby zasada moralno-polityczna, będąca kluczem do zrozumienia 
istoty ustroju politycznego danego społeczeństwa. Społeczeństwo Rousseau, 
które ma się rządzić zasadami woli powszechnej, musi uznać za taką normę 
polityczną ustrój demokratyczny wsparty na równości i wolności obywateli. 
Tylko bowiem w społeczeństwie demokratycznym małe zróżnicowanie społeczne 
wyłania szerokie pole wspólnoty interesów. Norma podstawowa jest zarazem 
przyjęciem jakiegoś wyobrażonego modelu sprawiedliwości oraz koncepcji 
życia społecznego. Nie chodzi tu tylko o uzgodnienie interesu indywidualnego 
z potrzebami ogólnospołecznymi, ale o wytworzenie ścisłej więzi pomiędzy 
jednostką i całą wspólnotą. Jednostka, czując się nieoddzielną częścią 
mechanizmu społecznego, nie może traktować tego zespolenia jako czegoś 
narzuconego, przeciwstawiającego się jej dążeniom, potrzebom i jej wolności. 
W spólnota celów znajduje swe oparcie w egalitaryzmie. Indywidualizm zwykle 
wiąże się ze zróżnicowaniem społecznym. W tych warunkach powiązanie 
losów jednostki z sytuacją całej wspólnoty ma za podłoże wytworzenie się 
organicznej więzi dążeń i celów. Uzależnienie od całości nie jest zniewoleniem, 
lecz oparciem się na wspólnocie. Nikt nie podlega nikomu, gdy wszyscy 
zależą od wszystkich.

M ETAFIZYKA „CAŁOŚCI”

Podległość całości może stanowić dla Rousseau jakiś sposób uwolnienia 
się z zależności od ludzi, a przybierać bardziej charakter przyrodniczo- 
-moralny, jako postać uzależnienia od rzeczy, o czym pisał właśnie w Emilu. 
Ta koncepcja całości byłaby zbliżona do teorii fizjokratów ładu fizyczno- 
-moralnego, w którym uczestnicząc człowiek stanowi jego cząstkę. Przy
pominać również może, ale chyba w sposób przypadkowy, filozofię Dom 
Deschampsa z jego metafizyczną koncepcją „Wszystkiego” i „Całości” , 
którą usiłował zainteresować Rousseau sam jej a u to r51.

Rousseau uważa, iż prawodawca, dyktując ludowi prawa, musi „zmienić

51 Por. B. Baczko, Wstęp do: Dom Deschamps, Prawdziwy system , Warszawa 1967, s. 30. 
Pewien argument wspierający tę tezę może stanowić wypowiedź Rousseau w Liście o Opatrzności 
(przeł. J. Rogoziński, Warszawa 1966, s. 535), w którym polemizując z Wolterem nad 
przewodnim motywem traktatu Pope’a Essay on man — „Wszystko jest dobre” , wypowiada 
taką myśl: „Zamiast »wszystko jest dobre« byłoby może lepiej powiedzieć »całość jest 
dobrem« albo »wszystko jest dobre dla całości«” . W Emilu (t. II, s. 125), konkretyzując 
tę tezę, Rousseau pisał: „Człowiek dobry podporządkowuje siebie całości, a zły odwrotnie — 
całość sobie” .
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ustrój człowieka, aby go wzmocnić; zastąpić istnienie fizyczne i niezależne 
otrzymane przez nas wszystkich od natury, bytem częściowym i moralnym[...]. 
Im bardziej te siły naturalne obumarły i zanikły, tym większe i trwalsze są 
siły nabyte i tym mocniejsze i doskonalsze jest całe urządzenie; tak więc 
można powiedzieć, że jeśli każdy obywatel jest niczym i nie może nic 
zrobić bez pomocy innych, a siła osiągnięta przeż całość wyrównuje lub 
przewyższa sumę sił naturalnych wszystkich jednostek, to prawodawstwo 
stoi na najwyższym stopniu doskonałości, jakie może osiągnąć” 52. Władysław 
Tatarkiewicz w swej rozprawie O doskonałości stwierdza, że pojęcie to w krajach 
zachodnich, zwłaszcza w Anglii i Francji, w XVIII w. zanikło zupełnie. 
Wielka encyklopedia pominęła to hasło. Rousseau zaś traktował ją  jako 
pojęcie nierealne. Do d ’Alemberta pisał: „Nie szukajmy chimery doskonałości, 
lecz tylko tego, co możliwe najlepsze” 53. Niemniej takie postawienie sprawy 
okazuje się być jedną z koncepcji doskonałości, przyjmowaną już przez 
Dunsa Szkota: „Doskonałe jest to, co osiągnęło pełnię właściwości mu 
dostępnych. Toteż »cały« i »doskonały« znaczą mniej więcej to samo [...]. 
Było to pojęcie teleologiczne, albowiem implikuje cel” 54. Mimo tego odżegnania 
się przez Rousseau od pojęcia doskonałości jego koncepcja Umowy społecznej 
zmierza w tym kierunku. Zresztą Rousseau sam stwierdza expressis verbis, 
że wyrzeczenie się przez obywateli swoich własnych sił na rzecz całości jest 
najwyższym stopniem „doskonałości” , jaki prawodawstwo może osiągnąć55. 
Społeczeństwo Umowy społecznej jest modelem, konstrukcją, czy też typem 
idealnym, doskonałością graniczną, odpowiednikiem ciała doskonałego w fi
zyce. Rousseau żywi nawet uczucie estetyczne wobec własnej koncepcji 
społeczeństwa jako całości. Ludzi należy uczyć, aby kochali raczej to, co 
piękne, niż to, co szpetne. Należy więc ich ćwiczyć w tym, aby widzieli 
własną osobę powiązaną z całością państw a56. W Umowie społecznej 
czytamy: „Konstytucja człowieka jest dziełem natury, państwa zaś — dziełem

52 J. J. Rousseau, Umowa społeczna (II, 7), s. 49—50.
53 W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Warszawa 1976, s. 52, 66.
54 Ibidem, s. 62.
55 J. W. Chapman (op. cit., s. 33) wychodzi z założenia, że Rousseau swój model 

doskonałego społeczeństwa opiera na wcześniejszym założeniu doskonałości moralnej jednostek: 
„Stosowana przez Rousseau teoria polityczna próbuje rozwiązać problem, w jaki sposób 
człowiek może osiągnąć doskonałość moralną. Interesuje go to, w jaki sposób ludzie 
wyposażeni w rozum i świadomość umieją zawsze szukać swyoh osobistych pożytków, wiązać 
się ze sobą, ustanawiać prawa dla powszechnego dobra i konsekwentnie kierować swoim 
postępowaniem zgodnie z tą idea? [...] Cnota nie może być osobistym osiągnięciem. Ludzie 
osiągają doskonałość razem albo w ogóle jej nie osiągają” .

56 Por. J. J. Rousseau, Ekonomia polityczna , w: Trzy rozprawy z  filozofii społecznej, 
s. 311.
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sztuki” 57. Według tych założeń doskonałość jest własnością raczej całości 
dzieła, a nie jego składników58. Jest to więc koncepcja świadomego i do
browolnego ograniczenia elementów dla większej doskonałości całości. Zresztą 
jednostka wyrzekając się swych nienaturalnych, sztucznych potrzeb też poddaje 
perfekcjonizacji swoją naturę. Doskonałe jest bowiem to, czemu nic nie brak, 
to, co skończone59. Dobrowolne wyrzeczenie eliminuje potrzebę a więc

i wszelki brak. Twórca ludu, wielki prawodawca niczym arystotelesowski 
primus movens musi czuć się na siłach tak zmienić naturę ludzką, aby 
„przekształcić każdą jednostkę, stanowiącą sama przez się całość doskonałą
i samoistną, w część większej całości” 60, od której ta jednostka czerpie 
na nowo siły. I znów ta nowa całość jest doskonała, jako wszechogarniająca
i zawierająca takież same elementy61. Dzięki temu połączeniu owa całość 
może skuteczniej osiągnąć swój cel i spełniać swe funkcje, co stanowi 
następną podstawę jej idealności62.

Wysuwa się więc na pierwszy plan u Rousseau wyraźna fascynacja 
bytem kolektywnym, zbiorowym, tworzącym niepodzielną organiczną całość. 
Tendencja ta, jak się wydaje, może mieć podwójną przyczynę. Przede 
wszystkim całość tworząca regularną strukturę stwarzać może dla siebie 
gwarancje trwałości. Jej wewnętrzna budowa zapobiega rozkładowi, detotalizac- 
ji. Nie poddaje się ona modyfikacjom pod wpływem innych całości. Jest 
z&tem całością zamkniętą, nieprzekraczalną. Jeżeli panuje w niej dynamika, 
to jest to  dynamika w granicach statyki. Społeczeństwo Umowy społecznej 
jest właśnie próbą przeciwstawienia się procesowi historycznemu. Człowiek 
przekroczywszy swoją naturalność, czy też krocząc w jej obrębie jako 
jedyna istota podlegająca rozwojowi, samodoskonaleniu, staje się zarazem 
podłożem historii, która mu nieustannie zagraża; jako byt przekraczający

57 J. J. Rousseau, Umowa społeczna (III, 11), s. 106. Należy zasygnalizować, że rodzi 
się wątpliwość co do trafności cytowanego fragmentu polskiego przekładu Umowy społecznej, 
dokonanego przez A. Peretiatkowicza : „La constitution de l'homme est l’ouvrage de la nature : 
celle de F Etat est l’ouvrage de l’a rt” . Zwrot ,,1’ouvrage de l’art” należałoby tłumaczyć jako 
„twór sztuczny” , a nie „dzieło sztuki” (na co zwrócił moją uwagę prof. Jan Baszkiewicz). 
Współczesny słownik języka francuskiego (P. Robert), Dictionnaire du français primordial, Paris 
1978) nie 'wyróżnia tego odcienia słowa art. N atomiast ten sens słowa art można znaleźć 
w osiemnastowiecznym Dictionnaire de l'Academie française, Paris 1798; s. 85: „A rt, se dit 
souvent dans le propre et dans le figuré, par opposition à N ature” .

Jeżeli jednak Rousseau stwierdza, że państwo jest dziełem sztucznym, a nie dziełem 
sztuki, nie zmienia to tym samym jego zafascynowania tym państwem jako całością, 
uosabiającą panowanie woli powszechnej.

58 Por. W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 48.
59 Ibidem, s. 54.
60 J. J, Rousseau, Umowa społeczna (II, 7), s. 49.
61 Por. W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 59.
62 Por. ibidem, s. 68.
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ciągle własną naturę, nie może się uwolnić od potoku zdarzeń, które po 
części sam tworzy, ale nad którymi nie panuje; stara się pokierować 
własnym losem, ale los ten rządzi również nim samym. Człowiek tworzy 
historię, ale sam przez nią jest później zniewalany. Stworzenie społeczeńiwa 

„woli powszechnej” ma być przeciwstawieniem się temu potokowi historii, 
opanowaniem czynnika czasu. Ma to być przezwyciężeniem dynamiki, która 
rozbija z czasem nawet najtrwalsze więzi społeczne. W Emilu pisał Rousseau 
o nieustannych przewrotach, którym podlegały wszelkie systemy społeczne. 
Nie da się ich z góry przewidzieć ani im przeciwstawić. „Co ludzie 
uczynili, ludzie mogą zburzyć, przyroda jedynie pisze niezatartymi głoskami” 63. 
Zawarcie umowy społecznej może być podjęciem próby opanowania tych 
przewrotów, ale też tylko względnie trwałym. Czynnikiem rozsadzającym 
trwałość całości jest uparcie postępujący proces narastania nierówności. 
Wypływa on z partykularnych potrzeb, egoistycznych skłonności. Sama siła, 
czy też natura rzeczy, jak mówi Rousseau, zmierza do nierówności. M a się 
temu przeciwstawić siła prawa. O ile więc jednostki będą w możliwie 
najwyższym stopniu zbliżać się do równości swych kondycji, o tyle rosną 
gwarancje zachowania trwałości układu. Zbieżność potrzeb, poglądów, odczuć, 
interesów, brak dysproporcji majątkowych — wytworzyć mają doskonałą 
harmonię celów, gdzie zabiega się przede wszystkim o dobro powszechne. 
W wypadku zakłóceń jednorodności takiej całości jej detotalizacja może 
rozpocząć się nawet na skutek na pozór błahych czynników, które początkowo 
nie mają wpływu na zakłócenia mechanizmów decydujących o trwałości 
całej struktury. Rousseau chce również odizolować państwo—wspólnotę od 
wpływów zewnętrznych, gdyż może ono podlegać zmianom na skutek zakłóceń 
pochodzących z zewnątrz. Tendencja ta ujawnia się w całej rozciągłości 
w jego Projekcie konstytucji dla Korsyki.

Drugą przyczyną, dla której Rousseau występuje z koncepcją społeczeństwa 
jako zorganizowanej niepodzielnej całości, jest jego przekonanie o wyższości 
bytu społecznego tworzącego organiczną całość wobec zbiorowości ludzkich, 
które chociaż zorganizowane w formę państwa, tworzą jedynie mniej lub 
więcej luźną organizację części podzielonych partykularnymi interesami. 
Całość taka jest czymś więcej niż sumą swych elementów. Jest ona transcen
dentna wobec swych części. Wytwarza w tym układzie jakby własną osobowość, 
własne zbiorowe „ja” , które rządzi się prawami różnymi od praw po
szczególnych elementów całości. Taka całość społeczna pełni funkcję synte
tyzującą wobec swych składników. Dokonując interpretacji założeń Rousseau 
już językiem współczesnym, można by powiedzieć, że ta generalizująca rola 
całości powoduje, iż staje się ona całością strukturalną, a więc wyposażoną 
we własną architektonikę, która kieruje wewnętrzną dynamiką systemu.

63 J. J. Rousseau, Emil t. I, s. 240.
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Założeniem idealizującym Rousseau jest przekonanie, że ma to być całość 
zamknięta, a więc nie może być podatna na zmiany, przekraczać sama 
siebie w ciągłym rozwoju, dążeniu,

Rousseau rzucił hasło powrotu do natury, które na gruncie jednostkowym 
winn<5 "być rozumiane jako powrót człowieka do samego siebie, ograniczenie 
potrzeb, porzucenie świata obłudy, pozorów, czyli opanowanie alienacji. 
W perspektywie ogólnospołecznej postulat ten również sprowadzał się do 
zahamowania tempa przemian celem wyłonienia wspólnoty powiązanej troską 
o dobro powszechne, zdolnej powstrzymać choćby w sposób względnie trwały 
podmywający jej brzegi prąd historii. Tak więc skończoność, nieprzekraczal- 
ność całości byłaby objawem jej doskonałości. Aby jednak wyposażyć ją 
w tę cechę, Rousseau wyraźnie stwierdza, że należy odebrać siłę i niezależność 
członkom zrzeszenia i przekazać tę moc na rzecz całości. Wówczas „każdy 
obywatel jest niczym i nie może nic zrobić bez pomocy innych” . Natomiast 
siłami jego żywi się cała wspólnota i on z niej czerpie swoje korzyści. 
Rousseau zapewnia, że można stworzyć gwarancję, aby ta siła całości nie 
zdusiła jednostki i działała tylko dla jej wsparcia. Russowski Lewiatan, 
gdyby chciał wchłonąć jednostkę, musiałby się karmić własnym ciałem.

Jednakże pojawiały się również i takie interpretacje filozofii Rousseau, 
które dopatrywały się rozbieżności pomiędzy naczelnymi wartościami jego 
systemu, to jest wolnością i równością, a programem wcielania ich w życie. 
Zwłaszcza podawano w wątpliwość zachowanie wolności w warunkach spo
łeczeństwa, które zawsze podporządkowuje jednostkę woli zbiorowej, nie 
pozostawiając jej pola dla własnej autonomii. Ataki te przypuszczane były 
zwłaszcza z pozycji zajmowanych przez liberalizm64. Obrońcy Rousseau 
zwracali uwagę, że przy założeniach przez niego przyjętych, to jest z chwilą 
osiągnięcia przez społeczeństwo świadomości sprzyjającej przede wszystkim 
dobru całego zrzeszenia, wolność nie może doznać uszczerbku, gdyż wola 
powszechna dąży tylko do realizacji wspólnie rozumianego i wspólnie 
osiąganego dobra. Pierwszy rodzaj interpretacji zarzuca Rousseau totalitaryzm, 
ingerencję państwa we wszystkie dziedziny życia obywateli, ograniczenie praw 
jednostki. A otó jak słownik terminów filozoficznych André Lalande’a 
ujmuje hasło „Totalité” — czyli pojęcie całości, ogółu w sensie przymiotni
kowym (totalitaire). Słowo to stosowane jest do określenia „jedności orga
nicznej (przeciwstawiane jedności opierającej się na podobieństwie) i do 
ideału politycznego, który traktuje całość społeczną jako tę, która stanowi 
wartość samą dla siebie i jednostki tylko jako organy mające jej służyć” 65.

U Rousseau rzeczywiście obywatel jest „niczym” wobec całości i „nic

64 Por. H. A. Taine, Francja przed  rewolucją, przeł. D. Chmielowski i E. Grabowski, 
Warszawa 1881, s. 242—243.

65 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1972, s. 1137— 1138.
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nie może zrobić bez pomocy innych” — czyli też bez pomocy całości. 
Wówczas całość jest najsilniejsza, a prawodawstwo jest najdoskonalsze. 
Jednakże, według założeń Rousseau, nie całość jako zbiór kolektywny, 
niezależny od jednostek, jest samoistną wartością. Najwyższym dobrem i ce
lem ostatecznym jest pomyślność poszczególnych jednostek Całość w tym 
wypadku, choć składa się z jednostek, byłaby tylko wartością instrumentalną 
w stosunku do potrzeb i celów jednostek. Taka całość ma w założeniu 
skutecznie zabezpieczać, na zasadach sprawiedliwości, interesy poszczególnych 
obywateli w stosunku do efektów, jakie można by osiągnąć rozproszonymi 
siłami. Poza tym wytworzona więź organiczna może dopiero skutecznie 
rozwiązać potrzeby grupy jako całości. Może to być zabezpieczenie ładu, 
porządku, bezpieczeństwa zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Może to być 
rozwiązanie szeregu kwestii socjalnych, które przekraczają możliwości i po
siadane środki poszczególnych jednostek. Tak więc założenia i intencje Rousseau 
na ogół nie budzą zastrzeżeń i trudno postawić mu zarzut, że chce on zdławić 
jednostkę, aby wzmocnić ogólną siłę organizmu społecznego jako celu 
samoistnego. Zarzut, jaki da się postawić, stanowi przypuszczenie, że może 
istnieć w jego systemie sprzeczność pomiędzy doktryną a programem jej 
realizacji. Można się zastanowić, czy wartości naczelne nie zostały zagubione 
po drodze? Czy środki urzeczywistniania tych wartości nie obrócą się 
przeciwko nim samym? Czy równość nie zagrozi wolności? Czy wolność 
pojmowana w taki sposób, jaki proponuje Umowa społeczna, nie obróci 
się w swoje przeciwieństwo?

Zbliżając się do końca tego wątku, warto przytoczyć w całości jeszcze 
jedną, sygnalizowaną już, wypowiedź Rousseau, która wyjaśnia, dla jakich 
celów wysuwał on na pierwszy plan społeczeństwo jako całość. Jest to tekst 
wcześniejszy od Umowy społecznej, ale zawierający już podobne myśli: 
„Trzeba jednak również przyznać, że choć nie można ludzi nauczyć, by nic 
nie kochali, to można ich przecież nauczyć kochać raczej jeden przedmiot 
niż drugi i raczej to, co naprawdę piękne, niż to, co szpetne. Jeśli się 
ich na przykład ćwiczy dość wcześnie w tym, żeby swą osobę widzieli 
zawsze tylko w jej powiązaniu z całością państwa, i swój własny byt, 
że tak powiem, rozpatrywali tylko jako część państwowego, to zdołają 
się oni w końcu jak gdyby utożsamić z ową większą całością, poczuć, że 
są członkami ojczyzny, umiłować ją tym wyjątkowym i nieporównanym 
uczuciem, które człowiek w odosobnieniu ma tylko dla siebie samego” 66. 
Rozważania o całości i części nie są tu tylko spekulacjami na temat tego, 
że utożsamienie z całością jest również korzystne dla jednostki. Rousseau 
wysuwa tu na plan pierwszy wartość ponadindywidualną, jaką jest patrio
tyzm. Odwołuje się więc nie do kategorii interesu jednostki, do poczucia

66 J. J. Rousseau, Ekonomia polityczna, s. 311—312.
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moralnego w imieniu sprawiedliwości, ale do uczuć wyższych i wzniosłych. 
Chciałby, aby obywatel rozciągnął niejako miłość samego siebie również 
na własną ojczyznę. Wówczas jego solidarność z całością nie byłaby tylko 
kwestią powinności polityczno-moralnej, imperatywu nakazującego słuchać woli 
powszechnej jako prawa uniwersalnego. Jest to postać wysublimowanych uczuć 
patriotycznych. Myśl społeczna Rousseau, wysuwając na plan pierwszy takie 
wartości, jak potrzeba więzi z ojczyzną, miłość dla niej, wyróżnia się tymi 
cechami na tle ogólnie panującego kosmopolityzmu epoki Oświecenia. I może 
nieprzypadkiem te akcenty zabrzmiały w sposób tak wyraźny w filozofii 
Jana Jakuba, u którego jednocześnie znajdujemy najwięcej wątków egalitar
nych. Nowoczesne pojęcie ojczyzny, które zrodziła i mogła zrealizować 
dopiero rewolucja, zawierało jako swój warunek częściowe przynajmniej 
wcielenie w życie zasad demokracji politycznej i społecznej.

SPRAW IEDLIW OŚĆ A D Y N A M IK A

Więź z całością, która znajduje tak silne podkreślenie w Umowie spo
łecznej, odbiera zarazem tej zależności charakter bezpośredniej podległości 
człowieka człowiekowi, stosunek pana i niewolnika. Staje się ona anonimową 
koniecznością polityczno-moralną, jako skutek ukonstytuowania się wspólnoty 
celów i środków, stanowiącej jak gdyby jeden żywy organizm. Rousseau 
stwierdza zresztą: chodzi o to, aby „każdy obywatel był całkiem niezależny 
od wszystkich innych, a całkowicie zależny od całości państwa [cite\"61. 
Udowadnia ponadto, że poddanie się woli całości nie pozostaje bez ekwiwa
lentu, który w sumie przysparza każdemu więcej korzyści niż pierwotne 
wyrzeczenie: „Każdy, oddając się wszystkim, nie oddaje się nikomu, a ponieważ 
każdy ze stowarzyszonych nabywa nad innymi te same prawa, które im 
względem siebie odstępuje, każdy uzyskuje ekwiwalent wszystkiego, co traci, 
i zdobywa więcej siły, aby zachować to, co ma” 68. Słowem, usprawiedliwieniem 
zobowiązania jest wzajemność, ekwiwalentność dla wszystkich opłacalna69. Sa
ma równość nie jest wartością samoistną w takim samym stopniu jak wolność. 
W pewnym sensie jest nawet ograniczeniem wolności dla jednostek silniejszych, 
zdolniejszych, wybijających się. W jakimś stopniu jest zamachem na sprawiedli
wość z punktu widzenia ludzi silnych. Zasada równości społecznej przeprowa
dzona w sposób skrajny jest właśnie korekturą prawa natury, czy też porządku 
natury, zadaniem mu gwałtu. Zdaniem Rousseau, jest to konieczne, gdyż w stanie 
natury nierówności między ludźmi nie miały doniosłych skutków. Dopiero

67 J. J. Rousseau, Umowa społeczna (II, 12), s. 65.
68 Ibidem (I, 6), s. 22.
69 Por. ibidem  (II, 4), s. 38.
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stan społeczny oraz własność pozwalają je zwielokrotnić. Powoduje to reakcję 
lawinową. Społeczeństwo tworzy zorganizowane formy nierówności, poparte 
zorganizowanym przymusem. Konsekwentne wprowadzenie równości, jak
kolwiek z jednej strony ogranicza wolność, gdyż tłumi swobodę działania 
ponad dozwolone granice, z drugiej— jest usprawiedliwione ze względu na 
skutki społeczne, jakie rodzi nieskrępowana działalność ludzka. Dopuszczenie 
do żywiołowego narastania nierówności, co odbywa się w porządku geome
trycznym, byłoby jeszcze większym gwałtem zadanym sprawiedliwości niż 
przyjęcie ograniczeń. Takie spiętrzenie dysproporcji między ludźmi w stanie 
społecznym jest nie tylko zasługą ich pracy i inicjatywy, ale skutkiem wyko
rzystania społecznego podziału i kumulacji procesów pracy! Jest to wy
korzystanie sił społecznych instytucji własności, władzy państwowej, przymusu, 
prawa. Społeczeństwo, raz opanowane przez grupę przywódczą ześrodkowującą 
potęgę bogactwa i władzy, nie ma już wpływu na swoje losy, przestaje 
nad nimi panować, jest rozproszone i niezorganizowane. Zorganizowana 
jest tylko władza, która obraca się przeciwko swoim mocodawcom. Tak 
więc zadanie gwałtu ludzkiej swobodzie, inicjatywie, sile, przesiębiorczości 
jest mniejszym złem, z punktu widzenia Rousseau, niż pozwolenie im na 
swobodny rozwój. Ten swobodny rozwój musi bowiem prędzej czy później 
zniewolić społeczeństwo, gdy nierówność elity bogatych sprzęgnie się z elitą 
władzy. Wolność wówczas zachowują ci na górze piramidy społecznej, 
niczym właściciele niewolników w starożytnej Grecji. Taka ich wolność, 
aczkolwiek może pełniejsza i prawdziwsza niż w społeczeństwie ludzi 
równych, nie jest wolnością sprawiedliwą, moralną i godną tej nazwy. 
Wolność jest często osiągana kosztem cudzego szczęścia, wbrew zasadzie 
cnoty. W społeczeństwie ludzi równych, ludzi takich, którzy swoimi prze
wagami przyczyniają się głównie do wzrostu dobra wspólnoty, wolność 
będzie mniej wybujała, bardziej ograniczona, ale sprawiedliwiej rozdzielona. 
Przede wszystkim wolność jednych nie będzie czerpać z ograniczeń wolności 
drugich. Parafrazując zasady utylitaryzmu, można by powiedzieć, że suma 
wolności powinna się tu zwiększyć, ponieważ wszyscy będą pracować nad 
wolnością wszystkich i nikt nie będzie mógł karmić się cudzą wolnością. 
Wszyscy mogą wszystkich pilnować, ale według założeń Rousseau nieprzy
muszona spontaniczność ma być tu zasadą działania.

Jeżeli ktoś chciałby postawić Rousseau zarzut, że społeczeństwo skrajnie 
egalitarne może popaść w stan stagnacji, zastoju, braku inicjatywy, broniłby 
się on argumentem, iż wspólnota wytworzyć musi nową moralność, w której 
miłość samego siebie będzie utożsamiała się z miłością całości. Wyrównanie 
różnic społecznych powinno pomóc w przetworzeniu psychiki społecznej, 
w zbudowaniu nowej moralności, w której ulegną przestrojeniu popędy 
egoistyczne człowieka. Zresztą wydaje się, że jeśli istnieje konflikt między 
sprawiedliwością a dynamiką społeczną, Rousseau wybrałby zawsze spra
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wiedliwość, nie tylko dlatego, że zbyt mało cenił przyspieszony rozwój 
społeczny. Trudno ten rozwój w terminologii Rousseau kojarzyć nawet 
z postępem. To, co inni nazywali postępem cywilizacji i kultury, on 
opatrywał nierzadko znakiem ujemnym. Nigdy jednak w sposób totalny, 
gdyż rozwój społeczny niósł również z sobą nadzieję odrodzenia moralnego 
człowieka70. W Umowie społecznej czytamy: „Postęp społeczeństwa tłumi 
człowieczeństwo w sercach, rozbudzając interes osobisty [...] pojęcia prawa 
rozumu rozwijają się dopiero wówczas, gdy uprzedni rozwój namiętności 
uczynił bezsilnymi wszystkie wskazania tego prawa” 71. Już w Rozprawie
o naukach i sztukach Rousseau wskazywał na ujemne skutki rozwoju 
zdolności ludzkich, doskonalenia się sztuki, nauki, kultury. Nie nawoływał 
on do powrotu w stan prymitywizmu pierwszych kroków rodzaju ludzkiego, 
jednakże sądził, że przyhamowanie tempa rozwoju cywilizacji dałoby więcej 
dla szczęścia człowieka niż jej niepowstrzymany postęp. Tak więc jeżeli 
absolutyzacja równości miałaby być czynnikiem wstrzymującym dynamikę 
wzrostu gospodarki i kultury, Rousseau byłby ostatnim, który z tego czyniłby 
sobie zarzut.

M arek Blaszke

L’HOM M E ET L’HISTOIRE D A N S LA PHILOSOPHIE DE JEAN-JACQUES RO USSEA U

R é su m é

La question fondamentale dont la compréhension est indispensable afin de bien déchiffer 
la philosophie de Jean-Jacques Rousseau est celle de son attitude à l’égard du problème 
de l’état de nature. Rousseau s’oppose à la compréhension traditionnelle du droit de nature 
où la raison est traitée comme qualité primitive, innée dans la nature de l’homme. 
L’homme se caractérise par la faculté de se perfectionner d’où résulte que la raison de même 
que la liberté morale constituent l’effet d ’un développement successif. A l’état de nature, 
l’homme est soumis au droit 'de nature sans en avoir une pleine conscience. Donc, à cette 
étape-là, il ne possède pas encore la liberté morale bien formée qu’il ne peut acquérir 
que dans une société mûre. Pourtanj, l’état naturel sert en quelque sorte de norme et de 
modèle à la société du Contrat social. Mais c’est déjà le droit naturel de « plus haut degré » 
où l’homme, par l’acte de choix conscient, crée lui-même le droit moral et le droit politique. 
Le Contrat social constitue le passage de la catégorie de description du Discours sur 
l'inégalité à la catégorie de principes et de normes. Simultanément, c’est aussi une tentative 
visant à s’opposer au courant de l’histoire, à surmonter la dégénération continue des systèmes 
politiques qui découle du processus croissant de l’inégalité dans la vie sociale. L’égalitarisme 
devient plus la revendication de la raison que du droit de nature. L’égalité, en tant que

70 Por. J. J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, s. 155, oraz przyp. autora (uwagi
o ujemnych skutkach cywilizacji, s. 245 i n.).

71 J. J. Rousseau, Umowa społeczna. O społeczności powszechnej rodzaju ludzkiego, s. 170.
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facteur du principe de la justice, est, à vrai dire, une correction du droit de nature qui 
distribue souvent des forces et des talents d’une manière inégale. Dans la société mûre, 
l’individualisme et la liberté particulière ne peuvent pas menacer la liberté des autres 
individus. La liberté de l’individu, en tant que valeur essentielle de cette doctrine sociale, 
ne peut être gardée que sous la condition de créer une communauté de désirs et de buts. 
L’égalitarisme n’est pas un but en soi, mais il constitue un moyen au service de la liberté. 
Seulement dans de telles conditions il est possible de fonder un ensemble social harmonieux, 
ba* sur le système moral et politique de la « volonté générale ». La philosophie de Rousseau 

se défend ainsi efficacement contre la critique lui reprochant le totalitarisme. L’ensemble 
social en tant qu’un ensemble collectif n ’est pas ici la valeur suprême. Il n’a qu’une valeur 
instrumentale par rapport aux besoins et aux objectifs des individus. C’est la notion de 
patriotisme qui devient la catégorie unissant le lien social. Il peut se manifester le plus 
pleinement seulement au cas où l’harmonisation des objectifs de l’individu et du groupe 
social tout entier aurait lieu. L’accélération du développement social ne consiste pas ici 
à accumuler des valeurs matérielles. C ’est le perfectionnement moral qui compte avant tout. 
Le développement trop poussé de la civilisation étouffe la nature humaine. En effet, 
c’est un progrès au signe négatif. La dynamique du développement social ne peut pas se 
réaliser aux dépens du principe de la justice.


