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w jaki ludzie prowadzili codzienną egzystencję (Langerak 2014: 1).  
Z jednej strony wspólny obszar zainteresowań, z drugiej zaś odrębny 
kontekst historyczno-kulturowy, w którym przyszło im działać, spra-
wiają, że prześledzenie i próba zestawienia myśli tych dwóch wybit-
nych w swoich czasach filozofów wydaje się intrygującym przedsię-
wzięciem. Celem niniejszego opracowania będzie próba porównania 
dwóch filozoficznych wizji pierwotnego stanu natury stworzonych 
przez dwóch nowożytnych filozofów: Hobbesa oraz Rousseau. Reali-
zacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie oraz zestawieniu po-
glądów myślicieli w wyznaczonym obszarze badawczy. Opracowanie 
zostanie ustrukturyzowane w trzech głównych częściach. Najpierw 
zostaną przeanalizowane poglądy Hobbesa. Następnie badania zo-
staną zogniskowane wokół myśli Rousseau. Wreszcie w części trze-
ciej nastąpi zestawienie poglądów obydwu filozofów.

Pierwotny stan natury i organizm państwowy 
w namyśle Thomasa Hobbesa

W tej części opracowania poruszone zostaną trzy ważne za-
gadnienia. W pierwszej kolejności zostanie przybliżony biogram fi-
lozofa. Następnie badania zostaną skupione wokół pokazania tego,  
w jaki sposób angielski myśliciel spostrzegał pierwotny stan ludzko-
ści, stan przed utworzeniem państwa. W części trzeciej będzie mia-
ło miejsce pokazanie, w jaki sposób i dlaczego doszło do powstania 
struktur państwowych.

Wstęp

Takie pojęcia, jak środowisko, przyroda, ekologia często są ko-
jarzone z naturą, czyli czymś, co niezwiązane jest z twórczą działal-
nością człowieka określaną często pod pojęciem kultura1. Chociaż 
kulturotwórcza aktywność ludzi bez wątpienia przyczyniła się do 
polepszenia wygody życia oraz wielu znaczących ułatwień, to jed-
nak nie zmienia to tego, że liczni ludzie chętnie powracają na łono 
natury, szukając tam odpoczynku bądź inspiracji. W tym sensie na-
tura rozumiana jako miejsce mocno ograniczonej działalności ludz-
kiej ciągle jest atrakcyjna i ciągle wywiera znaczący wpływ w życiu 
człowieka. Rozwój cywilizacji i postęp techniczny był inspiracją dla 
niektórych osób do podjęcia trudnego tematu tego, jak pierwotnie 
wyglądało życie ludzi, zanim ci zaczęli żyć w uporządkowanych or-
ganizmach państwowych oraz korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. 
Takiej refleksji podjęli się m.in. Hobbes oraz Rousseau, autorzy znani 
głównie właśnie ze względu na swoje bardzo specyficzne poglądy,  
w których starali się przedstawić pierwotny stan natury oraz sposób, 

1 Etymologicznie słowo natura wywodzi się od łac. słowa nascor oznaczają-
cego ‘rodzić’. Natura jest formą participium futuri activi tego czasownika,  
a zatem dosłownie określa to, co ma być zrodzone. Kultura tymczasem wy-
wodzi się od łac. wyrazu colere oznaczającego uprawę (roli). Gramatycznie 
to również jest forma participium futuri activi, a zatem oznacza to, co ma 
zostać uprawione. Już sama etymologia zatem wyraźnie rozróżnia pomiędzy 
tym, co zostało objęte działalnością człowieka (kultura), oraz tym, co nie 
zostało nią objęte (natura).
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była raczej równością na poziomie sumy poszczególnych dyspozy-
cji i umiejętności. Rzecz jasna ludzie posiadają różną siłę fizyczną 
i różne zdolności intelektualne, niemniej zdaniem filozofa manka-
menty konkretnej osoby ludzkiej na poziomie fizycznym zostają 
zrekompensowane jego zwiększonymi umiejętnościami na pozio-
mie intelektualnym, ci zaś, którzy mają braki intelektualne, posia-
dają większą tężyznę fizyczną (Hobbes 2005: 204; Martinich 2005: 
65). Owa zasada równości wszystkich ludzi stanowi bardzo ważny 
punkt wyjścia filozofii Hobbesa, ponieważ w ten sposób angielski 
myśliciel uzasadniał jednakowy punkt wyjścia wszystkich ludzi oraz 
fakt posiadania przez wszystkich nadziei na realizację własnych 
marzeń i planów3. Ten punkt wyjścia z kolei prowadzi Hobbesa do 
wyciągania dalszych wniosków. Skoro każdy człowiek, mając świa-
domość swojego równego punktu wyjścia, ukierunkowany jest 
na realizację własnych celów i marzeń, to w pierwszej kolejności 
będzie on zabiegał o swoje własne dobro. Ten fakt powoduje spe-
cyficzne okoliczności międzyludzkie. Skoro bowiem każdy człowiek 
jest tak naprawdę egoistą nastawionym na własne dobro, innych 
ludzi będzie on spostrzegać jako rywali i przeciwników, którzy mogą 
zagrozić mu w osiągnięciu poszukiwanego dobra. Takie nastawie-
nie generuje postawę nieufności wobec innych. W tym kontek-
ście łatwiej jest zrozumieć charakterystyczne nauczanie Hobbesa  
o stanie wojny, w której znajduje się człowiek (Abizadeh 2018: 
170). Ów stan wojny niemniej trzeba odpowiednio rozumieć. 
Filozof nie uważa, że wojną jest jedynie rzeczywiste zmaganie 
pomiędzy ludźmi czy prowadzenie przez nich walk. Angielski my-
śliciel definiuje ów stan wojny raczej jako rodzaj samej gotowości 
na podjęcie zbrojnych działań, odwołując się przy tym do obrazu 
złej pogody (Hobbes 2005: 205-207)4. Kreślony przez Hobbesa stan 
wojny sprawia, że każdy człowiek, podejmując rywalizację, jest 
zmuszony do polegania na własnych umiejętnościach, na własnej 
sile fizycznej oraz dyspozycyjności umysłowej. Filozof kreśli wręcz 
przerażający obraz pierwotnego stanu natury, w którym ludzie, 
wskutek całkowitego braku zaufania do siebie nawzajem i prowa-
dzonej konfrontacji, zmuszeni są do życia w strachu i nieustannym 
zagrożeniu śmiercią (Chou 2017: 79)5. Ten pierwotny stan natury 
jest stanem bez cywilizacji i wypływającej z niej korzyści (Hobbes 
2005: 207). Hobbes bardzo otwarcie mówi, że początkowo nie 
istniały żadne prawa moralne regulujące zasady relacji między-
ludzkich (Shelton 1992: 117). Istnienie takich zasad zakładałoby 
bowiem istnienie jakiegoś obiektywnego prawa, któremu wszyscy 
powinni być posłuszni. Tak jednak nie mogło być, ponieważ każdy 
człowiek dbał jedynie o własne dobro i w żaden sposób nie obcho-
dziło go to, co dzieje się z innymi ludźmi. Ponieważ nie było świa-
domości moralnej, to konsekwentnie także nie mogło być mowy  
o takich kategoriach, jak słuszność – niesłuszność czy sprawiedli-
wość – niesprawiedliwość (Hobbes 2005: 209-210). Na koniec kre-
ślenia owego pierwotnego stanu natury można postawić pytanie: 
na jakiej podstawie Hobbes doszedł do przekonania, że początkowo 

3 Skoro bowiem żaden człowiek w ostatecznym rozrachunku nie jest gorszy 
od kogoś innego, ma on jednakowe szanse na przebicie się, a zatem nie 
musi porzucać marzeń o realizacji swego celu. Por. (Mill 2001: 196).
4 Hobbes zauważa, że istotą złej pogody nie jest jednorazowe wystąpienie 
jakiejś nawałnicy czy burzy, ale sam fakt zanoszenia się na nią przez jakiś 
okres ją poprzedzający. Zob. (Hobbes 2005: 207).
5 W obliczu tego obrazu łatwiej jest zrozumieć słynne powiedzenie wiązane 
z filozofią Hobbesa homo hominis lupus est (łac. 'człowiek człowiekowi jest 
wilkiem').

Życiorys
Thomas Hobbes urodził się 5 kwietnia 1588 roku (Wielki Piątek) 

w Westport, miejscowości leżącej w pobliżu Malmesbury jako syn 
miejscowego duchownego (Newey 2014: 12). W wieku młodzień-
czym podjął studia na Oksfordzie, a w roku 1608 przez kilka lat pełnił 
funkcję nauczyciela, podróżując jednocześnie po Francji i Włoszech 
(Perkins 2015: 14). Po powrocie do Anglii zajął się działalnością li-
teracką polegającą m.in. na tłumaczeniu na angielski klasycznych 
tekstów. Dość istotnym momentem jego życia były lata 1629–1631, 
kiedy to ponownie pełnił funkcję nauczyciela, przebywając równo-
cześnie we Francji. Właśnie wtedy zaznajomił się z pismami Eukli-
desa i zainteresował się wiedzą z zakresu geometrii oraz filozofii. 
Lata trzydzieste pogłębiły filozoficzne zainteresowania angielskiego 
myśliciela, co było spowodowane z jednej strony spotkaniami z wiel-
kimi w owych czasach naukowcami (np. Galileusz), z drugiej zaś stro-
ny specyficzną misją, jaką otrzymał on od Mersenne’a. Otóż z jego 
polecenia Hobbes miał przedłożyć Kartezjuszowi zarzuty kierowane 
przeciwko Kartezjańskim Medytacjom (Garber 2016: 114-115). Dzię-
ki otrzymanemu zleceniu przyszły filozof miał możliwość bliższego 
zetknięcia się z problematyką filozoficzną oraz odkrycie wielu złożo-
nych problemów filozoficznych. Początkowym marzeniem młodego 
myśliciela było zostanie pisarzem polityczny. Dopiero z czasem, wła-
śnie pod wpływem wydarzeń z lat trzydziestych XVII wieku zdecydo-
wał się na poświęcenie problematyce filozoficznej, nie rezygnując do 
końca jednocześnie z dotychczasowych zainteresowań2. Faktycznie 
bliższe zetknięcie się Hobbesa z filozofią i opanowanie odpowied-
niego aparatu filozoficznego umożliwiło angielskiemu myślicielowi 
przepuszczenie swoich poglądów politycznych i społecznych przez 
filtr nowo opanowanego aparatu pojęciowego. W ten sposób,  
w pewnym sensie, filozofia została wykorzystana przez Hobbesa  
w sposób przedmiotowy jako narzędzie dla wyrażenia własnych po-
glądów. Zasadniczy zrąb polityczno-społecznych poglądów filozofa 
został wyrażony w dziełach Elementa philosophiae oraz Leviathan. 
Pierwszy z wymienionych utworów został podzielony na trzy główne 
działy: De corpore politico, De homine oraz De cive. W 1640 roku ze 
względu na swe rojalistyczne poglądy filozof został zmuszony do tego, 
by zbiec do Francji i poczekać na uspokojenie się sytuacji (Hafidhi 
2013: 10). Możliwość powrotu pojawiła się na przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XVII wieku, kiedy to widmo panującej wówczas  
w Anglii wojny domowej uległo rozproszeniu. Drugim ważnym po-
wodem opuszczenia Paryża były głoszone przez niego idee. Rojaliści 
paryscy nie mogli się przekonać do niektórych rozwiązań propono-
wanych przez Hobbesa, co dodatkowo nie zwiększało mu popularno-
ści. Zresztą w Anglii filozof uzyskał względy Karola II, mając możliwość 
prowadzenia własnej działalności literackiej oraz polemicznej. Zmarł 
w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat w 1679 roku.

Pierwotny stan natury jako zło
Hobbes wychodził z przekonania, że wszyscy ludzie z natu-

ry są sobie równi (Herbert 1989: 142-143). W tym twierdzeniu 
należy jednak uściślić pewne kwestie. Filozof daleki był od kon-
statacji, że owa równość polega na takiej samej sile fizycznej czy 
zdolnościach intelektualnych. Angielski myśliciel był świadomy 
tego, że tak nie jest. Owa równość proklamowana przez Hobbesa 

2 Nawet mając blisko 90 lat, był w stanie przełożyć i opublikować rymowany 
przekład dzieł Homera.
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systemu Hobbesa kategoria, mianowicie umowa, pod którą filo-
zof rozumie wzajemne przenoszenie uprawnień. Angielski my-
śliciel bardzo wyraźnie stwierdza, że zawarte umowy są wiążące,  
a ich złamanie jest działaniem niesprawiedliwym (Stanlis 2009: 19). 
Filozof jest świadomy tego, że zwykła umowa zawarta pomiędzy 
dwiema stronami może w łatwy sposób zostać zerwana przez jedną  
z nich. Żeby zatem zawieranie umów miało jakikolwiek sens, po-
trzebna jest instytucja, która będzie czuwała nad zachowywaniem 
paktów oraz nałoży odpowiednie sankcje na stronę, która warun-
ków umowy nie dotrzyma (Hobbes 2005: 216). Właśnie to spostrze-
żenie bezpośrednio leży u podstaw konstytuowania się organizmu 
państwowego oraz określonego społeczeństwa rządzonego przez 
ustanowione prawa. Zdaniem Hobbesa właściwym momentem po-
wstania państwa jest przekazanie przez poszczególnych ludzi upo-
ważnienia wybranej grupie osób (lub jednostce) do panowania nad 
nimi. Faktycznie owo przekazanie władzy jest warunkowe w tym 
sensie, że dana osoba zgadza się na ten gest pod warunkiem, że  
w podobny sposób zgodzą się na to pozostali ludzie. Dopiero wsku-
tek wydania przez poszczególne osoby zgody na ograniczenie wła-
snych praw powstaje organizm państwowy zarządzany przez suwe-
rena (Hobbes 2005: 257-258)7. Z osobą owego suwerena związa-
ne jest inne dość istotne spostrzeżenie Hobbesa. Filozof zauważa 
bowiem, że powstanie organizmu państwowego przez przekazanie 
uprawnień nastąpiło wskutek ugody poszczególnych ludzi, którzy 
się na to zgodzili, ale nie stało się to wskutek ugody zawartej przez 
suwerena. Oznacza to, że jest on jedyną stroną, która jest wolna 
od owej ugody. Ten szczegół niesie za sobą bardzo duże konse-
kwencje. Skoro bowiem suweren nie zawarł z nikim żadnej ugody, 
oznacza to, że nigdy również nie może jej złamać, a zatem nie może 
również zostać ukarany za nieprzestrzeganie ugody (Hobbes 2005: 
261). Warto również podkreślić, że władza tego suwerena pochodzi 
z umowy ludu przez przekazanie władzy, a nie od Boga, jak to po-
wszechnie w średniowieczu uważano (Taylor 2015: 100). 

Na koniec prezentowanych w niniejszej części opracowania 
refleksji warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Angielski 
myśliciel wprowadził dwa rodzaje państwa: ustanowione oraz za-
właszczone. W odniesieniu do pierwszego rodzaju organizmu pań-
stwowego można stwierdzić, że jest to państwo powstałe wskutek 
zawartej przez ludzi umowy. Państwo powstałe przez zawłaszczenie 
natomiast to takie, gdzie suweren zdobył swoją władzę siłą, a ludzie 
przekazują mu swoje uprawnienia w obawie przed śmiercią lub ja-
kimś innym zagrożeniem (Hobbes 2005: 259)8. Co więcej, Hobbes 
przyjmował możliwość ustanowienia trzech rodzajów państwa: mo-
narchii, arystokracji lub demokracji (Wade 1977: 426-428). Próbu-
jąc zdefiniować różnicę pomiędzy tymi systemami, należy podkre-
ślić, że dla filozofa dyferencjacja nie opiera się na różności władzy 
(gdyż ta we wszystkich przypadkach jest ta sama), ale na różnych 
możliwościach zapewnienia pokoju i harmonijnej koegzystencji jed-
nostek ludzkich w danym państwie (Copleston 1997: 40-41).

7 W tym organizmie tytułowym Lewiatanem jest suweren, na rzecz którego 
ludzie zrzekli się części swoich praw. Warto mieć na uwadze to, że w kręgu 
kultury biblijnej Lewiatan jest mitycznym przeciwnikiem Boga, a zatem po-
siada zdecydowanie pejoratywne zabarwienie.
8 Czyli innymi słowy w przypadku państwa ustanowionego ludzie podda-
ją się władzy suwerena ze strachu przed sobą, a w przypadku państwa za-
właszczonego – ze strachu przed suwerenem.

ludzie byli nastawieni do siebie wrogo i żyli w nieustannym konflik-
cie? Angielski myśliciel uważał, że do takiego właśnie przekonania 
można dojść dzięki dogłębnej analizie natury ludzkiej oraz zacho-
wań człowieka. Filozof zauważa bowiem, że ludzie nie trzymają 
swoich kosztowności w widocznym miejscu, ale odpowiednio je 
zabezpieczają, aby nie wpadły w niepowołane ręce (Hayashi 2015: 
331). Co więcej, kiedy nastaje noc, ludzie w obawie przed złodzie-
jami zamykają drzwi domu, a udając się w podróż, zabierają jakąś 
broń, przy pomocy której byliby w stanie odeprzeć atak napastni-
ka. Podobne zachowania można zresztą zaobserwować u władców 
państw czy miast. Wznoszą oni mury obronne w celu zabezpiecze-
nia się przed najeźdźcą oraz posyłają szpiegów w celu zdobywania 
cennych informacji. Zdaniem Hobbesa już te zachowania wskazują, 
że człowiek nie ma zaufania do drugich (Copleston 1997: 34).

Powstanie organizmu państwowego
Zgodnie z zarysowanym dotychczas obrazem stanu pierwot-

nego w filozofii Hobbesa człowiek ma skłonność do prowadzenia 
wojny z innymi ludźmi, co jest spowodowane jego naturalną skłon-
nością do dbania o własne dobro. Właśnie ta skłonność nastawia 
go wrogo przeciwko innym i zachęca do podtrzymywania konflik-
tu. Jednocześnie jednak filozof zauważa, że inne skłonności, takie 
jak np. lęk przed śmiercią czy chęć wygodnego życia, skłaniają 
człowieka raczej do zaprzestania prowadzenia konfliktu i pokojo-
wego egzystowania z innymi. W kontekście tej binarnej struktury 
namiętności rozum ludzki staje po stronie chęci wygodnego życia  
i zachęca człowieka do ustalenia warunków pokojowego koegzy-
stowania poszczególnych ludzi pomiędzy sobą (Hobbes 2005: 211).  
W tym kontekście pojawia się kolejna dość ważna kategoria pełnią-
ca w systemie filozoficznym Hobbesa niebagatelną rolę. Tą katego-
rią jest tzw. prawo natury. Przez prawo natury filozof rozumie pe-
wien rodzaj wskazań dyktowanych przez rozum odnośnie do tego, 
co należy czynić lub czego unikać, żeby zachować zdrowie i życie. 
Innymi słowy można powiedzieć, że owo prawo natury jest racjo-
nalnym dążeniem do przetrwania, dążeniem, które jest gotowe na 
pewne ustępstwa względem innych ludzi po to, żeby tylko zacho-
wać istnienie. Jednocześnie owo prawo natury jest jednocześnie 
kategorią, która pozwala uzasadnić konieczność wprowadzenia 
zorganizowanych społeczeństw oraz praw nimi rządzących (Hobbes 
2005: 211). Hobbes jest jednak świadomy tego, że za ulegnięciem 
temu, co mówi rozum, kryją się pewne ograniczenia, na które czło-
wiek w ten sposób musi się zgodzić. Przede wszystkim rezygnuje on 
z własnej swobody do przeszkadzania innym w korzystaniu z wła-
snego prawa do jakiejś rzeczy, co przy założeniu, że człowiek jest 
istotą egoistyczną, jest dość dużym ustępstwem. Niemniej nawet 
w tym przypadku angielski myśliciel uważa, że owa rezygnacja jest 
w pewien sposób egoistyczna. Dzieje się tak dlatego, że pozbawia-
jąc się prawa do jakiejś rzeczy, człowiek czyni to z myślą o jakiejś 
innej korzyści, którą w ten sposób może osiągnąć. W tym miejscu 
jednak należy zauważyć, że zdaniem Hobbesa istnieją takie prawa, 
których człowiek nigdy nie może się wyrzec, ponieważ rezygnując  
z nich, nie byłby w stanie osiągnąć jakiegokolwiek dobra (Hobbes 
2005: 213-215)6. W kontekście wspomnianej rezygnacji z części przy-
sługujących uprawień pojawia się kolejna ważna dla filozoficznego 

6 Takim prawem jest np. prawo do obrony własnego życia.
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filozofa. Ze względu na wrogie reakcje na jego prace zmuszony był 
on do ucieczki najpierw do Genewy, a następnie do Berlina i Anglii, 
gdzie znalazł protektorat Hume’a. Angielski myśliciel, początkowo za-
fascynowany swoim gościem, z czasem radykalnie zmienił do niego 
swój stosunek, co spowodowane było niewłaściwymi i nieakcepto-
walnymi zachowaniami Rousseau (nadmierna podejrzliwość, drażli-
wość, oznaki choroby psychicznej). W 1766 roku powrócił do Francji, 
a po kilku latach tłumaczki osiadł w Paryżu. Zmarł 2 lipca 1778 roku  
w Ermenonville, będąc w tym czasie gościem markiza de Girardina 
(Milano 2015: 37). Podsumowując biografię Rousseau, należy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych faktów z jego życia. Przede wszystkim warto 
pamiętać, że filozof przez spory okres czasu cierpiał na pęcherz, tak 
więc miał znaczące niedomaganie fizyczne. Co więcej, Rousseau nie 
był również w pełni zdrowy na podłożu psychicznym. Miał olbrzymi 
problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, co po części było 
spowodowane jego specyficznymi poglądami, ale również pewnymi 
cechami charakteru (wrażliwość, podejrzliwość, nietolerancyjność). 
Będąc egocentrykiem, nie starał się zrozumieć inne osoby, co utrud-
niało mu utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi.

Cywilizacja jako zło
Jednym z najbardziej elementarnych założeń szwajcarskiego 

filozofa jest przekonanie o niepotrzebności cywilizacji w życiu czło-
wieka. Rousseau postrzegał cywilizację jako sztuczny twór ludzki, któ-
ry, zamiast czynić obywateli lepszymi i bardziej autentycznymi, tak 
naprawdę ogranicza ich wolę oraz unieszczęśliwia. Cywilizacja oraz 
wszelki postęp techniczny, jak również rozwój nauk i sztuk nie tylko 
nie przyczyniły się do uczynienia obywateli poszczególnych państw 
lepszymi ludźmi, ale jeszcze na dodatek niewłaściwie zaczęły kształ-
tować ducha ludzkiego (Lavrin 2015: 67). W opinii szwajcarskiego 
filozofa ten uległ wypaczeniu oraz popadł w próżną ciekawość, co 
było spowodowane właśnie nadmierną i niepotrzebną chęcią przy-
glądania się temu, co nauka jest w stanie osiągnąć. Co ciekawe, Ro-
usseau wskazuje nawet na konkretne wady, które stały u podstaw 
zrodzenia się poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Dla przykładu  
w jego opinii astronomia powstała wskutek przesądności, wymowa – 
ambicji i nienawiści, geometria – skąpstwa, etyka – pychy. Ten aspekt 
doktryny Rousseau pojawił się już przy okazji konkursu ogłoszonego 
przez Akademię w Dijon. Jak już zauważono na wcześniejszym eta-
pie analiz, rozprawa szwajcarskiego filozofa uzyskała główną nagro-
dę w tym konkursie, a tematem przewodnim było pytanie, czy nauki  
i sztuki przyczyniły się w jakiś sposób do poprawy i udoskonalenia 
obyczajów. Na tak postawione zapytanie Rousseau udzielił zdecy-
dowaną negatywną odpowiedź. Swoje stanowisko argumentował 
właśnie w ten sposób, że nauki i sztuki nie tylko są pozbawione pozy-
tywnej wartości ubogacającej ludzi, ale na dodatek ich wartość jest 
tak naprawdę ujemna, a zatem oddziałują na człowieka w sposób 
niekorzystny. Zdaniem Rousseau przyczyny takiego stanu rzeczy na-
leży dopatrywać się w źródle ich powstania – nauka i sztuka wyro-
sły ze zła, przez nie są podtrzymywane oraz one ją rodzą, zakażając  
w ten sposób społeczności ludzkie (Rousseau 1956: 197). Jeżeli tę 
opinię zestawi się z przekonaniem filozofa, że te dwie dziedziny, sta-
nowiące w jakimś sensie fundament rozwijającego się społeczeń-
stwa, sprzeciwiają się moralności będącej zdrową drogą postępowa-
nia człowieka, to łatwiej jest zrozumieć, dlaczego szwajcarski myśli-
ciel przypisał im aż tak negatywną wartość. Skoro cywilizacja (nauka 

Pierwotny stan natury i powstanie cywilizacji  
w namyśle Jeana Rousseau

Ta część analiz podzielona zostanie na cztery etapy. Najpierw 
przybliżony zostanie biogram Rousseau. Następnie będzie miało 
miejsce przedstawienie sposobu spostrzegania cywilizacji przez filo-
zofa. Potem zostanie przybliżona wizja szwajcarskiego myśliciela od-
nośnie do pierwotnego stanu natury. Wreszcie w części czwartej na-
stąpi pokazanie przejścia od pierwotnego stanu natury do cywilizacji.

Życiorys
Jean Jacques Rousseau przyszedł na świat 28 czerwca 1712 roku 

w Genewie jako syn miejscowego zegarmistrza (Boucher 2016: 91). 
W wieku młodzieńczym za sprawą księdza z pobliskiej wioski Confi-
gnon został zapoznany z baronową de Warens, która wywarła bardzo 
duży wpływ na dalszy przebieg życia przyszłego filozofa. To właśnie 
pod jej wpływem nawrócił się z protestantyzmu na konfesję katolicką 
oraz uzupełniał wykształcenie przez lekturę wielu znaczących dzieł9. 
Miało to miejsce w latach trzydziestych XVIII wieku. W latach 1738–
1740 Rousseau pełnił funkcję nauczyciela, w 1742 roku zaś udał 
się do Paryża, a następnie do Wenecji, z której jednej stosunkowo 
szybko powrócił. Powodem wyjazdu do Włoch było przyjęcie przez 
przyszłego filozofa posady sekretarza ambasadora francuskiego, nie-
mniej z powodu konfliktów z tamtejszą ambasadą Rousseau musiał 
zrezygnować z tego stanowiska (Perkins 1974: 239). Kolejne kilka lat 
życia Rousseau mógł zaliczyć do bardzo udanych. Najpierw zawiązał 
bliższą znajomość z wybitnym i nowatorskim w tamtych czasach my-
ślicielem Wolterem, a parę lat później Diderot redaktor słynnej Ency-
klopedii francuskiej zaproponował mu współpracę na polu tworze-
nia haseł encyklopedycznych poświęconych problematyce muzyki.  
W 1749 roku napisana przez filozofa Rozprawa o naukach i sztukach 
zdobyła główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Akade-
mię w Dijon, co przyczyniło się do uzyskania przez Rousseau wielkiej 
sławy w tamtejszym środowisku naukowym (Chisick 2005: 170). Jed-
nocześnie jednak z ową sławą nierozerwalnie szedł w parze sprze-
ciw lokalnych ludzi nauki. Działo się tak dlatego, że szwajcarski filozof 
przeprowadzał otwarte ataki na różne twory kulturowe, jak też samą 
cywilizację, czyli atakował najbardziej elementarne struktury, w któ-
rych funkcjonują poszczególne społeczności ludzkie. Te niesprzyjają-
ce dla filozofa okoliczności zewnętrzne, jak również ogólne rozczaro-
wanie dotychczas prowadzonym życiem spowodowały opuszczenie 
przez niego w 1754 roku Paryża i powrót do rodzinnej Genewy, gdzie 
niebawem ponownie powrócił na łono wspólnoty protestanckiej10. 
Niemniej nawet w tamtejszej miejscowości nie zabawił długo, po-
nieważ jeszcze w tym samym roku powrócił do Paryża, by następnie 
osiąść na sześć lat w Montmorency. Właśnie ten okres (1756–1762) 
był niesamowicie istotnym etapem w życiu Rousseau, ponieważ wte-
dy opublikował on wiele ważnych utworów prezentujących jego po-
glądy, w tym najbardziej rozpoznawane dzieło, czyli Umowę społecz-
ną (Warburton, Pike, Matravers 2000: 186). Właśnie opublikowanie 
tej ostatniej pracy oraz Emila przesądziło o pogorszeniu się sytuacji 

9 Owo nadrabianie wykształcenia spowodowane było tym, że w 1728 roku 
Rousseau uciekł od rodziny i prowadził życie włóczęgi.
10 W owym nawróceniu się Rousseau nie należy jednak dopatrywać się ja-
kichś głębokich przekonań religijnych, gdyż powód porzucenia religii katolic-
kiej był bardzo praktyczny – filozof chciał po prostu odzyskać obywatelstwo 
miasta Genewy.
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Ci nie chorowaliby już tak często, a więc, co za tym idzie, nie potrze-
bowaliby już medykamentów ani tym bardziej lekarzy czy szpitali.  
Co więcej, dzięki temu, że technika nie wyręczałaby człowieka z wielu 
codziennych obowiązków, ten zmuszony byłby do wyostrzenia swo-
ich pięciu podstawowych zmysłów (Rousseau 1956: 145, 152-153). 
Jak można wywnioskować w oparciu o dotychczas przeprowadzone 
analizy, Rousseau dążył do swoistego rodzaju umieszczenia człowieka 
w świecie zwierząt i w ich naturalnym środowisku. W tym kontek-
ście pojawić się może następujące pytanie: czy szwajcarski myśliciel 
dostrzegał jakąś różnicę pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, a je-
żeli tak, to na czym ona polegała? Oczywiście filozof dostrzegał sto-
sunkowo dużą różnicę pomiędzy ludźmi i zwierzętami, aczkolwiek, 
co ciekawe, o wyższości tej pierwszej grupy nie świadczy bynajmniej 
władza myślenia i rozumność, które zapewne zostałyby przez wielu 
myślicieli wskazane w pierwszej kolejności jako podstawowa cecha 
odróżniająca człowieka od królestwa zwierząt12. Dla Rousseau wła-
ściwym atrybutem w sposób najbardziej zasadniczy odróżniający 
ludzi od zwierząt jest możność wolnego wyboru. Filozof uważał, że 
przyrodoznawstwo jest w stanie wytłumaczyć mechanizmy działania 
zmysłów czy wyobraźni, ale w żaden sposób nie będzie ono w stanie 
wyjaśnić zdolności wolnego wyboru (Rousseau 1956: 154). Na tym 
jednak różnice pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem się nie kończą. 
Kolejną wskazaną przez Rousseau cechą odróżniającą ludzi od króle-
stwa zwierząt jest właściwość, którą można by określić jako zdolność 
do doskonalenia się czy samorozwoju. Zewnętrznym przejawem tej 
cechy jest zdolność do adoptowania się do zmieniających się warun-
ków środowiskowych (Copleston 2005: 63). Warto zatem podkreślić 
to, że filozof przyjmował możliwość jakiegoś rozwoju, a zatem nie 
sprzeciwiał on się absolutnie każdemu postępowi. Wrogi był dla nie-
go postęp cywilizacyjny, rozwój w warunkach naturalnych natomiast 
był jak najbardziej akceptowalny i pożądany (Rousseau 1956: 155). 
W kontekście owego pierwotnego stanu natury kolejnym istotnym 
problemem jest kwestia moralności. Z czysto teoretycznego punktu 
widzenia można by bowiem było stwierdzić, że skoro w opisywanym 
stanie natury człowiek znajdował się w etapie przedrefleksyjnym,  
a zatem przed uświadomieniem sobie zobowiązań moralnych, to  
w związku z tym na tej podstawie należałoby wnosić, że pierwotnie 
ludzie byli źli. Z takim stanowiskiem Rousseau oczywiście nie może się 
zgodzić. W opinii szwajcarskiego myśliciela pierwotny stan ludzkości 
był dobry, a zatem wolny również od nieprawidłowości moralnych. 
Generalnie podejmując refleksję nad tym zagadnieniem, wiele osób 
wyszłoby z założenia, że postępowanie moralne jest niemożliwe bez 
uprzedniej wiedzy moralnej. Skoro zatem, zdaniem filozofa, pierwot-
nie ludzie byli pozbawieni namysłu moralnego, musieli oni być grzesz-
ni. Rousseau nieco odwraca ten schemat rozumowania. W jego opinii 
dobroć człowieka wynika z jego natury. To z kolei oznacza, że dopóki 
człowiek nie zostanie popsuty przez jakieś okoliczności zewnętrzne 
(np. rozwój naukowy czy kulturalny), postępuje moralnie dobrze.  
W refleksji filozoficznej Rousseau swoje miejsce znalazł również 
namysł nad problematyką języka. Otóż zdaniem filozofa pierwotnie 
człowiek nie posługiwał się językiem, ponieważ ten pojawił się do-
piero na dalszym etapie rozwoju ludzkości, przechodząc stopniowo 

12 Dla przykładu Arystoteles definiował człowieka jako zwierzę rozumne, 
uważając, że pojęcie zwierzę stanowi rodzaj najbliższy człowieka (łac. genus 
proximum), a pojęcie rozumności stanowi jego różnicę gatunkową (łac. dif-
ferentia specifica). Oznacza to, że dla tego starożytnego filozofa to właśnie 
rozumność najbardziej różniła człowieka od zwierzęcia.

i sztuka) oraz moralność stoją na dwóch przeciwstawnych sobie bie-
gunach, to nie powinno dziwić, że Rousseau stanął w tym konflikcie 
po stronie moralności. Rousseau bardzo dobrze zdawał sobie sprawę 
z tego, że poprzestanie na czystym teoretyzowaniu nie zapewni jego 
poglądom rozgłosu, zważywszy, że uderzały one w same fundamenty 
funkcjonujących społeczeństw. Z tego też powodu zdecydował się na 
podanie historycznych przykładów mających potwierdzać tok jego 
rozumowania. Żeby tego dokonać, musiał pokazać, w jaki sposób nie-
gdyś istniejące cywilizacje stawiające na rozwój nauki i sztuki zostały 
podbite przez inne społeczeństwa, wskutek rozluźnienia obyczajów  
i upadek moralności. W tym celu szwajcarski myśliciel sięgnął do kil-
ku przykładów. Rousseau wymienia Egipt, który został podbity przez 
Greków, Rzymian i Arabów, Grecję, która została podporządkowana 
przez Macedończyków, oraz Rzym, którego upadek wiązał się z najaz-
dem plemion germańskich (Copleston 2005: 60-61). 

Rousseau nie poprzestawał bynajmniej jedynie na wskazaniu 
globalnych przykładów tego, w jaki sposób rozwój nauk i sztuk w da-
nej społeczności ostatecznie przyczyniał się do ich upadków. Szwaj-
carski myśliciel przywołuje również przykłady „lokalne” pokazujące, 
w jaki sposób rozwój nauk i sztuk przyczynia się do upadku moralno-
ści. W tym celu filozof przywołuje przykład Rzymian, którzy z czasem 
stracili posiadane cechy żołnierskie właśnie wskutek tego, że zaczęto 
zajmować się niepotrzebnie sztukami pięknymi. W dalszej kolejności 
Rousseau sięga do przykładu wychowania połączonego z kształce-
niem. Szwajcarski myśliciel zauważa, że o ile kosztowne wychowanie 
zawiera stosunkowo dużą ilość elementów wiedzy ogólnej i specja-
listycznej, którą trzeba przyswoić, o tyle w zakres przekazywanego 
materiału nie wchodzi nauka takich cech, jak uczciwość czy prawość. 
Mniejsze przywiązanie do zagadnień moralnych zdaniem filozofa wi-
dać również w środowiskach literackich. O ile literaci potrafią docenić 
duże umiejętności pisarskie czy artystyczne, o tyle ci literaci nie doce-
niają ani nawet nie oceniają cnót posiadanych przez poszczególnych 
pisarzy podczas oceny ich utworów (Copleston 2005: 61).

Natura jako dobro
Ostry i zdecydowany atak przeprowadzony na instytucję cywili-

zacji spowodował pojawienie się pewnego kluczowego pytania: jeżeli 
cywilizacja oraz rozwój nauki i sztuki są złe, to co w związku z tym jest 
dobre? Odpowiadając na tak postawione pytanie11, Rousseau wskaże 
na pewną pierwotną sytuację, w której znajdował się człowiek przed 
nastaniem ery cywilizacji ludzkich. Szwajcarski myśliciel nazywa ową 
pierwotną sytuację „stanem natury”. Jest to stan, w którym ludzie 
wolni byli od wszelkich uwarunkowań niesionych przez rozwój nauki 
i kultury, dzięki czemu nie byli sztuczni, ale zachowywali się natural-
nie (Stangroom 2015: 66). Co w praktyce oznaczał dla Rousseau taki 
stan natury? Przede wszystkim zaspokajanie swoich elementarnych 
potrzeb nie w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach  
z wykorzystaniem specjalnie w tym celu przygotowanych przyrzą-
dów, ale czynienie tego w warunkach naturalnych, a zatem np. spo-
żywanie posiłku nie w jadalni, ale pod drzewem, gaszenie pragnienia 
nie w stołówce, ale przy płynącym strumyku, wreszcie spanie nie na 
wygodnych łóżkach, ale pod koroną drzewa (Rousseau 1956: 144). 
Zdaniem filozofa życie w takim pierwotnym stanie natury wpłynę-
łoby w bardzo pozytywny sposób na kondycję zdrowotną ludzi.  

11 Szwajcarski filozof czyni to w dziele Rozprawa o pochodzeniu i podsta-
wach nierówności między ludźmi.
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gowało dotychczasową niesprawiedliwość i nierówność. Stopniowe 
przechodzenie od stanu natury do stanu cywilizacji wymusiło niejako 
wprowadzenie bardzo istotnego dla cywilizacji rozróżnienia pomiędzy 
tym, co sprawiedliwe, i tym, co niesprawiedliwe, co wbrew pozorom 
nie stanowi dla Rousseau pozytywnego przejawu owego przechodze-
nia ze stanu natury do stanu cywilizacji. Pojawienie się tych kategorii 
było związane z wprowadzeniem pojęcia własności prywatnej (Cahn, 
O’Brien 2015: 64). Wcześniej kategorie sprawiedliwy – niesprawiedli-
wy nie były potrzebne, ponieważ dobrzy z natury ludzie nie krzywdzili 
innych (Rousseau 1956: 170-171). Dopiero wskutek stopniowego po-
garszania się kondycji ludzkości pojawiła się konieczność precyzyjnego 
ustalenia, kiedy doszło do wyrządzenia drugiej osobie jakiejś krzywdy.

Zestawienie myśli Hobbesa i Rousseau

Podejmując się próby zestawienia myśli Hobbesa oraz Rous-
seau w zakresie rozumienia przez nich pierwotnego stanu natury 
oraz początkowej kondycji człowieka pozbawionej jeszcze wpływu 
cywilizacji, warto zacząć od choćby pobieżnego porównania ich ży-
ciorysów. Obydwu filozofów dzieli ponad sto lat, co ma dość istot-
ne znaczenie, ponieważ przez tak duży okres czasu uległ zmianie 
sposób postrzegania rzeczywistości. O ile w przypadku Hobbesa 
ten doświadczał dopiero pierwszych refleksji Kartezjusza i stopnio-
wego rozwoju znaczenia dyscyplin niefilozoficznych i nieteologicz-
nych, o tyle Rousseau był już wychowankiem czasów, kiedy nauki 
te zajęły ustabilizowane miejsce w systemie kształcenia14. Obydwaj 
filozofowie zawodowo zaczęli zajmować się filozofią w stosunko-
wo późnym wieku i obydwaj prowadzili działalność nauczycielską.  
Co ważne, również obydwaj myśliciele wykorzystali filozofię dla wy-
rażenia własnych idei. Ponieważ myśl proponowana przez obydwu 
filozofów była dość specyficzna i kwestionująca ówcześnie uznawa-
ne przekonania, nie powinno zatem dziwić, że zarówno Hobbes, jak 
i Rousseau nie byli akceptowani przez lokalne społeczności, w któ-
rych przyszło im działać. Należy podkreślić, że obydwaj doświadczyli 
swoistego rodzaju odrzucenia przez społeczeństwo i niezrozumienia, 
co jest niezwykle istotne w kontekście głoszonych przez nich poglą-
dów – obydwaj bowiem zgodnie twierdzili, że pierwotny stan natury 
był wolny od cywilizacji i społeczeństwa zorganizowanego, a sam or-
ganizm państwowy jest czymś wtórnym wobec owego pierwotnego 
stanu natury. Przechodząc już w sposób bezpośredni do zestawie-
nia myśli obydwu filozofów, na samym początku należy zauważyć, 
że Hobbes i Rousseau mieli zupełnie inne rozumienie pierwotnego 
stanu natury, który poprzedzał powstanie cywilizacji i organizmu 
państwowego. Dla Hobbesa ludzie początkowo żyli w stanie wojny 
powszechnej, w której nie było miejsca na relacje międzyludzkie 
czy wzajemną pomoc. Rousseau tymczasem wyraźnie twierdził, że 
pierwotnie człowiek cieszył się dobrym stanem bytowania, a życie 
na łonie przyrody poza wszelką cywilizacją mu służyło. Angielski my-
śliciel upatrywał zatem pierwotny stan natury jako zły, szwajcarski 
filozof natomiast – jako dobry. Obydwaj myśliciele również zgodnie 

14 Warto przypomnieć, że to właśnie w XVIII wieku doszło choćby do znaczą-
cej reformy w ramach szkolnictwa polskiego za przyczyną pijarów. Reforma 
polegała m.in. na wprowadzeniu jako przedmiotów wykładowych różnych 
dyscyplin z zakresu nauk ścisłych i zmniejszeniu ilości godzin wykładanych 
dotychczas przedmiotów humanistycznych. O powodzeniu tej reformy może 
świadczyć choćby to, że poszli za nią nawet jezuici, którzy w tamtych czasach 
byli potęgą akademicką.

od pojęć konkretnych do pojęć ogólnych. Ustabilizowanie się miejsca 
języka w życiu społeczeństwa doprowadziło z czasem do rozwoju ży-
cia intelektualnego ludzi (Rousseau 1956: 161-165).

W kontekście zarysowanego stanu pierwotnego może się jed-
nak pojawić kolejne niebagatelne pytanie: czy współczesny człowiek 
jest w stanie zaobserwować lub empirycznie zbadać ów pierwotny 
„stan natury”? Na tak postawione pytanie Rousseau zmuszony jest 
udzielić odpowiedzi negatywnej – jest to niemożliwe, ponieważ w ak-
tualnych uwarunkowaniach historycznych jedyną formą egzystencji, 
jaką człowiek zna, jest właśnie egzystencja w określonej cywilizacji 
oraz w określonym etapie rozwoju naukowo-kulturowego. Oznacza 
to, że empiryczne doświadczenie takiego „pierwotnego człowieka” 
jest niemożliwe, ponieważ obecnie już go nie ma. Ta obserwacja nie 
oznacza jednak, że zdaniem filozofa jakiekolwiek spojrzenie na takie-
go pierwotnego człowieka jest niemożliwe. Chociaż z wymienionych 
powodów nie jest możliwe spojrzenie empiryczne, to jednak ciągle 
jest możliwe spojrzenie intelektualne opierające się na metodzie 
abstrakcji, czyli ominięcia podczas intelektualnego oglądu pewnych 
niepotrzebnych cech i atrybutów. W praktyce ów intelektualny ogląd 
ma następujący przebieg. W pierwszej kolejności na warsztat ba-
dawczy należy wziąć takiego człowieka, jaki współcześnie jest znany,  
a więc ten zamieszkujący określoną cywilizację oraz wpleciony  
w określone uwarunkowania naukowe i kulturowe. Następnie zaś 
należy z tego intelektualnego oglądu wykluczyć to wszystko, co jest 
dziełem kultury i cywilizacji oraz co ukształtowało określone postawy 
i zachowania współczesnego człowieka. W praktyce oznacza to ko-
nieczność odrzucenia nawet różnych umiejętności, których ludzkie 
nauczyli się podczas życia w społeczeństwie (Copleston 2005: 62).

Przejście od natury do cywilizacji
Jak pokazały dotychczasowe analizy, dla Rousseau nie ulegało 

żadnej wątpliwości, że pierwotny stan człowieka, stan natury był  
o wiele lepszy od jego życia społecznego nazywanego cywilizacją.  
Ze względu na zakreśloną przez filozofa opozycję tych dwóch stanów 
kluczowy wydaje się moment przejścia od stanu natury do stanu cy-
wilizacji, które to przejście szwajcarski myśliciel w świetle swojego 
filozoficznego systemu miał prawo odbierać jako przejaw jednego  
z największych nieszczęść, jakie dotknęły ludzkość. Jednym z najbar-
dziej istotnych dla owego przejścia elementów było w opinii filozofa 
wprowadzenie własności prywatnej, która przyczyniła się do zatrace-
nia poczucia równości pomiędzy poszczególnymi ludźmi (Stangroom 
2015: 66). To z kolei przyczyniło się do pogłębienia podziałów pomię-
dzy klasami ludzi bogatych i biednych. Ponieważ bogatsza warstwa 
społeczeństwa miała odpowiednie środki, była w stanie wyzyskiwać 
biedotę i jeszcze bardziej się wzbogacać, co tylko pogłębiało i tak 
już istniejące nierówności społeczne (Rousseau 1956: 186; Ignatieff 
1984: 114). Ta niekorzystana dla biedniejszej warstwy społeczeństwa 
sytuacja zmusiła zdaniem Rousseau do radykalnego działania mają-
cego ochronić ich interesy13. Właśnie po to powstały rządy i prawa 
w oparciu o wspólną zgodę ludzi bogatych i biednych (Laos 2015: 
73). Nie trudno się domyśleć, że szwajcarski myśliciel daleki był od 
zachwytu nad powstaniem tych instytucji. Uważał on, że ich pojawie-
nie się wcale nie poprawiło dotychczasowej sytuacji. Wręcz przeciw-
nie, Rousseau uważa, że pojawienie się rządów i praw jedynie spotę-

13  Warto zauważyć, że w filozofii Rousseau dość ważne jest przeciwstawie-
nie woli prywatnej do woli ogółu. Zob. (Douglass 2015: 134).
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twierdzili, że w owym początkowym stanie natury nie było żadnych 
praw moralnych, niemniej sposób uzasadnienia tego faktu jest już 
w obu przypadkach zdecydowanie inny. Dla Hobbesa istnienie pra-
wa moralnego w przedcywilizacyjnej społeczności zakładałoby jakąś 
ugodę, którą ludzie ze sobą zawarli, a ugoda musiała pojawić się 
później. U Rousseau natomiast brak moralności powodował brak 
należytej refleksji na jej temat. Obydwaj filozofowie również zgodnie 
utrzymywali, że brak norm moralnych powodował nieposługiwanie 
się takimi kategoriami, jak sprawiedliwość – niesprawiedliwość oraz 
słuszność – niesłuszność. Różnili się jednak w zakresie kwestii przy-
datności norm moralnych: Dla Hobbesa były one potrzebne, żeby 
zdyscyplinować społeczeństwo i wprowadzić możliwość przetrwania 
jednostki ludzkiej, dla Rousseau zaś normy moralne w ogóle nie były 
potrzebne, ponieważ bez nich ludzie postępowali słusznie i sprawie-
dliwie. Żeby wytłumaczyć rozbieżności pomiędzy kreślonymi przez 
siebie wizjami pierwotnego stanu natury a współczesną sytuacją, 
obydwaj filozofowie musieli w jakiś sposób uzasadnić fakt przejścia 
z owego pierwotnego stanu do usystematyzowanego organu pań-
stwowego. W tym kontekście zauważalna jest kolejna duża różni-
ca w myśli obydwu filozofów. Dla Hobbesa powstanie organizmu 
państwowego jest czymś dobrym i mimo pewnych ograniczeń służy 
dobru ludzi. Rousseau natomiast spostrzega nastanie ery państwa 
i cywilizacji jako coś złego15, coś, co tak naprawdę nigdy nie powin-
no mieć miejsca, ponieważ to właśnie to przejście doprowadziło do 
upadku moralnego człowieka.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba zestawienia poglądów dwóch 
nowożytnych filozofów, Hobbesa oraz Rousseau, w zakresie ich wizji 
pierwotnego stanu natury. Osiągnięcie celu opracowania było możli-
we dzięki przebadaniu oraz zestawieniu doktryny obydwu filozofów 
w przywołanym obszarze badawczym. Praca została podzielona na 
trzy części. Najpierw przebadano poglądy Hobbesa. Następnie sku-
piono się na analizie wizji Rousseau. Na końcu zestawiono doktryny 
obydwu nowożytnych myślicieli. W świetle przeprowadzonych analiz 
należy stwierdzić stosunkowo duży stopnień rozbieżności pomię-
dzy filozoficznymi doktrynami obydwu filozofów. Zasadniczy punkt 
wspólny refleksji Hobbesa oraz Rousseau opiera się na podobnym 
spostrzeganiu obecności, a w zasadzie ich braku, norm moralnych 
w pierwotnym stanie natury, co niosło za sobą brak istnienia ta-
kich kategorii, jak sprawiedliwość – niesprawiedliwość oraz słusz-
ność – niesłuszność. Aczkolwiek w nawet tym punkcie pojawiają się 
już widoczne rozbieżności, jeżeli chodzi o kwestię ich przydatności: 
Hobbes uważał, że są one potrzebne, Rousseau natomiast – że nie. 
Bardzo duża różnica dotyczy wizji pierwotnego stanu natury: dla 
Hobbesa był to okres międzyludzkiej wojny, dla Rousseau – czas 
spokojnej koegzystencji. Wreszcie obydwaj myśliciele diametralnie 
odmiennie oceniają pojawienie się struktur społecznych: dla Hob-
besa służyły one dobru człowieka, dla Rousseau stanowiły oznakę 
jego demoralizacji.

15 Warto również zwrócić uwagę na wykorzystywane słownictwo: Hobbes 
mówi o państwie, Rousseau preferuje bardziej takie terminy, jak cywilizacja 
czy postęp. W każdym razie istotne jest to, że dla obydwu filozofów owo 
przejście oznacza porzucenie pierwotnego stanu natury.
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