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nego charakteru kapitalistycznych stosunków społecznych dokonuje 
się poprzez krytykę zarówno oświeceniowego ideału społecznego, 
jak i – szerzej – przez krytykę utylitarystycznego, indywidualistycz-
nego rozumienia osobowości i więzi społecznej przez Oświecenie 
francuskie.
Wskazuje to na trudności podjętej tu analizy, ale nie podważa jej prawo-
mocności.
Wyodrębnienie pewnego kręgu zjawisk, między innymi przez nazwa-
nie go, jest momentem szczególnie doniosłym w procesie uświadamia-
nia sobie ukształtowanych w danej epoce sytuacji i postaw ludzkich, 
konfliktów i antynomii. Jest to jednak moment występujący już w sto-
sunkowo późnym etapie tego procesu. Podobnie w ideologii znacz nie 
wcześniej pojawiają się określone nurty, niż następuje uświadomienie 
sobie przez ideologów odrębności danego nurtu, znajdujące wyraz 
między innymi w ukuciu dla niego określonej nazwy. Romantyzm jest 
już dojrzały jako prąd ideowy, gdy pojawia się sam termin „roman-
tyzm”, rozmaicie zresztą rozumiany. Początkowy brak określonej 
aparatury pojęciowej dla analizy nowego kręgu zjawisk, proces po-
znawczego wyodrębniania tego kręgu za pomocą pojęć prowizorycz-
nych czy też przez przekształcenie pojęć istniejących i nadawanie im 
nowych treści, tworzenie tego, co Mannheim nazywał „przeciwpoję-
ciami” (Gegenbegriffe) w stosunku do pojęć dominujących w danej 
epoce4 – wszystko to są zjawiska niezmiernie istotne dla socjologii 
i historii idei. Jednym wszak z zadań naczelnych historyka, zwłaszcza 
zaś historyka idei, jest docieranie do postaw i założeń, o których 
doku menty ideologiczne dostarczają świadectwa jedynie pośrednio, 
które bądź uchodziły świadomości piszących i tworzących w danej 
epoce, bądź też nie stały się przedmiotem refleksji, ponieważ trakto-
wali je oni jako oczywiste, jako intuicyjnie dane wraz z obserwacją 
samej rzeczywistości5.
W całej twórczości Rousseau dominuje odczucie alienacyjnego cha-
rakteru stosunków, które wytworzyły się we współczesnej mu rzeczy-
wistości. Jest to wątek przewodni, i z odczuciem tym związany jest 
akcentowany w całym jego dziele dystans wobec własnej epoki. Mamy 
tu do czynienia z jednym z naczelnych tematów filozofowania autora 
Rozprawy o nierówności, wokół którego koncentruje się nie tylko 
diagnoza współczesności, ale charakterystyka społeczeństwa w ogóle6. 
W szczególności krytyka społeczeństwa jako takiego, przeciw stawianie 
go naturze, dokonywana jest ze względu na występujące w życiu spo-
łecznym procesy alienacji. W dalszych wywodach wypadnie nam jed-
nak chwilowo abstrahować od owego przeciwieństwa natura – społe-
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czeństwo; russowską krytykę społeczeństwa w ogóle omawiać bę-
dziemy w tym jej aspekcie, który dotyczy społeczeństwa współczes-
nego Janowi Jakubowi. Czujemy się uprawnieni do tego rodzaju 
abstrakcji. Niewątpliwie w przekonaniu Rousseau procesy alienacji, 
które uważa on za znamienne dla społeczeństwa w ogóle, występują 
w epoce mu współczesnej ze szczególnym nasileniem. Krytyka społe-
czeństwa jest nieomal zawsze u Rousseau przede wszystkim krytyką 
własnej epoki. Charakterystyczne dla Jana Jakuba przeciwstawienie 
człowieka społecznego człowiekowi natury może służyć jako punkt 
wyjścia w wyjaśnianiu jego diagnozy współczesności – ale i na odwrót, 
diagnoza współczesności wyjaśnia funkcję poznawczą i społeczną 
tego przeciwstawienia w doktrynie autora Emila. Chcielibyśmy przy 
tym przyjąć następujący tok analizy: na wstępie zarysować ogólną 
russowską charakterystykę społeczeństwa jako wyalienowanego, na-
stępnie bliżej omówić niektóre znamienne dla Rousseau wątki w ana-
lizie zjawisk alienacyjnych oraz ideały przeciwstawiane sytuacji aliena-
cyjnej, wreszcie przejść do problemu miejsca tych koncepcji Rous seau 
wśród współczesnych mu doktryn oraz omówić splot warunków, 
które wpłynęły na szczególne uwrażliwienie autora Wyznań na ten 
typ problematyki.
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