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ŻYCIE I DRĘTWOTA: JĘZYK 
U ROUSSEAU I NIETZSCHEGO 

Język jest najpowszedniejszą rzeczą: 
 potrzeba filozofa, by się nią zajął. 

 Nietzsche

Znany jest negatywny stosunek Nietzschego do myśli Rousseau, w której widzi 
preromantyczne tendencje, zarzuca jej bowiem sentymentalizm, amplifikację 
wrażliwości i  subiektywistyczne oderwanie od rzeczywistości. A  jednak obu 
łączy − poza krytyką nowoczesności, w którą Nietzsche wpisuje właśnie myśl 
Rousseau, poza przynależnością do (zapoczątkowanej właśnie przez Rousseau 
i rozwiniętej przez Schillera) romantycznej, tzw. trójfazowej historiozofii, któ-
rej składową jest też i krytyka nowoczesności − wspólne podejście do kwestii 
języka, będące symptomem ich krytyki racjonalistycznej wizji świata, w tym 
i racjonalistycznej koncepcji języka. Obaj też sytuują język, jak i cały kontekst 
krytyki racjonalizmu, właśnie w kontekście historii upadku człowieka.

 I. Rousseau1

Teoria języka Rousseau wpisuje się w ożywione spory dotyczące genezy i istoty 
języka w XVIII w., do których Rousseau nawiązuje, i które toczyły się w kontek-

1    Wykaz skrótów cytowanych dzieł Rousseau: E − Emil czyli o wychowaniu, t. I-II, przeł. E. Zie-
liński, Ossolineum, Wrocław 1955; RN −Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności 
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ście kwestii stanu natury, ale również pod wpływem narastającej świadomości 
historycznej.

Przeciwstawiając się tradycyjnym koncepcjom racjonalistycznym, zgodnie 
z którymi język jest wtórny wobec rozumu, stanowiąc neutralny instrument 
jego przedstawień, Rousseau wychodzi z założenia, że, po pierwsze, język jest 
konstytutywny dla człowieka, że właściwe temu ostatniemu myślenie dane 
jest tylko wraz z  językiem, i  że, po drugie, ten ostatni ma charakter źródło-
wo intersubiektywny. Ma bowiem charakter społeczny, jest relacją społeczną, 
i  fakt ten dotyczy bardziej strukturalnego aspektu języka, będącego efektem 
jego ukształtowania, aniżeli aspektu genetycznego2. Język powstaje zatem, co 
określa jego historyczny charakter, wraz ze społeczeństwem, podlegając tym 
samym przemianom co i ono: „języki tworzą się naturalnie wedle potrzeb lu-
dzi; zmieniają się i  ulegają zniekształceniu zgodnie ze zmianami samych po-
trzeb”, „u wszystkich narodów świata język podąża za zmiennością obyczajów 
i zachowuje się lub psuje tak, jak one” [SPJ, 85; E, t. I, 114].

Według Rousseau, człowiek konstytuuje się jednak jako istota społeczna 
dopiero w następstwie opuszczenia stanu natury, w którym żył jako istota au-
tarkiczna, wyizolowana i  pozbawiona świadomości refleksyjnej, pogrążona 
w naturalności i bezpośredniości swego istnienia, w którym zatem język oraz 
relacje społeczne nie istniały. Wobec zerwania między tymi dwoma porządka-
mi istnienia ludzkiego, naturalnym i społecznym, i przejścia do stanu społecz-
nego, współistniejącego z  językiem, Rousseau staje przed problemem genezy 
języka, przed „trudnościami związanymi z pochodzeniem języków”. Artyku-
łuje je z całą teoretyczną samoświadomością, a rykoszetem kieruje i w stronę 
tradycyjnej, racjonalistycznej koncepcji języka: „skoro bowiem ludzie żadnych 
stosunków ze sobą nie utrzymywali i wcale ich nie potrzebowali, niezrozumia-
łą staje się zarówno konieczność tego wynalazku, jak i  jego możliwość, jeśli 
ma być niezbędny” [RN, 89]. Innymi słowy, niezrozumiała staje się zarówno 

„potrzeba języków” [RN, 90], jak i  możliwość jej urzeczywistnienia, akt spo-
łecznego ustanowienia języka. Jeśli bowiem założyć istnienie tej potrzeby, to, 
skoro myślenie ludzkie rodzi się wraz z językiem, pojawia się błędne koło zwią-
zane z  ich wzajemnym warunkowaniem: „jeśli bowiem ludzie potrzebowali 
mowy, by nauczyć się myśleć, to tym bardziej potrzebowali umiejętności my-
ślenia, by wynaleźć sztukę mówienia”, aby zatem wprowadzić „znaki umowne 
naszych pojęć” [RN, 90]. Trudność ta dotyczy przede wszystkim genezy pojęć 

między ludźmi, w: idem, Trzy rozprawy o nierówności społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warsza-
wa 1956; SPJ − Szkic o pochodzeniu języka, przeł. B. Banasiak, Kraków 2001.

2    Wygrywając moment zerwania i nieciągłości między naturą a stanem językowo-społecznym, 
Derrida analizuje strukturalny aspekt języka u Rousseau, wskazując na zbieżność analiz Rous-
seau i de Saussure’a, ich nowoczesność, ale i zarazem, ze względu na logo – i monocentryzm, 
ich przynależność do metafizyki obecności. W tej kwestii zob. B. Banasiak, Szkic o szkicu Rous-
seau, w: Szkic o pochodzeniu języka, przeł. B. Banasiak, Kraków 2001, s. 9–34. 
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abstrakcyjnych, „które nie mając przedmiotu zmysłowo spostrzegalnego, nie 
mogły być wskazywane ani gestem, ani w drodze głosowej” [RN, 90], nadto, 

„dla uporządkowania przedmiotów według nazw ogólnych i  rodzajowych na-
leżało poznać ich właściwości i różnice między nimi; potrzebne były obserwa-
cje i definicje, tj. pewna suma przyrodoznawstwa i metafizyki, o wiele większa 
niż ta, która posiadali ludzie ówcześni” [RN, 92]3. Pomijając kwestię powsta-
nia pojęć abstrakcyjnych, Rousseau konstatuje ostatecznie, że „jednomyślną 
zgodę” co do użytych znaków „musiano jakoś uzasadnić i mowa była, jak się 
zdaje, niezbędna, by mowę wprowadzić w użycie” [RN, 91]. Toteż, „porażony 
mnożącymi się trudnościami”, uznaje „za niemal udowodnioną niemożliwość 
powstania języków i ich ustalenia za pomocą środków ludzkich”, i pozostawia 
wymóg „przemyślenia trudnego problemu, co było bardziej potrzebne, czy dla 
powstania języków zorganizowane już społeczeństwo, czy dla ukształtowania 
się społeczeństwa już wynalezione języki” [RN, 94].

Biorąc w nawias powyższe trudności – których bynajmniej nie przesłania 
wskazaniem na długotrwały proces kształtowania się języka, proces znaczo-
ny niezauważalnymi przejściami i  zerwaniami4 – Rousseau przystępuje do 
wyjaśnienia genezy języka i  jego antropogennej funkcji, wikłając się w nowe 
trudności – mniej już uświadomione, a będące poniekąd funkcją tych uświa-
domionych – i zawarte w formule genetycznej: „Mowa będąc pierwszą instytu-
cją społeczną zawdzięcza swą formę wyłącznie przyczynom naturalnym” [SPJ, 
39]. 

Z jednej strony Rousseau uznaje, że u źródeł języka leży „krzyk natury”, i że 
krzyk ten, będący prajęzykiem, „wydzierał się z piersi pod wpływem pewnego 
jakby instynktu”, pojawiając się „tylko w nagłych wypadkach, by w wielkim 
niebezpieczeństwie błagać o  pomoc lub w  gwałtownych cierpieniach o  ulgę” 
[RN, 91]. Z drugiej jednak strony, wychodząc poza wyjaśnienie naturalistyczne, 
Rousseau uznaje, że „umowny język należy tylko do człowieka. Oto dlaczego 
człowiek dokonuje postępu, bądź ku dobremu, bądź ku złemu, i dlaczego zwie-
rzę go nie dokonuje” [SPJ, 43]. W tym duchu stwierdza, że „wynalazek umiejęt-
ności przekazywania naszych idei mniej zależny jest od narządów, które służą 
nam do tego przekazywania, niż od zdolności właściwej człowiekowi, która 
każe mu do tego użyć narządów i która, gdyby mu tego brakowało, kazałaby 
mu użyć innych w tym samym celu” [SPJ, 42]. Instynkt, będący językiem na-
tury, dotyczyłby zatem użycia dostępnych „środków”, czyli zmysłów wzroku 
i słuchu – „jedynych narzędzi, za pośrednictwem których człowiek może wpły-

3    W procesie uogólniania znaczeń pojęciowych, „by w podziałach iść dostatecznie daleko, trze-
ba było więcej i doświadczenia, i rozumu, niż oni mieć mogli, oraz więcej dociekań i pracy, niż 
byli gotowi w to włożyć ” [RN, 93].

4    J.  Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i  przeszkoda (oraz siedem esejów 
o Rousseau), przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2000, s. 352–353, 357–358 (Rousseau i pocho-
dzenie języków). 
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wać ma innego”, i które służą mu do „wyrażenia myśli”, „przekazania swych 
uczuć i myśli” [SPJ, 39]. Język naturalny byłby więc już językiem swoiście ludz-
kim, wyrażałby zatem świadomość bezpośrednią i  spontaniczną, reprezento-
waną, jak zobaczymy, przez namiętności.

W stanie natury krzyk pierwotny zradza „nieartykułowane okrzyki, dużo 
gestów i trochę głosów naśladowczych”, wszystkie te językowe praformy stano-
wiły „przez długi zapewne czas […] język powszechny” [RN, 94].

Właściwy język powstaje wraz z wyjściem poza stan natury, w wyniku ścisłe-
go oddzielenia języka gestów i języka dźwiękowego, a tym samym przyporząd-
kowanych im potrzeb i namiętności, w „krzyku natury” jeszcze nie oddzielonych. 
Język gestów, „język mimiczny” – będący „znakiem widzialnym”, „niemą wy-
mownością” – wyraża potrzeby, związany jest zatem bezpośrednio z działaniem, 
jego desygnatem jest konkretny przedmiot, stąd „wywołuje skutek pewniejszy 
niż wszystkie wypowiedzi”, jest „łatwiejszy i w mniejszym stopniu podlega umo-
wom” [SPJ, 39]; jest zatem bardziej naturalny. Nie pełni podstawowej, właściwej 
dla języka funkcji komunikacyjnej, służącej wymianie myśli i odczuć, oddziały-
waniu na myśli i uczucia innych. Same potrzeby, związane z „koniecznością prze-
życia”, prowadzą bowiem – tak argumentuje Rousseau przeciwko naturalizmowi 
Condillaca, mieszającego, jego zdaniem, potrzeby i namiętności, i wywodzącego 
język z potrzeb – do rozdzielenia ludzi, a nie do ich wzajemnego zbliżenia: „[…] 
absurdem byłoby, gdyby z przyczyny, która ludzi oddziela, wziął się środek, który 
ich łączy” [SPJ, 43]. Biorąc pod uwagę fakt zwyrodnienia języka w toku rozwoju 
społecznego, to znaczy opanowania go przez potrzeby – o czym później – Rous-
seau może stwierdzić, że „gdybyśmy mieli tylko potrzeby fizyczne, moglibyśmy 
nigdy nie mówić i  doskonale się rozumieć, dzięki tylko samemu językowi mi-
micznemu. Moglibyśmy utworzyć społeczeństwa niewiele różniące się od tych, 
jakie istnieją dzisiaj, które nawet lepiej zmierzałyby do swego celu” [SPJ, 42]. 

Skąd zatem bierze się język dźwiękowy, język wspólnotogenny: nie z „gło-
du, ani pragnienia”, lecz „z potrzeb duchowych”, czyli „namiętności” („miło-
ści, nienawiści, litości, gniewu”) [SPJ, 43]; tworzą one sferę nieutylitarną, nie-
animalną, która „sama sobie najlepiej wystarcza”, i  która oznacza „pierwsze 
poczucie człowieczeństwa” [SPJ 60, 63]. Stanowiąc źródło i substancję języka, 

„skupione na bliskich” uczucia tworzą swego rodzaju afektywny prajęzyk: „ileż 
rzeczy się wypowiada bez otwierania ust! Ileż gorących uczuć przekazuje się 
bez zimnego pośrednictwa mowy” [SP, 57; Nowa Heloiza, za: SPJ, 103].

Uczucia, których praformą w  stanie natury jest niewątpliwie litość (tak jak 
samozachowanie tworzy praformę potrzeb fizycznych), wykształciły się w wyni-
ku przejścia od stanu naturalnego, stanu rozproszenia, do epoki barbarzyńskiej, 
związanej z  aktywnością myśliwską i  pasterską, pierwszymi zawiązkami spo-
łecznymi, i z częściowo osiadłym trybem życia. Rousseau nazywa ją epoką mło-
dości, i jest ona dlań epoką przejściową między stanem natury a stanem społecz-
nym. Wyłonieniu się pierwotnej, afektywnej duchowości sprzyjały: po pierwsze, 
możliwość trwalszych kontaktów społecznych, czyli „pierwsze spotkania” (przy 
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studni, ognisku); po drugie, wolny czas, rodzący „nudę”, „naturalną gnuśność”, 
„wspaniałą gnuśność”, owo więziotwórcze „lenistwo”5; po trzecie − związane ze 
stałością kontaktów, czyli „stałym spotykaniem się” − „przyglądanie się różnym 
osobom, a więc czynienie porównań”; w wówczas też „zjawia się niepostrzeżenie 
pojęcie wartości moralnej i piękności i w dalszym wyniku przenoszenie jednych 
osób na drugie”. W ten sposób wykształca się według Rousseau swoiście ludzka 
potrzeba – potrzeba społeczna: „stale się widując, żyć już nie można bez widy-
wania się jeszcze. Do uszu zaczyna się wkradać uczucie czułe i pełne słodyczy” 
[RN, 193–194]. Jego najwyższą postacią staje się dla Rousseau miłość – „płomie-
nie miłości” reflektujące afektywnie społeczną moc ogniska6. Właśnie potrzeba 
społeczna wymaga rozwoju środków komunikowania, nie tylko przekazywania 
drugiemu i wyrażania wobec niego swych uczuć, ale i oddziaływania, wpływa-
nia nań swym „uwodzicielskim tonem”: „zamiast argumentów [język ten – PP] 
miałby sentencje; perswadowałby, nie przekonując i odmalowywałby, nie rozu-
miejąc” [SPS, 67, 46]. Źródłem języka nie jest bowiem, jak w przypadku języka 
mimicznego, będącego językiem potrzeby – „pomóż mi”, lecz – „kochaj mnie”. 
Język dźwiękowy powstał właśnie gwoli wyrażenia tego zsentymentalizowane-
go, afektywnie wyrażającego się człowieczeństwa, jest „głosem duszy”, a miarą 
jego wartości – tym, co Rousseau nazywa „energią” – zdolność wyrażenia jego 
afektywnej intensywności; energia ta ma artykułować dynamikę namiętności, 
właściwy im niepokój, toteż wyraża się w przebiegającym w czasie następstwie 
dźwięków; „dźwięki zapowiadają ruch, głos zapowiada istotę wrażliwą, tylko cia-
ła ożywione śpiewają” [SPJ, 78]. Śpiew jest „prawdziwym dzieckiem miłości i bez-
troskiej swobody”; towarzysząc tańcowi „przed chatami albo dookoła wielkiego 
drzewa” [RN, 193–194], stanowi według Rousseau praformę języka dźwiękowego: 

„ptaki gwiżdżą, jedynie człowiek śpiewa”, co oznacza: „jest tutaj jakaś inna istota 
wrażliwa”7. 

Język dźwiękowy jest zatem pierwotnie językiem muzycznym, odnosi się 
przed wszystkim do modulacji, intonacji, tonów, akcentów, które wyrażają 
subtelne, uczuciowe poruszenia duszy, oddając afektywną energię języka. 
Z  kolei muzyka, zrodzona bezpośrednio z  języka śpiewnego, naśladuje na-
miętności, jest „znakiem naszych afektów, naszych uczuć” – 

„wyraża skargi, okrzyki bólu i  radości, groźby, jęki; w  jej zakresie mieszczą się 
wszystkie wokalne znaki namiętności. Naśladuje ona akcenty języka i uczuciowe 

5    „Nic nie robić jest pierwszą i najsilniejszą namiętnością człowieka […]” [SPJ, 61]. 
6    „Gromadzimy się wokół wspólnego ogniska, urządzamy uczty, tańce; słodkie więzy przyzwy-

czajenia powoli zbliżają człowieka do jego bliźnich i w tym wiejskim ognisku płonie święty 
płomień, który do serca wnosi pierwsze poczucie człowieczeństwa”, SPJ, s. 63–64.

7    „[…] znaki głosowe uderzają wasze ucho, stanowią zapowiedź istoty podobnej do was, są one, 
by tak rzecz, głosem duszy, a  jeśli odmalowują również samotność, to mówią wam, że nie 
jesteście sami” [SPJ, 79]. 
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wyrażenia w każdym idiomie w pewnych poruszeniach duszy; nie tylko naśla-
duje, także mówi, a jej nieartykułowany, ale żywy, gorący, uczuciowy język ma 
po stokroć więcej energii niż sama mowa”; stąd też „rodzi się wpływ śpiewu na 
nasze serce” [SPJ, 76, 75].

 Istotą muzyki jest zatem naśladująca „modulacje głosu” melodia.
Na poziomie umownej artykulacji głosowej język dźwiękowy – ubogi w ar-

tykulacje, a bogaty w „dźwięki naśladowcze”, onomatopeje i  „oznaki namięt-
ności” [SPJ, 46] – jest pierwotnie językiem obrazowym, tropiczno-przenośnym, 
metaforycznym: „język przenośni zrodził się jako pierwszy, sens właściwy zna-
leziony został jako ostatni”; język ten – Rousseau jest tu bliski koncepcji Vico 

– był zatem „językiem poetyckim” [SPJ, 44].
Pojawienie się pierwszego języka zbiega się dla Rousseau ze „złotym wie-

kiem”, okresem „poczucia pierwszego człowieczeństwa”, w którym wyłaniają-
ca się ze świata natury jednostka godzi, dzięki mediacji językowej, „poczucie 
swego istnienia” z jego komunikacyjną, wspólnotową pełnią, na gruncie której 
jest przejrzysta dla siebie i dla innych. Wydaje się, że właśnie „złoty wiek”, nie 
zaś stan natury, stanowi dla Rousseau właściwe, normatywne odniesienie jego 
totalnej krytyki cywilizacji i współczesności8.

„Złoty wiek” był jednak przejściowym stanem kruchej równowagi między 
naturą a kulturą, czyli historią, prawem, umową oraz artykulacją dźwiękową, 
jeśli chodzi o  język. Z  jednej strony stan ten wyłonił się z natury, wykroczył 
poza nią, paradoksalnie, za sprawą przyczyn naturalnych, z  drugiej jednak, 
będąc już stanem kultury, języka i komunikacji społecznej, tkwi korzeniami 
w stanie natury; cechuje go bowiem empatyczne otwarcie na drugiego, język 
obrazowy i muzyczno-melodyczny. W jakiejś mierze stan ten stanowił rozwi-
nięcie i unikalne pojednanie w sferze społecznej obu podstawowych popędów 
określających istnienie ludzkie w  łonie natury, miłości siebie i  litości. „Złoty 
wiek” skazany był jednak na upadek, mający swe źródło w  triumfie potrzeb 
w życiu ludzkim, przejawiając się w uniwersalnym wyobcowaniu jednostki – 
w  dynamizujących historię ludzką procesach denaturalizacji, uspołecznienia 
i  racjonalizacji. Historiogenna konieczność przetrwania zrodziła, w  następ-
stwie katastrof naturalnych9, wynalazczość techniczną, społeczny podział pra-
cy, własność prywatną, panowanie społeczne oraz sankcjonujący je porządek 
prawno-instytucjonalny, i wreszcie związane z nimi sztuczne namiętności, któ-
rych zasadą stał się niszczący wspólnotę, agresywny egoizm („miłość własna”): 

„nowe potrzeby wprowadzone pośród ludzi, zmusiły każdego do pomyślenia 
tylko o sobie samym i skrycia swego serca” [SPJ, 67]. W procesie tym „czyni 

8    „Uważamy wiek złoty za chimerę. I  będzie to chimera dla każdego, kto ma zepsute serce 
i skłonności”, E, t. II, ks, V, s. 393. Zob. J. Starobinski, op. cit., s. 366–371.

9    Te same przyczyny, które rozpraszają ludzi czy grupy ludzkie, zarazem je skupiają, by „wspól-
nie naprawiali wspólnie poniesione szkody” [SPJ, 63].


