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ASPOŁECZNA TOWARZYSKOŚĆ,
CZYLI KANTA PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ

O NATURZE LUDZKIEJ

Rozważania dotyczące istoty sfery politycznej bardzo często wiązały się z rozwa-
żaniami dotyczącymi natury ludzkiej, dlatego też sposób rozumienia polityczności 
nierzadko wynikał z określonego ujęcia natury człowieka. W epoce nowożytnej moż-
na wskazać wiele przykładów takiego rozumowania. Począwszy od Hobbesa, po-
przez Locke’a czy Rousseau prawie każdy z nowożytnych fi lozofów polityki opierał 
swoje pojmowanie przestrzeni publicznej na określonym rozumieniu zagadnienia: 
kim jest człowiek? Czy można podobny sposób rozumowania znaleźć w fi lozofi i 
Immanuela Kanta? Czy można wskazać w pracach wielkiego fi lozofa na bodaj frag-
mentaryczne ujęcie natury ludzkiej, które stanowi podstawę dla rozumienia politycz-
ności? Czy fi lozof z Królewca zajmuje jakieś stanowisko w tak rozumianym sporze 
o naturę ludzką? Wydaje się, że szczególnie interesującym pomysłem stanowiącym 
oryginalny głos w nowożytnej dyskusji o naturze ludzkiej jest dobrze znane pojęcie 
aspołecznej towarzyskości.

Pojęcie to oryginalnie brzmiące: die ungesellige Geselligkeit der Menschen po-
chodzi z napisanej w 1784 roku rozprawy: Idea powszechnej historii w aspekcie kos-
mopolitycznym (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht). 
W tezie czwartej tego tekstu autor zauważa „Środkiem, którym posługuje się przy-
roda, ażeby mogły rozwinąć się wszystkie predyspozycje [ludzkości – przyp. J.S.], 
jest antagonizm w społeczeństwie o tyle, o ile ostatecznie staje się on źródłem pra-
wodawczego porządku”1. Pojęcie „aspołecznej towarzyskości” ma być ilustra-
cją owego mechanizmu, którym przyroda się posługuje. Przy czym: „Poprzez 
antagonizm rozumiem tutaj nietowarzyską towarzyskość ludzi (die ungesellige Ge-
selligkeit der Menschen), tzn. ich pociąg do życia społecznego, który jednak łączy 

1  I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, przeł. T. Kupś [w:] idem, Rozpra-
wy z fi lozofi i historii, Antyk, Kęty 2005, s. 34.
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się z powszechnym oporem ustawicznie grożącym rozbiciem społeczeństwa”2. 
I dalej autor zauważa: „Jest oczywiste, że predyspozycje po temu tkwią w natu-
rze ludzkiej”3. 

Stworzone przez Kanta pojęcie jest właściwie zapożyczeniem z Prób Michela 
de Montaigne’a, który w eseju O samotności opisuje paradoks, do którego odwoła 
się Kant. Powołując się na Lukana, Montaigne cytuje fragment opisu osoby Katona 
Młodszego: 

Taki obyczaj, takie twardego Katona
Były zasady: zachować umiar i trzymać się granic;
Iść za naturą, mieć życie dla ojczyzny, i wierzyć,
Że nie dla siebie się rodził, ale dla całej ludzkości4.

Zdaniem Montaigne’a, twierdzenie, „iż nie jesteśmy zrodzeni dla siebie samych, 
ale dla społeczności”5, maskuje zwyczajną ambicje i chciwość. Rzeczywistą skłon-
nością która za tym stoi jest chęć „aby z korzyści powszechnej wydobyć korzyść 
osobistą”6. Na koniec autor dodaje: „Nie masz nic równie niespołecznego i społecz-
nego jak człowiek: jedno przez swoje wady, drugie przez swą naturę”7. Rozważania 
Montaigne’a są prowadzone w tonie raczej pesymistycznym. Celem eseju jest uza-
sadnienie ostatecznego odsunięcia się od społeczeństwa, czyli tytułowej samotności. 
Kant zapożycza od Montaigne’a sformułowaną w formie paradoksu (lub też, mówiąc 
językiem Kanta antynomii) obserwację dotyczącą natury ludzkiej. Konstrukcja poję-
cia jest taka sama, inne jest rozwinięcie wniosków z niej wynikających. 

Niespołeczno-społeczny człowiek – bo tak można by nieco inaczej sformu-
łować pojęcie Montaigne’a, co zresztą zgadza się z pełną wersją tego pojęcia 
u Kanta (die ungesellige Geselligkeit der Menschen), to złożenie trzech elementów: 
dwóch przeciwnie działających skłonności i człowieka, który ich oddziaływaniu 
podlega. Co ciekawe, jak słusznie zauważa Hans Saner w swojej książce o fi lozofi i 
politycznej Kanta8, składające się na aspołeczną towarzyskość dwie siły gdyby dzia-
łały osobno, prowadziłoby to do diametralnej zmiany ludzkiej kondycji. Czynnik 
aspołeczny bez równoważącej go skłonności społecznej sprawiłby, że człowiek przez 
swoją radykalną izolację uczyniłby niemożliwymi wszelkie formy społeczne. Towa-
rzyskość bez równoważącej ją aspołeczności sprawiłaby, że ludzie jako społeczność 
staliby się masą bez wyodrębnionych jednostek. „Gdyby człowiek nie miał nic inne-
go jak tylko skłonność społeczną, roztopiłby się w ludzkiej masie, porzucając wszel-
ką swoją indywidualność i aktywność, jeśli zaś miałby tylko skłonność indywidual-

2  Ibidem.
3  Ibidem.
4  M.A. Lukan, Wojna domowa, przeł. M. Brożek, Secesja, Kraków 1994, s. 39.
5  M. de Montaigne, O samotności [w:] idem, Próby, przeł. T. Żeleński, PIW, Warszawa 1985, t. I, 

s. 335.
6  Ibidem, s. 335.
7  Ibidem, s. 336.
8  H. Saner, Kant’s Political Thought Its Origins and Development, przeł. E.B. Ashton, Chicago, 

London 1973.
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ną, jego barbarzyńska izolacja czyniłaby wszelkie formy społeczne niemożliwymi”9. 
Zaproponowane przez Kanta rozwiązanie pozwala na uniknięcie obydwu skrajności. 
Człowiek ma skłonność do jednoczenia się ze społecznością, ale nie do takiego stop-
nia, ażeby była zagrożona jego indywidualność czy też jego interes własny. Z drugiej 
strony, ten sam człowiek ma skłonność do izolowania się w swojej indywidualności, 
ale nie aż tak, ażeby porzucić społeczeństwo. W gruncie rzeczy obydwa te przy-
padki – całkowitej izolacji i totalnego roztopienia się w tłumie – są traktowane jako 
nienormalne, czyli sprzeczne z ludzką naturą. Propozycja Kanta ma też inną zna-
czącą konsekwencję: sprawia, że wcześniejsze koncepcje natury ludzkiej jako pod-
budowy dla rozumienia polityczności stają się mocno problematyczne. Propozycja 
Arystotelesa jako tego, który, przynajmniej pozornie, absolutyzuje skłonność spo-
łeczną, czy Hobbesa, który z kolei nadmiernie wyróżnia egoizm – wymagają wy-
tłumaczenia. W świetle przedstawionego przez Kanta pojęcia nie da się sensownie 
bronić tezy o występowaniu wspomnianych czynników osobno. Stąd się właśnie bie-
rze pozorność arystotelesowskiego społecznego charakteru człowieka lub egoizmu 
wskazywanego przez Hobbesa. Z jednej strony, jeśli rozważać cały arystotelesowski 
obraz człowieka, to odnajdujemy w nim cechy „egoistyczne”, tyle że głównie w etyce. 
Co do Hobbesa, to owym swoiście rozumianym czynnikiem równoważącym egoizm 
jest racjonalność, która nakazuje godzić się na rezygnację z części praw w imię popra-
wy sytuacji jednostki per saldo. Czy zresztą słynne słowa Arystotelesa wypowiedziane 
w I księdze Polityki, że ktoś, kto nie potrafi  żyć we wspólnocie, jest albo zwierzęciem, 
albo bogiem, de facto nie podkreślają owej wypośrodkowanej kondycji człowieka?

Czy zatem Kant po raz kolejny okazuje się fi lozofi cznym peacemakerem? 
Czy jego koncepcja ma służyć syntezie przeciwstawnych stanowisk? Wydaje się, że 
niezupełnie. Jeśli zastanowimy się w takim kontekście, co dokładnie oznacza pojęcie 
„niespołecznie-społecznego człowieka”, stwierdzamy, że bynajmniej nie mamy tu do 
czynienia z próbą zażegnania konfl iktu, ale raczej z precyzyjną diagnozą, wedle któ-
rej społeczny charakter człowieka wynika paradoksalnie z dwóch przeciwstawnych 
cech: instynktu aspołecznego i społecznego. 

Samo pojęcie występuje w dziele Kanta tylko jeden raz właśnie w omawianym 
tekście Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym. Jego składowe na-
tomiast, czyli die Ungeselligkeit jako rozwinięcie przymiotnika ungesellige i die 
Geselligkeit możemy znaleźć w wielu tekstach Kanta. Przykładem opisu towarzy-
skości jest fragment Antropologii w ujęciu pragmatycznym: „[...] natura chciała też 
wzbudzić bardziej subtelne uczucia należące do kultury, to jest towarzyskość i dobre 
obyczaje”10. Widzimy tutaj jednoznacznie pozytywny wydźwięk towarzyskości, któ-
ra pojawia się tuż obok dobrych obyczajów. Co do aspołeczności, możemy ją znaleźć 
chociażby w Refl eksjach o antropologii, w zdecydowanie negatywnym kontekście. 
Kant stawia ją w jednym rzędzie z nieuctwem (die Unwissenheit) i szorstkością (die 
Rauhigkeit)11.

9  Ibidem, s. 8.
10  I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, IFiS PAN, 

Warszawa 2005, s. 271.
11  Idem, Refl exionen zur Anthropologie, AA XV: 313.
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Rozważając pojęcie „niespołecznie społecznego człowieka”, należy też wspo-
mnieć o Krytyce praktycznego rozumu, na co zwraca uwagę w swoim eseju o Kancie 
Allan W. Wood12. W dziele tym Kant zauważa, że prawo moralne działa wbrew na-
szym skłonnościom. „Wszystkie skłonności bez wyjątku (dają się też one powią-
zać w jaki taki system, a wtedy zaspokojenie ich nazywa się własną szczęśliwością) 
stanowią egoizm (solipsismus)”13. Egoizm przedstawiony tu jako dążenie do szczęścia 
można potraktować jako odpowiednik instynktu aspołecznego, ale wtedy wola jako 
kierowana prawem moralnym odpowiada instynktowi społecznemu. Analogia ta jest 
o tyle ciekawa, że w cytowanym fragmencie Kant przyznaje, że nie wie, jak wytłuma-
czyć podporządkowanie woli prawu moralnemu. „Bowiem to, w jaki sposób prawo 
samo przez się i bezpośrednio może być wyznacznikiem woli (co stanowi przecież 
istotę wszelkiej moralności), to dla rozumu ludzkiego przedstawia problem nie do 
rozstrzygnięcia, problem jednoznaczny przy tym z następującym: w jaki sposób moż-
liwa jest wolna wola”14.

Nie znamy powodu, dla którego człowiek poddaje się „terrorowi” prawa. 
Nie wiemy, dlaczego człowiek podporządkowywuje swój naturalny egoizm skłon-
ności społecznej. Paradoksalnie, owa bezradność wyrażona przez Kanta w Krytyce 
praktycznego rozumu, dzięki wprowadzeniu pojęcia „zamysłu przyrody” nie stanowi 
problemu we wcześniejszej Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym.

Zamysł przyrody to, można by powiedzieć, tajemniczy ład tkwiący w naszych 
ludzkich działaniach. Pomimo iż jednostka nie działa według jakiegoś z góry okre-
ślonego planu, mimo iż koncentruje się na własnych, indywidualnych zadaniach, 
wydaje się, że suma ludzkich działań, o ile rozważymy je w skali gatunku, przebiega 
jak gdyby według jakiegoś planu. Plan ów można określić jako „zamysł przyrody” 
w tym sensie, że można odnieść wrażenie, że przyroda wszystko to zaplanowała. 
Zaplanowała, czyli tak ukształtowała człowieka, że pomimo swojego egoizmu, rea-
lizuje on globalny plan związany z postępem ludzkości jako całości. A zatem zamysł 
przyrody da się oddać słowami: nie wiemy, jaki jest sens rozwoju człowieka jako ga-
tunku, ale wiemy, że jako całość jest on w jakiś sposób uporządkowany i ku czemuś 
zmierza. Co więcej, część tego ładu przyrody tkwi w nas samych i stanowi bardzo 
istotny element konstrukcji człowieka jako istoty społecznej.

Jak zatem można w takiej szerokiej perspektywie określić niespołeczno-społecz-
ny charakter człowieka? Jako niezwykle wnikliwą obserwację dotyczącą charakteru 
natury ludzkiej w kontekście ludzkich predyspozycji do życia społecznego. Wydaje 
się, że konkluzja Kanta jest następująca: to nie społeczny charakter człowieka umoż-
liwia mu życie we wspólnocie i to nie jego egoizm sprawia, że szuka on towarzystwa 
innych ludzi. Sensowny układ tworzą obydwie te cechy. Dopiero zrównoważenie 
egoizmu i instynktu społecznego tworzy układ umożliwiający skonstruowanie sen-
sownej społeczności. Albowiem: 

12  A.W. Wood, Kant’s Philosophy of History [w:] Toward Perpetual Peace and Other Writings on 
Politics, Peace, and History, red. P. Kleingeld, New Haven, London 2006.

13  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Antyk, Kęty 2002, s. 83.
14  Ibidem, s. 82–83.
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wyłącznie w społeczeństwie, i to tylko takim, w którym panuje największa wolność, czyli 
wolność łącząca się z powszechnym antagonizmem jego członków przy równoczesnym 
jak najdokładniejszym wyznaczeniu granic owej wolności po to, by mogła ona istnieć 
wraz z wolnością innych – ponieważ powtarzam, przyroda tylko w takim społeczeństwie 
może osiągnąć swój najwyższy cel, a mianowicie rozwinięcie wszystkich ulokowanych 
przez nią w rodzaju ludzkim zadatków, a jednocześnie chce ona, by ludzkość sama osiąg-
nęła ów cel, jak i wszystkie inne cele swego przeznaczenia, więc najważniejszym za-
daniem postawionym przed ludzkim rodzajem przez przyrodę musi być społeczeństwo, 
w którym wolność przy respektowaniu praw zewnętrznych w jak największym stopniu 
łączy się z nieodpartym przymusem, tzn. w pełni sprawiedliwy ustrój obywatelski15.

Pewne pytanie budzi pojawiająca się w tekście nieścisłość. Z jednej strony, mó-
wimy o zrównoważonym wpływie czynników aspołecznego i społecznego na czło-
wieka, z drugiej, sam Kant wyraźnie pisze o stopniowym rozwoju człowieka, który 
działając pod wpływem samego egoizmu, stopniowo dochodzi do postawy dobro-
wolnego i świadomego poddania się prawu. „W efekcie patologiczna, wymuszona 
zgoda na związek ze społeczeństwem przeobrazi się w końcu w moralną jedność”16. 
Czy zatem chodzi o zmieniający się wpływ czynników aspołecznego i społeczne-
go? Działalność człowieka pod wpływem czystego egoizmu nie może prowadzić do 
żadnych efektów w skali gatunku, z drugiej strony, rozwój tak rozumianej ludzko-
ści, w związku ze stale rosnącym wpływem czynnika społecznego, musiałby dopro-
wadzić do stanu społeczeństwa totalnego, w którym znika wszelka indywidualność. 
Wydaje się, że sam Kant nie dostrzegł wagi stworzonego przez siebie pojęcia i nie 
wyciągnął należytych konsekwencji z niego wynikających; świadczyć o tym może 
chociażby fakt, że nigdy już nie wrócił do swojego pomysłu. Chociaż, pewnego ro-
dzaju rozwiązaniem, którego sam fi lozof nie zaproponował, może być schemat, we-
dle którego zmienny wpływ czynników: aspołecznego i społecznego następuje do 
pewnych wartości brzegowych. To znaczy: zawsze występują dwa czynniki, tyle że 
w jednej skrajnej postaci wpływ aspołeczności jest bardzo duży, a czynnika społecz-
nego niewielki, w drugiej zaś przeciwnie.

Tytułem podsumowania, możemy się posłużyć metaforą samego Kanta. W tezie 
piątej Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym pojawia się niezwykle 
sugestywny obraz społeczeństwa jako lasu:

Jest to jak w przypadku drzew w lesie, które właśnie dlatego, że każde z nich próbuje 
drugiemu odebrać powietrze i słońce, słońca i powietrza poszukiwać muszą ponad sobą, 
a w efekcie rosną pięknie i równomiernie, podczas gdy te, które [mają dość miejsca, 
by – przyp. J.S.] swe gałęzie wypuszczać swobodnie, bo rosną z dala od innych [drzew 
– przyp. J.S.], rosną skarlałe, krzywe i pochyłe. Wszelka kultura i sztuka, będące ozdobą 
ludzkości – najpiękniejszy porządek obywatelski, są owocami aspołeczności, która sama 
z siebie zmusza do dyscypliny i w ten sposób, poprzez wymuszoną umiejętność, przyczy-
nia się do pełnego rozwoju zalążków danych przez naturę17. 

15  I. Kant, Idea..., s. 35.
16  Ibidem.
17  Ibidem, s. 36.
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Obraz ten byłby optymistyczny, gdyby Kant nie dodał nieco później: „z drewna tak krzy-
wego jak to, z którego jest zrobiony człowiek, nie można zatem wystrugać nic prostego”18.

UNSOCIAL SOCIABILITY AS KANT’S CONTRIBUTION TO DISCUSSIONS 
OF HUMAN NATURE

This article is an attempt at examining Kant’s concept of Unsocial sociability, which is 
to be found in his essay Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View 
(Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht). Unsocial sociability (die 
unge sellige Geselligkeit der Menschen) seems an intriguing combination of two opposing 
theses, claiming human nature to be either social or individual in character when considered 
from the point of view of political philosophy. Seemingly, Kant is playing the role of a philo-
sophical peacemaker trying to reconcile these two attitudes. However, it must be considered 
that the concept of „unsocial sociability” appears in Kant’s works only once and the philoso-
pher generally seems to approve the idea that a human being is an egoist and only Nature (in 
Kant’s understanding) becomes the factor that somehow forces him or her to consider his or 
her sociability.

18  Ibidem.


