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J.-J. ROUSSEAU ȘI INFLUENȚA SA  

ASUPRA FILOSOFIEI DREPTURILOR OMULUI 

DIANA DĂNIȘOR 

Abstract:This great theorist of democracy is a philosopher of exemplary 
rational rigor. The principles enunciated in his critique of the absolute 
monarchy are the basis of the Universal Declaration of the Rights of Man and 
of the Citizen of 1789. That is why reading Rousseau is indispensable. 
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Reflecția lui Rousseau (1712–1778)1 în ceea ce privește raporturile dintre 

voință și reprezentare, structurează gândirea germană de la Kant la Fichte și Hegel, 
Contractul social putând fi un postulat critic și, în același timp, fondator: „Vreau să 
cercetez dacă, în ordinea civilă, poate exista vreo regulă de administrare legitimă și 
sigură, luând oamenii așa cum sunt, iar legile așa cum pot fi. Voi încerca să îmbin 
mereu, în această cercetare, ceea ce dreptul permite cu ceea ce interesul prescrie, 
pentru ca justiția și utilitatea să nu se găsească deloc divizate”. Cu excepția lui B. 
Constant (1767–1830), avocat anti-bonapartist al liberalismului, reacția la 
Revoluție nu va avea niciun caracter romantic și se va face contra ideii voinței 
generale și a contractului voluntar între indivizi, prin restaurarea catolică a corpului 
social care precedă părțile, așa cum limbajul precedă cuvintele2 sau restaurarea 
unui eveniment divin anterior convențiilor umane3. 

 
Jean-Jacques Rousseau filosof, al dreptului4 

 
Nemuritorul autor al Contractului social, al Discursului asupra originii și 

fundamentelor inegalității dintre oameni, dar și al Visărilor unui hoinar solitar, al 
 

 Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; e-mail: danisordiana@yahoo.ro 
1 J.-J. Rousseau, Du contrat social, ou Principes du droit politique, Genève, 1780–1789. 
2 Vezi în acest sens, L. de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieux, 1796. 
3 Joseph de Maistre este principalul reprezentant al opoziţiei la tezele Revoluţiei franceze, opunând 

raţionalismului secolului al XVIII-lea sensul comun, credinţa şi legile nescrise. Vezi în acest sens, Joseph 
de Maistre, Étude sur la souveraineté, 1794; Idem, Lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes, 
Lausanne, 1793; Idem, De l'État de nature ou Examen d'un écrit de Jean-Jacques Rousseau sur l'inégalité 
des conditions, 1795; Idem, Considérations sur la France, LOndres, Bâles, 1796.   

4 Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, Filosofia dreptului. 
Marile curente, ed. 3, Bucureşti, C.H. Beck, 2010, pp. 167–187. 
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lui Émile sau despre educație și al lui Iulia sau Noua Eloiză, ne vorbește despre 
justiție, despre lege și legalitate, încearcă să împace o ordine care nu este opresiune 
cu o libertate care nu este licență5.  

Autor al secolului luminilor, Rousseau este unul fundamental modern (pe 
linia lui Hobbes și Locke - teoreticienii englezi ai dreptului natural modern), pentru 
care societatea este produsul unui contract social între indivizi care se presupune că 
s-au găsit, în starea de natură, într-un un moment în care domnea un „război al 
tuturor contra tuturor”6 ce făcea precară posesia și în care moartea violentă îi 
amenința pe toți. Societatea este o instituție umană, ea nu este naturală omului, 
deoarece pentru moderni omul nu este un „animal politic”, așa cum era el la 
Aristotel și la majoritatea filosofilor greci clasici, căci modernii sunt 
convenționaliști și individualiști. Pentru ei, societatea este produsul unui contract, 
al unei convenții, iar dreptul individului primează asupra dreptului civil. 

Rousseau se întreabă dacă toți oamenii adoptă aceeași atitudine față de 
justiție și de egalitate, distingând între atitudinea spontană a cetățenilor și cea a 
șefilor. Există și oameni care tind să respecte legea, dar șefii tind să o întoarcă 
exclusiv în profitul lor personal. Alternativa pe care Rousseau o preconizează 
pentru ca șefii să nu profite de puterea lor este contractul social, „o formă de 
asociere care apără și protejează de orice forță comună persoana și bunurile fiecărui 
asociat, și prin care fiecare, unindu-se cu toți, nu se supune totuși decât lui însuși și 
rămâne la fel de liber ca și înainte”7.  

În privința justiției, Rousseau o consideră „primul și cel mai mare interes 
public”. Chiar dacă tendința noastră spontană este să asociem justiția cu noțiunea 
de egalitate, pentru Rousseau noțiunea de justiție nu presupune ca toți să aibă 
același lucru, ci ca fiecare să primească ceea ce merită. Justiția este cea care 
determină viața comunității, căci fără justiție nu există nicio comunitate și, invers, 
orice comunitate politică presupune existența unei anumite justiții (relativ acceptată 
de membrii săi, excepțiile respinse de majoritatea oamenilor inteligenți fiind 
societățile tiranice sau totalitare). Dar, chestiunea nu este tranșată, deoarece ne-am 
putea întreba de ce imperativul justiției ar trebui să le preceadă pe toate celelalte, 
de exemplu, preocuparea pentru ordine, libertate, pentru dezvoltarea științelor și 
artelor, pentru bunăstarea personală?  

Fidel individualismului și convenționalismului, Rousseau precizează 
conținutul justiției în felul următor: „Toți vor condiții egale pentru toți, iar justiția 
nu este altceva decât această egalitate”8. Acești toți pe care-i invocă îl diferențiază 

 
5 Leo Strauss, La Persécution et l’art d’écrire, p. 70: „licența constă în a face ceea ce ai 

înclinație să faci; libertatea constă în a face, de manieră dreaptă, numai ce este bine; și cunoștința 
noastră despre bine trebuie să provină dintr-un principiu superior, ea trebuie să vină de sus”.  

6 Hobbes 53 : L'état de nature: la guerre de tous contre tous (Léviathan, 13,15). 
7 Contrat Social, livre I, chapitre VI. 
8 Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Neuvième lettre (1764), édition 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 891. 
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pe Rousseau de filosofii antichității, care vedeau în om un animal politic. Plecând 
de la faptul societății, pe care n-o gândeau ca făcută de oameni (societatea nu este 
rezultatul asocierii unor indivizi gândiți separat înaintea pactului), anticii credeau 
că oamenii sunt cei care fac legile, normele vieții colective, un regim bun fiind cel 
conform naturii oamenilor și naturii poporului respectiv. Pentru moderni, o bună 
asociere trebuie să exprime și să apere interesele indivizilor (întru câtva înaintea 
intereselor comunității). Pentru Rousseau, egalitatea condițiilor adevăratei justiții 
nu înseamnă egalitate de bunuri, de onoruri, de plăceri etc., ci egalitate a cetățenilor 
în fața legilor (principiu contrar inegalității vechiului regim).  

Rousseau are o preferință democratică atunci când numește guvernatul 
„cetățean”, adică cel care participă la viața politică și la guvernare. În democrație, 
cetățeanul este membru al suveranului, el fiind, împreună cu toți ceilalți cetățeni, 
suveranul, poporul suveran: „Spun deci că suveranitatea, nefiind decât exercițiul 
voinței generale, nu se poate aliena niciodată, și că suveranul, care nu este decât o 
ființă colectivă, nu poate fi reprezentat decât de el însuși; puterea poate foarte bine 
să se transmită, dar nu voința. Și cetățeanul este un partizan strict al observanței 
comandamentelor legilor. Excepțiile, din contră, presupun inegalitatea, privilegiile 
acordate particularilor. Prin urmare, în popor, există un refuz spontan al excepțiilor 
și o iubire pentru legi. Legea este cea care eliberează poporul, respectarea legilor 
este cea care fondează stabilitatea politică și încrederea pe care i-o acordăm 
guvernului. Este adevărat că într-o comunitate politică în care cetățenii sunt 
asociați la guvernare, deci într-un regim «democratic», legea «este expresia voinței 
generale», deci a voinței particulare a fiecăruia devenită voință generală, deci pe 
scurt expresia voinței fiecăruia. Prin urmare, respectarea legilor este expresia unei 
exigențe colective, acceptată și voită de toți. A nu respecta legea ar însemna a te 
contrazice pe tine însuți, a spune «da» pe de o parte, și «nu» pe de altă parte; ar 
însemna să vrei pe de o parte legea și avantajele ce decurg din ea și, pe de altă parte, 
să refuzi îndatoririle care-i sunt inseparabile”9. În plan teoretic, Rousseau are perfectă 
dreptate: respectarea legilor este fundamentală într-o societate, căci ea eliberează de 
opresiune și instaurează justiția.   

Și acest reproș făcut guvernanților, că par să fie inevitabil conduși spre 
privilegierea propriilor lor interese și spre aducerea unor excepții egalității 
cetățenilor în fața legii, nu este nici de astăzi, nici din timpurile lui Rousseau. 
Legile nu le servesc drept limite ale puterii, ci pentru a-și impune propria lor 
voință, ei vor legi pentru a li se substitui și pentru a fi temuți ei înșiși în spatele 
legilor pe care le vor. Rousseau spune că trebuie să ne temem de lege, tot așa cum 
trebuie s-o iubim. De lege trebuie să ne temem, nu de șefi. Dar fiind reprezentanții, 
autorii legii, anumiți șefi se identifică adesea cu aceasta, făcându-se arbitrii legii pe 
care și ei ar trebui s-o respecte, depășindu-și, astfel, rolul de gardieni ai justiției: 

 
9 J.-J. Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique, LIVRE II, Chapitre 2.1 Que 

la souveraineté est inaliénable. 
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„totul îi favorizează în acest proiect”, ne spune Rousseau. Ei utilizează „drepturile 
pe care le au”, adică puterea lor, pentru „a uzurpa fără risc” drepturile „pe care nu 
le au”, drepturi care merg împotriva egalității și justiției, privilegiind o parte a 
cetății contra tuturor10.   

Dar Rousseau, în Contractul social, recunoaște că există posibilitatea ca șefii 
să fie și drepți. Acest regim în care șefii guvernează în vederea interesului comun 
este regimul democratic. Guvernanții nu dispun aici decât de o parte din putere, 
aflându-se permanent sub supravegherea celorlalte puteri, legislativă și judiciară. 
El este astfel pentru instaurarea unui stat democratic în care să domnească legea și 
justiția.  

Rousseau se mai întreabă și „de ce egalitatea este esențială dreptului?”. 
Deoarece ea constă în „a atribui fiecăruia ceea ce este al său”, ceea ce-i revine, 
ceea ce merită.  Există egalitate în drept, dar nu o egalitate ce se bazează pe 
identitate, nu una strictă sau aritmetică, care ar conduce la egalitarism nivelator. 
Dacă dreptul este esențialmente egalitate, asta înseamnă că nu este vorba despre o 
egalitate din accident, din întâmplare sau în funcție de circumstanțe, ci că 
egalitatea este parte intrinsecă din natura dreptului, este o egalitate proporțională, 
una de raport în privința repartiției bunurilor și onorurilor. Dar egalitatea în fața 
legii nu este una de raport. Fiecare om este recunoscut ca fiind egalul oricărui 
altuia în fața legii, trebuind judecat în funcție de actele sale, și nu în funcție de 
natura sau condiția sa.  

Gândirea filosofică a lui Jean-Jacques Rousseau ocupă un loc important în 
istoria modernității, atât ca reacție contra vulgarizării științelor și a profuziunii 
artelor, cât și ca apărător al unei virtuți civice conservatoare: „foștii oameni politici 
vorbeau fără încetare despre moravuri și virtuți; ai noștri nu vorbesc decât despre 
comerț și bani”11. Bunătatea naturală pe care el o promovează este anterioară 
rațiunii ascunse în sentiment sau instinct. Cu toate acestea, el este situat, de Leo 
Strauss, printre gânditorii ce anunță etapa intermediară modernității în criză, criza 
dreptului natural12, regăsindu-se în el aspecte ale Luminilor, ale republicanismului 
și teoria contractului social. Dacă la Locke și Hobbes mai există încă o lege 
naturală redusă la securitate și pace (utilitate socială), starea de natură înlocuind 
conceptul clasic de natură umană (cauzele mecanice înlocuiesc aici cauzele finale), 
odată cu dreptul natural modern se tinde spre „excelența unei naturi umane 
transcendente (…) deshumând legile ce realizează trecerea de la o stare pre-politică 
la o stare politică”13. 

 
10Idem,  Lettres écrites de la montagne, Neuvième lettre(1764), édition Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, p. 891. 
11 Idem, Discours sur les sciences et les arts, 1750. 
12 Leo Strauss, Droit Naturel et Histoire, Champs essais, 2008.  
13 Leo Strauss lecteur de Jean-Jacques Rousseau, Philit, novembre 2013, a se vedea: 

https://philitt.fr/2013/11/16/leo-strauss-lecteur-de-jean-jacques-rousseau/, accesat în 24 septembrie 
2018. 

https://philitt.fr/2013/11/16/leo-strauss-lecteur-de-jean-jacques-rousseau/
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Rousseau reduce legea naturală la libertate făcând din starea de natură o 
stare pre-umană (Locke face din ea o stare pre-politică, iar Hobbes una pre-
socială), pregătind astfel terenul și inițiind relativismul istoricist și pozitivist. 
Legea naturală este inserată de către el în pasiuni care nu au nevoie să fie specific 
umane, deci în principii anterioare rațiunii. Ideea modernă a lui Rousseau despre 
libertate este una periculoasă, căci el o înțelege ca neavând natură umană, ca 
nefiind inițial nimic. Dacă Leviatanul lui Hobbes simbolizează o ruptură de 
starea de natură anterioară (omul este belicos pentru a se apăra), contractul social 
fiind identificat cu un transfer de putere care-i conferă Leviatanului întreaga forță 
a puterilor atomizate, la Rousseau omul nu mai este rău de la natură, dar nu 
devine nici originar bun, căci el vorbește de fapt despre sălbatic, despre o ființă 
sub-umană: omul este bun de la natură, pentru că el este de la natură această 
ființă sub-umană capabilă să devină bună sau rea14. Contractul social derivă la 
Hobbes din abandonarea rațională a libertății omului pre-social (dotat cu rațiune) 
ca necesitate esențială. Pentru Rousseau, starea civilizată este un simplu 
eveniment fortuit, umanitatea omului fiind fructul evoluției istorice, dar o 
evoluție istorică, chiar dacă prin esență accidentală, „nu-i poate furniza vreun 
etalon omului, iar dacă ea are un scop ascuns, finalitatea sa nu poate fi 
recunoscută dacă nu există un etalon care transcende istoria”, adevăratul etalon 
fiind „adevăratul drept public”15. În consecință, Rousseau are tendința să facă din 
legea pe care ne-am dat-o sensul libertății, legislația, și nu obediența în fața legii 
fiind cea care-și are originea în individ. Libertatea este virtutea însăși, și nu 
condiția acesteia16, libertatea naturală constituind modelul libertății civile ce 
îmbracă forma unei auto-legislații.  

Chestiunea care l-a preocupat mereu pe Rousseau este aceea de a ști cum 
anume ființele umane pot să trăiască liber în sânul societății. Posedând o bunătate 
naturală, oamenii sunt preocupați și de bunăstarea celorlalți, alături de bunăstarea 
lor personală. Pentru el, toți oamenii sunt socialmente egali, inegalitățile 
născându-se artificial din sistemele sociale, fiind fondate pe proprietatea privată și 
munca organizată. El a aprobat democrația directă (fiecare cetățean are aici o 
responsabilitate egală pentru a conveni asupra legilor care-i guvernează), având un 
rol important în promovarea noțiunii de drepturi ale omului: libertatea 
fundamentală oamenilor în starea lor de natură a contribuit la înțelegerea modernă 
a noțiunii conform căreia membrii poporului au drepturi inalienabile, oricare ar fi 
locul lor în societate17.  

 
14 Berchtold Jacques, Jean-Jacques, l'homme selon la nature, în „Dix-huitième siècle”, vol. 45, 

no. 1, 2013, pp. 231–247. 
15 Leo Strauss lecteur de Jean-Jacques Rousseau, Philit, novembre 2013, a se vedea: 

https://philitt.fr/2013/11/16/leo-strauss-lecteur-de-jean-jacques-rousseau/, accesat în 24 septembrie 2018.  
16 Leo Strauss, Droit Naturel et Histoire, Champs essais, 2008.  
17 Această noţiune se reflectă clar în documentele secolului XX precum Carta Naţiunilor Unite 

şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

https://philitt.fr/2013/11/16/leo-strauss-lecteur-de-jean-jacques-rousseau/
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Contractul social ne furnizează cea mai completă teorie a umanismului 
juridic prin adecvarea pe care autorul său o stabilește între voința generală, 
autonomia morală și suveranitate care rezumă dublul fundament antropologic și 
politic al teoriei sale a dreptului. Autonomia morală este identificată în cel de-al 
Doilea discurs cu dimensiunea metafizică a omului, deci cu libertatea sa, calitatea 
sa de agent liber18, veritabil scop al asocierii19. Obiectivul prim și esențial al 
contractului este salvgardarea libertății, condiție pe care Rousseau o traduce prin 
expresia juridică a societății civile și politice cu referință constantă la exigența 
autonomiei morale. Și Rousseau se întreabă: „Prin ce artă de neconceput s-a putut 
găsi mijlocul de a supune oamenii pentru a-i face liberi? De a utiliza în serviciul 
statului bunurile, brațele și însăși viața tuturor membrilor săi fără a-i constrânge și 
fără a-i consulta? De a le impune voința, după propria lor mărturisire? De a le pune 
în valoare consimțământul contra refuzului lor și de a-i forța să se pedepsească 
singuri, atunci când fac ceea ce n-au vrut? Cum se poate face ca ei să se supună și 
nimeni să nu comande, ca ei să servească și, neavând nici un stăpân, cu atât mai 
liberi într-adevăr decât sub o aparentă supunere, nimeni nu pierde din libertatea sa 
decât ceea ce poate dăuna libertății altuia? Aceste minuni sunt lucrarea legii. 
Numai legii îi datorează oamenii justiția și libertatea. Tocmai acest organ al voinței 
tuturor este cel care restabilește în drept egalitatea naturală între oameni. Această 
lege celestă este cea care-i dictează fiecărui cetățean preceptele rațiunii publice și îl 
învață să acționeze conform maximelor propriei sale judecăți și să nu fie în 
contradicție cu el însuși”20.  

Autonomia morală sau libertatea este formulată în diferite feluri de către 
Rousseau: „în clipa în care există un stăpân, nu mai există Suveranitate”, „la starea 
civilă am putea adăuga libertatea morală, singura care face omul cu adevărat stăpân 
pe sine…” sau „obediența pe care ne-am prescri-o față de lege este libertate”21.  

Conceptele cheie de Voință generală și de Suveranitate sunt cele din care 
rezultă esența corpului politic care constă în acordul dintre obediență și libertate22, 
acord care se realizează în cadrul Suveranității care este, la rândul său, expresia 
Voinței generale.  Caracterul inalienabil și indivizibil al Suveranității stabilește 
legătura între aceasta din urmă și autonomia morală: „suveranitatea nefiind decât 
exercițiul voinței generale, nu poate niciodată să se alieneze, iar suveranul, care nu 
este decât o ființă colectivă, nu poate fi reprezentat decât de ea însuși. Puterea se 
poate transmite, dar nu și voința”23. Garanția juridică  a autonomiei morale sau a 
libertății este asigurată de limitele impuse puterii Suverane de convențiile generale: 

 
18 J.-J. Rousseau, Discours sur l’inégalité, p. 141. 
19 Premier Livre du Contrat Social. 
20 J.-J. Rousseau, Discours sur l’inégalité, p. 141. 
21 Ibidem. 
22 J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, p. 248; Idem, Du Contral Social;  Livre 

II, Chapitre I, p. 369, Livre I, Chapitre 8, p. 365 şi Livre III, chapitre 13, p. 427. 
23 Idem, Du Contrat Social, p. 368. 
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„orice om poate să dispună pe deplin de ceea ce aceste convenții i-au lăsat din 
bunurile sale și din libertatea sa, în așa fel încât Suveranul nu este niciodată 
îndreptățit să însărcineze un subiect mai mult decât pe altul, deoarece atunci, 
afacerea devenind particulară, puterea sa nu mai este completă”24. Ceea ce vizează 
Suveranitatea lui Rousseau este garantarea libertății morale prin drept și legi. 
Noțiunea de Voință generală este cea care exprimă legătura esențială dintre 
autonomia morală și viața civilă, permițând să se depășească orice ambiguitate în 
privința naturii, semnificației și forței pur juridice pe care Rousseau a dorit s-o dea 
ideii de Voință generală care nu este reductibilă la voința tuturor. Ea poate 
corespunde voinței tuturor, dar înglobând-o și fiind ceva mai mult decât aceasta. La 
o lectură atentă a textelor lui Rousseau vom vedea că „Voința tuturor nu poate 
niciodată, din motive morale și politice, să se substituie voinței generale”25, autorul 
însuși spunându-ne că „Există adesea o diferență între voința tuturor și voința 
generală; una nu privește decât interesul comun, cealaltă privește și interesul privat 
și nu este decât o sumă a voințelor particulare: dar eliminați din aceste voințe 
plusurile și minusurile care se distrug între ele, ca sumă a diferențelor nu mai 
rămâne decât voința generală”26. Voința generală face apel la „legea rațiunii” fiind, 
conform lui Rousseau, „în fiecare individ un act pur al înțelegerii care raționează în 
tăcerea pasiunilor asupra a ceea ce omul poate cere de la seamănul său și asupra a 
ce seamănul său este îndreptățit să ceară de la el”27. Cel mai bun ghid pentru voința 
generală este, în acest context, principiul autonomiei morale.  

Umanismul juridic al lui Rousseau a fost recuperat în special de tradiția 
liberală și neo-liberală care a impregnat cu ideologia sa noțiunea contemporană sau 
post-modernă de Drepturi ale Omului. 

  
J.-J. Rousseau și drepturile omului 

 
De la Rousseau până în zilele noastre lumea s-a schimbat considerabil, 

idealurile acestuia, în termeni de unitate internă și de independență a statelor, 
părând astăzi să fie depășite într-o lume globalizată, caracterizată printr-o migrație 
masivă, cu populații ce formează diaspora și mișcări sociale transnaționale. Secolul 
al XVIII-lea a fost secolul revoluției constituționale moderne în care au fost 
proclamate drepturile omului și cetățeanului și dreptul ancorat în democrație. Cea 
care a făcut din revoluția constituțională un eveniment ireversibil a fost Revoluția 
franceză de la 1789. Revendicarea constituțiilor a fost elementul dominant al 
secolului al XIX-lea, pentru ca secolul XX să încerce să țină promisiunea realizării 
drepturilor omului și a democrației.  

 
24 Ibidem, p. 375. 
25 Alexis Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, Paris, Vrin, 1984,  

p. 34. 
26 J.-J. Rousseau, Du Contrat Social, p. 371. 
27 Ibidem, p. 286. 
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În mod tradițional, s-a considerat că opera lui Rousseau ar purta iremediabil 
stigmatele unei schizofrenii  metodologice și teoretice. Unii îl califică drept 
„sentimental vicios”, alții drept „individualist extremist”, pentru a nu mai vorbi de 
Rawls care face din el un raționalist28, de Althusser care spune despre el că este 
mai hobbesian decât Hobbes29 și de John Stuart Mill care-i găsește circumstanțe 
atenuante atunci când îl judecă drept „paradoxal”30. Există voci pentru care 
problema lui Rousseau ar ține de psihologie. „Jacob Talmon îi atribuie nu doar 
responsabilitatea totalitarismului, ci și o paranoia extremă. Lester Crocker vede în 
el modelul paranoicului, agravat de ceea ce Kolakowski numea un «spirit bolnav», 
în timp ce Edmund Burke se mulțumea să-l numească un «Socrate nebun»”31. 
Insistând pe răutatea sa mai degrabă decât pe nebunia sa, „Nietzsche îl descrie 
drept o «tarantulă morală», John Chapman consideră că ar purta o responsabilitate 
particulară în apariția fenomenului totalitar, iar Bertrand Russell spune că Hitler a 
ieșit direct din opera sa. Napoleon îl judecă în același timp drept nebun și imoral, 
direct responsabil de anarhia pe care o moștenise de la Revoluția franceză”32.  Cu  
toate criticile aduse lui Rousseau, nu putem să nu ținem cont de opera sa, complexă 
și impunătoare, de problemele ce nu pot fi ocolite relativ la voința generală, la 
formula „vor fi forțați să fie liberi”33.  

Descoperim în Rousseau, prin opera sa, un contemporan, prin regândirea 
raportului nostru cu natura, prin singularitatea fiecărei subiectivități sau prin 
legătura necesară dintre libertatea politică și egalitatea socială. Aportul său este 
fundamental la formarea ideii moderne de democrație. Declarația americană de 
independență a acționat asupra dreptului american, fiind plasată în preambulul 
Constituției de la 1787 și nu a dispărut între timp din ea. Declarația franceză a 
cunoscut o influență intermitentă, nefigurând în constituțiile imperiale și 
monarhice, nici în cea a celei de-a III-a Republici, ea apărând abia în preambulul 
Constituției de la 1946. Dar, în timpul său, Declarația drepturilor omului și 
cetățeanului a stârnit doar entuziasm. 

Revoluția franceză afirmă principiile indisociabile ale suveranității 
popoarelor și ale drepturilor omului, făcând din Rousseau unul dintre primii autori 
ai Revoluției (conform acestuia, revoluția îi permite unui popor să renască din 

 
28 R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1992, 

pp. 168-169. 
29 L. Althusser, Sur le Contrat Social, précédé de « Troublante clarté » par Patrick 

Hochart, Houilles, Manucius, 2009, p. 69. Pentru analiza detaliată a articolului lui Althusser,  
a se vedea Giovanni Di Bendetto, Althusser e l’impensato di Rousseau. Note di Teoria  
Politica, in Décalages, n 1, 2012, http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss2/5, accesat  
în 28 octombrie 2018. 

30 K. Nabulsi, Guerre et inégalité dans la pensée politique de Rousseau, in Les Études 
philosophiques, 2007/4, n°83, pp. 413–424. 

31Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 J.-J. Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 7. 
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https://www.cairn.info/publications-de-Karma-Nabulsi--25844.htm
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propria-i cenușă34), căci nu există societate legitimă în afară de cea care-și dă 
propriile legi, care au drept obiect promovarea și garantarea drepturilor de care 
fiecare om trebuie să se bucure, ca ființă liberă, idei a căror paternitate este 
atribuită autorului nostru.   

Se întâmplă rar ca un filosof să suscite lecturi atât de divergente, așa cum a 
făcut J.-J. Rousseau, lecturi care par să se excludă. Opera acestuia a avut un ecou 
considerabil influențând istoria multor popoare. Ideile rousseauiste au influențat de 
manieră determinantă Declarația drepturilor omului și cetățeanului de la 1789, au 
radiat, încă din 1776 asupra Declarației de independență a Statelor Unite ale 
Americii, au inspirat și legitimat multe lupte coloniale. Simón Bolívar (1783–1830) 
va urma din plin preceptele lui Rousseau în opera sa constituțională și politică, cu 
toate că în coloniile spaniole din America de Sud Contractul social era interzis, 
ceea ce nu l-a împiedicat să contribuie decisiv la emanciparea acestor colonii. Și în 
Indochina franceză Contractul social este interzis, dar Nguyen An Ninh traduce în 
vietnameză un extras din el, în 1926, cartea fiind considerată de indigenii care o 
devorează drept Evanghelia lor socială. Întregul Extrem Orient se va inspira din 
Rousseau, începând cu Japonia unde este tradusă în chineză clasică și comentată o 
parte din Contractul social, anarhiștii și cei care vor să constituie Japonia după 
model european făcând din el o parte din mișcarea lor. Și în China cartea este 
difuzată într-o perspectivă revoluționară în Jurnalul poporului, organ al partidului 
lui Sun Yat-sen care luptă pentru o republică ce va deveni realitate în 1912. Și lista 
poate continua, numeroase fiind cazurile care se revendică din ideile propovăduite 
de Rousseau, tradiția umanismului juridic găsind în opera lui o dimensiune nouă, al 
cărei dublu fundament (antropologic și politic) va servi drept inspirator al ideii de 
drepturi ale omului și va marca dezvoltarea ideii drepturilor omului de prima 
generație.   

Ideea de drept la Rousseau marchează o cotitură decisivă în istoria modernă 
și post-modernă a dreptului. Teoria dreptului la Rousseau se construiește plecând 
de la postulatul egalității și libertății tuturor oamenilor, dar nu poți fi om fără a fi 
cetățean, concepție ce înscrie omul în politică35. 

Art. 12 din Declarația drepturilor omului și cetățeanului ne spune  
că „Garanția drepturilor omului și cetățeanului necesită o forță publică”,  
art. 16 făcând din această garanție a drepturilor o exigență constituțională: „Orice 
societate în care garanția drepturilor nu este asigurată, nici separația puterilor 
determinată, n-are deloc constituție”, disociind ambiția universalistă a drepturilor 
și realizarea lor concretă în sânul societăților particulare. Formulele lui Rousseau 

 
34 Ibidem, livre II, chapitre VIII. 
35 G. Lafrance, L'humanisme juridique de Rousseau et l'idee des droits de l'homme, in Jean-

Jacques Rousseau et la Revolution, Actes du Colloque de Montreal (25–28 mai 1989) publiés et 
présentés par Jean Roy, in Pensée libre, no 3 Association nord-américaine des études Jean-Jacques 
Rousseau North American Association for the Study of Jean-Jacques Rousseau, Ottawa, 1991,  
pp. 99–105. 
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sunt preluate ca atare în Declarația de la 1789: „drepturi naturale, inalienabile și 
sacre ale omului”, „oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi”, „legea 
este expresia voinței generale” etc. … Dacă accentul este pus în primul rând pe 
drepturile-libertăți, pe importanța dimensiunii de cetățean ce vizează asigurarea 
salvgardării și efectivității drepturilor, Declarația caută să asigure protecția noii 
puteri contra celei vechi, contra statului, contra tiraniei și opresiunii prin 
introducerea referinței la „separația puterilor”. Aceasta este inspirată de 
Montesquieu (puterea oprește puterea) și în anumite privințe de Rousseau36, 
proiectul de Declarație prezentat de Mirabeau la Comitetul celor cinci, pe  
17 august 1789, folosind chiar termenii din capitolul 6 al Contractului social: 
„Orice Corp Politic primește existență de la un contract social expres sau tacit, 
prin care fiecare individ își pune în comun persoana și facultățile sub conducerea 
supremă a voinței generale și, în același timp, Corpul primește fiecare individ ca 
porțiune”37. Influența lui Rousseau asupra textului Declarației se poate vedea în 
faptul că aceasta păstrează pretenția universalității drepturilor confruntată cu 
exigența cetățeniei, valorifică ideea limitelor legii, precum și pe cea a ordinii 
publice, a forței publice și a națiunii. Recurgerea la drepturile omului este 
mijlocul de justificare și de fondare a drepturilor cetățeanului, Declarația 
transformând dreptul natural în drept civil și societatea naturală în societate 
civilă. Dar Declarația se îndepărtează de gândirea lui Rousseau în art. 2 și 17 care 
afirmă dreptul de proprietate, făcând din proprietate un „drept inviolabil și 
sacru”38. Declarația este plasată în contradicție cu idealul său universalist39: „S-ar 
spune că declarația voastră a fost făcută pentru o cireadă de creaturi umane 
plasate într-un punct al globului, și nu pentru imensa familie căreia natura i-a dat 
pământul drept domeniu și reședință”40. 

Contractul social al lui Rousseau este considerat de contemporani drept 
vestibulul templului ridicat dreptului public de Spiritul legilor al lui Montesquieu41. 
Gândirea lui Rousseau a contribuit la modelarea modernității pe mai multe planuri. 
Am văzut că în plan politic Declarația drepturilor omului și cetățeanului și 
Revoluția franceză care a dat Republica franceză au un raport direct cu filosofia lui 
Rousseau, cel care a indexat principiul universalității pe principiul egalității, 
universalitatea nefiind posibilă fără fundamentul egalității, determinare capitală 
pentru înțelegerea societăților noastre contemporane.  

 
36 J.-J., Rousseau, Discours sur les sciences el les arts, în Œuvres complètes, Bibliothèque de 

la Pléiade, Gallimard, Paris, T. III, p. 19. 
37 Idem, Du contrat social, Livre I, Chap. 6. 
38 Art. 17 din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului de la 1789. 
39 Robespierre, în Oeuvres de Maximilien Robespierre, de Laponneraye, reimprimare Burt 

Franklin, New York, 1970, t. III. p. 353. 
40 Ibidem, p. 354. 
41 C. de Castro, Curso de derecho constitucional, Montevideo, «Primera parte, Introducción al 

curso de derecho constitucional», pp. 105, 106 şi 108; «Segunda parte, de los poderes constitucionales, 
división de los poderes públicos», pp. 108–113. 
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Rousseau este cel care plasează suveranitatea nu în monarh sau în  vreo altă 
instanță care guvernează, ci în popor, nimeni neputând fi „mai presus de lege”, 
suveranitatea poporului însemnând că orice putere trebuie să fie legitimată de aceia 
care-i sunt supuși. 

Raportarea la interioritate influențează dezvoltarea individualismului, alături 
de compasiune, grație lui Rousseau umanitatea omului măsurându-se în funcție de 
atitudinea sa de a compătimi nenorocirile semenilor. Pe plan antropologic, 
Rousseau consideră că omul care trăiește în societate trebuie considerat în raportul 
său cu natura42, care face ecou preocupărilor ecologice actuale. Lui Rousseau i se 
datorează luarea în considerare de către societățile noastre actuale a limitelor 
raționalității, adevărul fiind pus în inima individului, o rațiune detașată de  
orice bază afectivă având toate șansele să aducă prejudicii omului și lumii în 
ansamblul ei.  

Doctrina drepturilor omului a cunoscut, de-a lungul secolelor, partizani dar și 
opozanți dintre cei mai ostili. Printre partizanii săi îi putem enumera, în Germania, 
pe Kant, Fichte și Hegel care consideră Revoluția franceză un eveniment de o 
importanță capitală, care vehiculează Rațiunea universală. Hegel vede în Revoluția 
franceză evenimentul prin care spiritul particular al poporului francez se transcende 
și devine un moment al spiritului universal: „Era în aceasta un superb răsărit. Toate 
ființele gânditoare au celebrat această epocă. O emoție sublimă a domnit în aceste 
timpuri, entuziasmul spiritului a făcut lumea să freamăte, ca și cum numai în acest 
moment am ajuns la veritabila împăcare a divinului cu lumea”43, întreaga violență a 
Revoluției concurând la fondarea și înscăunarea domniei libertății. Pentru Hegel, 
libertatea este pe cale să se desăvârșească de-a lungul istoriei particulare a 
popoarelor, dar statul este „Dumnezeu pe pământ”, „realitate în act a libertății 
concrete”, „raționalul în sine și pentru sine”, indivizii având ca datorie supremă „să 
fie membri ai statului”44. Această tendință este în contradicție cu teoria 
contractualistă a lui Rousseau care face din stat instrumentul de protecție a 
drepturilor omului.  

Jean Rivero consideră că nu trebuie criticată distincția făcută între 
drepturile omului și drepturile cetățeanului, în Declarația de la 1789 cele două 
categorii fiind indisociabile: „numai recunoașterea drepturilor cetățeanului 
poate, în societatea politică, să asigure conservarea Drepturilor Omului. Astfel, 
este foarte puternic marcată, încă de la origine, legătura între o anumită formă 
de organizare a puterii – democrația – și respectarea drepturilor indivizilor”45, 
Declarația fiind concepută ca structură fundamentală a oricărei societăți ce 
pretinde să asigure libertatea cetățenilor și să le garanteze drepturile în calitate 
de oameni. 

 
42 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, 1750. 
43 F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1946, p. 340. 
44 Idem, Principes de la philosophie du droit, Paris, Vrin, 1975, p. 258. 
45 J. Rivero, Les libertés publiques, PUF, Paris, 1974, p. 69. 
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Omul este văzut de către Claude Lefort ca un om trans-istoric, concept care-i 
permite să ia apărarea dimensiunii sale universaliste din Declarația de la 1789, 
meritul acesteia constând în a fi reușit să constituie un fel de transcendental al 
dreptului care fixează a priori regulile esențiale și fundamentale oricărei jurisdicții 
sau legislații posibile46.  

Ostilitatea conservatorilor față de doctrina drepturilor omului va fi 
exprimată de Emond Burke în Reflections on the revolution in France47 care nu 
admite demersul revoluționarilor francezi care pretind că fondează drepturile 
civile pe legea naturală, considerând că cele două concepte sunt eterogene și că 
raționalismul și individualismul au distrus credința în tradiție, singura care putea 
să asigure soliditatea edificiului social. El respinge deci drepturile omului, 
declarând că acestea nu sunt deloc înrădăcinate în natură, pusă ca principiu de 
filosofii școlii naturale (Grotius, Locke, Hobbes și Rousseau), ci în tradiție, ca 
lung proces cumulativ al obiceiurilor și experiențelor, produs al Istoriei. Hume 
consideră și el că simțul justiției nu are drept origine Rațiunea, ci practica și 
convențiile sale48. Opoziția față de Rousseau și teoria legii naturale și a dreptului 
natural este una totală aici, Burke declarând-o pe față: „Nu suntem adepții lui 
Rousseau, nici discipolii lui Voltaire ; nici Helvétius nu a fost acceptat de noi; 
predicatorii nu sunt atei, și nici nebunii legiuitori. Știm că n-am făcut nicio 
descoperire și că nu există vreo descoperire de făcut în moralitate”49. Ostilitatea 
lui Burke față de principiile Declarației va fi exacerbată de Joseph de Maistre50 și 
De Bonald51 pentru care revoluția nu este altceva decât expresia răutății 
oamenilor, puterea fiind o instituție divină în care drepturile omului nu-și au 
locul, filosofia lor politică fiind fondată pe concepția ierarhică și tradiționalistă a 
unei societăți fondată religios.  

Există o altă ostilitate față de doctrina drepturilor omului, una paradoxală, 
aceea a liberalilor. Jeremy Bentham52 consideră că omul se definește prin nevoi, 
înainte de a fi definit prin drepturi și că înainte de a fi fondată pe contractul social, 
societatea este fondată pe principiul schimbului și al identității naturale a 
intereselor: „Fericirea publică trebuie să fie obiectul legiuitorului: utilitatea 
generală trebuie să fie principiul raționamentului în legislație. A cunoaște binele 
comunității ale cărei interese sunt în chestiune, iată ce anume constituie știința; a 
găsi mijloacele de a o realiza, asta-i artă”53. 

 
46 C. Lefort, Droits de l’homme et politique, in Libre,  n° 7, collection Payot, 1980, p. 24.  
47 E. Burke, Reflexions sur la révolution de la France, Slatkine Reprints,Genève, 1980, 

traducerea în franceză de M. Dupont a cărții apărute în 1970 la ed. Works, în Londra. 
48 D. Hume, Traité de la nature humaine, Aubier Montaigne, Paris, 1973. 
49 E. Burke, op. cit., p. 155. 
50 J. de Maistre, Considérations sur la France, J.J Pauvert, Paris, 1957. 
51 L. de Bonald, La législation primitive considérée dar les derniers temps par les seules 

lumières de la Raison, Paris, Le Clere, 1802. 
52 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, trad. fr. 1830. 
53 Ibidem, p. 11. 
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După criticile dreptului natural ce fondează drepturile omului, opoziția față 
de acestea a fost mulți ani extrem de redusă și, după cel de-al Doilea Război 
Mondial, numeroase texte au venit să întărească Declarația de la 1789. Acest triumf 
marcant dovedește ascendentul pe care l-a avut doctrina drepturilor omului asupra 
majorității proiectelor care au vizat să transforme radical instituțiile. Dar acest 
consens în considerarea aproape unanimă a drepturilor omului ca expresie a 
principiilor umaniste incontestabile, este minată de doctrinele fundamentaliste și 
religioase ce afirmă preeminența absolută a legii divine asupra legii umane. Vedem 
reapărând în termeni moderni antica dezbatere care-l opunea pe Platon sofiștilor și 
care fusese odinioară depășită și rezolvată de Rousseau: „dacă legea este 
convențională și umană, dacă, nefiind absolută, ea poate fi schimbată, atunci s-o 
modificăm în funcție de interesele noastre particulare, în așa fel încât cel puternic 
să câștige lupta cu cel slab. (…) politica autentică trebuie, conform lui Platon și, 
mai târziu, conform lui Rousseau, să fie virtuoasă, să edicteze legile nu în interesul 
câtorva, ci al Cetății întregi, în vederea a ceea ce Platon numește Binele, Agathon, 
a cărui posesie procură fericirea, Eudaimonia”54. 

 
 

 
54 F. Farrugia, La politique des Droits de l’Homme : une religion civile universelle. Retour sur 

une histoire ancienne pour éclairer un problème actuel, in Les cahiers psychologie politique, numéro  
27, Juillet 2015, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3128 consultat pe  
28 octombrie 2018. 
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