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WPROWADZENIE

Hiszpański filozof José Ortega y Gasset w pierwszych dekadach 
XX wieku uznał dotychczasowe poglądy na naturę człowieka i histo-
ryczne koncepcje antropologiczne za niewystarczające do pełnego scha-
rakteryzowania bytu istoty ludzkiej. Ortega zauważył, że zarówno racjo-
nalistyczny kartezjański substancjalizm, jak i wywodzący się od Kanta 
idealizm w poglądach na człowieka skupiają się jedynie na wybranych 
aspektach jego egzystencji. 

Racjonalizm broniąc obiektywności prawdy i dobra, zanegował – 
według hiszpańskiego  filozofa – bezpośredniość oraz spontaniczność 
jednostkowego przeżycia, zredukował życie ludzkie do czysto rozumo-
wych, pojęciowych relacji podmiotu z otoczeniem i tym samym dopro-
wadził do alienacji i wyabstrahowania pojęcia życia z praktyki jednost-
kowej ludzkiej egzystencji. Idealizm natomiast oznaczał, według Ortegi, 
wykorzenienie  jednostkowej  świadomości  z  otaczającego  ją  świata 
i kierowanie się bezpodstawną zasadą „czystego rozumu”. Dla Ortegi 
szczególne znaczenie miała filozofia neokantowska, z którą zetknął się 
w 1911 roku, podczas pobytu w Marburgu. Studiując pod kierunkiem 
Paula Natorpa i Hermanna Cohena, Ortega początkowo zafascynowany 
był postkantowskim idealizmem niemieckim, jednak i tu jego nastawie-
nie stało się z czasem krytyczne. Jak pisze Dorota Leszczyna, Hiszpan 
zarzucał neokantystom „systemowy formalizm, brak otwartości na inną 
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niż kantowska  filozofię oraz niechęć wobec  stawiania nowych prob- 
lemów” 1.

Antropologiczna propozycja Ortegi miała być odpowiedzią na jed-
nostronność  każdego  z  powyższych  nurtów.  Podstawowym  błędem 
całej nowożytnej filozofii europejskiej był brak całościowego i wielo-
aspektowego podejścia do zagadnień związanych z człowiekiem, któ-
rego hiszpański filozof uczynił nie tylko centralnym punktem swoich 
rozważań, ale także ostatecznym punktem odniesienia dla wszystkich 
innych bytów. Ryszard Gaj twierdzi, że 

Odtąd  [Od  wydania Medytacji o „Don Kichocie”  w  1914  roku  –  przyp.  aut.] 
w  centrum  jego  [Ortegi  –  przyp.  aut.]  filozofii  znajduje  się  życie  ludzkie  w  wy-
miarze  jednostkowym,  ściśle  związane  z  otoczeniem  (hiszp.  circunstancia).  Na 
treść  ,,prawdziwego’’  życia  ludzkiego  nie  składają  się  instynkty  i  potrzeby  biolo-
giczne,  ale  określone  wybory  życiowe  dokonywane  w  procesie  autokreacji  jed- 
nostki 2.

Na  fundamentalne  znaczenie  relacji  człowieka  z  otoczeniem 
w Ortegiańskiej filozofii wskazuje także Krzysztof Polit, który pisze, 
że: 

[...] w filozofii Ortegi kategoria substancji rozpływa się ostatecznie w kategorii relacji 
[...], ale centralnym punktem odniesienia jest tutaj człowiek, jego życie i rola, jaką po-
szczególne rzeczy w tym życiu spełniają 3. 

Ponieważ  zarówno  człowiek,  jak  i  otaczające  go  inne  byty  pod-
legają  nieustającym  zmianom,  całość  ludzkiej  egzystencji  pozosta-
je  płynna,  krucha,  ulotna,  wymagająca  nieustannego  jej  dookreś- 
lania. 

Przyjmując nowe spojrzenie na człowieka Ortega stworzył projekt 
antropologii, którą możemy nazwać antropologią rozwojową, pobudza-
jącą człowieka do ciągłej samorealizacji. Celem artykułu jest przedsta-
wienie kolejnych etapów budowy Ortegiańskiej antropologii rozwojo-
wej,  ze  szczególnym wskazaniem  na  znaczenie  pojęcia  okoliczności 
w perspektywie każdego, jednostkowego życia ludzkiego.

1  D. Leszczyna, Projekt filozofii witalnej w ujęciu José Ortegi y Gasseta, „Rocz-
niki Filozoficzne” 2009, nr 1, s. 130.  

2  R. Gaj, Ortega y Gasset, seria: „Myśli i ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa 
2007, s. 12. 

3  K.  Pol i t, Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta, Wyd. 
UMCS, Lublin 2005, s. 29. 
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NATURALNE   POCHODZENIE   CZŁOWIEKA   –
WYOBRAŹNIA,   PAMIĘĆ,   ROZUM 

Dla koncepcji antropologicznej Ortegi kluczowe znaczenie ma ro-
zumowanie,  które wyprowadza  istotę  człowieka  z  bytu  zwierzęcego, 
dystansując  go  jednocześnie  od  jego  zwierzęcych  przodków. Zwie-
rzęta  żyją bowiem w  stanie nieustannej  czujności,  obserwując  to,  co 
zewnętrzne, i koncentrując całą swoją uwagę na otoczeniu. Zwierzę nie 
ma możliwości wyboru, żyje  i bezrefleksyjnie akceptuje  swoje życie 
takim, jakim ono jest – oznacza to, że świat nigdy nie wzbudza w nim 
wewnętrznego niepokoju. Ortega zauważa, że ostatecznie  funkcjono-
wanie człowieka różni się diametralnie od bytu zwierzęcego. Początko-
wo człowiek również skupiony był tylko na otoczeniu, które stanowiło 
dla niego pole walki o własną egzystencję i dlatego Ortega pisze, że: 

Potrzeba mu było wielu tysięcy lat, aby wykształcić w sobie trochę, tylko trochę, 
zdolności do koncentracji. Naturalne jest dla niego rozproszenie, zwrócenie uwagi na 
zewnątrz, tak samo jak dla małpy w dżungli czy klatce ogrodu zoologicznego 4.
[...] Jednak równocześnie, wbrew darwinizmowi, człowiek nigdy nie zaakceptował do 
końca świata, w którym żył. Ortega twierdzi, że człowiek „magazynował w sobie wię-
cej wrażeń i doświadczeń niż zwierzę, to one właśnie umożliwiły mu tworzenie pew-
nych wyobrażeniowych kombinacji, które złożyły się na powstanie czegoś, co określić 
można życiem wewnętrznym: była to pierwsza cecha w zdecydowany sposób różniąca 
go od zwierzęcia 5. 

Polit w krótkim komentarzu dotyczącym  tej nowej  sytuacji  czło-
wieka tak ujął myśl Ortegi: 

Okazuje  się,  że  człowiek  znajdując  się  w  tym  stanie  zawieszenia  –  nie  będąc 
jeszcze człowiekiem, ale przestając być już zwierzęciem – czyni gigantyczny wysiłek 
i  ...na moment,  kilka  sekund  odwraca  uwagę  od  świata  zewnętrznego,  koncentrując 
ją na samym sobie. To właśnie  ten moment koncentracji  rozpoczyna rozwój wnętrza 
człowieka, rozwój ludzkiej intymności 6. 

Odwracając uwagę od otoczenia, człowiek na jedną krótką chwilę sku-
pia się na sobie samym, na swoim wnętrzu  i  to pozwala mu opuścić 
czysto zwierzęcy stan. Jest to jednak sytuacja, która równocześnie sta-
wia przed nim nowe wyzwania. 

4  J. Ortega y Gasset, Człowiek i ludzie [w:] tenże, Bunt mas i inne pisma socjo-
logiczne, wybór S. Cichowicz, wstęp J. Szacki, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, 
PWN, Warszawa 1982, s. 342.

5  J.  Ortega  y  Gasset,  A veinte años de caza mayor del conde de Yebes  [w:] 
tenże, Obras Completas, t. 6, Madrid 1950–1960, s. 473.

6  K. Pol i t, Kryzys..., dz. cyt., s. 32.
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Przede wszystkim, zwierzęta kierują się instynktami, które podpo-
wiadają  im  jak mają żyć, natomiast człowiek zatracił w dużej części 
swoje instynkty i znalazł się w stanie zawieszenia. Nie mając już wska-
zówek w postaci instynktów, zaczyna on korzystać w pierwszej kolej-
ności  z  pamięci  i  wyobraźni,  którymi  obok  pierwotnych  instynktów 
obdarzyła  go  natura. Ortega  nie  zgodziłby  się  jednak  z  tradycyjnym 
nazwaniem ich władzami, traktując je raczej jako pewne funkcje czło-
wieka czy też użyteczne narzędzia. Utrata instynktów przyczyniła się 
w dużej mierze do ich rozwoju i wyostrzenia. Wyobraźnia zaczęła do-
starczać człowiekowi imaginatywnych możliwych rozwiązań, a pamięć 
ułatwiła odtwarzanie określonych zachowań, w zmieniających się sy- 
tuacjach i okolicznościach życia. 

Warto  jednak  zauważyć,  co wyraźnie podkreśla Ortega,  i  co  sta-
nie  się  poniekąd  centralnym  punktem  jego  antropologii,  że  wnętrze 
człowieka, symbolizujące jego przejście ze świata czysto zwierzęcego 
do w pełni  świadomej  ludzkiej  egzystencji,  nie  jest  bynajmniej dane 
w sposób trwały i niezmienny. Ciągły rozwój człowieka, walka z sa-
mym sobą, dookreślanie siebie, są koniecznymi warunkami zachowa-
nia  siebie  samego  jako człowieka  i  pozostania  poza  sferą  zwierzęcą. 
Człowieczeństwo  jest  zatem  wynikiem  mozolnych  starań  jednostki 
ludzkiej, zachowania nieustannej uwagi i podejmowania wielkiego tru-
du, znajdując się równocześnie na granicy zezwierzęcenia wraz z wid-
mem powrotu do tego stanu. 

Człowiek  rozwinął  także  trzecie,  szczególne  narzędzie,  które  ra-
dykalnie zwiększyło jego dystans do świata zwierzęcego. Narzędziem 
tym był według Ortegi rozum. Przeciwstawiając się tradycyjnemu euro- 
pejskiemu myśleniu o  roli  rozumu, hiszpański  filozof widział w nim 
jedynie „dodatek do słabnącego  instynktu” 7. Ortega  traktował  rozum 
wyłącznie funkcjonalnie, jako użyteczne narzędzie. Owszem, człowiek 
bez rozumu cofnąłby się prawdopodobnie z powrotem do stanu zwie-
rzęcego, lecz tym samym znaczenie rozumu jest w pełni instrumental- 
ne – animal rationale korzysta jedynie z jego dobrodziejstw, a nie utoż-
samia się z nim. 

Podsumowując,  wyobraźnia,  pamięć  i  rozum  stały  się  u Ortegi 
wyspecjalizowanymi narzędziami, które zastąpiły pierwotne instynk-
ty,  umożliwiły  człowiekowi  efektywne  działanie w otaczającym go 
świecie  i,  przede wszystkim,  pozwoliły mu  zachować  jego  człowie- 
czeństwo. 

7  Tamże, s. 34.
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BYT   SPOŁECZNY   CZŁOWIEKA.
PROBLEM   JEDNOSTKI   WOBEC   MASY

Człowiek  napotyka wokół  siebie  nie  tylko  przedmioty martwe, 
które wykorzystuje w swoim życiu za pomocą rozwiniętych narzędzi 
wyobraźni, pamięci  i  rozumu, ale przede wszystkim, żyje pośród  in-
nych jednostek ludzkich, które również opuściły stan zwierzęcy. Spot- 
kanie  z  drugim  człowiekiem  jest  czymś  zupełnie  innym  od  kontak- 
tu  ze zwierzęciem czy z dowolnym przedmiotem martwym. Ortega 
mówi wówczas o współobecności dwóch (lub więcej) jednostek ludz- 
kich, a w przypadku zwierząt czy rzeczy martwych, jedynie o współ- 
istnieniu. 

Ortegiańska współobecność oznacza, że: 

Kiedy pojawia się przede mną określona forma cielesna, którą nazywam ludzką 
[...]  to sugeruje mi ona, iż w jej wnętrzu współobecne jest coś, co samo z siebie jest 
niewidoczne, coś co jest podobne do mnie samego, a mianowicie ludzkie życie. Poprzez 
ludzkie ciało, które jako takie należy do mojego świata, prześwituje pewien byt Inny 
i pewien Świat – jego Świat. I jeden i drugi są mi całkowicie obce. [...] Świat drugiego 
jest dla mnie niedostępny, nieosiągalny; nie mogę weń wejść, ponieważ jaźń drugiego 
nie jest dla mnie oczywista 8.

Człowiek wyczuwa, że Inni, którzy podobnie jak on opuścili stan 
zwierzęcy, stali się równocześnie bliżsi jemu samemu, choć z drugiej 
strony nadal pozostają w pewien sposób obcy wobec niego. Bliskość ta 
oznacza, że człowiek może otworzyć się na nich, napotykając nieznaną 
do tej pory inność. Ortega zauważa, że:

Człowiek a nativitate otwarty  jest  na  innego  niż  on,  na  obcą  istotę  lub  innymi 
słowy: zanim każdy z nas uzyska świadomość samego siebie, posiada już podstawowe 
doświadczenie dotyczące istnienia tych, którzy nie są ja, tych drugich, to znaczy iż czło-
wiek będąc a nativitate otwarty na innego, na alter, które nie jest nim, jest a nativitate, 
chce czy nie chce, czy mu się to podoba czy też nie, altruistą 9. 

Altruizm  ten  jednak nie ma nic wspólnego z etyką. Ortegiański 
altruizm to rodzaj poznawczego otwarcia na drugiego człowieka, które 
wyrywa go z  jego  jednostkowej egzystencji, pobudzając zarówno do 
refleksji, jak i do konkretnego działania. Altruizm jest stanem perma-
nentnym,  stałym  bodźcem  dla  człowieka,  który  uwydatnia  mu  jego 
własną egzystencję, wskazując jednocześnie na pierwotny stan osamot- 

8  P.  H.  Fernandez,  La paradoja en Ortega y Gasset,  Madryt  1985,  cyt.  za: 
K. Pol i t, Kryzys..., dz. cyt., s. 38.

9  J. Ortega y Gasset, Człowiek i ludzie..., dz. cyt., s. 446. 
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nienia  człowieka. W  zetknięciu  z  Innym  człowiek  uświadamia  so-
bie  swoją  odmienność  i  niepowtarzalność  jako  jednostki  ludzkiej, 
dopełniając  tym  samym  swój  dotychczasowy  obraz  świata  i  samego 
siebie. 

Moment otwarcia na Innych (ludzi) jest kolejnym etapem budowy 
Ortegiańskiej antropologii: 

Teraz jednak wobec ciebie i innych ty, widzę, że na świecie jest coś więcej niż owo 
niejasne, nieokreślone ja: są anty-ja. Są nimi wszystkie ty jako różne ode mnie; ja zaś 
jestem tylko odrobiną tego świata, tą maleńką cząsteczką, którą dopiero teraz precyzyj-
nie zaczynam nazywać ja 10. 

Ortega pisze dalej w następujący sposób: 

Odkrywam więc siebie jako jedno z wielu ty, tyle, że różne od wszystkich innych, 
z pewnymi szczególnymi brakami i talentami, z własnym charakterem i sposobem by-
cia, które zarysowują dla mnie autentyczną i konkretną sylwetkę mnie samego – jako 
pewnego określonego ty, jako alter tu 11. 

Dopiero kontakt z jakimś alter otwiera człowiekowi drogę do pełniej-
szego rozpoznania świata, w którym żyje, do szukania samego siebie 
w innych, a także pośrednio do kolejnego poziomu realizacji ludzkiego 
bytu, mianowicie do bytu społecznego. 

Niewątpliwie  życie  ludzkie  w  filozofii  Ortegi  posiada  przede 
wszystkim wymiar  indywidualny  – mówi  on  zawsze  o  życiu moim, 
twoim, jego – jednak nie mniej istotny jest element wykraczający poza 
indywidualne  ja, czyli pierwiastek społeczny. Człowiek jako jednost-
ka napotyka wokół siebie Innych, którzy stanowią część niego samego 
jako istoty żyjącej. Co więcej, w tym ujęciu, te odrębne ludzkie indy-
widua  stanowią dla mnie  (podobnie  jak  ja dla nich)  integralną  część 
dookreślających mnie okoliczności. A ponieważ ludzkie bycie nie ozna-
cza nic innego, jak właśnie życie w pewnych dopełniających okolicz-
nościach, zatem inne jednostki są nierozerwalnie związane z każdym 
ludzkim istnieniem. Ponad tymi indywidualnymi kontaktami pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami, ponad relacjami, które one tworzą, poja-
wia się coś więcej, nowy byt ponadindywidualny, realizujący się mię-
dzy innymi w szeroko pojętej kulturze. Tym bytem, według Ortegi, jest 
społeczeństwo. 

Byt społeczny człowieka wyraża się nie tylko w jednostkowych re-
lacjach ja z Innymi, ale jest czymś sztucznie nadbudowującym się nad 

10  J. Ortega y Gasset, Człowiek i ludzie..., dz. cyt., s. 515.
11  Tamże, s. 523.
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nieskończoną ilością owych relacji. Dlatego właśnie, Ortega zauważa, 
że  to,  co  społeczne  uwidacznia  się  przede wszystkim  pod  postacią 
narzuconych zwyczajów, umów, kompromisowych rozwiązań, praw 
i  tradycji.  Jednostka podlega  tym społecznym „wynalazkom” w spo-
sób nienaturalny, nie rozumiejąc ich istoty i celu, nie czując się z nimi 
zsolidaryzowana  i  istotowo  związana. Nie  są  one wyrazem  jej  indy-
widualnej decyzji  czy  inicjatywy.  Jednostka dostosowuje  się do nich 
nie  dlatego,  że  tak  chce,  ale  dlatego,  że  tak  powinna  uczynić  i  rów-
nież  dlatego,  że  niepodporządkowanie  się  owym  społecznym  „wy-
nalazkom”  grozi  konsekwencjami  takimi,  jak  izolacja  jednostki  czy 
społeczny ostracyzm. Można zatem twierdzić, że to, co społeczne jest 
według Ortegi  oderwane  od  istoty  człowieczeństwa,  sztuczne  i  obce 
naturze  ludzkiej. W  tym miejscu  po  raz  kolejny  ujawnia  się  wyraź-
nie  krytyczne  nastawienie  hiszpańskiego  filozofa  do  dorobku  trady-
cyjnej  myśli  filozoficznej,  choćby Arystotelesowskiego  rozumienia 
człowieka jako zoon politikon. Jednak, pomimo tego zdystansowania, 
społeczny wymiar ludzkiego życia pełni u Ortegi ważną rolę w całym 
rozwoju  i  dookreślaniu  ludzkiej  egzystencji. Umożliwia  on  bowiem, 
obok  specyficznie  ludzkich  narzędzi,  jakimi,  w  Ortegiańskim  rozu-
mieniu, są pamięć, wyobraźnia i rozum, pełne wyjście człowieka ze 
stanu  zwierzęcego.  Ponadto,  co  zauważa  Polit, możliwe  było  dzię-
ki  niemu „powstanie  tak  specyficznie  ludzkiego  zjawiska,  jakim  jest 
kultura” 12.

Nie należy jednak zapominać, że społeczny wymiar ludzkiego ży-
cia może  okazać  się  zgubny  dla  jednostki  ludzkiej.  Problemem  tym 
Ortega zajął się szczegółowo w swoim opus magna, wydanym w 1929 
roku Buncie mas. Zauważył on mianowicie, że osiągnięty przez ludz-
kość  u  progu XX wieku  rozwój  społeczny  doprowadził  do  sytuacji, 
w której to, co masowe, będące synonimem nowego układu społeczne-
go, zaczyna dominować nad jednostką, wchłaniając ją bądź marginali-
zując zupełnie jej znaczenie. 

W Buncie mas Ortega podzielił społeczeństwo na dwie grupy, wy-
różniając tym samym dwa nowe typy osobowości: 

[...] tych, którzy stawiają sobie duże wymagania, przyjmując na siebie obowiązki i na-
rażając się na niebezpieczeństwa, i tych, którzy nie stawiają sobie żadnych wymagań, 
dla których żyć to pozostawać takim, jakim się jest, bez podejmowania jakiegokolwiek 
wysiłku w celu samodoskonalenia 13. 

12  K. Pol i t, Kryzys..., dz. cyt., s. 214.
13  J. Ortega y Gasset, Bunt mas..., dz. cyt., s. 9.
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Ortegiańskie społeczeństwo jest więc heterogeniczną całością składa-
jącą się z dwóch podstawowych czynników: mniejszości i mas. Manuel 
Maldonado-Denis podkreśla jednak, że:

Ortegiańska koncepcja mas i mniejszości opiera się na pozostającym w tle, sub-
telnym  rozróżnieniu  na  masę,  która  jest  zjawiskiem  socjologicznym  (oznaczającym 
istnienie  masy  jako  wyszczególnionej  grupy  społecznej,  posiadającej  jasno  definio-
waną  charakterystykę)  oraz  człowieka masowego,  który  jest  zjawiskiem  ,,psycholo- 
gicznym” 14.

i  stanowi  charakterologiczne  przeciwieństwo  tradycyjnego  przedsta-
wiciela elity, czyli mniejszości społecznej. Elita to grupa ludzi posia-
dających specjalne kwalifikacje i wyróżniające cechy, natomiast masą 
określił Ortega „zbiór osób nie wyróżniających się niczym szczegól- 
nym” 15, która „miażdży na swojej drodze wszystko to, co inne, indywi-
dualne, szczególne, wybrane” 16. Hiszpański filozof zastrzega, że pojęcia 
masy nie używa w znaczeniu klasowym, na przykład: masa robotnicza, 
ale jako określenia ludzi przeciętnych, niczym się nie wyróżniających, 
niezależnie od ich klasowego pochodzenia. W przeciwieństwie do spo-
łecznych  elit,  których  członkowie  musieli  najpierw  wyodrębnić  się 
z tłumu 17, masa tworzy się w sposób spontaniczny. Człowiek masowy 
czuje się zawsze tak samo, jak inni, i z faktu tej identyczności odczuwa 
pełne  zadowolenie. Co więcej,  ta  identyczność  implikuje  złudne  po-
czucie bezpieczeństwa. Człowiek masowy zainteresowany jest bowiem 
jedynie własnym dobrobytem i spokojem, a jego rola w społeczeństwie 
ogranicza się do żądania i czerpania korzyści z dobrodziejstw cywiliza-
cyjnych wynalazków.

14  M. Maldonado-Denis, Ortega y Gasset and the Theory of the Masses, ,,The 
Western Political Quarterly” 1961, Vol. 14, No. 3, s. 677.

15  J. Ortega y Gasset, Bunt mas..., dz. cyt., s. 7.
16  Tamże, s. 13.
17  Ortega  tłum  rozumie  podobnie  jak  Gustaw  Le  Bon.  Tłum  według  Le  Bona 

oznacza „zbiorowisko  jakichkolwiek  jednostek, niezależnie od  ich narodowości, płci 
i wyznania, a także od przypadku, który je zgromadził”. Dla Le Bona tłum jest przede 
wszystkim zjawiskiem psychologicznym (nie tylko fizycznym), ponieważ: „Przy zbie-
gu pewnych okoliczności i tylko w tych okolicznościach zbiorowość ludzi nabiera zu-
pełnie nowych właściwości, różnych od tych, jakie posiadają poszczególne jednostki, 
składające się w danym wypadku na tłum. W tłumie zanika świadomość własnej od-
rębności,  uczucia  i myśli wszystkich  jednostek mają  jeden  tylko  kierunek. Powstaje 
jakby zbiorowa dusza; chociaż jej istnienie jest bez wątpienia bardzo krótkie, to jednak 
posiada ona cechy nadzwyczaj wyraźne”. Por. G. Le Bon, Psychologia tłumu, Wyd. 
ANTYK, Kęty 2004, s. 15.
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Pierwsze dekady XX wieku Ortega nazywa krytycznie epoką  „za-
dufanego  paniczyka” 18, który rozsiadł się wygodnie w świecie dostatku 
i zapomniał nie tylko o ilości pracy i wysiłku włożonych przez innych 
ludzi w jego obecny dobrobyt, ale co więcej, nie czuje się do niczego 
zobowiązany i zwolniony z obowiązku pracy na rzecz innych, ale także 
samego siebie. Zadufany paniczyk, jako typowy Ortegiański człowiek 
masowy, zaczyna powoli oddalać  się od  swojego powołania,  ignoru-
jąc konieczność nieustannej pracy nad  sobą. Uważa on,  że może  ro-
bić wszystko, na co tylko ma ochotę, kierując się jednocześnie zasadą, 
wedle  której  żyć  znaczy  tyle,  co  nie  napotykać  żadnych  ograniczeń. 
W tym miejscu widać, jak bardzo charakterystyka człowieka masowe-
go odbiega od  ideału Ortegiańskiego człowieka wypełniającego stale 
swoje przeznaczenie, podlegającego równocześnie jego ograniczeniom. 
Człowiek masowy nie odwołuje się do żadnych instancji znajdujących 
się poza nim samym, będąc w pełni zadowolonym ze swojego postępo-
wania. Mentalność zadufanego paniczyka czasów współczesnych naj-
lepiej oddają słowa Ortegi: 

Ten  typ  człowieka,  zrodzony  w  świecie  zbyt  dobrze  zorganizowanym,  który 
widzi  dla  siebie  same  korzyści,  a  jest  zarazem  ślepy  na  niebezpieczeństwa,  po  pro-
stu nie potrafi  zachowywać  się  inaczej.  Jest  rozpuszczony przez  środowisko, w któ-
rym  żyje,  przez  ,,cywilizację’’.  ,,Beniaminek’’,  żyjący  w  niej  jak  w  domu  rodzin-
nym,  nie  odczuwa  żadnej  potrzeby  wyjścia  poza  własne,  kapryśne  ja,  nic  go  nie 
skłania do posłuchu wobec wyższych, zewnętrznych względem siebie instancji, a już 
najmniej  czuje  się  w  obowiązku  docierania  do  najgłębszych  pokładów  własnego 
przeznaczenia 19. 

Charakterystyczny  dla  pierwszej  połowy  XX  wieku  człowiek  ma- 
sowy  czuje  się  nie  tylko  panem własnego  życia,  nieuznającym  ni- 
kogo i niczego ponad sobą, ale także jest przekonany o własnej dosko- 
nałości  i  posiada  niezachwianą  wiarę  w  niezmienność  swojej  kon- 
dycji. 

Na drugim biegunie, znajduje się człowiek należący do duchowej 
elity, stanowiącej w dzisiejszych czasach mniejszość, będący ideałem 
antropologicznym Ortegi.  Człowiek  ten  posiada  wewnętrzną  potrze-
bę odwoływania się do zasad i  norm wyższych, znajdujących się poza 
nim  samym.  Nie  umie  się  zadowolić  tym,  co  jest  mu  dane,  zawsze 
szuka i sięga po więcej. Jednak to pragnienie osiągnięcia więcej, idzie 
w  parze  ze  świadomością  proporcjonalnego wkładu wysiłku  i  pracy. 

18  J. Ortega y Gasset, Bunt mas..., dz. cyt., s. 119.
19  Tamże, s. 125.
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Bowiem człowiek wybitny, symbolizujący ideał człowieka u hiszpań-
skiego filozofa, jest w stanie nieustannej aktywności, ciągłego poszuki-
wania samego siebie i równocześnie pracy na rzecz innych. 

Ortega  tworzy  zatem  projekt  antropologii  wzywającej  człowie-
ka do ciągłego rozwoju, niezależnie od warunków, w których się on 
znajduje.  Tylko  nieustanny  rozwój  i  dookreślanie  siebie  pozwalają 
człowiekowi  prowadzić  życie,  które  Ortega  nazywa  życiem  szla-
chetnym.  Jest  ono  przeciwieństwem  życia  pospolitego,  bezwład-
nego,  ograniczającego  się  do  wąskiego  zakresu  spraw  i  tematów, 
słowem –  życia masowego. W Buncie mas  pisze  on w następujący 
sposób: 

Człowiek  jest  intelektualnie masowy, gdy postawiony wobec  jakiegoś problemu 
zadowala się tymi myślami, które na ten temat przyjdą mu akurat do głowy. Człowiek 
wybitny za godne siebie uznaje jedynie to, co go jeszcze przewyższa, a czego poznanie 
i zrozumienie wymaga zdwojonego wysiłku 20.                                 

Człowiek nie jest samotnym i jedynym w świecie istnieniem. Żyjąc 
„pośród” oraz „z” innymi ludźmi musi odnaleźć się w ich otoczeniu. 
U progu XX wieku człowiek został jednak postawiony w sytuacji, w któ- 
rej musi zająć określone stanowisko wobec zjawiska masy. Może stać 
się jej częścią lub przeciwstawić się jej i szukać własnej, indywidualnej 
drogi  rozwoju. Tą drogą, według Ortegi,  jest  indywidualny bunt  jed-
nostki. Człowiekowi Ortegiańskiemu potrzeba jednak wielkiej odwagi, 
aby przeciwstawić się masie, nie przyjmować bylejakości i bezwolne-
go przeżywania życia. Co więcej, zgodnie z tym, co twierdził Ortega, 
człowiek taki jest gotów wykazać się zdwojonym wysiłkiem w walce 
z życiem, przyjmując postawę w pełni aktywną, otwartą na to, co nowe 
i  nieznane,  a  jednocześnie  pełną  pokory wobec  tego,  „co  go  jeszcze 
przewyższa” 21.

Społeczny wymiar życia człowieka, dopełniając jego jednostkową 
egzystencję, stanowi jednocześnie zagrożenie dla jego indywidualnego 
rozwoju. Dlatego można pokusić się o twierdzenie, że realizacją pro-
jektu  twórczego, pełnowartościowego życia  ludzkiego  jest dla Ortegi 
jedynie model pełen wyrzeczeń i trudów, innymi słowy ideał jednostki, 
pozostającej w pewnym dystansie do niebezpiecznego, degradującego 
ją społeczeństwa ludzi masowych.

20  Tamże, s. 69.
21  Tamże.
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AUTOKREATYWNY   BYT   CZŁOWIEKA
A   POJĘCIE   OKOLICZNOŚCI

Aby dobrze zrozumieć pojęcie okoliczności odgrywające kluczową 
rolę w budowie Ortegiańskiej antropologii, warto najpierw podjąć pró-
bę określenia bytu ludzkiego. W tym celu Ortega przedstawia „topogra-
fię wielkich sfer i regionów ludzkiej osobowości” 22. 

Hiszpański filozof zauważa, że każdy człowiek posiada ciało, któ-
re  postrzegamy w dwojaki  sposób. Człowiek ma mianowicie  dozna-
nia związane z ciałem, zarówno kiedy jest biernym obserwatorem ciał 
innych  ludzi,  jak  i  postrzeżenia  związane  z własnym ciałem,  będące 
wynikiem wykonywania  danej  czynności.  Ludzkie  doznania  związa-
ne z ciałem Ortega nazywa duszą cielesną lub po prostu żywotnością. 
Co bardzo ważne, to właśnie ludzkie ciało stanowi podstawę wszelkiej 
naszej duchowości, odgrywając tym samym niebagatelną rolę w kreo- 
waniu całej jednostki ludzkiej. Filozof dowartościowuje ciało ludzkie 
pisząc: 

Ową cielesną duszę, ten korzeń i podstawę naszej osobowości winniśmy nazywać 
,,żywotnością’’, ponieważ z niej wyrasta to, co somatyczne i psychiczne, co cielesne 
i duchowe; to wszystko nie tylko z niej wyrasta, ale z niej też ciągnie niezbędne do życia 
soki. Każdy z nas jest przede wszystkim siłą żywotną: mniejszą lub większą, mniej lub 
bardziej prężną, zdrową lub chorą. Pozostałe cechy osobowości zależne są od naszej 
żywotności 23. 

Każdy człowiek posiada ciało funkcjonujące podobnie do  innych 
ciał, a zatem, jak twierdzi Ortega, czynnik indywidualizujący jednostki 
ludzkie musi znajdować się na jakimś innym poziomie. Poziomem tym 
jest dusza ludzka. To ona czyni każdą jednostkę niepowtarzalną i jedy-
ną w swoim rodzaju. Dusza sprawia, że nasze życie staje się „nasze” 
w pełnym tego słowa znaczeniu, i jako najbardziej intymny, emocjonal-
ny składnik naszej osobowości, odpowiada za „indywidualną perspek-
tywę życiową” 24 każdego z nas. 

W tym miejscu dochodzimy za Ortegą do miejsca, z którego już tyl-
ko krok dzieli nas od głównego punktu jego antropologii – stwierdzenia 
„Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, 
czyli „Ja to ja i moje okoliczności, jeżeli ich nie ocalę, nie ocalę również 

22  J. Ortega y Gasset, Żywotność, dusza, duch [w:] tenże, Dehumanizacja sztu-
ki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1980, s. 181.

23  Tamże, s. 181–182.
24  J. Gowin, Ortegiańska filozofia życia, „Znak” 1987, nr 8/9, s. 37. 
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siebie” 25. Bowiem ponad tym, co cielesne i związane z duszą, istnieje 
u Ortegi  dodatkowy poziom – poziom ducha.  Jest  to warstwa odno-
sząca się także do życia wewnętrznego jednostki ludzkiej, ale już nie 
na poziomie emocjonalnym, jak to było w przypadku ludzkiej duszy, 
ale  na  poziomie  intelektualnym, wyrastającym z  dwóch poprzednich 
poziomów. Trzeba jednak zauważyć, że Ortega nie precyzuje do końca 
tego pojęcia w swojej filozofii, dlatego tak wiele trudności przysparza 
jego ostateczne określenie. Jednak dla potrzeb tych rozważań, istotne 
jest jedynie to, jak pisze Eugeniusz Górski, że „człowiek jako byt nie 
posiadający swej ostatecznej natury, nie jest ani swym ciałem, ani du-
szą,  ani  świadomością” 26. Brak cielesnej  czy  też duchowej konstytu-
tywnej natury sprawia, że byt i kondycja człowieka pozostają zawsze 
otwarte, niedopowiedziane i nieustannie zmieniające się pod wpływem 
tego, co go w życiu spotyka. Wszelkie ludzkie doświadczenia nabywane 
w trakcie całego życia nie są nigdy jedynie dodatkiem do ja. W filozofii 
Ortegi  są  one  konstytutywnym elementem każdej  jednostki  ludzkiej, 
myślącej o sobie jako ja. 

Podobnie jak w przypadku wymienionych wcześniej rozumu, pa-
mięci czy wyobraźni, w koncepcji tej, dusza i ciało ludzkie są „mniej 
lub bardziej poręcznymi środkami, jakie ten, którego nazywam ja napo-
tyka w trakcie życia” 27. Sam człowiek to coś zdecydowanie więcej. Nie 
wystarcza do  jego określenia ani  tradycyjne stanowisko naturalizmu: 
człowiek nie  jest  u Ortegi  tylko  ciałem,  ani  też  założenia  idealizmu: 
człowiek bowiem nie jest jedynie świadomością. Stosując tą negatywną 
metodę opisu człowieka, Ortega sięga w końcu po pozytywne twierdze-
nie, stanowiące trzon jego antropologii. Człowiek to „ja i moje okolicz-
ności” – pisze hiszpański filozof. Owo ja jest bytem 
[...] konkretnym i co za tym idzie realnym (tylko to, co jest konkretne jest realne). To ja 
jest zawsze osobowe, posiada jednostkową swoistość (hiszp. yoidad), która jest z kolei 
zanurzona w okolicznościach, jest okolicznościowa 28.

Ortegiańskie okoliczności nie oznaczają jednak tylko świata przy-
rody, bytu społecznego człowieka, spotykanych w życiu innych ludzi 

25  J. Ortega y Gasset, Medytacje o „Don Kichocie”, tłum. J. Wojcieszak, Wyd. 
MUZA SA, Warszawa 2008, s. 22.

26  E.  Górski, Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta  [w:] Problemy 
człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, Wyd. Literackie, Kraków 1982, s. 82.

27  J. Ortega y Gasset, No ser hombre de partido [w:] tenże, Obras Completas, 
t. 4, Madrid 1950–1960, s. 76.

28  C. Olivares  Santa  Cruz, El humanismo de Ortega y Gasset, ,,Revista Chi-
lena de Derecho” 1983, Vol. 10, No. 3, s. 811–812. 
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czy  też  kultury, wartości  i  zdobyczy  techniki. Okoliczności  to  także 
ciało i dusza człowieka, czyli to, co jest najbliższe jemu samemu i dane 
w  sposób  bezpośredni. Gaj  twierdzi,  że:  „Okoliczności  są  rzeczywi-
stością pierwotną w naszym rozwoju psychicznym i poznawczym, po-
nieważ człowiek najpierw odkrywa okoliczność, znajdujące się w niej 
rzeczy i inne osoby w świecie” 29. Okoliczności to niezbywalny, konsty-
tutywny aspekt samego życia ludzkiego. Bowiem dopiero ścierając się 
z okolicznościami, ja konstytuuje samego siebie, podlegając nieustan-
nie  zmianom,  które  każde  okoliczności  niosą  ze  sobą.  Jak  pisze  Po-
lit, osobowość człowieka „jest bowiem, nie preegzystująca, nie z góry 
nadana i określona, ale będąca permanentnie in statu nascendi” 30. Moż-
na zatem powiedzieć, że osobowość człowieka jest nieustannie zmie-
niającą się w czasie wypadkową wszelkich ludzkich działań i czynni-
ków zewnętrznych. 

Według Ortegi człowiek nie posiada własnej i trwałej natury, lecz 
swoją niepowtarzalną historię  –  „Człowiek nie ma natury,  lecz ma... 
historię. Lub, co na jedno wychodzi: tym, czym natura dla rzeczy, tym 
historia – jako res gastae – jest dla człowieka” 31. W tym miejscu ujaw-
nia się stanowisko radykalnego historyzmu, którego broni hiszpański 
filozof,  podkreślając  zasadność  Diltheyowskiej  idei  historyczności 
człowieka. Ortegiański człowiek jest bytem ukonstytuowanym dzięki 
swojej przeszłości; jest tym, co uczynił i co mu się przydarzyło w jego 
wiecznej podróży emigranta. Człowiek nieustannie przekracza kolejne 
granice i podobnie jak emigrant, porzuca miejsca i poszerza swoje ho-
ryzonty, na nowo określając siebie i swoje miejsce w świecie. 

Jednakże, jak się wydaje, nie należy negatywnie oceniać konstytu-
tywnej zmienności człowieka. Wbrew filozoficznej tradycji, mówiącej 
o  stałości  i  niezmienności  bytu,  jako  o  jego  doskonałości,  u  Ortegi 
zmienność  ta  jest przywilejem ontologicznym człowieka. W przeci-
wieństwie do  innych bytów, człowiek nie  jest dany w sposób skoń-
czony i zamknięty. Przeciwnie: posiada on niespotykany wśród innych 
bytów  przywilej  zmiany  samego  siebie,  nieustannego  przekraczania 
własnych  barier  i  słabości.  Przywilej  ten ma  niebagatelne  znaczenie 
dla  całej  antropologii  hiszpańskiego  filozofa.  Pozwala  on  bowiem 

29  R. Gaj, Ortega y Gasset..., dz. cyt., s. 60.
30  K. Pol i t, Kryzys..., dz. cyt., s. 44.
31  “En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia. O, lo 

que es igual: lo que la naturaleza es, a las cosas, es la historia – como res gestae – al 
hombre” [w:] J.  Ortega  y  Gasset, Historia como sistema, http://biblio3.url.edu.gt/ 
Libros/his_com.pdf, s. 17.
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traktować człowieka  jako dynamiczny  i otwarty projekt, zachęcający 
i wzywający człowieka do dalszego rozwoju, do podejmowania ciąg- 
łych prób doskonalenia i poszukiwania samego siebie jako własnego, 
niepowtarzalnego ja. 

ŻYCIE   LUDZKIE   JAKO   PROBLEM
I   INDYWIDUALNY   DRAMAT

Szczególna  kondycja  człowieka  sprawia,  że  będąc  wrzuconym 
w świat, żyje wśród innych ludzi, w pewnych specyficznych okolicz-
nościach  i  dostosowując  się  do  owych  warunków  napotyka  szereg 
problemów.  Całe  życie,  jak  podkreśla Ortega,  zostało  człowiekowi 
ofiarowane jako problem do rozwiązania. Ani to, co jest mu dane, ani 
on sam, nie  jest gotowe do życia, określone  i  skończone. Życie  jako 
trudność  i problem stanowi dla każdego człowieka permanentne wy-
zwanie. W egzystencjalistycznym duchu Ortega głosił, że człowiek nie 
posiada gotowej, trwałej istoty, lecz że stanowi ona raczej wypadkową 
wszystkich jego dokonań, działań, wyborów, czyli jest ona wynikiem 
całokształtu  ludzkiej  egzystencji.  Dlatego  kondycja  człowieka  jest 
zawsze  tym,  co wymaga  ogromnego wkładu  pracy  i  poświęcenia  ze 
strony jednostki. Człowiek pracuje nad nią całe swoje życie, nigdy nie 
mając pewności czy obrana przez niego droga jest tą właściwą. Innymi 
słowy, człowiek żyje obarczony ciągłym problemem jej wyboru. 

Ogrom pracy  i  liczne  poświęcenia,  symbolizujące  problematycz-
ność ludzkiego życia, utożsamia Ortega z nieustanną walką z rzeczami:

Życie  jest nieustannym zajmowaniem się otaczającymi nas  rzeczami. Rzeczy  te 
dostarczają nam nieustannych bodźców prowokujących nasze określone reakcje, wy-
muszają na nas nieustanne śledzenie ich niezliczonych aspektów, które nam zagrażają, 
szkodzą, coś nam sugerują, przyciągają. Czy chcemy tego czy nie, podstawowym zada-
niem człowieka jest walka z rzeczami 32. 

Podobną problematycznością odznaczają  się  także wszelkie  ludzkie 
wybory. Ciągłe dokonywanie wyborów towarzyszy człowiekowi nie-
ustannie w  jego życiu, ponieważ  jego egzystencja, pozostając niedo-
określoną, wymaga nieustannego podejmowania decyzji:  co  czynić?, 
jak  działać?,  co wybrać? Człowiek,  którego  kondycja  nie  jest  nigdy 
ostatecznie ustalona, musi z konieczności ciągle na nowo wybierać for-
mę swojego istnienia. 

32  J.  Ortega  y  Gasset, Wokół Galileusza, tłum. E. Burska, Wyd. Spacja, War-
szawa 1993, s. 25.
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Z faktu niedookreślenia kondycji człowieka wynika kolejny życio-
wy problem. Człowiek, będąc tabula rasa, czuje się zagubiony w swo-
jej egzystencji. Nie ma bowiem żadnych wytycznych jak powinien żyć 
i kreować swoje własne, niepowtarzalne  ja. To zagubienie przytłacza 
go tym bardziej, że ilość czasu na spełnienie zadania, jakim jest ciągłe 
dookreślanie  i  rozwijanie  siebie,  jest  ograniczona.  Jak  pisze  Polit, 
człowiek Ortegiański  „musi  się  spieszyć  i  szybko wybierać  określo-
ny kształt egzystencji, odrzucając pozostałe przyjmować jedną formę 
istnienia kosztem innych” 33. Ważnym problemem ludzkiej egzystencji 
jest również to, że człowiek sam musi tworzyć sobie nie tylko możliwe 
scenariusze swojego życia (korzystając z narzędzi wyobraźni, pamięci 
czy  rozumu),  ale  także  środki  do  ich  realizacji. Właśnie  ze względu 
na mnogość owych możliwych scenariuszy i metod ich pisania, życie 
ludzkie może  przyjmować  nieskończoną  ilość  postaci.  Indywidualna 
decyzja, tak niepewna i problematyczna ze względu na brak ostatecz-
nych kryteriów, ma istotny wpływ na całe nasze życie. 

PRZEZNACZENIE   CZŁOWIEKA   A   KWESTIA   WOLNOŚCI
 
Życie ludzkie to nieustanne działanie, które polega na ciągłym do-

konywaniu  nowych wyborów.  Zatem  kondycja  człowieka  to  perma- 
nentny  stan  wahania  związany  z  podejmowaniem  owych  trudnych 
decyzji. Kreacja naszego życia nie jest jednak całkiem dowolna, co wy-
raźnie podkreśla Ortega, pisząc, że:

Człowiek jest dla mnie tym bardziej wartościowy, im bardziej jego kolejne działa-
nia wynikają z konieczności, a nie z życiowych kaprysów 34.

W filozofii Ortegi istotny jest bowiem element mówiący o predestyna-
cji człowieka do bycia takim a nie innym, określonym bytem. Człowiek 
jest  zatem  projektem,  którego  realizacja  nie  jest  do  końca  dowolna. 
W każdym  z  nas  drzemie  bowiem  jakaś  niewerbalna  siła,  skłaniając 
do wyboru określonych zachowań, sposobów życia, czy podejmowania 
konkretnych decyzji. 

W tym mglistym punkcie filozofii Ortegiańskiej można pokusić się 
o porównanie tej siły z pojęciem przeznaczenia człowieka. Porównanie 
jest w pełni uzasadnione ze względu na słowa samego Ortegi: 

33  K. Pol i t, Kryzys..., dz. cyt., s. 51.
34  J. Ortega y Gasset, Para el „Archivo de la palabra” [w:] tenże, Obras Com-

pletas, t. 4, Madrid 1950–1960, s. 366. 
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[...] jest to jakiś obcy głos, wyłaniający się z naszych nie wiedzieć jak głębokich i se-
kretnych otchłani, wzywający nas do wybrania jednego (życiowego powołania) a za-
rzucenia pozostałych. Wszystkie one bowiem jawią się nam jako możliwe – możemy 
być  jednym  i  drugim –  jednakże  jeden,  tylko  jeden  z  nich  okazuje  się  tym,  którym 
musimy być. To najbardziej tajemniczy i dziwny element ludzkiej kondycji 35. 

Nasze życie musimy zatem przeżyć w tylko nam właściwy i dostęp-
ny sposób. Życie  to urzeczywistnienie  indywidualnej, w pewien spo-
sób hermetycznej formy każdego człowieka, które wymaga nieustan-
nej walki i poświęcenia. Życie w perspektywie przeznaczenia jawi się 
ponownie jako dramat jednostki ludzkiej, gdyż za wszelką cenę musi 
ona dążyć do takiej formy istnienia, do jakiej jest predestynowana. Dla 
Ortegi autentyczne życie ludzkie ma miejsce jedynie wtedy, kiedy pole-
ga ono na dokonywaniu wyborów i realizacji licznych projektów życio-
wych, zgodnie z ciągle odkrywaną trajektorią naszego indywidualnego 
bycia. 

Jeżeli jednak istnieje jakieś nasze przeznaczenie i idąca za nim ko-
nieczność  dokonywania  pewnych wyborów, można  postawić  pytanie 
czy istnieje w filozofii Ortegi miejsce na wolność jednostki ludzkiej? 
Nawiązując  do  powyższych  wniosków  dotyczących  przeznaczenia 
człowieka, wolność ta musiałaby się sprowadzać do konieczności bycia 
wolnym w obrębie możliwych wyborów. Jednak Ortega stara się wyjść 
poza tą pułapkę konieczności, twierdząc, że: 

Tylko człowiek posiada przeznaczenie. Przeznaczenie jest bowiem koniecznością, 
którą można  zaakceptować  lub  nie. A  zatem  człowiek  nawet w  sytuacji  najbardziej 
naglącej, posiada pewien margines, w obrębie którego może wybrać pomiędzy akcep-
tacją a rezygnacją z osiągnięcia określonego bytu. I ten margines stanowi właśnie jego 
wolność 36. 

Prawdziwa  wolność  nie  polega  zatem  na  wyborze między  dwo-
ma  równorzędnymi wartościami  czy możliwościami,  ale ma miejsce 
wówczas, kiedy człowiek staje wobec pewnej konieczności i ma realną 
możliwość jej niezaakceptowania.

Równie  istotnym elementem programu ludzkiego życia  jest dzie-
dzictwo  i  nieustający wpływ  społeczeństwa na  jednostkę. Realizując 
swój indywidualny program życiowy, jednostka jest zanurzona w sumę 
swoich własnych doświadczeń  życiowych,  jak  również w  sumę doś- 
wiadczeń  ogółu  wszystkich  jednostek,  czyli  w  spuściznę  społeczną. 

35  J. Ortega y Gasset, Wokół Galileusza..., dz. cyt., s. 125.
36  J. Ortega y Gasset, A una edición de sus obras [w:] tenże, Obras Completas, 

t. 4, Madrid 1950–1960, s. 350.
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Jednostka wchłania wszystko to, co  jest  jej przekazywane przez spo-
łeczeństwo, w którym żyje. Wszelkie przeszłe, zarówno indywidualne, 
jak i społeczne doświadczenia, mają stały wpływ na wybory jednostki, 
stanowiąc tym samym istotny składnik naszego życia. 

ANTROPOLOGIA   ROZWOJOWA

Życie  ludzkie  jest  rzeczywistością  radykalną w  sensie  swej  pier-
wotności  i  niesprowadzalności  do  innych,  wtórnych  rzeczywistości. 
Ortega podkreśla,  że  życie  dane  jest  człowiekowi niespodziewanie, 
w stanie surowym, niedokonanym. Jest pierwotne wobec innych rzeczy-
wistości, które pojawiają się w życiu człowieka dzięki jego nieustannej 
indywidualnej aktywności. Fenomen życia ludzkiego wymaga ciągłej 
aktualizacji  za  pomocą  osobistego,  jednostkowego  kształtowania  go. 
Kształtując swoje życie jednostka musi podejmować na własny rachu-
nek ryzykowne decyzje, co czynić, jak działać i co osiągnąć. Decyzje te 
są jednocześnie warunkiem koniecznym, aby człowiek mógł nazywać 
siebie żyjącym i aby mógł ostatecznie pozostać człowiekiem.

Próbując  przedstawić  zarys  antropologii  hiszpańskiego  filozofa, 
warto odwołać się do słów Eugeniusza Górskiego: 

Zmienność jest przywilejem autologicznym człowieka. Rozwijać się może nie ten, 
kto jest przymocowany do tego, czym był dawniej, kto jest uwięziony w przebrzmiałej 
epoce, lecz ten tylko, kto może wyemigrować z jednego bytu do drugiego 37.

Słowa te doskonale oddają myśl przewodnią powyższych rozważań, 
bowiem Ortegiański anthropos żyje dzięki temu, że jest nieprzerwanie 
aktywny. Kształtując swe życie, ciągle narażony jest na ryzykowne de-
cyzje dotyczące rodzaju podejmowanych czynności i aktywności. 

Jednostka nieustannie odpowiada sobie na pytania: Co mam czy-
nić? Jak mam postępować w życiu? Co wybrać? Pytania te nie są jednak 
wynikiem jednostkowej woli i chęci człowieka do ciągłego indywidu-
alnego rozwoju i dookreślania siebie. Są one raczej pochodną koniecz-
ności,  wynikającej  z  unikatowej  kondycji  bytu  ludzkiego.  Człowiek 
bowiem musi coś robić, musi działać, musi być aktywnym, aby ciągle 
dawać znaki swej egzystencji. Człowiek jest zobligowany do nieustan-
nego działania, lecz nigdy nie jest przeznaczony do określonego typu 
zajęcia. Granice jego wyborów zdają się być bardzo niewyraźne, choć 
umieszczone w ramach sensu Ortegiańskiego przeznaczenia. Człowiek 
u Ortegi: 

37  E. Górski, Człowiek..., dz. cyt., s. 85.
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[...] nie istnieje a żyje, lub jest żyjący. Tylko on nie istnieje, istnieje natomiast wszystko, 
co nie jest człowiekiem; wszystkie rzeczy istnieją ponieważ pojawiają się, wyłaniają, 
potwierdzają lub stawiają opór w obszarze życia jednostki żyjącej 38. 

Jednostka ludzka jest zatem bytem wyjątkowym, którego differentia 
specifica nie jest już rozum i myślenie, ale unikatowa forma bytowa-
nia, diametralnie różna od innych stworzeń – bycie żyjącym w danych 
okolicznościach. 

Ponadto, ten żyjący człowiek, jako byt samookreślający się, musi 
wybierać pomiędzy różnymi możliwościami, które podobnie jak jego 
życie, nie zostały mu podarowane w stanie gotowym. Ortegiański czło-
wiek jest istotą nieskończenie plastyczną, nie posiadającą żadnej wiecz-
nej, trwałej i skończonej natury. Aby w pełni zrozumieć życie danego 
człowieka,  trzeba  opowiedzieć  nie  tylko  jego  historię  indywidualną, 
ale i społeczną. Człowiek jest bowiem zanurzony w bycie społecznym, 
czerpiąc z niego zarówno to, co wydarza się aktualnie, jak i to, co jest 
spuścizną wieków minionych, a czego nośnikiem jest społeczeństwo, 
w którym żyje. Ortega podkreśla,  że każdy  człowiek ma  tylko prze-
szłość i nigdy do końca nie może przewidzieć swojej przyszłości. 

Antropologia rozwojowa Ortegi zasadza się ostatecznie na optymi-
stycznym, wbrew pozorom, stwierdzeniu, że być człowiekiem 

[...]  znaczy  to  ni  mniej  ni  więcej  tylko  tę  przerażającą  rzecz,  że  w  odróżnieniu  od 
wszystkich  pozostałych  istot  na  tym  świecie  człowiek  nie  jest,  nie może  nigdy  być 
pewien tego, że jest rzeczywiście człowiekiem, tak jak tygrys jest pewien, że jest ty-
grysem, a ryba – rybą. [...] w odróżnieniu od innych stron naszego świata człowiek 
nigdy nie jest z całą pewnością sobą, bowiem być człowiekiem, to znaczy znajdować 
się stale na krawędzi nie bycia nim, znaczy być żywym problemem, ostateczną i pełną 
przypadków przygodą, albo jak zwykłem powiadać, być ze swej istoty dramatem 39.

Dramat  ten,  jako konieczność  ciągłej walki  z  sobą  samym oraz 
z okolicznościami życia,  jest  jednak niewątpliwie czymś najpiękniej-
szym, co, jako tylko jemu właściwe, przydarzyć się może jedynie czło-
wiekowi.

38  Tamże, s. 90.
39  J. Ortega y Gasset, Człowiek i ludzie..., dz. cyt., s. 345–346.
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JOSÉ ORTEGA Y GASSET’S EVOLUTIONAL ANTHROPOLOGY

Summary

The article presents an outline of José Ortega y Gasset’s anthropology. Man and 
his life were the basic categories on which his thought was focused. His anthropology 
grew out of a critique of the views on human nature prevalent in Western philosophy. 
He criticized both Cartesian substance dualism and Kantian idealism. He believed that 
both of these philosophical traditions lack of a holistic approach to human being. He 
also thought that naturalism was unilateral and deprived human life of a spiritual ele-
ment. He  believed  that  the  identification  of man with mind,  consciousness,  or  pure 
nature created a gap between man and his own life. The category of life was the primary 
point of reference in his anthropology. Ortega claimed that for each and every human 
being life means nothing other than surrounding circumstances. Man does not to have 
a permanent nature or essence, but only a unique history, which is the foundation of his 
identity and sets the directions for his further development. 

Natalia Anna Michna

Kwartalnik Filozoficzny, tom XLIII, 2015, zeszyt 4

© Copyright by Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015




