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Wstęp 

Uzasadnienie wyboru tematu: 

Wybór tematu niniejszej rozprawy wiąże się z założeniem, że myśl Arnolda Gehlena,    

a szczególnie jego teoria instytucji, mają wartość ponadczasową i na jej podstawie można 

orzekać o człowieku w ogóle, a nie o jego konkretnej „wersji”. W trakcie studiów 

politologicznych wielokrotnie podkreślano wartość interdyscyplinarnego podejścia w nauce, 

przy jednoczesnym zachowaniu oryginalności badań. Antropologia polityczna wydaje się być 

odpowiedzią na potrzebę ujednolicenia myślenia politycznego, w którym znalazłoby się 

miejsce zarówno dla wyników badań empirycznych dziedzin szczegółowych, jak 

i  historycznego dorobku filozofii człowieka. Arnold Gehlen jako klasyk myślenia 

antropologicznego zaproponował teorię, w ramach której człowiek na nowo mógł stać się nie 

abstrakcyjnym, a konkretnym przedmiotem badań. Przedstawił on wizję natury ludzkiej, która 

współgrała z realnymi, historycznymi wydarzeniami. W historii antropologii zapisał się jako 

badacz wyznaczający nową jakość w nauce o człowieku. Jednak ze względu na uwikłania 

biograficzne jego prace nie zyskały ostatecznie rozgłosu, na które zasługiwały. Dlatego też 

praca ta ma na celu udowodnić, że myśl Gehlena warta jest rozpowszechnienia, a teorie przez 

niego głoszone mogą być podstawą do orzekania o sprawach współczesnych. Problemy 

identyfikowane również współcześnie, takie jak utrata poczucia bezpieczeństwa w wyniku 

osłabienia wiary w instytucje, brak oparcia w instytucjach społecznych, niepohamowany 

subiektywizm oraz erupcja konsumpcjonizmu, to tylko niektóre z zagrożeń, które Gehlen 

opisywał już w połowie XX wieku. Jednym z celów dysertacji jest ukazanie znaczenia myśli 

Gehlena w zestawieniu z problemami współczesnego świata. Propozycja nowego podejścia 

do  natury człowieka jako istoty politycznej może wpłynąć na zmianę obowiązującego 

paradygmatu w postrzeganiu jednostki ludzkiej i wypracowanie nowej teorii, która ma szansę 

zmienić postawę naukową w ramach myśli politycznej. O wadze projektu świadczą więc nie 

tylko jego założenia, ale przede wszystkim spodziewane rezultaty, które przyczynią się 

do  wzbogacenia dziedziny myśli politycznej i antropologicznej. 

Rozprawa zakłada również szersze wprowadzenie myśli Arnolda Gehlena do nauki 

polskiej. Propagowanie myślenia antropologicznego w Polsce przyczyni się być może do 

poprawy jakości myślenia politycznego oraz pomoże ponownie wywołać dyskusję na temat 

współczesnego człowieka badanego jako całość, nie zaś z jakiejś konkretnej perspektywy. 

Z  tego powodu rozprawa koncentruje się na antropologii politycznej Gehlena i jego sposobie 
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interpretacji rzeczywistości. Tylko bowiem znając dokładnie teorię myśliciela oraz jej genezę, 

można uchwycić ponadczasowość jego myśli i następnie odnieść ją do rzeczywistości. 

Zestawienie teorii Gehlena z koncepcjami współczesnego człowieka politycznego pozwoli 

ukazać ważność podejmowanych zagadnień. Ponowna dyskusja na te tematy wydaje się 

konieczna również w Polsce, by pomóc w przywróceniu myślenia antropologicznego 

do  powszechnego dyskursu oraz w nierozdzielaniu filozofii i myśli politycznej od nauk 

empirycznych wraz z  problemami współczesności. Bardzo cieszy fakt, że w trakcie prac nad 

tą rozprawą ukazały się w Polsce tłumaczenia jednych z najważniejszych dzieł Gehlena: 

Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie1  oraz Moralność i hipertrofia moralności. Etyka 

pluralistyczna2. Ze względu na fakt ukazania się ich już przy końcowej pracy nad rozprawą, 

nie znajdują się one w odniesieniach bibliograficznych. Korzystałam przede wszystkim z wersji 

oryginalnych. 

Autorka pracy pragnie podziękować: 

Promotorowi dr hab. Piotrowi Kimli, prof. UJ za inspirację naukową do podjęcia tematu 

niniejszej rozprawy, za opiekę merytoryczną, cenne uwagi oraz sugestie, które umożliwiły 

realizację zagranicznego stażu naukowego oraz napisanie tej pracy. 

Prof. dr Karl-Siegbertowi Rehbergowi za udostępnienie cennych źródeł naukowych oraz 

podzielenie się własnymi badaniami i wspomnieniami z pracy pod opieką Arnolda Gehlena. 

Prof. dr hab. Elżbiecie Paczkowskiej-Łagowskiej za przybliżenie wyjątkowości myśli Gehlena 

oraz udzielenie cennych wskazówek dla dalszej pracy nad rozprawą. 

Pracownikom Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za wsparcie merytoryczne w pracy oraz w toku studiów doktoranckich. 

 

 

 

 

                                                           
1 Zob. A. Gehlen, Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, 

E.  Paczkowska-Łagowska, red. S. Czerniak, Toruń 2017. 
2 Zob. A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, 

E.  Paczkowska-Łagowska, red. S. Czerniak, Toruń 2017. 
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Cele badawcze i zakres pracy: 

 

Głównym celem rozprawy jest analiza i przedstawienie remedium na problemy 

współczesnego człowieka politycznego poprzez odwołanie się do spójnej teorii 

antropologicznej Arnolda Gehlena oraz wskazanych przez niego zagrożeń dla człowieka jako 

istoty politycznej. Zagrożenia te zostaną następnie skonfrontowane ze współczesną sytuacją 

socjopolityczną. Sedno pracy stanowić będzie realizacja trzech głównych celów badawczych: 

1) Analiza współczesnego człowieka politycznego w oparciu o teorię antropologiczną Arnolda 

Gehlena wraz z identyfikacją problemów oraz zagrożeń, z którymi musi się mierzyć 

współczesny człowiek (na podstawie rozpoznań samego myśliciela przyrównanych następnie 

do czasów obecnych); 

2) Próba wskazania remedium na problemy współczesnego człowieka politycznego w postaci 

teorii, dzięki której będzie on lepiej przygotowany do stawienia czoła zagrożeniom zarówno 

wewnętrznym, jak i zewnętrznym; 

3) Upowszechnienie myśli Arnolda Gehlena w Polsce oraz wskazanie fundamentów myślenia 

antropologicznego. 

Ponadto w rozprawie zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania:  

- Kim jest człowiek polityczny u Arnolda Gehlena? Jakie są szanse na jego stabilny rozwój 

w  przyszłości? 

- Jaki kształt przybiera antropologia Gehlena i jak można ją umiejscowić w kręgu antropologii 

niemieckiej i powszechnej? 

- W jaki sposób Gehlen broni instytucji z państwem i władzą na czele i jak odnosi się to 

do  współczesnej rzeczywistości? 

- Czy człowiek zdoła pokonać niebezpieczeństwa i uniknąć nadmiernej subiektywności 

i  indywidualizmu w czasach łatwego rozprzestrzeniania się podobnych idei? 

- Jaka jest kondycja ludzi współcześnie? Czy spostrzeżenia Gehlena można przenieść na czasy 

współczesne? 
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Badania w ramach pierwszego celu niniejszej rozprawy polegają na przedstawieniu 

spójnej teorii dotyczącej współczesnego człowieka z perspektywy antropologii politycznej 

Arnolda Gehlena. Z tego też powodu w pracy zostanie dokładnie przeanalizowana 

antropologiczna teoria autora poświęcona człowiekowi jako istocie z natury ułomnej. 

Ze  względu na liczne odniesienia i inspiracje naukowe badacza w tworzeniu podstaw swojej 

teorii, w pracy zostaną wskazane najważniejsze tropy badawcze oraz źródła, do których sięgał 

autor. Ponadto rozprawa zrekonstruuje drogę, jaką Gehlen przeszedł od podstaw budowy 

swojego projektu antropologicznego, do ostatnich prac będących zwieńczeniem tezy 

o  współczesnym zagrożeniu nadmiernym obciążeniem jednostki politycznej. W pracy przede 

wszystkim zostanie przedstawiona teoria instytucji jako społecznych urządzeń stabilizujących 

życie człowieka. Jest ona bowiem niezwykle ważna z perspektywy współczesnego kryzysu 

instytucji, który również zostanie omówiony. Rozprawa odniesie tezy badacza do realnych 

wydarzeń z XX i XXI wieku,  zakładając, że przewidywania Gehlena nie przedawniły się we 

współczesnym świecie i ryzyko alienacji oraz wybuchu subiektywizmu jest obecnie większym 

zagrożeniem niż kiedykolwiek w historii. Równocześnie, biorąc pod uwagę kontekst epoki, 

w  której pisał Gehlen, w pracy położony będzie szczególny nacisk na oddzielenie 

nieaktualnych już teorii od ponadczasowej myśli antropologicznej. 

Hipotezy badawcze pierwszego celu: 

• Problemy dotyczące zdominowanej przez nadmiar subiektywności natury człowieka, 

żyjącego w nowoczesnych czasach, pośród techniki, zauważane przez Arnolda Gehlena, 

stanowią również problem w obecnych czasach; 

• Współczesny człowiek żyje w otoczeniu upadku autorytetu instytucji oraz traci poczucie 

własnej osobowości w związku z brakiem oparcia w podstawowych instytucjach społecznych. 

 

Badania w ramach drugiego celu badawczego skupią się na identyfikacji zagrożeń, 

z  którymi mierzy się współczesny człowiek polityczny. Jest to niezwykle ważne przy próbie 

wypracowania określonego remedium na problematyczność natury człowieka, który według 

Gehlena został pozostawiony sam sobie w zupełnie nowym świecie. Praca poruszy problem 

zarówno zagrożeń zewnętrznych, wynikających z niedoborów instytucjonalnych w otoczeniu 

politycznym, jak również tych wewnętrznych, które powodują chwiejność i niepewność 

człowieka, popychając go do chaotycznych działań. Następnie w rozprawie przedstawione 
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zostaną propozycje rozwiązań zarówno przekładalnych bezpośrednio na każdego człowieka, 

jak i zapośredniczonych przez instytucje tak, by można je było wykorzystać do ewentualnych 

zmian w przyszłości. W pracy pojawią się również wskazania skierowane do badaczy, 

zwłaszcza z zakresu myśli politycznej, czy szerzej politologii oraz socjologii. Przede wszystkim 

będą one dotyczyć antropologii politycznej jako podejścia naukowego, które może pomóc 

innym naukom w rozwiązaniu określonych problemów badawczych związanych z naturą 

ludzką. Po przeprowadzonej analizie, zostaną zaprezentowane propozycje rozwiązań, 

w  zależności od rodzaju omawianego problemu. Końcowa teoria będzie odnosić 

zidentyfikowane zagrożenia do konkretnych działań.  

Hipotezy badawcze drugiego celu: 

• Świadomy człowiek jest w stanie wydobyć się z poczucia utraty osobowości za pomocą 

redefinicji pojęcia istoty ludzkiej jako politycznej w postaci teorii opartej na myśli Gehlena, 

jednocześnie przekształconej tak, by odpowiadała czasom współczesnym; 

• Dokładna analiza zarówno teorii Gehlena, jak i rozpoznań współczesnych antropologów 

umożliwią wypracowanie spójnej teorii stanowiącej remedium na zidentyfikowane problemy 

współczesnego człowieka politycznego. 

 Badania w ramach trzeciego celu mają za zadanie ukazanie kontekstu, w ramach którego 

myśliciel tworzył swoje dzieła. Przede wszystkim w całej pracy znajdą się odniesienia do 

filozofów oraz badaczy, którzy stanowili dla Gehlena inspirację oraz tych, których on sam 

zainspirował. Ponadto rozprawa będzie wskazywać źródła współczesnego myślenia 

antropologicznego oraz badania poświęcone Gehlenowskiej myśli. Pozwoli to, z jednej strony 

na lepsze zrozumienie okoliczności powstawania jednej z najsłynniejszych teorii 

antropologicznych, a z drugiej umożliwi kontynuację badań nad myślą Gehlena na szerszą 

skalę. Jednym z założeń pracy jest bowiem wiara w ponadczasowość i istotność teorii 

myśliciela dla współczesnego myślenia politycznego. 
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Współczesne zainteresowanie antropologią 

Rozwój antropologii filozoficznej w początkach XX wieku doprowadził w latach 

powojennych do wewnętrznego zróżnicowania dziedziny. Przede wszystkim na gruncie 

niemieckiej nauki możemy wyróżnić badaczy, którzy podejmując dyskusję antropologiczną, 

prezentowali bardziej zawężony punkt widzenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o odniesienie 

koncepcji antropologicznych do określonych wyników badań nauk szczegółowych. Rozwinięte 

zostały modele antropologii kładące nacisk na aspekty biologiczne, historyczne czy kulturowe. 

Adolf Portmann w latach 60. i 70. ubiegłego wieku połączył swój dorobek naukowy zoologa z 

teorią poświęconą ludzkim cechom naturalnym. To właśnie jego badania wsparły teorię 

Gehlena na temat człowieka jako istoty ułomnej. Portmann zasłynął wyprowadzeniem 

z  biologicznego „wcześniactwa” człowieka kulturowych konsekwencji dla naszej egzystencji3. 

Tym samym połączył ludzką fizjologię ze społecznymi uwarunkowaniami istnienia. Choć 

niektóre jego tezy poświęcone różnicom pomiędzy zwierzętami a człowiekiem można uznać za 

przedawnione w świetle obecnej wiedzy biologicznej, to jego wkład w wykorzystanie dorobku 

zoologii i biologii w badaniach antropologicznych pozostaje nieoceniony. W psychologii, 

miejsce dla myślenia antropologicznego znalazł Erich Fromm, autor znanej Ucieczki 

od  wolności4. Badając relacje między jednostką a społeczeństwem, znaczną część swoich prac 

poświęcił odniesieniu naturalnych popędów biologicznych do charakteru i warunków 

egzystencji człowieka. Mówiąc o wolności rozpatrywał ją w perspektywie psychologii natury 

ludzkiej. „Człowiek przezwyciężył dominację przyrody i stał się jej panem.(…) To obalenie 

dominacji zewnętrznej wydawało się nie tylko koniecznym, ale i wystarczającym warunkiem 

osiągnięcia wymarzonego celu: wolności jednostki.5” stwierdza Fromm w swojej pracy. 

Wielokrotnie nawiązuje również do samej definicji natury ludzkiej oraz sposobów 

jej  interpretacji6. W szczególności jednak akcentuje on rolę wpływu społecznego na kształt 

ludzkiego życia. Podobnie jak wcześniej Zygmunt Freud, Fromm zwrócił uwagę na to, w jaki 

sposób ludzkie potrzeby wyróżniają nas na tle świata zwierzęcego. Kolejnym znanym 

badaczem, tym razem antropologicznej sfery kulturowej, był Erich Rothacker7. Jego polemika 

z Maxem Schelerem na temat aspektu „otwartości człowieka na świat” stała się punktem 

wyjścia dla wielu współczesnych badań nad stabilizacją pozycji istoty ludzkiej 

                                                           
3 Zob. A. Portmann, Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Mensch, Basel-Stuttgart 1969. 
4 E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2004. 
5 Tamże, s. 21-22. 
6 Tamże, s. 38. 
7 Zob. E. Rothacker, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tybinga 1920; E. Rothacker, Probleme der 

Kulturanthropologie, Bonn 1948. 
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we  współczesnym globalnym świecie8. Weltoffenheit daje bowiem człowiekowi w równym 

stopniu możliwości, jak i stanowi wyzwanie i zagrożenie dla jednostek oraz grup społecznych9. 

Szczególnie obecnie, kiedy granice pozyskiwania informacji zacierają się, a jednocześnie 

zwiększa potrzeba ochrony suwerenności, otwartość na świat staje się koncepcją kluczową. 

Antropologiczną wizję człowieka jako istoty kulturotwórczej prezentował również Ernst 

Cassirer. Podobnie jak klasycy antropologii filozoficznej, odrzucał on ideę sprowadzania 

natury ludzkiej do określonego stanu bądź cechy. Określając człowieka jako „zwierzę 

symboliczne”, starał się udowodnić, że to właśnie kultura symbolu pozwala nam się przybliżyć 

do odkrycia prawdziwej natury człowieka: „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie 

fizycznym, żyje także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, 

mit, sztuka i religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, splątana 

w sieć ludzkiego doświadczenia”10. Z kolei antropologię człowieka z naciskiem na jego 

polityczną naturę, podobnie jak Gehlen, rozwijał Theodor W. Adorno. Jego dzieło Osobowość 

autorytarna, opisując psychologiczne tropy autorytaryzmu, nawiązywało do doświadczeń III 

Rzeszy11. Badając powojenny stan ludzkiej psychiki, zauważył niebezpieczne tendencje w 

rozwoju silnych instytucji w połączeniu z nowym społeczeństwem masowym. Spowodowało 

to, że stał się jednym z oponentów Gehlenowskiej teorii instytucji. Pomimo tego zgadzał się, 

co do ogólnej roli ładu instytucjonalnego w życiu społecznym12. 

Kwestie antropologiczne podnoszone są przez wielu współczesnych badaczy, często znanych 

również z innych dziedzin. Jürgen Habermas, przedstawiciel teorii krytycznej, wielokrotnie 

podejmował polemikę z antropologicznymi tezami, zwłaszcza z zakresu etyki i moralności 

współczesnego człowieka13. Gernot Böhme, znany ze swojej działalności ekocentrycznej, 

podjął się próby zdefiniowania na nowo zadań stojących przed antropologią. W swoim dziele  

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Antropologia. Ujęcie pragmatyczne) odrzucił próby 

określenia natury ludzkiej na podstawie prostego porównania między człowiekiem 

a  zwierzęciem14. Zdając sobie sprawę z wagi i skomplikowania zadania, jakim jest uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie „Kim jest człowiek?”, uznał, że antropolog powinien przede wszystkim 

                                                           
8 R. Stöwer, Erich Rothacker. Sein Leben und seine Wissenschaft vom Menschen, Getynga 2012, s. 249. 
9 Gehlen odwołuje się do Schelerowskiej definicji otwartości człowieka na świat w dziele Zeit-Bilder und andere 

kunstsoziologische Schriften. Zob. A. Gehlen, Zeit-Bilder und andere kunstsoziologische Schriften, red. K.-S. 

Rehberg, Frankfurt nad Menem 2014, s. 339. 
10 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971, s. 69. 
11 Zob. T. Adorno, Osobowość autorytarna, przeł. M. Pańków, Warszawa 2010. 
12 Więcej o konflikcie między Adorno a Gehlenem w rozdziale IV rozprawy. 
13 Zob. J. Habermas, Philosophisch-politische Profile, Frankfurt nad Menem 1981. 
14 Zob. G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański, Warszawa 1998. 
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starać się jak najbardziej zbliżyć do określenia okoliczności, w jakich przyszło mu egzystować. 

„Wiedza to życiowa szansa”15 stwierdza. Ponadto rozpatruje on różne podejścia do mówienia 

o naturze ludzkiej, odnosząc się również do Gehlena i jego analizy człowieka jako istoty 

obdarzonej niedostatkiem16. Jacques Derrida z kolei, nawiązując do Heideggera, łączył 

filozoficzne poglądy z teoriami antropologicznymi oraz lingwistycznymi. Jego podejście 

dekonstrukcji w analizie tekstów przeniosło rozważania językoznawcze na poziom badania 

kultury ludzkiej17. Jest to istotne, szczególnie biorąc pod uwagę nacisk, jaki kładzie 

antropologia na rolę języka jako czynnika twórczego w życiu społecznym. Również inny 

francuski myśliciel, Claude Lévi-Strauss podejmował dyskusję antropologiczną. Jego prace 

poświęcone myśleniu mitycznemu, charakterystycznemu zarówno dla ludów pierwotnych, jak 

i współczesnych ludzi, miały udowadniać aktualność niektórych „ludzkich” form 

rozumowania18. Dodatkowo podejmował on szereg działań, by na stałe włączyć antropologię 

społeczną w szereg zinstytucjonalizowanych dziedzin naukowych we Francji.  

W ostatnich latach na powrót przywołuje się koncepcje antropologiczne, głównie w badaniach 

nad współczesną kondycją ludzką. Joachim Fischer, założyciel stowarzyszenia Helmutha 

Plessnera, poświęcił swoją pracę naukową wyodrębnieniu z teorii klasyków antropologii 

ponadczasowych dokonań socjologicznych i filozoficznych. Przede wszystkim stara się on 

oddzielić poglądy utożsamiane ze specyfiką myślenia w początkach XX wieku od uniwersalnej 

myśli antropologicznej. Karl-Siegbert Rehberg, jako uczeń Gehlena, kontynuuje prace 

antropologiczne, równocześnie poddając analizie krytycznej dzieła nauczyciela. Najbardziej 

znane są jego prace poświęcone instytucjom jako mediatorom pozwalającym kulturowym 

dokonaniom człowieka nabrać powszechnego i wiążącego znaczenia. Równocześnie na wzór 

Cassirera bada zastosowanie znaków i symboli w kulturze, które, jego zdaniem, pomagają 

radzić sobie z presją doczesności. Należy również wspomnieć o pracy Bernharda Bellera, który 

połączył zagadnienie antropologii i etyki analizując myśl Gehlenowską19. Natomiast francuski 

uczony René Girard, antropologię traktował jako pole analizy dorobku kulturowego ludzkości. 

Dzięki niemu w dużym stopniu myśl antropologiczna została wzbogacona o poglądy 

na  współczesne uzasadnienie użycia przemocy w społeczeństwie20.  

                                                           
15 G. Böhme, Antropologia filozoficzna…., s. 13.  
16 Tamże, s. 212. 
17 Zob. J. Derrida, Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Kraków 1992. 
18 Zob. C. Lévi-Strauss, The structural Study of Myth, w: tegoż, Structural Anthropology, przeł. C. Jacobson, 

B.G. Schoepf, Harmondsworth 1972. 
19 Zob. B. Beller, Anthropologie und Ethik bei Arnold Gehlen, Monachium 2010. 
20 Zob. R. Girard, Sacrum i przemoc, przeł. M. Plecińska, Poznań 1993. 
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Również na gruncie polskiej nauki można wskazać wyraźnie rosnące zainteresowanie myślą 

antropologiczną. Przede wszystkim warto wyróżnić prace naukowe mające na celu 

upowszechnienie dorobku klasyków antropologii. Elżbieta Paczkowska-Łagowska dokonała 

przekładu i opatrzyła wstępem wiele istotnych rozpraw z zakresu antropologii filozoficznej 

i  politycznej, m.in. Plessnera, Gehlena czy Wilhelma Diltheya. Prowadzone przez nią badania 

przybliżają fundamentalne założenia myśli antropologicznej i odnoszą je do dorobku 

współczesnej nauki. Stanisław Czerniak w swoim dziele Socjologia wiedzy Maxa Schelera 

przeprowadził wnikliwą analizę świata społecznego w wizji niemieckiego antropologa. 

Ponadto jest on redaktorem i autorem wielu książek oraz artykułów z zakresu antropologii 

filozoficznej i filozofii niemieckiej w ogóle. Z kolei Zbigniew Kuderowicz poświęcił wiele 

swoich dzieł historii filozofii niemieckiej oraz polskiej XIX i XX wieku, przybliżając poglądy 

m.in. Hegla czy Diltheya. Dodatkowo poprzedził on wstępem polski przekład prac Gehlena 

pt.  W kręgu antropologii i psychologii społecznej, a na łamach wielu uznanych czasopism 

podejmował tematykę myśli Schelera czy Diltheya. Badał również genezę myślenia 

antropologicznego, przedstawiając swoją interpretację myśli Hegla czy Fichtego. Jarosław 

Rolewski oraz Rafał Michalski przełożyli na język polski najważniejsze dzieła Gehlena: 

Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie21  oraz Moralność i hipertrofia moralności. Etyka 

pluralistyczna22. Ponadto Michalski opublikował wiele tekstów naukowych poświęconych 

myślicielowi23. W prace nad przekładem dzieł Gehlena zaangażowani byli również Stanisław 

Czerniak oraz Elżbieta Paczkowska-Łagowska24. Warto również wspomnieć o pracach Piotra 

Kimli25  czy Magdaleny Hoły-Łuczaj26 poświęconych myśli wybranych przedstawicieli trójcy 

antropologicznej. Ponadto, z inicjatywy Zakładu Antropologii Filozoficznej w Instytucie 

Filozofii UAM powstało Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, które regularnie 

organizuje konferencje oraz spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z omawianą 

dziedziną. 

                                                           
21 Zob. A. Gehlen, Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, E. 

Paczkowska-Łagowska, red. S. Czerniak, Toruń 2017. 
22 Zob. A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, E. 

Paczkowska-Łagowska, red. S. Czerniak, Toruń 2017. 
23 Zob. R. Michalski, Czy Arnold Gehlen był naturalistycznym redukcjonistą?, [w:] „Filozofia i nauka. Studia 

filozoficzne i interdyscyplinarne” Warszawa 2018, t. 6. 
24 Prace te ukazały się już po ukończeniu niniejszej pracy, dlatego nie znajdują się w niej odniesienia 

do  tłumaczenia, a głównie do oryginałów lub innych tłumaczeń fragmentów prac Gehlena. 
25 Zob. P. Kimla, Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa, [w:] „Państwo 

i  społeczeństwo”, nr 1/2005. 
26 Zob. M. Hoły-Łuczaj, Antropologia apofatyczna, czyli Plessnerowski homo absconditus, [w:] „Racjonalista” 

2011, 02 VI. 
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Wyżej wymienione prace i inicjatywy pokazują, że nie tylko w Niemczech, ale również 

w  Polsce myśl antropologiczna, na nowo wywołuje dyskusję i staje się pomocnym narzędziem 

w interpretacji współczesnej kondycji ludzkiej. W kontekście ostatnich wydarzeń na arenie 

europejskiej ważne jest, by ponownie przyjrzeć się fundamentalnym założeniom dziedziny, 

w  tym jej genezie oraz oryginalnym pracom klasyków. Dlatego też zarówno przekłady 

oryginalnych dzieł i wypowiedzi klasyków, jak i ich ponowna analiza pozwalają 

na  zrozumienie założeń antropologii, która szczyci się historią sięgającą najdawniejszych 

czasów. 

Metodologia 

 Praca, przynależąc do dziedziny nauk politycznych, mierzy się jednocześnie 

z  zagadnieniem interdyscyplinarności pola badawczego27. Niezbędne jest więc korzystanie nie 

tylko z badań z zakresu historii doktryn politycznych, ale również z takich nauk, jak filozofia, 

filozofia polityczna, antropologia oraz historia. Jest to równocześnie podstawowe założenie 

dziedziny prezentowanej przez Gehlena antropologii politycznej. Praca wpisuje się 

w  hermeneutyczno-humanistyczny wzorzec nauki, który w obszarze swoich badań uwzględnia 

również odczucia i znaczenia nadawane przez jednostki i grupy28, co jest niezwykle ważne dla 

poprawnej interpretacji dzieł Gehlena. Zastosowana perspektywa interpretacjonistyczna 

pozwoli nie tylko odtworzyć narrację autora, ale również krytycznie się do niej odnieść. 

Interdyscyplinarny charakter badań sprawia, że praca będzie opierać się głównie na metodach: 

porównawczej, deskryptywnej, analizy treści oraz elementach analizy instytucji i prawa29. 

Metoda porównawcza pozwoli zbadać zagadnienia dotyczące założeń teorii Arnolda Gehlena 

i  odpowiednio przenieść je na grunt współczesnej nauki. Ma to doniosłe znaczenie, zwłaszcza 

w zakresie identyfikacji zagrożeń, z którymi mierzy się współczesny człowiek polityczny. 

By  móc przekształcić i zastosować część teorii Gelena do zagadnień współczesnego świata, 

niezbędne będzie posłużenie się metodą porównawczą, aby ocenić, w jakim stopniu poruszana 

przez myśliciela problematyka ma doniosłe znaczenie współcześnie i jak bardzo odpowiada 

współczesnym tendencjom politycznym. Procesy i zagrożenia opisywane przez Gehlena, które 

                                                           
27 Wyniki badań na temat metod badawczych stosowanych przez polskich politologów są zaprezentowane w: B. 

Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Kraków 2012. 
28 Zob. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007. 
29 Klasyfikację metod i podejść badawczych można znaleźć m.in. w: A. Chodubski, Wstęp do badań 

politologicznych, Gdańsk 2006. 
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uważał za największe zagrożenie dla nowoczesnych zachodnich społeczeństw (myśliciel 

widział szczególne niebezpieczeństwo w źle pojmowanym humanitaryzmie, zbytnim 

subiektywizmie i utopijno-rewolucjonistycznych zapatrywaniach), muszą zostać ponownie 

odniesione do współczesnego stanu wiedzy, by nie popełnić błędu bezrefleksyjnego 

przeniesienia problemów tamtego czasu do współczesności. Metoda porównawcza będzie 

wsparta szeregiem towarzyszących jej technik badawczych, takich jak: analiza dokumentów 

oraz raportów uwzględniających współczesną sytuację i nastroje polityczne oraz analiza 

wypowiedzi, w szczególności osób ściśle związanych z kręgiem naukowym antropologii 

politycznej. 

Deskrypcja jest niezbędna, by poprawnie przedstawić rys historyczny poświęcony 

kształtowaniu się antropologii politycznej i filozoficznej jako odrębnych dziedzin naukowych. 

Rozpoznanie kontekstu historycznego wytworzenia nauki Gehlena jest ważne, gdyż ciągle 

istnieje potrzeba wyjaśnienia przełomu, jaki nastąpił zarówno w naukach politycznych, jak 

i  filozoficznych i doprowadził do wyodrębnienia się nowego sposobu myślenia na temat 

człowieka. Dzięki odróżnieniu przemyśleń od faktów da się porównać zebrane źródła 

historyczne i wskazać pewną relację przyczynowo-skutkową, która umożliwi odniesienie 

zarówno myśli Gehlena, jak i współczesnych potrzeb nauki o człowieku do kontekstu 

historycznego. Geneza, przebieg i znaczenie rozwoju namysłu nad człowiekiem pozwoli 

zrozumieć potrzeby, które współcześnie rodzą się w ludziach, będące wynikiem szeregu 

procesów historycznych (przykładem może być kategoria pracy u Gehlena, która – 

w  porównaniu z czasami historycznymi – coraz bardziej została oddalona od człowieka).  

Metoda analizy treści jest ściśle związana z tematyką całego projektu. Przy konstruowaniu 

odrębnej teorii-remedium na problemy współczesnego człowieka rozprawa będzie odnosić się 

do myśli Arnolda Gehlena. Szczegółowa analiza jego prac, w celu poznania i zobrazowania ich 

specyfiki jest niezbędna, by poprawnie odnieść założenia teorii myśliciela do obecnych czasów. 

Ponadto metoda analizy treści umożliwia rozpatrywania tekstów specjalistycznych                          

z pogranicza nauk politycznych oraz filozoficznych tak, by prawidłowo zinterpretować podane 

w nich treści, odnosząc się zarówno do kontekstu historycznego, jak i do subiektywnego 

spojrzenia samego myśliciela. Użycie tej metody pozwoli na dążące do obiektywizmu 

wyodrębnienie esencji nauki Gehlena oraz zintegrowanie jej ze współczesnymi problemami, 

które są zagrożeniem dla człowieka politycznego. 
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Wprowadzenie analizy instytucji i prawa służy prześledzeniu podstaw teorii instytucji Gehlena. 

Dzięki tej metodzie możliwe jest polityczne spojrzenie na instytucje wraz z uwzględnieniem 

ich fundamentów, funkcji oraz efektów działań. Instytucje polityczne nie funkcjonują w próżni, 

dlatego odpowiednie rozpoznanie kontekstu ich działania jest niezbędne by próbować wyciągać 

wnioski na temat obecnego stanu instytucji. Analiza instytucji i prawa umożliwia także 

posłużenie się technikami badawczymi pozwalającymi na ocenę skuteczności określonych 

mechanizmów politycznych, które, według Gehlena, pozwalają człowiekowi na określenie kim 

jest. Zbadanie jakości zastanych współcześnie instytucji okazuje się więc tak samo ważne, jak 

identyfikacja samego ich istnienia w określonych dziedzinach życia. 

 

Struktura pracy: 

Określone cele badawczy oraz założenia rozprawy będą realizowane w ramach następującej 

struktury:  

 Pierwsza część – Biografia intelektualna Arnolda Gehlena – będzie studium całej 

twórczości myśliciela. Znajdą się w niej kwestie dotyczące poszczególnych etapów 

intelektualnego rozwoju Gehlena. Zostaną również omówione okoliczności, w jakich tworzył 

dzieła, które go inspirowały, czy doktryny, którymi się zajmował. W pracy zostaną 

wykorzystane rzadkie materiały biograficzne na temat Gehlena, udostępnione mi przez Karla-

Siegberta Rehberga z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie – ostatniego asystenta autora Der 

Mensch. 

 W rozdziale drugim zatytułowanym Geneza. W kręgu niemieckiej antropologii, 

zaprezentuję genezę samej antropologii ze szczególnym naciskiem na antropologię niemiecką. 

Zostanie przedstawione stanowisko samego Gehlena odnośnie omawianej dziedziny oraz 

historyczne tropy, na które wskazują badacze przy określaniu początków myślenia 

antropologicznego w historii ludzkości. Podczas omawiania historycznych źródeł, 

równocześnie pokazane będzie, w jaki sposób myśl Gehlena jest zainspirowana tymi 

momentami dziejowymi. Pokrótce zostaną również przywołane najważniejsze założenia 

pozostałych klasyków antropologii filozoficznej i politycznej: Helmutha Plessnera oraz Maxa 

Schelera. W rozdziale zostanie też podjęta próba uzasadnienia popularności antropologii w XX 

wieku.  
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 Rozdział trzeci, zatytułowany Charakterystyka antropologii Arnolda Gehlena dotyczyć 

będzie podstawowych zagadnień, które są zarazem wprowadzeniem zarówno do teorii 

instytucji, jak i obrony władzy i państwa. Zostanie przywołana koncepcja człowieka jako istoty 

ułomnej oraz omówione podejście metodologiczne autora Der Mensch. Przedstawione zostaną 

również najważniejsze kategorie antropologiczne, które następnie będą służyć za przewodnik 

w całej rozprawie, by móc zrozumieć Gehlenowskie odniesienia. Mowa tutaj m.in. o koncepcji 

otwartości na świat, działania czy prometejskości natury ludzkiej. Dodatkowo przedstawiona 

zostanie teoria poświęcona językowi jako wynikowi empirycznej potrzeby ludzkiej koniecznej 

do przetrwania i tworzenia.  

Kolejny rozdział, czwarty Teoria instytucji, jest, zgodnie z tytułem, poświęcony analizie 

Gehlenowskiej teorii instytucji, która stała się znakiem rozpoznawczym myśliciela. 

Rozważania rozpocznie opis ludzkich instynktów i zestawienia ich z odruchami zwierzęcymi. 

To pozwoli na zrozumienie potrzeby odciążenia człowieka od zalewu bodźców zewnętrznych, 

w którym główną rolę odgrywają instytucje. Następnie zostanie omówiona koncepcja wtórnej 

celowości obiektywnej oraz ludzkiej zdolności wytwórczej. Kolejno zostaną przedstawione 

różne perspektywy patrzenia na instytucje, zarówno ze społecznego punktu widzenia, jak 

i  jednostkowego. Zostanie również wyjaśnione, czym nie są instytucje w myśli Gehlenowskiej, 

by uniknąć niezrozumienia przy późniejszej identyfikacji zagrożeń związanych z zachwianiem 

ładu instytucjonalnego. Centralnym punktem analizy w rozdziale będzie ukazanie niezbędności 

istnienia i trwania instytucji. Zwieńczenie rozdziału będzie stanowiła kompleksowa obrona 

władzy i państwa przedstawiona przez Gehlena. Podjęta zostanie próba udowodnienia, że 

identyfikacja woli społeczeństwa z wolą władzy jest błędem i osłabieniem samej woli władzy.  

Rozdział piąty Conditio humana współcześnie będzie zmierzał do uchwycenia 

ponadczasowości myśli Gehlena. Zostanie omówiona rola kultury, która dla myśliciela jest 

kwestią bytu i przetrwania, a nie jedynie swoistym naddatkiem. Przedstawione w tej części 

koncepcje będą miały za zadanie uzmysłowić czytelnikowi, jak zmieniające się epoki oraz 

niedawne uprzemysłowienie społeczeństwa wpłynęły na stan, w którym obecnie znajduje się 

człowiek. Początek rozdziału stanowić będzie rozróżnienie natury od kultury oraz uzasadnienie 

tezy, że bez kultury człowiek istnieć nie może. Następnie przedstawiona zostanie kwestia 

techniki oraz technologii, która zdaniem Gehlena zmieniła współczesne struktury społeczne. 

Rozdział zakończy prezentacja teorii o wybuchu subiektywizmu, kulturowej krystalizacji oraz 
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hipertrofii moralności, które jednocześnie pozwolą na identyfikację zagrożeń dla człowieka, 

wskazywanych przez myśliciela. 

Ostatni, szósty rozdział Teoria współczesnego człowieka politycznego to próba 

wypracowania remedium na problematyczność natury człowieka. Zostanie przedstawiona 

koncepcja ascezy Gehlena, która miałaby być odpowiedzią na wykazane przez niego wyzwania 

współczesności. Przede wszystkim jednak zostanie zaprezentowane współczesne spojrzenie na 

krytykę epoki człowieka masowego. Pozwoli to na oddzielenie elementów teorii Gehlena 

nieprzystających do czasów obecnych, od tych, które można uznać za uniwersalne. Zostanie 

przedstawiona współczesna antropologiczna wizja państwa i instytucji oraz jednostek. Rozdział 

zakończy kompleksowa analiza antropologii Gehlena. Zostaną zaprezentowane rozwiązania,        

w których Gehlen widział szansę dla przyszłości człowieka politycznego, a które zostaną 

dopasowane do sytuacji człowieka we współczesnym świecie. Nowa teoria antropologiczna 

przekształci myśl autora w taki sposób, że jej niedobory związane z okolicznościami, w których 

żył Gehlen zostaną zastąpione współczesną problematyką, w obrębie której teoria myśliciela 

będzie stanowić rdzeń rozważań.   

Zakończenie będzie zawierało wnioski oraz ponowne rozpatrzenie tez postawionych we 

wstępie dysertacji. Zostaną przedstawione wszystkie problemy i dodatkowe zagadnienia, które 

pojawią się w trakcie prowadzonych badań. 
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Rozdział I. Biografia intelektualna Arnolda Gehlena 

 

1. Biografia 

Arnold Gehlen urodził się 29 stycznia 1904 roku w Lipsku jako syn wydawcy 

prasowego, dra Maxa Gehlena. Tam też uczęszczał do Szkoły Tomasza w Lipsku (Thomas-

Gymnasium in Leipzig), jednej z najstarszych takich placówek na świecie, której absolwentami 

było wielu znanych artystów i naukowców m.in. kompozytor Richard Wagner30. Od 1923 roku 

studiował w Lipsku filozofię, germanistykę i historię sztuki oraz uczęszczał na zajęcia z fizyki 

i zoologii. Odbył również semestr studiów w Kolonii, gdzie uczył się równocześnie z Maxem 

Schelerem oraz Nicolaiem Hartmannem. 5 listopada 1927 roku uzyskał tytuł doktora, realizując 

pracę pod kierunkiem Hansa Driescha – znanego biologa i filozofa31. Jemu również poświęcił 

swoją dysertację doktorską zatytułowaną Zur Theorie der Setzung und des setzunghaften 

Wissens bei Driesch (Przyczynek do teorii konstytucji i konstytutywnej wiedzy u Driescha)32. 

W późniejszych latach przyznał, że była to praca, którą miał zamiar jedynie wypełnić 

akademickie wymagania do uzyskania stopnia doktora33. W 1930 roku Gehlen uzyskał 

habilitację na podstawie pracy Wirklicher und unwirklicher Geist (Duch rzeczywisty                        

i nierzeczywisty)34. następnie 1 maja 1933 roku, jak większość wykładowców nieetatowych, 

wstąpił do totalitarnej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), co 

w przyszłości będzie miało konsekwencje dla jego kariery akademickiej. Tego samego roku 

przejął katedrę Paula Tillicha we Frankfurcie, który został usunięty z uniwersytetu przez 

narodowych socjalistów. Rok później, w wieku 30 lat, Gehlen objął stanowisko profesora 

filozofii na Uniwersytecie w Lipsku po swoim promotorze Hansie Drieschu, który został 

zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu swoich pacyfistycznych 

poglądów. Według doktoranta Gehlena - Karla-Siegberta Rehberga nie jest pewne, czy istniała 

jakaś specjalna motywacja ze strony reżimu, by umieścić Gehlena na tym stanowisku 

uniwersyteckim. Poświadczona może być jednak wdzięczność samego naukowca dla rządu 

nazistowskiego, którą wyraził w swoim wystąpieniu inauguracyjnym. Twierdził on bowiem, że 

                                                           
30 http://www.thomasschule.de/, [online] 15.10.2016. 
31 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen (1904 – 1976), w: Klassiker der Soziologie der Künste. Kunst und Gesellschaft, 

red. Christian Steuerwald, Wiesbaden 2017, s. 381. 
32 R. Michalski, Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii 

instytucji Arnolda Gehlena, Toruń 2013, s. 17. 
33 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology, [w:] A. Gehlen, Man, his nature and place in the world, 

Nowy Jork 1988, s. XXVIII. 
34 H. Delitz, Arnold Gehlen, Konstancja 2011, s. 23. 
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narodowo-socjalistyczny rząd nadał Niemcom nowy kierunek życia i nowe formy istnienia35.  

W 1938 roku Gehlen przeprowadził się do Królewca, obejmując tzw. katedrę Kantowską (Kant-

Lehrstuhl), którą faktycznie kiedyś piastował Immanuel Kant. W 1940 roku przeniósł się 

na  Uniwersytet Wiedeński. Dwa lata później otrzymał funkcję przewodniczącego 

Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego. U schyłku reżimu nazistowskiego, jak większość 

profesorów Rzeszy w Austrii, został relegowany z uczelni (1945 r.), by następnie od 1947 roku 

objąć stanowisko profesora socjologii na nowoutworzonej przez francuskie władze okupacyjne 

uczelni wyższej Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften (Wyższa Szkoła Nauk                 

o Zarządzaniu) w Spirze. Pozostał tam do 1961 roku, by następnie przenieść się na stanowisko 

kierownika Katedry Socjologii w Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 

w  Akwizgranie36. Pozostał na tej posadzie aż do swojej emerytury w 1969 roku. Gehlen zmarł 

30 stycznia 1976 roku w Hamburgu. 

 

1.1 Problematyczne aspekty biografii Gehlena 

Nie sposób w pełni zrozumieć twórczości naukowej Gehlena bez odniesienia się do jego 

biografii. Jego rozwój jako filozofa i socjologa przypadł na najbardziej burzliwe lata w historii 

Niemiec XX wieku. Sam mówił o sobie, że żył w czterech ustrojach, od Cesarstwa aż do 

Republiki Bońskiej37. Również przynależność do NSDAP oraz rozwój kariery akademickiej 

powiązany z nazistowskim reżimem sprawił, że przez lata Gehlen określany był mianem 

politycznego oportunisty. Nie ma wątpliwości co do tego, że szybkie awanse Gehlena 

na  pozycjach uniwersyteckich są ściśle powiązane z jego obecnością w partii narodowo-

socjalistycznej. Sam Gehlen zresztą nigdy się od nich nie odżegnywał. Jednak z perspektywy 

jego kariery jako filozofa i socjologa ważne jest, na ile poglądy prezentowane przez nazistów 

były również poglądami samego naukowca. Jeżeli chodzi o samo zachowanie myśliciela 

to  nigdy nie zaprezentował się publicznie jako nazista (np. występując publicznie w mundurze 

czy nosząc nazistowskie symbole). Z drugiej strony, na Uniwersytecie w Lipsku przez dwa 

semestry był reprezentantem narodowo-socjalistycznych akademickich wykładowców38. 

Wiadomo również, że w 1935 roku pracował nad dziełem Philosophie des Nationalsozialismus 

                                                           
35 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology..., s. XXIX. 
36 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen, [w:] Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert, red. T. Bedorf,, A. Gelhard, 

Darmstadt 2015, s. 123. 
37 K-S. Rehberg, Antropologia działania i teoria porządku Arnolda Gehlena, przeł. D. Raczkiewicz-Karłowicz, 

[w:] Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995, s. 74. 
38 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology…, s. XXIX. 
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(Filozofia narodowego socjalizmu), które jednak z niewiadomych powodów nie zostało 

ukończone39. Prawdopodobnie fascynacja nazistowskimi poglądami wiązała się z jego 

niewątpliwym konserwatyzmem poglądów oraz silną obecnością nacjonalizmu, które 

przejawiały się w jego dziełach w postaci pochwały silnych instytucji i krytyki słabych 

politycznie jednostek. Podejrzewa się, że około 1940 roku Gehlen zaczął dystansować się od 

partii nazistowskiej, co miało związek głównie z wydaniem najsłynniejszej pozycji w jego 

dorobku naukowym – Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt (Człowiek. Jego 

natura i stanowisko w świecie). Dzieło to traktujące w dużym stopniu o biologicznych 

aspektach istnienia człowieka w porównania do zwierząt, przedstawiało całkowicie 

nierasistowską teorię natury ludzkiej. Analizując biologię ludzi, Gehlen traktował człowieka 

jako całość, nie odwołując się do jakichkolwiek podziałów rasowych. Dopiero późniejsze 

wkroczenie kultury miało różnicować ludzi zarówno na poziomie jednostkowym, jak 

i  w  kontekście społecznym.  

W późniejszych latach, w wielu wcześniejszych książkach, Gehlen nanosi poprawki, 

szczególnie w tych fragmentach, które mogłyby potwierdzać jego związki z nazistowskim 

reżimem. Dzieło Der Mensch staje się tego najlepszym przykładem. Inny przedstawiciel 

antropologii filozoficznej, Helmuth Plessner po zakończeniu wojny stwierdza, że cieszy się że 

właśnie w tym dziele Gehlen nie odniósł się do żadnych z jego tez. Jej pierwsze wydanie 

bowiem podkreślało według niego zbyt mocno idee wyraźnie widoczne w ideologii reżimu. 

Stąd też Gehlen podejmuje decyzję o poprawie dzieła. Może stanowić to bezpośrednie 

potwierdzenie istnienia związków myśliciela z ówczesną władzą, ale jednocześnie pokazuje 

stopniowe odchodzenie od filozofii nazistowskiej na długo przez zakończeniem II Wojny 

Światowej. Karl-Siegbert Rehberg, podczas wywiadu przeprowadzonego przeze mnie 

w  listopadzie 2015 roku, wspomniał o wielkiej konsekwencji w poglądach Gehlena. Pomimo 

chęci odżegnania się od kontrowersyjnej przeszłości, myśliciel nigdy nie odszedł od swoich 

głównych przekonań. Stale głosił tezy na temat obowiązków i odpowiedzialności przed 

państwem, które według niego powinno być silną i poważaną instytucją. Chciał bronić tego, co 

trwałe. Był świadomy obciążeń, które wiązały się z jego przeszłością, jednak postanowił 

kontynuować swoją karierę naukową w duchu rozwoju myślenia antropologicznego, wolnego 

od wpływów ideologicznych. Dzięki temu, jego kolejne dzieła: Die Seele im technischen 

Zeitalter czy Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei (Dusza 

                                                           
39 R. Michalski, Homo defectus…, s. 17. 
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w  technicznej epoce czy obraz czasu. O socjologii i estetyce współczesnego malarstwa) zyskują 

duże uznanie również wśród jego przeciwników politycznych.  

Do końca kariery akademickiej przeszłość Gehlena często wpływała na jego losy. Choć 

rozbrat z reżimem rozpoczął się u niego wcześnie, jego obecność w świecie nauki, jako 

myśliciela narodowo-socjalistycznego sprawiła, że konsekwencje swoich sympatii 

ideologicznych odczuwał do emerytury. Nie zmienia to jednak faktu, że jako naukowiec 

przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju antropologii jako nauki empirycznej, która łączy 

w sobie elementy filozofii, politologii i socjologii. Stał się też wyjątkowym przedstawicielem 

konserwatyzmu, który w konsekwentny sposób krytykował zmieniającą się i liberalizującą 

rzeczywistość. Główny sens jego teorii nie uległ zmianie, niezależnie od uwikłań politycznych 

w dramatycznym okresie XX wieku. 

 

2. Najważniejsze dzieła oraz podejście naukowe 

Śledząc kolejne dzieła Gehlena, wyraźnie widać zmianę w podejściu do tematów 

antropologii oraz filozofii. Przede wszystkim, co sam myśliciel często podkreślał, z czasem 

zaczął odchodzić od egzystencjalno-filozoficznego spojrzenia na podejmowaną problematykę 

natury człowieka40. Już od pierwszej dużej publikacji Der Mensch jego naukowa metodologia 

czerpała bardziej z nauk empirycznych oraz samej antropologii, również w jej biologicznym 

wymiarze. Uważna obserwacja, analiza doświadczeń i faktów wydawała się dla myśliciela 

właściwszą drogą, niż podejmowana przez dotychczasową filozofię. Często zarzucał filozofom, 

że kierując się w stronę metafizyki uznają empiryzm za coś gorszego, co wręcz wymaga 

usprawiedliwienia41. Gehlenowskie kategorie działania i doświadczenia miały sens właśnie 

w  wymiarze praktycznym. Opisując zmiany w samej antropologii, która według myśliciela 

stała się dziedziną empiryczną, Gehlen prezentował swój życiowo-użyteczny pogląd na kwestię 

nauki. Tym samym każda jego kolejna praca nadawała zupełnie odrębne oblicze prezentowanej 

przez niego antropologii i choć wpisywał się w kanon antropologów filozoficznych, to jednak 

podejście naukowe kierowało go w stronę przyrodniczych metod naukowych. Same poetyckie 

określenia filozoficzne (które zarzucał np. Wilhelmowi Diltheyowi) nie były dla niego 

wystarczające. Wolał, by zostały zastąpione świadectwami naukowymi. Również korzystanie 

                                                           
40 H. Witteriede, Eine Einführung in die Philosophische Anthropologie, Frankfurt nad Menem 2009, s. 95. 
41 A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 49. 
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w badaniach z osiągnieć innych nauk niejednokrotnie biologicznych wymuszało zmianę 

podejścia metodologicznego. Przykładowo, egzystencjalny patos widoczny jeszcze w jego 

pracy habilitacyjnej Wirklicher und unwirklicher Geist (Realny i nierealny duch) z 1931 roku 

zostaje poddany krytyce samego Gehlena w kolejnych dziełach42. Nie zmienia to jednak faktu, 

że antropolog, dystansując się od takiego podejścia, nie rezygnował z wcielania filozoficznych 

aspektów myślenia do swoich prac. Uważał raczej, że odpowiednio przystosowane metody 

empiryczne są w stanie wzbogacić filozofię i na jej podstawie ugruntować nową naukę, jaką 

miała być antropologia w swoim filozoficzno-politycznym wymiarze.  

2.1 Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt 

Dziełem, które utrwaliło pozycję Gehlena jako wybitnego naukowca, było wspomniane 

wcześniej Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie (Der Mensch, seine Natur und seine 

Stellung in der Welt). Publikacja wydana w 1940 roku przyniosła słynną już kategorię 

Mängelwesen, czyli człowieka jako istoty naznaczonej brakiem, niedoborem43. Określenie to 

stało się znakiem rozpoznawczym Gehlenowskiej antropologii, i mimo że nie jest 

chronologicznie pierwszą koncepcją traktującą o naturalnych brakach ludzkich, to po raz 

pierwszy stanowiło wstęp do rozbudowanej antropologiczno-filozoficznej koncepcji 

człowieka. Człowiek Gehlena, ułomny, pozbawiony silnych instynktów, które wiodą zwierzęta 

przez życie, wpasował się w dosyć pesymistyczną wizję natury ludzkiej, charakterystyczną dla 

konserwatysty. Z powodu utraty pierwotnych, zwierzęcych instynktów musiał on znaleźć dla 

nich jakiś substytut. Funkcję tą miały wedle Gehlena pełnić w Der Mensch tak zwane wyższe 

systemy kierownicze spełniając rolę wyższego porządku (obersten Führungssysteme), 

działającego w ramach wiążącego światopoglądu. Wizja ta mogła prezentować się jako pewna 

opcja dla reżimu nazistowskiego, o czym wspominał sam autor oportunistycznie cytując 

Alfreda Rosenberga44. Jednak dzieło Gehlena stało się przedmiotem krytyki dogmatycznych 

autorów nazistowskich ze względu na wcześniej wspomniane biologiczne aspekty istnienia 

człowieka bez kontekstu rasowego. Po upadku reżimu, w czwartym wydaniu książki (1950 r.), 

Gehlen zamienił teorię wyższego porządku na koncepcję zróżnicowanych instytucji 

kierujących i wychowujących, które następnie zostały przekute w teorię instytucji 

                                                           
42 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen…, s. 123. 
43  Gehlenowskie pojęcie Mängelwesen, po polsku oddawane jest różnorodne, zależnie od tłumaczenia: jako „istota 

ułomna” (Z. Krasnodębski), „istota naznaczona brakiem” (K. Krzemieniowa), „istota nacechowana 

niedostatkiem” (E. Paczkowska-Łagowska). Zob. P. Kimla, Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy 

i instytucji państwa, [w:] „Państwo i społeczeństwo”, nr 1, 2005. 
44 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen... , s. 124. 
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zaprezentowaną w książce Urmensch und Spätkultur (Człowiek pierwotny i kultura późna) 

w  1956 roku45. 

Dzieło Der Mensch dało podwaliny pod rozbudowę antropologii Gehlena, która już 

u  swoich podstaw znacznie się różniła od pozostałych klasyków: Maxa Schelera i Helmutha 

Plessnera. Filozof, tworząc koncepcję człowieka jako istoty ułomnej, osadził ją w dogłębnie 

zarysowanym biologicznym kontekście i wykazał na przykładzie ontogenezy człowieka, że jest 

on w stanie pokonać naturalne braki, które od narodzin działają przeciwko jego możliwościom 

przetrwania. Oprócz wskazywania na zewnętrzne czynniki i narzędzia, którymi człowiek się 

w  tym celu otacza, Gehlen przywołuje kategorię działania (Handlung), która jest według niego 

nieodłącznym dowodem na specyficzny aktywizm człowieka, którego brak zwierzętom. 

Zwierzęta bowiem nie tworzą swoich własnych warunków przetrwania, natomiast cechą 

definicyjną ludzi jest ich istnienie jako istot działających (handelndes Wesen), a jedyną 

możliwością przetrwania – stworzenie własnego świata46. Prezentując kategorię działania, 

Gehlen odsunął się również od konieczności zajmowania się dualizmem cielesności i duszy, 

gdyż w działaniu wszystko zachodzi równocześnie. Zarówno procesy cielesne i umysłowe, jak 

i wyobraźnia oraz emocje znajdują tam swoje miejsce47. Opisując człowieka w swojej pracy, 

antropolog dużo uwagi poświęca zdolnościom językowym i symbolicznym, którymi ludzie nie 

tylko coraz bardziej ułatwiają sobie życie w świecie, ale też zaczynają go przez to stwarzać od 

nowa. Istotnym motywem jest tutaj wtórna celowość obiektywna, czyli możliwość myślenia 

i  działania nakierowanego na przyszłość, a nie na teraźniejszość, jak dzieje się w przypadku 

świata zwierzęcego.  

Antropologia zaprezentowana w Der Mensch jest elementarna i nie jest możliwe 

zrozumienie późniejszych koncepcji dotyczących instytucji, technologii oraz kultury 

bez  zapoznania się z tym dziełem. Dzieje się tak dlatego, że dzieło to skupia w sobie 

biologiczny opis istoty, pozbawiony nadawanego jej po narodzeniu kontekstu kulturowego. Jest 

to historia-geneza człowieka, opowiadająca, jak mierzalne i obserwowalne fakty biologiczne 

przekładają się następnie na działanie i podwaliny świata, jaki znamy współcześnie. Wielką 

wartością tej pozycji jest jej uniwersalność oraz trafność połączenia obserwacji z filozofią 

człowieka. Gehlen stworzył Der Mensch w okresie, kiedy reżim nazistowski był u szczytu 

władzy. Jego uwikłanie w obóz partyjny NSDAP sprawiało, że chciał odnaleźć związki swojej 

                                                           
45 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen..., s. 124. 
46 T. Scott, Organization philosophy, Hampshire 2010, s. 15. 
47 K-S. Rehberg, Antropologia działania…, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, s. 77. 
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teorii z kategoriami popularyzowanymi przez nazizm. Jednak w toku prac wyraźnie zauważył, 

że teoria antropologiczna, którą zaprezentował nie jest w stanie być dostosowana do wymagań 

ideologii narodowo-socjalistycznej. Usuwając odniesienia do myśli nazistowskiej 

w  późniejszych wydaniach, Gehlen dał nam spójne dzieło, które stało się, z jednej strony, 

prezentacją jego antropologii, a z drugiej, doprowadziło do wypracowania teorii instytucji, 

która stała się następnie znakiem rozpoznawczym myśliciela. 

2.2 Urmensch und Spätkultur 

Jak już było wspomniane, od 1936 roku Gehlen zaczął rozwijać swój koncept 

empirycznej filozofii człowieka. W związku z tym analizował aspekty swojej antropologii 

przedstawionej w Der Mensch w kolejnych pracach. Człowiek prymitywny i kultura późna 

(Urmensch und Spätkultur), wydane w 1956 roku, było rozwinięciem oryginalnej teorii 

dotyczącej instytucji jako bytów kierujących i odciążających człowieka. Książka ta stała się 

kompleksową analizą Gehlenowskiego człowieka w kontekście instytucjonalnym – 

ich  powstania i współczesnej roli. Jednocześnie w Urmensch und Spätkultur prześledzone są 

dzieje kultur prymitywnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli mitologii i praktyk 

magicznych, które dla Gehlena są źródłem pierwszych pierwotnych form religijnych, podobnie 

jak to opisywał Max Weber48. Praca ta nie zatrzymuje się więc tylko na analizie teoretycznych 

koncepcji człowieka ale wciela nowe empiryczne podejście. Widać to przede wszystkim 

w  analizie historycznej przestawionej w dziele. Gehlen jest bowiem autorem, który ponad 

wszystko wyróżniał się w swoim konserwatyzmie daleko idącą akceptacją dziejowych 

przemian. Pomimo że prezentował antropologiczny pesymizm i hierarchiczne myślenie 

o  porządku, jego tęsknota za konserwatywnym porządkiem nie przesłaniała mu obrazu 

rzeczywistych mechanizmów zachodzących w świecie49. Nigdy nie potępiał samych faktów. 

Wolał analizować wpływ zmian, które przynoszą człowiekowi. Dlatego też Urmensch und 

Spätkultur jest również przedstawieniem historii ludzkości na tle różnych przełomów: przejścia 

z trybu wędrownego na osiadły, rozwoju kultury rolnej i bardziej nam współczesnej rewolucji 

przemysłowej. Tym samym poglądy Gehlena na współczesnego człowieka nie wynikają tylko 

z obserwacji zastanej rzeczywistości, ale również z dopasowania własnej teorii do dziejowych 

przemian. 

                                                           
48 A. Gehlen, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Frankfurt nad Menem 2004, s. 3.  
49 K-S. Rehberg, Antropologia działania…,s. 74. 
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Metodologiczną podstawą książki są antropologiczno-filozoficzne kategorie badane za 

pomocą materiałów z zakresu historii kultury i socjoantropologii50.  Głównym tematem jest 

rozwinięcie koncepcji człowieka jako istoty ułomnej przedstawione w Der Mensch 

i  wyjaśnienie dlaczego człowiek potrzebuje instytucji, by móc przetrać. Wbrew temu, co 

sugeruje tytuł zdecydowana większość książki poświęcona jest nie samej ewolucji człowieka 

w kierunku kultur współczesnych, ale właśnie powstaniu instytucji oraz odniesieniu relacji 

człowieka do nich. Gehlen opisuje mechanizmy, które wykształciły się na skutek rozwoju 

instytucji: obiektywizm, odciążenie od nadmiaru bodźców, obowiązek oraz ukierunkowany 

rozwój51. Warto wspomnieć, że instytucje u myśliciela są kulturowymi wzorami zachowań, 

które dla grupy są wiążącymi normami, natomiast dla indywiduum oznaczają odciążenie 

od  zalewu decyzji, których wymaga surowe środowisko. Instytucje przynoszą więc zysk 

w  postaci stabilizacji życia wewnętrznego, gdyż instynkty nie są w stanie prowadzić człowieka 

tak, jak zwierzęcia. Kierujące naszym życiem prawo, obyczajowość czy moralność to właśnie 

przykłady takich kulturowych wzorów. Podobnie prezentował je Emile Durkheim, mówiąc 

o  instytucjach jako oryginalnych i powtarzalnych reprezentatywnych zachowaniach52. 

Paczkowska-Łagowska, przyglądając się myśli Gehlena, posunęła się nawet do sugestii, 

że  również człowiek może być postrzegany jako instytucja, jeżeli prezentuje postawę, dzięki 

której można zawsze na niego liczyć53. Tym samym synonimem instytucji staje się stabilizacja 

i ład, a ich najwyższą formą – sprawnie działające państwo. 

Teoria instytucji Gehlena była poddawana krytyce przede wszystkim ze względu na jej 

konserwatywny wydźwięk. Człowiek, oddając się kierownictwu instytucji, rezygnuje 

w  znacznej mierze ze swojej wolności. Posłuszeństwo stało się bowiem czynnikiem 

niezbędnym do zachowania siły i korzyści płynących z instytucjonalnych rozwiązań. 

Antropolog odpiera te zarzuty, mówiąc o całej sferze wolności w ramach samych instytucji, 

które kierują ludzi na uporządkowany rozwój i chronią od chaosu. Konsekwencje myślenia 

o  instytucjach jako ograniczeniu wolności przedstawił zresztą w swoim innym dziele Moral 

und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik (Moralność i hipertrofia moralności. Etyka 

pluralistyczna). Brak poszanowania dla obowiązku i służby, ignorancja w stosunku do tradycji 

oraz zwrot ku etyce jednostki zostają scharakteryzowane jako czynniki poprzedzające upadek 

                                                           
50 K-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Frankfurt nad Menem 2004, s. IX. 
51 H. Delitz, dz. cyt., s. 71. 
52 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen…, s. 125. 
53 E. Paczkowksa-Łagowska, dyskusja podczas seminarium: Kategorie antropologiczne w pismach klasyków 

współczesności: H. Plessner, A. Gehlen, E. Cassirer i inni, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, rok 

akademicki 2013/2014. 
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instytucji. Urmensch und Spätkultur prezentując teorię instytucji, przynosi również pewną 

zaskakującą wskazówkę. Gehlen buduje teorię współczesnej ascezy – drogi, która pozwoli 

każdemu człowiekowi stać się samemu instytucją, w obliczu upadku tych zastanych. Jest to 

więc próba ukierunkowania działań współczesnego człowieka, który rozumie potrzebę 

szerzenia idei instytucji jako wzorców niezbędnych do przeżycia. 

 

2.3 Die Seele im technischen Zeitalter 

Kolejnym wielkim sukcesem Gehlena okazała się diagnoza czasów współczesnych 

w  książce kontynuującej wątki antropologiczne Dusza w epoce technicznej (Die Seele im 

technischen Zeitalter) z 1957 roku. Stanowiła ona nowe podejście Gehlena do zachowań ludzi 

w kontekście otaczającej techniki i rozwoju technologicznego. Dzieło skupia się 

na  postępującej intelektualizacji życia z jednoczesnym oderwaniem od rzeczywistości54. 

Tak  jak instytucje odciążają człowieka od konieczności podejmowania decyzji dotyczących 

każdego aspektu życia, tak i technika pomaga człowiekowi przebrnąć przez jego trudy. Jednak 

to  odciążenie od pracy zmieniło znacznie swoją skalę wraz z rewolucją przemysłową oraz 

pojawieniem się nowoczesnych technologii. Die Seele im technischen Zeitalter stanowi wstęp 

do przedstawienia współczesnego conditio humana. Zjawiska nowego typu wymuszone przez 

postęp technologiczny zmieniają człowieka, który przecież sam technologię stworzył. Gehlen 

jednak daleki jest od krytyki samych zdobyczy technologicznych. Akceptuje je jako fakt. 

Co  więcej, stara się walczyć z uprzedzeniami wobec techniki, którym przypisuje europejskie 

korzenie. Sam widzi jej podwójne oblicze: technika jest tym, co ułatwia nie tylko życie, ale 

również umieranie55. Dla niego technika to, z jednej strony niezastąpione narzędzie, ale 

z  drugiej również broń. 

Analizę współczesności poprzedza jednak opis narodzin technologii i jej 

antropologiczne uwarunkowanie. Okazuje się bowiem, że dla antropologa technika jest tak 

stara jak sam człowiek56. Tym samym w naturze samego człowieka odszukuje on warunków 

rozwoju technologii. Odnajduje je w tych samych ułomnościach przedstawionych za pomocą 

koncepcji Mängelwesen z Der Mensch. Człowiek pozbawiony naturalnych możliwości obrony 

                                                           
54 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen…, s. 126. 
55 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, [w:] Arnold Gehlen. Gesamtausgabe, red. K.-S. Rehberg, 

Frankfurt nad Menem 2003, s. 165. 
56 M. Deege, Die Technikphilosophie Arnold Gehlens, Hamburg 1996, s. 28. 
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i ataku musi w pewien sposób odgrodzić się od świata zewnętrznego – świata natury, który 

działa przeciwko jego szansom na przeżycie. Doprowadza to do konieczności wytworzenia 

natury zastępczej, świata, który byłby dla człowieka bezpieczny. Technika to pierwszy etap 

budowy tej nowej rzeczywistości. Działanie, w które antropologicznie wyposażony jest 

człowiek, potrzebuje wsparcia techniki, która przekształca ideę w coś namacalnego.  

Die Seele im technischen Zeitalter porusza problem zmian, jakie zachodzą w człowieku 

pod wpływem przekształcających się warunków świata, w którym egzystuje. Jest to książka, 

która z antropologicznych rozważań przechodzi do socjologiczno-psychologicznego podejścia 

dotyczącego ludzkich przeżyć. Jej podtytuł Sozialpsychologische Probleme in den industriellen 

Gesellschaft sugeruje duże psychiczne obciążenie członków współczesnych społeczeństw 

związane z industrialnym rozwojem. Przede wszystkim Gehlen podejmuje dyskusję na temat 

doświadczenia, które zmieniło się w czasach współczesnych. Technologiczne odciążenie 

oderwało człowieka od bezpośredniego odczuwania rzeczywistości. Praca fizyczna, która 

dotychczas zbliżała ludzi do współodczuwania rzeczywistości, zostaje w znacznym stopniu 

zredukowana.  Pojawia się realna potrzeba przywrócenia utraconego doświadczenia. Jednak 

bezpośrednia droga nie jest już możliwa. Antropolog zgłębia więc temat tzw. doświadczenia 

z  „drugiej ręki” (Erfahrung zweiter Hand), czyli sposobów, w jaki współcześni ludzie próbują 

na nowo przywrócić pewne stany emocjonalne. Niestety często okazują się one uproszczonym 

i  spłaszczonym odbiciem realnego doświadczenia. Jest to kolejna oś krytyki wymierzona we 

współczesny sposób funkcjonowania społeczeństwa. Die Seele im technischen Zeitalter jest 

dziełem, w którym Gehlen przedstawia, jak ogólnospołeczne wydarzenia oddziałują na 

jednostki. Wprowadzona zostaje kategoria nowego subiektywizmu, która staje się jedną 

z  najbardziej charakterystycznych dla Gehlenowskiej oceny współczesnego człowieka. 

Rzeczywistość techniczna doprowadza bowiem do osamotnienia jednostki, prowadząc ją do 

działań szkodliwych nie tylko dla siebie, ale i całego społeczeństwa. Tłumione dotychczas 

emocje, obawy i poczucie zagrożenia, w związku z tym, że nie znajdują ujścia, stają się 

udziałem publicznej sfery społecznej. To, co niegdyś było prywatne, zaczyna być publiczne. 

Dzieło jest wyraźnym wyrazem obawy myśliciela odnośnie do przyszłości ludzi. Tak, jak już 

było wspomniane, praca Gehlena nie ogranicza się do prostego stwierdzenia, że technika jest 

zła. Ona istnieje, jednak to ludzie, choć ją wytworzyli, teraz sami są przez nią stwarzani na 

nowo. Ukazując psychologiczne zmiany w strukturach myślenia ludzkiego, antropolog czyni 

kolejny krok, prezentując nam zgubne skutki braku refleksji nad rzeczywistością. Zagrożenie 

utraty własnej osobowości zarysowane w tym dziele staje się podstawą do analizy 
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Gehlenowskiej współczesności w jednym z jego najbardziej kontrowersyjnych dzieł Moral und 

Hypermoral. Eine pluralistische Ethik. 

 

2.4 Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei 

Jednym z bardziej intrygujących dzieł Gehlena jest praca Obrazy czasu. O socjologii 

i  estetyce współczesnego malarstwa (Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen 

Malerei). Wydana w 1960 roku, trzy lata po głośno przyjętym Die Seele im technischen 

Zeitalter, do dzisiaj jest źródłem odniesienia dla wielu socjologów kultury ze względu 

na  poruszane przez nią tematy sztuki współczesnej oraz awangardy w kontekście rozwoju 

życia społecznego. Gehlen dokonuje w niej historycznej analizy rozwoju sztuki, która 

odzwierciedla według niego obowiązujące wartości społeczne. Podobnie jak w Urmensch und 

Spätkultur analizował prymitywną kulturę symbolu i jej znaczenie dla rozwoju ładu 

instytucjonalnego, tak i w Zeit-Bilder dokonuje oceny sztuki, która ukazuje religijne, 

mitologiczne i estetyczne potrzeby społeczne. Antropolog stawia tezę, że malarstwo było 

sposobem nawiązania kontaktu z rzeczywistością. Orzeka o obiektywności obrazu, który to 

umieszcza sztukę w sugestywnej relacji ze światem empirycznym, jednocześnie się od niego 

oddzielając57. Dla Gehlena doświadczanie sztuki jest zjawiskiem duchowym. W dziele 

myśliciel szczególnie dużo miejsca poświęca sztuce współczesnej. Przede wszystkim jej 

abstrakcyjność i dekonstrukcję formy łączy z antropologicznymi zjawiskami kulturowymi 

nowego typu. Zmiany w sposobie przeżywania świata przez jednostki, rozwój technologii 

i  nauki oraz obciążenie, jakim system społeczny zaczął obarczać ludzi powodują, że sztuka 

staje się dla jednostek rodzajem ucieczki. Przede wszystkim uznanie zdobywa autonomia, 

w  ramach której można szukać odciążenia od problematycznej rzeczywistości. Zeit-Bilder jest 

jednak również pracą na pograniczu filozoficzno-biologicznej analizy sposobów 

doświadczania realności. Wiele miejsca badacz poświęca zagadnieniu estetyki, która wraz 

z  ewolucją sztuki pozwala obnażyć coraz bardziej rozmaite formy ludzkiej percepcji. Estetyka 

staje się bowiem łącznikiem pomiędzy twórcą a odbiorcą. Poszerza poznanie w takim samym 

stopniu, w jakim pomaga człowiekowi oderwać się od zastanej rzeczywistości.  

Książka Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei przyniosła 

Gehlenowi duże uznanie, także ze strony jego intelektualnych przeciwników. Theodor Adorno, 

                                                           
57 A. Gehlen, Zeit-Bilder…, s. 8. 
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po otrzymaniu egzemplarza przesłanego mu przez samego autora, stwierdził, że identyfikacja 

źródeł sztuki współczesnej wyprowadzona przez Gehlena w pełni oddaje stan rzeczywisty. 

Także uczeń i wieloletni przyjaciel Gehlena Helmut Schelsky, napisał do Gehlena list 

z  gratulacjami, w którym uznał, że po Der Mensch jest to jego największe dzieło58. Praca 

spotkała się również z pozytywną reakcją innego przedstawiciela trójcy antropologicznej – 

Helmutha Plessnera. Tym, co sprawiło, że wielu dotychczasowych oponentów Gehlenowskich 

tez, spojrzało przychylnie na nową monografię był fakt, że Gehlen dokonał szczegółowej 

historycznej analizy dorobku kulturalnego ludzkości, nie odcinając się jednocześnie od samej 

antropologii. Wnikliwa analiza malarstwa, sztuki pierwotnej czy literatury pozwoliła na 

przybliżenie strony kulturowej, która odzwierciedla życie społeczne danej epoki. Tym samym 

Zeit-Bilder stał się dowodem, nie tylko na wielką wszechstronność wykształcenia myśliciela, 

ale również na interdyscyplinarność jego obserwacji i badań.  

 

2.5 Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik 

Karl-Siegbert Rehberg mówiąc o dziele dotyczącym przerostu moralności wyznał, 

że  Gehlen miał duży problem z ukończeniem tej książki. Moralność i hipertrofia moralności 

(Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik) opublikowana w 1969 roku przeszła serię 

poprawek i była kilkukrotnie przepisywana przez myśliciela na nowo. Tezy postawione 

w  dziele skupiają się głównie na zagadnieniu pluralistycznej etyki. Myśliciel prezentuje 

koncepcję jakoby etyka nie była bytem jednolitym. Stara się udowodnić, że źródeł etyki może 

być wiele, a postaci, jakie przyjmuje mogą różnić się od siebie, a nawet być swoim całkowitym 

przeciwieństwem. Opisując różnice między poszczególnymi formami etyki Gehlen wymienia 

m.in59: 1. Etos wypracowany na zasadzie wzajemności, 2. Etykę mająca psychologiczne 

podłoże, w tym etyka szczęścia i dobrego samopoczucia (eudajmonizm), 3. Etykę rodzinną 

(poszerzoną o humanitaryzm) oraz 4. Etos instytucjonalno-państwowy. Każdy z tych rodzajów 

etyki dla antropologa sprawdza się w określonych okolicznościach. Niestety, wedle autora Der 

Mensch, czasy mu współczesne przyniosły znaczące pomieszanie obowiązujących etosów. 

Etyka obowiązku i służby, realizowana w ramach etosu instytucjonalnego, zostaje zastąpiona 

eudajmonizmem i triumfem etyki rodzinnej, wyrażanej często przez niczym nieograniczony 

                                                           
58 Zob. K.-S. Rehberg, Nachwort. Zur Editionsgeschichte der „Zeit-Bilder“, [w:] A. Gehlen, Zeit-Bilder und 

andere kunstsoziologische Schriften, red. K.-S. Rehberg, Frankfurt nad Menem 2014. 
59 K.-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, red. K.-S. Rehberg, 

Frankfurt nad Menem 2004, s. VIII. 
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humanitaryzm. W Moral und Hypermoral pytanie odnoszące się do konieczności stabilizacji 

ludzkiego życia zostaje utrzymane. Instytucje stworzyły zabezpieczenie i ustabilizowały 

sytuację człowieka. Jednak w późnej kulturze oba te osiągnięcia powoli nikną w obliczu rządów 

subiektywizmu60. 

Ostatnia monografia Gehlena to najbardziej krytyczna diagnoza współczesnych mu 

czasów. Dzieło to jest przede wszystkim genezą samej moralności, ukazanej na tle zmian 

historycznych w Europie. Krytyka, którą formułuje Gehlen, dotyczy zarówno jednostek, jak 

i  całych grup społecznych (w tym np. intelektualistów, którzy dla antropologa niczym 

starożytni filozofowie zajęli miejsce działania władzy państwowej)61. Źródeł rządzącego 

nowego subiektywizmu autor Urmensch und Spätkultur upatruje w przeciążeniu 

emocjonalnym, biorącym się z obdarcia świata zewnętrznego z wartości symbolicznych 

i  obiektywizmu najważniejszych instytucji, jak prawo czy religia. Brak oporu ze strony natury, 

ograniczenie wysiłku fizycznego i wszechobecne idee, które nie znajdują miejsca na realizację, 

sprowadzają strefę wewnętrzną człowieka do nieustannej dyskusji, z której odfiltrowano 

wszelkie działanie62. Tym samym to, co odróżniało człowieka od świata zwierząt – podstawowa 

kategoria antropologiczna u Gehlena  – działanie – zostało zredukowane we współczesnej 

kulturze do nieistotnego już archaizmu.  

Oczywiście Moral und Hypermoral to geneza współczesności z czasów schyłku życia 

Gehlena, zwłaszcza kryzysu instytucji społecznych z lat 60. i 70. XX wieku. Część zarzutów 

formułowanych przez myśliciela nie do końca przystaje do obecnej rzeczywistości. Nie zmienia 

to jednak faktu, że większość obserwacji Gehlena opierała się przede wszystkim na jego 

podstawowej teorii antropologicznej zaprezentowanej w Der Mensch oraz na wzbogaconej 

o  instytucjonalny charakter w Urmensch und Spätkultur. Tym samym przedstawiając analizę 

kondycji współczesnego mu człowieka pokazywał on, jak historia zmieniała ludzką naturę i jak 

wytwory człowieka zmieniały jego samego. Elżbieta Paczkowska-Łagowska wskazuje na 

konsekwencję Gehlena w stosowaniu własnych kategorii, przechodzących często w zamierzoną 

aluzyjność, przy jednoczesnym zachowaniu powagi i naukowej ścisłości63. Wprowadzane 

                                                           
60 K.-S. Rehberg, Biografie,  
61 K.-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, red. K.-S. Rehberg, 

Frankfurt nad Menem 2004, s. IX. 
62 S. Czerniak, Antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki społeczeństwa, [w:] Filozofia i 

nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, tom 3, Warszawa 2015 s. 72. 
63 Cyt. za: E. Paczkowska-Łagowska, Działanie a rozumienie. Arnold Gehlen przeciwko Wilhelmowi Diltheyowi 

w „sprawie ducha”, [w:] Studia z filozofii niemieckiej, red. S. Czerniak, J. Rolewski,  tom 4, Toruń 2004, s. 73. 
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często nowe pojęcia, zwłaszcza w Moral und Hypermoral, mają więc zawsze uzasadnienie 

i  służą do ułatwienia analizy w poszczególnych teorii myśliciela. 

 

2.6 Studien zur Anthropologie und Soziologie 

W 1963 roku, jeszcze przed wydaniem Moral und Hypermoral, ukazuje się książka 

Studien zur Anthropologie und Soziologie (Studia z antropologii i socjologii), będąca zbiorem 

najważniejszych tekstów oraz wykładów myśliciela. W dziele tym Gehlen przypomina swoje 

najważniejsze teorie z poprzednich monografii oraz uzupełnia je o kolejne tezy zawarte 

w  dodatkowych tekstach. Już w początkowym Zur Systematik der Anthropologie Gehlen 

wykłada podstawowe założenia dotyczące metodologii badań zaprezentowanych w Der 

Mensch. Odnosi się również do zarzutów skierowanych przeciwko swojej teorii i na nowo 

objaśnia przyczyny, dla których teoria instytucji przyjęła taki, a nie inny kształt ostateczny. 

Ponadto rozwija tezy dotyczące symboli w życiu społecznym, podejmowane w Urmensch und 

Spätkultur oraz pogłębia temat obciążenia psychicznego współczesnych społeczeństw 

przedstawiony oryginalnie w Die Seele im technischen Zeitalter. W Studien zur Anthropologie 

und Soziologie pojawiają się również dwa teksty, które dodają interpretacji Gehlenowskiej 

myśli nowego wymiaru. Są to Über kulturelle Kristallisation (O kulturowej krystalizacji) oraz 

Über die Geburt der Freiheit aus der Enfremdung (O narodzinach wolności z wyobcowania). 

Teksty te pokazują, że Gehlen starał się również być filozofem przyszłości. Opisywał zmiany 

w świecie, prognozując kierunek, w którym, jego zdaniem, zmierzały. W Über kulturelle 

Kristallisation zaprezentował koncepcję kulturowej krystalizacji, zaskakująco podobnej do idei 

końca historii Fukuyamy. Opisał za jej pomocą „stan w danym obszarze kultury, który pojawia 

się, kiedy dochodzi do całkowitego rozwinięcia wszystkich tkwiących w nim możliwości”64. 

W takiej rzeczywistości prawdziwa twórczość jest możliwa, jednak tylko we wcześniej 

ograniczonym polu i na podstawie istniejących już zasad. Idea ta była bezpośrednią reakcją 

myśliciela na otaczający go upadek nowych wielkich ideologii, takich jak np. komunizm, które 

dla autora Der Mensch nie mają współcześnie możliwości, by ponownie ogarnąć społeczeństwa 

swoją mocą. Tekst ten jest równocześnie analizą stanu współczesnej nauki. Problem 

pogłębiającej się specjalizacji i braku porozumienia między specjalistą a laikiem stanie się 

podłożem dla tezy o niemożliwości przeprowadzenia wielkich reform na gruncie współczesnej 

                                                           
64 Cyt. za: A. Gehlen, O kulturowej krystalizacji, przeł. D. Raczkiewicz-Karłowicz, [w:] Konserwatyzm. Projekt 

teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995, s. 117. 
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nauki. Über die Geburt der Freiheit aus der Enfremdung jest pracą analizującą zagadnienia 

wolności i alienacji z historycznej perspektywy. Gehlen dokonuje w niej interpretacji myśli 

Hegla, Fichtego oraz Marksa. Opisuje również problem „urzeczywistniania się” określonych 

ludzkich stanów. Ponownie nawiązuje do swojej teorii instytucji, wskazując systemy 

kierownicze jako będące w stanie utrwalić to, co początkowo jest tylko duchowe. 

Studien zur Anthropologie und Soziologie to interesująca lektura, która pozwala 

przybliżyć najważniejsze tezy myśliciela, a jednocześnie daje dokładniejszy wgląd 

w  przyczyny dotychczasowych obszarów badawczych myśliciela. Choć niektóre teksty zdają 

się mocno osadzone w kontekście historycznym i przez to nie przystają już do rzeczywistości 

XXI wieku, to jednak wiele spostrzeżeń pozostaje aktualnych do dnia dzisiejszego. Książka 

stała się również okazją do odpowiedzi na zarzuty skierowane pod adresem Gehlena i jego 

antropologicznych spostrzeżeń. 

Przywołanie Gehlenowskich dzieł pokazuje, że niemiecki uczony był antropologiem 

wszechstronnym. Jego prace realnie przyczyniły się do wyodrębnienia antropologii jako 

osobnej dziedziny naukowej. Uznał on, że myślenie o człowieku jako o centralnym punkcie 

rozważań naukowych zasługuje na odpowiednie empiryczne oparcie. Jego zróżnicowane 

wykształcenie wyraźnie wpłynęło na sposób prowadzenia badań w obrębie antropologii 

filozoficznej. Postulował, by przy zagłębianiu się w tę dyscyplinę czerpać z dorobku innych 

nauk, takich jak socjologia, psychologia, politologia, filozofia czy zoologia65. Ma to 

bezpośrednie przełożenie na jego prace, w których możemy przywołać na przykład istotne 

ustalenia z zakresu biologii w Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, czy 

psychologiczne podejście do przeżyć wewnętrznych człowieka w Die Seele im technischen 

Zeitalter. Tematy przez niego podejmowane nie ograniczały się jednak wyłącznie do 

wyodrębnionych aspektów życia ludzkiego. Przykładowo jego wykształcenie z zakresu historii 

sztuki przyczyniło się do powstania dzieła Obrazy czasu i inne pisma z socjologii sztuki (Zeit-

Bilder und andere kunstsoziologische Schriften), które jest porównaniem zmian zachodzących 

w sztuce, zwłaszcza współczesnej, na tle antropologicznych przemian opisanych w innych 

dziełach. Dzieła Gehlena zasługują na uwagę przede wszystkim ze względu na ich 

ponadczasowość. Połączenie nauki o człowieku z empiryczną obserwacją zmian zachodzących 

w świecie sprawia, że neokonserwatyzm Gehlena przybiera zaskakujący charakter. Posługuje 

się antropologicznymi kategoriami, sprawnie dopasowuje je do poszczególnych fragmentów 

                                                           
65 A. Gehlen, Z dziejów antropologii, [w:] A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. 

Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 23-32, por. także Z. Kuderowicz, Wstęp do: W kręgu antropologii... 
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historii rozwoju człowieka. Niezależnie od czasów, w których tworzył, myśl Gehlena okazała 

się być pogłębioną refleksją nad fundamentalnymi problemami socjo-filozoficznymi 

człowieka66. Prezentowane przez niego badania mieszają się z poszczególnymi wydarzeniami 

z jego życiorysu. Polityczne uwikłanie z jednej strony mocno zmieniło bieg jego kariery 

naukowej, z drugiej jednak nie spowodowało, by odciął się od swoich pierwotnych poglądów 

na naturę człowieka. Z całą pewnością był konserwatystą w trwałości swoich przekonań. Mimo 

niechęci do zmian zachodzących we współczesnym mu świecie, wolał śledzić genezę 

poszczególnych wydarzeń tak, by zrozumieć, z czym tak naprawdę musi się mierzyć 

współczesny człowiek polityczny. Patrząc na biografię antropologa widzimy, że czasy w 

których żył i przemiany, które przyszło mu obserwować, miały ogromny wpływ na jego dzieła. 

Równocześnie warto jednak zauważyć, że podstawowym zadaniem badacza, była budowa 

całościowego obrazu człowieka. Wierzył, że antropologia, w ujęciu politycznym 

i  empirycznym jest sposobem na poznanie ludzi takimi, jacy są. Jako sprawny obserwator starał 

się łączyć współczesne wydarzenia z ich kontekstem historycznym i antropologicznymi 

kategoriami, które doprowadziły człowieka do określonego momentu dziejowego. Z tego też 

powodu nigdy nie zrezygnował z próby orzekania o współczesnym conditio humana, gdyż 

wierzył, że antropologia pomaga odkrywać prawdy ponadczasowe. Dzieła Gehlena to dzieła 

badacza świadomego zarówno własnych możliwości, jak i ograniczeń. Z tego też powodu 

niejednokrotnie powołuje się on i odnosi do dorobku naukowego innych wielkich myślicieli. 

Warto więc, zapoznając się z tezami antropologa, prześledzić również źródła, którymi 

posługiwał się w swojej pracy. 

 

2. Inspiracje naukowe 

W wielu miejscach w swoich dziełach Gehlen odwołuje się do innych znanych 

naukowców oraz filozofów. Często też otwarcie czerpie z ich dorobku naukowego, 

uzupełniając w ten sposób poszczególne elementy swoich teorii. W latach 30. oraz 40. XX-ego 

wieku, problemy antropologiczne były jednymi z budzących największe zainteresowanie 

w  ramach tematyki socjologicznej. Kiedy w 1859 roku ukazuje się książka Karola Darwina On 

the Origin of Species (O powstawaniu gatunków), a następnie dwanaście lat później, zostaje 

wydane jego dzieło The Descent of Man (O pochodzeniu człowieka), antropologia jest 

traktowana jako poddziedzina zoologii. Jednak już kilkadziesiąt lat później zagadnienia 

                                                           
66 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology…,s. X. 
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dotyczące istot ludzkich zyskują coraz większe zainteresowanie, nie tylko ze strony biologów 

czy filozofów, ale również socjologów. Człowiek początków XX wieku, jako przedmiot 

badania, „domaga się” nowego podejścia. Nietzsche, łącząc filozofię człowieka z biologią, 

ukazuje nową postawę w stosunku do antropologii. Ciągle jednak w społeczeństwie badaczy 

dominują poglądy naturalistyczne oraz teorie rasowe. Prawdziwy rozrost koncepcji 

antropologicznych następuje w latach dwudziestych XX wieku i trwa aż do lat 40. Theodor Litt 

w 1919 roku publikuje Individuum und Gemeinschaft (Indywiduum i społeczeństwo), cztery lata 

później Helmuth Plessner wydaje Einheit der Sinne (Jedność zmysłów), a w 1928 otrzymujemy 

słynne dzieło Maxa Schellera Die Stellung des Menschen im Kosmos (Stanowisko człowieka 

w  kosmosie)67. Nie dziwi więc, że Gehlen mógł czuć się wręcz zobowiązany, żeby w swoich 

książkach odnieść się do poprzedników, a zwłaszcza do klasyków antropologii filozoficznej 

oraz politycznej. 

 Autor Der Mensch bardzo często nawiązuje w swoich książkach do Maxa Schelera. 

Przede wszystkim w momentach, gdy wprowadza czytelnika w kolejne kategorie 

antropologiczne. Ze względu na pewną bliskość znaczeniową, tłumaczy w ten sposób różnice, 

które występują między pozornie podobnymi terminami. Ponadto, opisując człowieka jako 

istotę naznaczoną brakiem, przejmuje od klasyka antropologii pojęcie otwartości na świat, które 

choć podobnie definiuje, używa w innym celu. Podobnie dzieje się w przypadku Vilfreda 

Pareta, którego poszukiwanie ludzkich motywacji do działania jest bardzo bliskie Gehlenowi. 

Niemiecki antropolog nie przyjmuje jego poglądów w całości. Najprawdopodobniej to właśnie 

socjologiczne wykształcenie autora Studien zur Anthropologie und Soziologie motywowało go 

i skłaniało do analizy najbardziej znanych społecznych teorii jego czasów. Zagadnienia techniki 

i jej wpływu na masowe społeczeństwa stanowiły istotną część jego badań. Opisując 

niepokojące współczesne przemiany społeczne, następujące pod wpływem rozwoju 

technicznego, Gehlen powoływał się często na najbardziej znanego teoretyka kultury masowej 

– Josego Ortegę y Gasseta68, a także innych np. na Wernera Sombarta69. 

Skupiając się na biologicznym opisie, widzimy u autora Die Seele im technischen 

Zeitalter wiele odniesień do różnych autorów. Szczególnie rozpatrując koncepcję człowieka 

                                                           
67 K.-S. Rehberg, Eine Philosophie des Menschen und die Herausforderung der Evolutionsbiologie: Max Scheler, 

Helmuth Plessner, Arnold Gehlen,[w:] Gott oder Darwin?, red. J. Klose, J. Oehler, Berlin 2008, s. 238. 
68 Wiele odniesień Gehlena do Gasseta można znaleźć zwłaszcza w jego pracy Die Seele im technischen Zeitalter, 

gdzie widać szczególną inspirację hiszpańskim eseistom i jego dziełem Bunt mas oraz esejami o dehumanizacji 

sztuki por. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2002, por. J. Ortega y Gasset, 

Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1980. 
69 Zob. W. Sombart, Der proletarische Sozialismus, Jena 1924. 
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jako Mängelwesen, Gehlen nawiązuje do Johanna Gottfrieda Herdera, któremu przypisuje się 

samo autorstwo wymienionego terminu, z kolei biologiczne obserwacje niemieckiego badacza 

są mocno inspirowane teorią retardacji, czyli opóźnienia rozwoju narządów ludzkich, 

pochodzącą od Louisa Bolka70. W jego przemyśleniach możemy odnaleźć inspiracje 

Nietzschem71 i jego poglądami na temat natury ludzkiej, Lorenzem72 i jego badaniami nad 

instynktami ludzkimi oraz Heglem i jego koncepcją ducha obiektywnego73. Kiedy natomiast 

tworzy on podstawy dla ludzkiego aktywizmu, który pozwala ludziom przezwyciężyć swoje 

niedobory, często cytuje Freuda, Fichtego oraz Marxa. Z jednej strony Gehlen odnosi się 

do  słynnych uczonych, żeby podkreślić swoją zgodę z istniejącymi już teoriami, z drugiej 

często można zauważyć, że posługuje się nimi, by się od nich zdystansować. Jest tak np. 

w  przypadku Jeana-Jacquesa Rousseau, którego mianuje swoim ideowym przeciwnikiem czy 

też Teodora Adorno, z którym polemizował. Polemikę tę można prześledzić na zachowanych 

nagraniach74. Zagłębiając się w tematykę pragmatyzmu, szczególnie popularną w latach 30. 

w  Niemczech, autor Moral und Hypermoral łączy swoje przemyślenia z poglądami Hobbesa, 

Johna Deweya oraz George’a Herberta Meada. Karl-Siegbert Rehberg zauważa, że z pewnością 

inspirację w tym temacie stanowił dla Gehlena Eduard Baumgarten, jego następca na katedrze 

filozofii w Królewcu75. Gehlen próbuje również odnaleźć świadectwa zmian, o których pisze 

nie tylko w otaczającej go rzeczywistości społecznej, ale również w sztuce. Swoje dzieło Zeit-

Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei poświęcił w całości analizie 

przemian, jakie nastąpiły we współczesnym mu malarstwie. Opisując te zjawiska, odnosił je 

oczywiście do licznych przykładów w świecie sztuki, w tym np. do dzieł Édouarda Maneta, 

młodego Claude’a Moneta, Edgara Degase’a czy ponownie do Ortegi y Gasseta i jego dzieła 

Dehumanizacja sztuki76. Pozwoliło mu to prześledzić zmiany w świecie malarskim i zauważyć 

trendy, które według niego nie występowały w sztuce nigdy wcześniej. Również podnosząc 

tematy techniki i wpływu technologii na życie człowieka, myśliciel wielokrotnie powołuje się 

na dokonania innych badaczy. W szczególności inspirują go wyniki badań Friedricha Georga 

Jüngera, który w pesymistyczny sposób obala tezę o jedynie pozytywnym wpływie rozwoju 

                                                           
70 K.-S. Rehberg, Eine Philosophie des Menschen…, s. 239. 
71 Zob. F. Nietzsche, Wola mocy, przeł. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2015. 
72 Zob. K. Lorenz, Die angeborenen Formen möglichen Erfahrung, [w:] „Zeitschrift für Tierpsychologie” 

1943. 
73 Zob. G. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, przeł. Ś. Nowicki, Warszawa 2014. Dzieło to zawiera 

omówienie filozofii ducha, w skład której wchodzą Duch subiektywny, Duch obiektywny i Duch absolutny. 
74 Odniesienie stanowiska Gehlena do przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej, w szczególności do dzieła Dialektyka 

oświecenia, można znaleźć w rozdziale VI rozprawy. Zob. M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia, 

przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994. 
75 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology…, s. XIV. 
76 Zob. A. Gehlen, Zeit-Bilder und andere kunstsoziologische Schriften, Frankfurt nad Menem 2014. 
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technologicznego na ludzkość77. Interesuje go zwłaszcza zagadnienie wolnego czasu, którego 

ilość zwiększyła się w życiu codziennym dzięki rozwojowi technologii. Gehlen, podobnie jak 

Jünger, podaje w wątpliwość pozytywne efekty, które miałoby za sobą nieść to zjawisko.  

Przechodząc do rozważań poświęconych wybuchowi subiektywizmu, Gehlen łączy swoje 

rozpoznania z tezą Davida Riesmana i jego analizą trzech typów charakteru współczesnego 

człowieka78, a następnie ponownie wraca do teorii Nietzchego i jego pism na temat tłumienia 

instynktów. Teorię o „upadku” współczesnego człowieka Gehlen wzbogaca myślą Johana 

Huizingi, autora Homo Ludens79. Opisuje człowieka „bawiącego się”, którego zachowanie 

odbiera powagę i niszczy profesjonalizm w życiu publicznym. Ponadto, jako badacz historii, 

w  znacznym stopniu odnosi się do postaci z najdawniejszej historii, co w szczególności widać 

w Moral und Hypermoral. Pokazuje to zresztą zaangażowanie myśliciela w prawidłowe 

odtworzenie procesów historycznych, które opisuje. 

Nie ma wątpliwości, że liczne dzieła i teorie Gehlena są inspirowane badaniami 

i  obserwacjami naukowymi z wielu dziedzin. Z szacunku do klasyków nauk historycznych, 

biologicznych, językoznawstwa oraz filozofii autor Der Mensch sam wskazuje w swoich 

książkach źródła inspiracji. Chcąc jak najbardziej poszerzyć obszar prowadzonych badań, 

myśliciel wzbogaca je o najnowsze odkrycia z zakresu socjologii czy zoologii. Często również 

reaguje na krytykę albo wyjaśniając błędy swoich oponentów, albo dokonując refleksji nad 

własnymi. Oczywiście fakt tworzenia dzieł przede wszystkim w I połowie XX wieku, 

związanej z rozkwitem antropologii jako odrębnej dziedziny naukowej, wpłynął na liczne 

podobieństwa do pism innych klasyków. Gehlen jednak nigdy nie ukrywał swoich sympatii 

bądź antypatii naukowych. W sposób nie budzący wątpliwości można wskazać bliskość 

niektórych jego poglądów odnoszących się do podstawowych kategorii antropologicznych, 

z  teoriami Schelera. Jednocześnie często widać brak odniesień do plessnerowskich założeń, 

ze  względu na różnice polityczne obu badaczy. Na podstawie osobistych doświadczeń oraz 

licznych listów, które miał okazję przeczytać Karl-Siegbert Rehberg, jego uczeń potwierdza 

oryginalność myślenia XX-wiecznego badacza. Niepowtarzalne podejście do zagadnień 

filozofii, silne odwołanie się do empirii i odrzucenie klasycznych dogmatów sprawiają, że 

autorzy, do których odnosił się Gehlen, stają się drogowskazami, mającymi pomóc zrozumieć 

                                                           
77 Zob. F. G. Jünger, Perfekcja techniki, przeł. W. Kunicki, Warszawa 2016. Szczegółowa analiza pracy Jüngera 

względem Gehlena znajduje się w rozdziale V rozprawy. 
78 Zob. D. Riesman, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa 1971. Szczegółowa analiza w rozdziale V 

rozprawy. 
79 Zob. J. Huizinga, Puerilism, [w:] “Salmagundi” Nowy Jork 1792, nr 20. 
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nieszablonowość myślenia klasyka. Gehlen widzi w swoich badaniach pewną ciągłość 

historyczno-filozoficzną. Z tego powodu zabieg podniesienia statusu antropologii jako 

odrębnej dziedziny, nabiera większego znaczenia. Gehlen stara się bowiem ukazać, że geneza 

tej drogi naukowej sięga czasów najdawniejszych i czerpie z rozmaitych źródeł. Pomaga to 

uwiarygodnić jego starania dla uczynienia z antropologii nowej nauki, która jest w stanie objąć 

swoim obszarem badawczym całą złożoność ludzkiego istnienia. 
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Rozdział II. Geneza. W kręgu niemieckiej antropologii 

1. Gehlenowska krytyka myślenia dogmatycznego 

Gehlen często określany jest jako klasyk antropologii filozoficznej oraz politycznej. 

To  właśnie dzięki jego dziełom można prześledzić schemat prezentacji antropologii 

filozoficznej jako dziedziny w ramach obszaru naukowej analizy. Autor złączył bowiem 

metodologię badań empirycznych z historycznym bogactwem nauki o człowieku, 

zakorzenionym w filozofii. Rozwój tej nowej formy antropologii wiąże się nie tylko z samą 

treścią prezentowanych przez myśliciela idei, ale również ze świadomością Gehlena odnośnie 

prezentowanej dziedziny badawczej. Niemiecki antropolog odnosi się do istniejących teorii. 

Dzięki temu możemy śledzić rekapitulację najważniejszych założeń antropologicznych, 

równocześnie obserwując zmiany, które autor Der Mensch wprowadza. Gehlen widząc bowiem 

potencjał nauki o  człowieku, dostrzegał również wiele błędów, które popełniono przy próbach 

rozpatrzenia istoty ludzkiej. Antropologia w jego ujęciu mierzy się więc z wyzwaniem 

połączenia w sobie nauk szczegółowych jak kulturoznawstwo, biologia, językoznawstwo czy 

psychologia. Myśliciel pojmuje to zadanie jako wyzwanie badawcze, gdyż dotychczasowe 

interpretacje dziedziny zostały mocno zakorzenione we współczesnej filozofii i nauce. Przede 

wszystkim mowa tutaj o pewnego rodzaju dogmatach, które dominują zarówno w dyskursie 

naukowym, jak i filozoficznym. Stanowią one często nieuświadomiony punkt wyjścia do 

dyskusji, blokując możliwość rozwoju w ramach antropologicznego dyskursu. Gehlen 

wielokrotnie w swoich dziełach przestrzega przed braniem pewnych stanów rzeczy za fakty 

absolutne. Wierzy, że każdy naukowiec jest uwikłany w historyczne okoliczności, w ramach 

których tworzy swoje teorie. Tym bardziej zalecana jest nie tylko ostrożność, ale przede 

wszystkim samoświadomość własnych ograniczeń. Mówiąc o dogmatach, myśliciel ma więc 

na myśli pewien zestaw przekonań, przesądów czy uprzedzeń (Vorurteil), które choć jawią się 

pewnikami, potrafią w  rzeczywistości być bardzo stronnicze. Opisując stan współczesnej 

antropologii wymienia przede wszystkim te dogmaty, z którymi sam musiał się w swoich 

badaniach zmierzyć80: 

- podporządkowanie pola interpretacji ludzkich popędów do aktualnie obowiązującej 

teorii ludzkiego działania automatycznego, 

                                                           
80 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 77-78. 
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- zacieranie dystansu w nauce między człowiekiem a zwierzęciem z braku „naukowych” 

metod pomiaru, 

- rozpatrywanie problemu stosunku duszy i ciała głównie w ramach schematu 

filozoficznego, bez naukowej podstawy. 

Według Gehlena dogmaty te są przykładowymi hamulcami, działającymi na niekorzyść 

antropologii jako dziedziny pretendującej do zajęcia miejsca wśród nauk poza wyłącznym 

obszarem biologii. Przede wszystkim w opisywanych zjawiskach badacz dostrzega niezdolność 

połączenia dogmatów antropologii filozoficznej z empirycznymi wynikami badań. Jest to 

sprzeczne z celem, mianowicie chęcią stworzenia nauki, której tezy z jednej strony będą 

weryfikowalne, a z drugiej połączą wspomniany wcześniej zakres dorobku nauk 

szczegółowych. Gehlen, podobnie jak amerykański filozof Thomas Khun, dostrzega kluczową 

rolę paradygmatu we współczesnej nauce. Choć odpowiedzi na stawiane przez myśliciela 

pytania jest wiele i można doszukać się ich różnych dziedzinach nauki, to wpisują się one 

w  pewien schemat naukowy, z którego Gehlen chce się wyłamać. Nie jest to jednak próba 

pozbawiona samokrytycyzmu, gdyż w wielu miejscach myśliciel podkreśla świadomość 

uwikłania naukowca, która z góry narzuca określoną interpretację. Starając się jednak wyrwać 

z ustalonych ram, Gehlen przywracając antropologię nauce, tworzy całościowy obraz 

człowieka i skupiając się na jego wnętrzu, w równym stopniu podejmuje się analizy sfery 

zewnętrznej. Błędem według antropologa jest wpadanie w pułapkę patrzenia na człowieka jako 

na część większego systemu. To właśnie istota ludzka jest dla niego podmiotem, który choć 

podporządkowany całemu systemowi instytucjonalnemu, jawi się jednocześnie jako jego 

twórca i cel działania. Nie ma to nic wspólnego z wywyższaniem jednostek ponad swoje 

wytwory – Gehlen wielokrotnie daje do zrozumienia, że człowiek to istota naznaczona wieloma 

brakami. Nie oznacza to jednak, że nie należy jej się  miejsce centralne w rozważaniach. Chodzi 

o to, by traktować człowieka jako punkt wyjścia zarówno dla analizy filozoficznej, jak 

i  systemowo-naukowej.  

 

2. Geneza – początki nauki o człowieku 

Niejednokrotnie w wielu dziełach Gehlen ukazywał swoją fascynację antropologią jako 

nauką, która wydawała się odpowiadać jego projektowi poświęconemu istocie ludzkiej. 

Całościowa koncepcja antropologii stanowiła cel jego prac. Choć często poświęcał swoje 
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badania różnym obliczom ludzkiego istnienia, to zawsze stawiał człowieka na pierwszym 

miejscu, „tworząc” świat wokół niego, a nie spychając go w narzucone już ramy. Przede 

wszystkim jednak badacz wyraźnie podkreślał swoją inspirację wieloma historycznymi 

teoriami, których autorzy już przed wiekami wykazywali dążenia w kierunku interpretacji 

naukowych podstaw istnienia człowieka. Źródła, do których odnosi się myśliciel, pochodzą 

bowiem często z zakresu różnych obszarów naukowych i filozoficznych. Jednocześnie widać 

wyraźnie, że tworzą one ciąg ewolucyjny, który doprowadził do ukształtowania się antropologii 

jako odrębnej dziedziny naukowej. By lepiej zrozumieć Gehlenowskie wybory dotyczące 

przywoływania określonych postaci historycznych, warto zapoznać się z historią samej 

dziedziny. Jego teoria jest bowiem świadomym wynikiem badań zarówno nad współczesnym 

stanem wiedzy, jak i ewolucją naukową, która stała się udziałem antropologii.  

Antropologia filozoficzna, zwłaszcza w współczesnym znaczeniu tego terminu, zajmuje 

się całym spektrum problemów filozoficznych, socjologicznych, politycznych i kulturowych. 

Jednak jej główny charakter oddaje skupienie się na człowieku jako punkcie wyjścia. Ważna 

jest przede wszystkim analiza problemów, które uznawane są za pierwotne: naturalne bądź 

biologiczne81. Przede wszystkim nauka ta próbuje znaleźć odpowiedzi na pytanie o naturę, 

pochodzenie i charakterystykę człowieka poprzez zestawienie go ze światem zewnętrznym, 

zarówno przyrodniczym, jak i polityczno-społecznym. Tym, co stało się wyznacznikiem 

nowoczesnej antropologii, jest osadzenie człowieka jako punkt centralny rozważań. Nie pojawi 

się on jako element większej całości, ale stanowi fundament wyjścia do dalszych rozważań. 

Nie chodzi tylko o samą refleksję poświęconą człowiekowi, ale o rozbudowany system 

odrębnej metodologii i komparatystycznego podejścia, traktującego istoty ludzkie jako 

biologiczne podmioty uwikłane w świat empirycznych konsekwencji własnej natury. 

Fundamentów kładzionych pod rozwój dziedziny doszukiwać się można już w pierwszych 

dociekaniach filozoficznych. Początków rozważań antropologicznych upatruje się bowiem 

w  najdawniejszych teoriach poświęconych człowiekowi i jego stosunkowi do natury. Mowa 

tutaj zarówno o pierwszych zapisanych próbach rozważenia problemu stosunku ludzkiego ciała 

do duszy, jak i odniesienia człowieka do środowiska, w którym funkcjonuje. Nie była to jednak 

antropologia sensu stricto, gdyż do XVII wieku poglądy na temat człowieka były związane 

raczej z pewnymi teoriami czy ideami poświęconymi istotom ludzkim, często w obrębie 

filozofii bądź teologii. Gehlena, szczególnie w pismach antycznych, inspirowały zagadnienia 

                                                           
81 H. P. Rickman, Philosophical Anthropology and the Problem of Meaning, [w:] “The Philosophical Quarterly” 

1950, t. 10, nr 38, s. 12. 
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etyczne widziane zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i społecznej. W swoim dziele 

Moral und Hypermoral (Moralność i hipertrofia moralności) odnosi się do myśli Cycerona, 

filozofii Arystotelesa czy rozważań Platona, by zobrazować współcześnie dominujący etos 

humanitarny. Samo Państwo Platona jest dla niego źródłem licznych odniesień przy budowie 

wizji ideału najwyższej instytucji i jej konfrontacji z nowoczesnością. Rozważania filozoficzne 

poświęcone człowiekowi stały się więc podstawą do orzekania o innych elementach otaczającej 

nas natury. To właśnie w czasach antycznych wyraźnie widać ludzkie skłonności do odnoszenia 

własnego jestestwa do świata zwierzęcego. Arystoteles określa człowieka mianem istoty 

racjonalnej, ale wybrzmiewa w tym również biologiczny aspekt. „Człowiek pozbawiony 

zdolności postrzegania i rozumu staje się podobny do rośliny, pozbawiony tylko rozumu staje 

się podobny do zwierzęcia; natomiast człowiek w pełni obdarzony rozumem staje się podobny 

do Boga”82. Wyjątkowość istot ludzkich, która stanie się podstawą współczesnej antropologii, 

ma swoje początki właśnie w teoriach porównawczych. Człowiek zostaje odróżniony 

od  zwierzęcia, ciało człowieka od jego rozumu, a to, co naturalne, od tego co społeczne, 

sztucznie wytworzone. Różnica między światem wytwórczym a nadanym zaczyna nabierać 

coraz większego znaczenia. Pozwala to na to, by z ogólnego obrazu istoty ludzkiej zaczęły 

wyłaniać się jej poszczególne oblicza np. homo politicus, który w szczególności przyciągnął 

zainteresowanie Gehlena w kontekście współczesności. Człowiek jako zwierzę polityczne, 

istota racjonalna, istota przeciwstawiająca się naturze – wszystkie te rozpoznania, będące 

fundamentem myślenia antropologicznego, odnajdujemy w starożytnej Grecji i Rzymie. 

Myślenie to zostaje włączone do późniejszego kanonu antropologii filozoficznej. Podobnie 

ocenić można historię następnych wieków, gdzie m.in. św. Augustyn oraz św. Tomasz 

z  Akwinu oprócz nadania istnieniu ludzkiemu kontekstu religijnego, czynią człowieka 

jednostką polityczną, sugerując jednocześnie, że pomijanie tego aspektu pomija istotę tego, 

czym jest istota ludzka. Podobnie Gehlen mówiąc o człowieku wierzył, że choć wszyscy 

posiadamy wspólne cechy definiujące nasze istnienie, to kultura i stosunki polityczne nadają 

nam tak głęboki kontekst, że po pewnym czasie nawet nie jesteśmy sobie w stanie go 

uświadomić.  

Prawdziwy początek ewolucji antropologicznej nastąpił jednak w na przełomie XVII      

i XVIII wieku, kiedy tematy dotychczas zamknięte w ramach rozważań filozoficznych zaczęły 

stanowić podstawę do tworzenia twierdzeń empirycznych. Thomas Hobbes, John Locke oraz 

Jean Jacques Rousseau przeciwstawili naturę człowieka otaczającej go rzeczywistości. 

                                                           
82 Arystoteles, Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1988, frg. 28, s. 11. 
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Tworząc koncepcje różniące się od siebie, a jednak wzajemnie inspirowane, pokazali naturalne 

niedobory i charakter człowieka jako punkt wyjścia do zrozumienia podstaw funkcjonowania 

społeczeństw politycznych. Dla Gehlena dzieła te stanowiły bezpośrednią inspirację przy 

budowie fundamentów swojej teorii. Choć nie fascynowała go szczególnie koncepcja 

kontraktualizmu, to samo zagadnienie człowieka jako istoty, która swoim bytem determinuje 

porządek, w którym żyje, stało się podstawą jego antropologii. Wielokrotnie w swoich dziełach 

odnosi się do Hobbesa, a samego siebie tytułuje mianem „anty-Rousseau”, dla podkreślenia jak 

daleka jest mu idea „dobrego dzikusa”. Czerpiąc z dorobku Hobbesa, Gehlen w szczególności 

odnosił się do tych twierdzeń, które zawierały w sobie antropologiczny „rdzeń”. Kiedy więc 

przywołuje myśl Hobbesa, że człowiek jest istotą głodną przyszłym głodem, analizuje przede 

wszystkim implikacje wywodzące się z badań nad naturą ludzką w kontekście motywacji do 

wytworzenia przez człowieka ładu instytucjonalnego83. Sama inspiracja Hobbsem 

w  Gehlenowskiej ocenie ludzkiego charakteru jest wyraźnie widoczna. Wielokrotnie myśliciel 

podąża za negatywną oceną natury ludzkiej u Hobbesa, uzasadniając tym samym potrzebę 

przywrócenia szacunku do silnego państwa i instytucji, których współcześnie brakuje. 

To  właśnie hobbesowskie opisy Lewiatana, tworu przerażającego, lecz jednocześnie 

zbawczego, nakierowały Gehlena na skupienie się na politycznych aspektach życia 

społecznego. Czerpiąc z historycznego dorobku, badacz mógł wzbogacić swoje teorie o 

ekwiwalent empiryczny. Tym okazał się współczesny upadek cnót politycznych tak szeroko 

opisywany przez autora Moral und Hypermoral.  

Jednak dla samej antropologii moment ewolucji w kierunku odrębnej dziedziny 

naukowej dopiero nadchodził. Wydarzeniem, które na długie lada zdefiniowało paradygmat 

dotyczący patrzenia na istotę ludzką była kartezjańska koncepcja dualizmu, swoisty przełom 

w  rozpatrywaniu kwestii duszy i ciała. „Następnie, rozpatrując z uwagą, czym jestem, uznałem, 

iż mogę udać, jakobym nie miał ciała i jakoby nie było żadnego świata ani miejsca gdzie bym 

był; nie mogę wszelako udać, jakobym nie istniał”84 – teza Kartezjusza, zawarta w jego dziele 

Rozprawa o metodzie, została określona jako kluczowa dla myślenia o naturze człowieka. 

Poprzedzona słynną maksymą myślę, więc jestem rozgraniczyła cielesne i duchowe oblicze 

ludzkiej natury na dwie odrębne substancje. Zarysowany dylemat psychofizyczny stał się 

punktem odniesienia dla wielu kolejnych pokoleń badaczy i filozofów. Jednak oprócz istotnych 

konsekwencji Kartezjańskiej koncepcji dualizmu dla samego przedmiotu zainteresowania – 

                                                           
83 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur…, s. 56. 
84 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach, przeł. 

T. Boy-Żeleński, Kraków 1918, s. 21 
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człowieka, Gehlen zauważa również w niej moment wyzwolenia się filozofii z więzi 

teologicznych85. Dzięki temu następuje znacząca zmiana samego podejścia do nowo 

kształtującej się dziedziny badawczej. Celem niemieckiego naukowca staje się więc 

przełamanie wypracowanego przez Kartezjusza schematu. Zabieg ten pojawia się również 

u  innych prekursorów myślenia antropologicznego. Wśród nich, jeszcze w XVIII wieku, 

wymienić można Immanuela Kanta, który jako jeden z pierwszych podnosi rangę pytania o 

człowieka do pytania fundamentalnego. W swoim dziele Antropologia w ujęciu 

pragmatycznym poświęca się identyfikacji tego, z czego człowiek może się składać, a następnie 

co może, bądź powinien, czynić86. Ostatecznie jednak filozofia Kanta skupia się na odkrywaniu 

okoliczności poznania rzeczy. Kant traktuje antropologię jako przydatną subdyscyplinę 

filozofii. Dwa wieki później Gehlen odrzuca taki sposób myślenia, traktując antropologię jako 

całościową naukę o człowieku. Uzależnia również przedmiot poznania i możliwości poznawcze 

od człowieka, który ze względu na kulturowe ramy nie jest w stanie zerwać ze swoimi 

skłonnościami. 

XVIII-wiek staje się źródłem inspiracji dla klasyków XX-wiecznej dziedziny. 

To  właśnie wtedy na polu filozofii ścierają się dwie główne koncepcje. Pierwsza dotyczy idei 

samego człowieka jako przedmiotu badania. Choć jeszcze nie wyklarowane w odrębną 

dziedzinę, to właśnie w tamtym czasie pojawiają się sugestie dotyczące miejsca ludzi 

w  systemie myślenia filozoficznego. Teorie, w ramach których człowiek traktowany jest 

jedynie jako element większej całości, zaczynają być niewystarczające zarówno dla myślenia 

filozoficznego, jak i naukowego. Pojawiają się podejrzenia o stronniczość tego typu 

rozumowania, które sprowadza ludzkie cechy do bycia odbiciem bardziej skomplikowanej 

rzeczywistości. Sugestia, że to człowiek właśnie może stanowić powód dla obecnego kształtu 

zastanej rzeczywistości, z czasem stanie się pierwszorzędnym postulatem antropologicznym. 

Druga koncepcja poświęcona jest samej antropologii, która, jako sposób rozumowania, zaczyna 

wpisywać się w ramy nowej rzeczywistości, w której filozofia i teologia zostają rozgraniczone. 

Powoli naukowcy przestają łączyć namysł o człowieku jedynie z filozofią, zauważając rosnący 

potencjał myślenia w kategoriach kulturowych, społecznych czy politycznych. Z tego też 

powodu XVIII-wieczni myśliciele w szczególności interesują współczesnych klasyków 

antropologii. Kiedy Hegel przedstawia swój system filozofii, Gehlen niejako „przejmuje” 

koncepcję ducha obiektywnego przekuwając ją w system myślenia instytucjonalnego. Z kolei 
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herderowski Mängelwesen staje się podstawą, bądź odniesieniem do orzekania o człowieku 

przez kolejne pokolenia antropologów. Po raz pierwszy pojawia się zgrzyt w pojmowaniu 

antropologii po prostu jako filozofii człowieka. Przyczyny tego można również upatrywać 

w  rosnącej roli badań naukowych poświęconych jednostkom. Zalążki psychologii, socjologii 

czy politologii tworzą przestrzeń, której sama filozofia nie jest w stanie zapełnić. Jest to 

równocześnie czas początku kryzysu niematerialnego i metafizycznego sposobu myślenia 

o  świecie. Pojawia się potrzeba reprezentacji. Empiryzm zaczyna stawać się wymogiem, przed 

którym nawet filozofia nie może uciec. O wielkiej roli myślenia empirycznego przekonany był 

sam Gehlen, który uznawał zwycięstwo i wyższość empirii w badaniach antropologicznych 

oraz socjologicznych87. W szczególności stanowisko to widoczne jest w rozkwicie anatomii, 

psychologii i wszelkich dziedzin poświęconych procesom zachodzącym w ludzkim ciele. 

Szwedzki lekarz Karol Linneusz klasyfikuje człowieka jako przynależnego do rzędu 

naczelnych. Zaczynają pojawiać się anatomiczne porównania między szkieletami człowieka 

i  małpy. Również w obrębie gatunku ludzkiego poszukuje się ras, porównując wymiary 

czaszek i układu kostnego88. XX-wieczni antropolodzy w dużym stopniu inspirują się 

biologizmem, zrodzonym właśnie z pierwszych prób usystematyzowania miejsca człowieka 

w  biologicznym świecie. Wśród nich m.in. Adolf Portmann - szwajcarski zoolog, próbujący 

połączyć swoje stanowisko mówiąc o biologicznej ułomności ludzkiej z potrzebą 

współczesnego zapełnienia ludzkich braków techniką. Do tego odnosi się zresztą sam Gehlen 

i  na wzór XVIII-wiecznych naukowców przedstawia swoje badania poświęcone biologicznym 

aspektom istnienia ludzkiego w dziele Der Mensch89.  

XIX wiek naznaczony jest rozwojem nowych dziedzin naukowych, które obejmują 

coraz to bardziej specjalistyczne aspekty ludzkiego istnienia. Wilhelm Wundt, niemiecki 

psycholog, znany jako twórca psychologii eksperymentalnej, wpływa na współczesną naukę 

poprzez oddzielenie filozofii od psychologicznych aspektów istnienia. Tym samym 

zapoczątkowany zostaje rozwój psychologii jako odrębnej dziedziny nauki. Dotychczas 

bowiem pytania leżące współcześnie u podstaw badań psychologicznych, stanowiły w dużej 

mierze zintegrowaną część myślenia filozoficznego. Rozwój tzw. psychoanalizy pozwala na 

połączenie empirycznych wyników badań nad biologicznymi aspektami ludzkiej natury 

z  filozoficzną głębią pytań o źródła postaw i popędów dominujących w ludzkim życiu. 

Postacią, która zasłynęła w łączeniu tych podejść i która do dzisiaj inspiruje antropologów, był 
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austriacki lekarz Zygmunt Freud. To właśnie on w 1895 roku, w swoim Projekcie psychologii 

naukowej, postanowił zadać pytanie o człowieka, uświadamiając jednocześnie 

niewystarczającą siłę stosowania jedynie podejścia empiryzmu bądź dokonań filozofii 

człowieka90. Freud w swoich badaniach starał się rozwiązać problem ludzkiej natury, skupiając 

się w dużej mierze na ludzkich czynach świadomych oraz nieuświadomionych. To on rozróżnia 

id czyli nośnik instynktów nastawiony na uzyskiwanie przyjemności, ego czyli świadomość 

siebie oraz superego, w ramach którego miałyby się kryć zasady moralne nadane nam 

w  procesie socjalizacji91. Lata 20. XX wieku przynoszą więc starcie idei freudowskich 

z  początkową fazą kształtowania się antropologii filozoficznej. Gehlen w szczególności 

interesuje się teorią Freuda poświęconą agresji jako jednego z elementów instynktów ludzkich. 

To właśnie austriacki badacz porusza problematykę rozładowania agresji, którą następnie 

Gehlen przekształca na potrzeby swojej teorii hipertrofii moralności. Zapoznając się z dziełem 

Moral und Hypermoral, widzimy, że współczesny strach, nieufność i wewnętrzny lęk wśród 

ludzi autor wywodzi z braku możliwości odciążenia nas od freudowskich źródeł rozładowania 

instynktownej wrogości. Jednocześnie Gehlen nie pozostaje bezkrytyczny wobec autora 

Wstępu do psychoanalizy. Podczas gdy Freud w dużej mierze poświęca się psychologii sfery 

wewnętrznej człowieka, Gehlen dodaje do tego podejścia psychologię sfery zewnętrznej, którą 

tworzą instytucje. Dzięki temu, jego cel w postaci zarysowania całościowej antropologii 

człowieka, zostaje osiągnięte.  

Na przełomie XIX i XX wieku rodząca się antropologia filozoficzna, czerpiąc z dorobku 

dotychczasowych osiągnieć filozoficznych i naukowych, musiała zmierzyć się z istotnym 

stanowiskiem filozoficznym jakim jest fenomenologia. Kierunek ten stanowił bowiem 

kontynuację rozłamu w myśleniu filozoficznym i próbował uchwycić istotę człowieka jako 

bezpośrednio dany fenomen. Fenomenologia została zaprojektowana jako supernauka, będąca 

podstawą innych subdyscyplin naukowych92. W ramach metody fenomenologicznej znajduje 

zastosowanie potrzeba całościowego spojrzenia na podmiot ludzki. Celem jest dotarcie do 

istoty zjawiska i nastawienie skrajnie personalistyczne, wykluczające patrzenie na człowieka 

jedynie jako na część większej całości. W przeciwieństwie jednak do antropologii, 

fenomenologia odrzuca metody badawcze nauk przyrodniczych, uznając, że są one 
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niewystarczające by prawdziwie poznać istoty ludzkie. Podobne podejście kierowane jest 

odnośnie do zagadnień cielesności, która w ramach anatomii nie jest w stanie w realny sposób 

opisać zawiłości ludzkiego bytu. Postacią, która w szczególności odcisnęła swój ślad 

w  fenomenologicznym myśleniu o człowieku, był Edmund Husserl. Nie bez powodu staje się 

on myślicielem inspirującym współczesnych antropologów. Również on identyfikuje 

zagrożenia kultury Zachodu i wprowadza kategorię odpowiedzialności poznającego 

Ja  (filozofa, teoretyka, fenomenologa), który mógłby pomóc uzdrowić coraz bardziej 

irracjonalną kulturę93. Klasyk antropologii filozoficznej – Max Scheler pod wpływem Husserla, 

tworzy swoją własną teorię w oparciu o jego filozofię. Swój realizm w pojmowaniu „ja” odnosi 

do Husserlowskiego idealizmu. Jednocześnie poświęca swoją analizę również mechanizmom 

popędowym, skupiając się na naturalnych uwarunkowaniach zwierzęcych, które odróżnienia 

od ludzkich. Inspirując się tym kierunkiem, równocześnie rozwija go w taki sposób, by 

do  namysłu filozoficznego dodać elementy biologiczno-przyrodnicze. Dzięki temu Scheler 

staje się, obok Husserla, jednym z najbardziej znanych przedstawicieli kierunku. Do samej 

fenomenologii często odwołuje się również Gehlen. Kiedy próbuje opisać człowieka, takim 

jakim on jest, poszukuje koncepcji, która odpowiadałaby badaniu jedynie podmiotu 

ludzkiego94. Podobnie jak fenomenolodzy, stara się uchwycić to, co jest bezpośrednio dane, 

jeżeli chodzi o człowieka. Zainteresowanie kierunkiem widoczne jest w szczególności w jego 

rozprawie habilitacyjnej Wirklicher und unwirklicher Geist. Ostatecznie jednak, myśl autora 

przybiera bardziej antropologiczny pryzmat patrzenia na człowieka. Widoczne jest to przede 

wszystkim w Der Mensch, w którym myśliciel wielokrotnie poświęca się badaniom człowieka 

jako istoty cielesnej. Uznaje bowiem, że biologia, zoologia i psychologia w swoim 

empirycznym podejściu, pomagają w bardziej całościowy sposób podjąć kwestię poznania, 

którą fenomenologia w sposób znaczący, według Gehlena, ogranicza. Jednocześnie odrzuca on 

stanowisko Husserla, który porzuca namysł nad biologicznymi uwarunkowaniami ludzkimi 

i  skupia się na sferze świadomości. Gehlen wprowadza w tym miejscu filozofię działania, która 

stanowi pomost między światem świadomości a cielesnością. Wpływ fenomenologii na 

antropologię stał się jednak na tyle znaczący, że ślady tego kierunku odnajdujemy praktycznie 

u wszystkich przedstawicieli współczesnej antropologii filozoficznej. Niekiedy mowa jest 

o  samej antropologii fenomenologicznej, jednak jest to raczej określenie trendu myślenia 

antropologicznego, który czerpie z dorobku filozoficznego fenomenologii. Również w pismach 

bardziej współczesnych fenomenologów jak u Martina Heideggera czy u ks. Józefa Tischnera 
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można odnaleźć zagadnienia poświęcone samej antropologii oraz jej rozwojowi w innym od 

fenomenologii kierunku.  

Oczywiście razem z psychoanalizą, psychiatrią czy fenomenologią, na przełomie XIX i XX 

wieku wyodrębniło się wiele dziedzin naukowych i filozoficznych spośród dotychczas 

ograniczonego pola nauki. Kulturoznawstwo, socjologia czy politologia rodzą się w wyniku 

rosnącego zapotrzebowania na wyspecjalizowane dziedziny. Dzieje się tak m.in. z powodu tzw. 

„przyspieszenia”, które wiąże się z rozwojem nauki, technologii, rozrostem społeczeństw oraz 

początków globalizacji. Rzeczywistość zaczyna wymagać specjalizacji, którą Gehlen ogłosi 

wyznacznikiem współczesnej metody naukowej. Świat zyskuje specjalistów od nowych nauk 

i   metod badawczych. Wpływa to również na człowieka jako przedmiot badania, gdyż zmienia 

się perspektywa patrzenia na naturę ludzką w kontekście badań naukowych. Człowiek zaczyna 

być rozpatrywany w bardziej konkretnych formach, na przykład jako członek społeczeństwa, 

istota kulturowa, homo politicus, czy psychologiczny efekt popędów i możliwości swojego 

umysłu. Filozofia człowieka przenika poszczególne nurty, jednak w ostatecznym rozrachunku 

rodzące się poglądy są ściśle związane z określonym dogmatem, który w danej chwili 

analizujemy. Początek XX wieku zwiastuje więc triumf nauk specjalistycznych. Tym bardziej 

zaczyna narastać problem całościowego ujęcia istoty ludzkiej. Pytanie jakie się rodzi 

w  umysłach spadkobierców myślenia filozoficznego brzmi: w jaki sposób, korzystając z 

zastanego dorobku filozoficznego oraz naukowego, podjąć temat człowieka, który nie 

umniejszałby jego roli i ustanowił go zarówno źródłem, jak i celem badania? 

W  zaprezentowanej genezie widać bowiem, że istota ludzka jako przedmiot analizy 

interesowała ludzi od zawsze. Pierwsze pytania filozoficzne stawiały za cel zrozumienie 

prawdziwej natury człowieka i przyczyny zauważalnej opozycji ciała i ducha. Pierwsze badania 

antropologiczne w ujęciu biologicznym sprawdzały, w jaki sposób cielesność ludzka odnosi 

człowieka do świata zwierzęcego. Kiedy chrześcijaństwo stało się dominującym kierunkiem 

myślenia w Europie, człowiek został od razu wpisany w jego religijny schemat. Gdy w końcu 

socjologia, psychologia i kulturoznawstwo podjęły próbę zrozumienia poszczególnych 

aspektów rzeczywistości, człowiek stawał się istotną, jeśli nie najważniejszą częścią procesu 

badawczego. Z czasem naukowcy zaczęli dostrzegać zagrożenie, które niesie za sobą 

tożsamość przedmiotu badania – człowieka i badacza. Potrzeba zrozumienia miejsca człowieka 

w zmieniającym się świecie zaczyna być powszechna. Jednak rozwój nauk specjalistycznych 

nie pozwala na ujęcie problemu w sposób holistyczny. Ciągle bowiem człowiek, choć badany 

dokładnie, poddawany jest analizie kontekstowej. Brane pod uwagę są te jego cechy, które 
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związane są bezpośrednio z kategorią naukową, w ramach której przeprowadzane są badania. 

Celem nauki nie jest już stworzenie teorii obejmującej całość zróżnicowania świata, co zresztą 

w ujęciu Gehlena zapowiada tzw. krystalizację kulturową, w której czasy wielkich nauk 

i  ideologii ostatecznie się wyczerpały. Również filozofia podejmując wysiłek odpowiedzi na 

Kantowskie pytania o człowieka, nie potrafi się wyrwać z paradygmatu, w ramach którego 

funkcjonuje. W wyniku tych procesów, na przełomie dwóch wieków, z bogactwa doświadczeń 

i potrzeby integracji dotychczasowych osiągnięć, w niemieckiej myśli filozoficznej 

i  politycznej rodzi się idea nowej dziedziny naukowej, łączącej dokonania filozofii 

ze  zdobyczami nauk pośrednich. Antropologia filozoficzna staje się przedmiotem zagorzałej 

dyskusji w środowiskach akademickich. Dodatkowo burzliwe czasy XX wieku w Europie, 

pozwalają na odniesienie teorii natury ludzkiej do zmiennej i często brutalnej rzeczywistości. 

Czerpiąc z tak bogatego dorobku historycznego, antropologia staje się nowym projektem 

poświęconym przede wszystkim człowiekowi i jego miejscu w świecie. Choć wyrosła z 

potrzeby unifikacji wielu perspektyw, sama jest również wewnętrznie zróżnicowana. Jednak 

dzięki tzw. klasykom myśli antropologicznej jesteśmy w stanie wyróżnić tzw. substancjalny 

rdzeń. Dzięki nim bowiem nauka o człowieku na nowo mogła stać się dziedziną, w ramach 

której można zadać pytanie o naturę ludzką i skonfrontować je z empirycznym doświadczaniem 

codziennej rzeczywistości. Antropologia filozoficzna rodzi się w Niemczech, gdzie przechodzi 

znaczną przemianę przez kolejne dziesięciolecia XX-ego wieku. Poprzez rozwój dziedziny 

stawiane są nowe pytania i tezy, na które współcześni naukowcy muszą odpowiedzieć, by móc 

zbliżyć się do poznania odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka. 

 

3. Niemieckie oblicze antropologii w XX wieku 

Historia rozwoju antropologii filozoficznej, a następnie politycznej, to dzieje związane 

z początkami XX-wiecznych Niemiec, gdzie ten kierunek myślenia zyskał szczególną 

popularność. Myśl niemiecka XX wieku jest bowiem bogata w mnogość teorii i stanowisk, 

jakie były zajmowane w ramach nowopowstałej dziedziny. Ze względu na status i popularność, 

jaką antropologia zyskała w początkach XX wieku, naukowcy i filozofowie w kolejnych 

dziesięcioleciach uznawali za konieczne odniesienie się do dotychczasowych zdobyczy tego 

kierunku myślenia. W szczególności istotne było skonfrontowanie własnych teorii 

z  osiągnięciami trzech postaci, które zasłynęły jako klasycy niemieckiej antropologii. Mowa o 

tzw. trójcy antropologicznej, którą tworzą Max Scheler, Helmuth Plessner oraz Arnold Gehlen. 
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Byli to pierwsi badacze, którzy w swoich dziełach uznali odrębność antropologicznej dziedziny 

i określili fundamenty myślenia antropologicznego o współczesnym człowieku. Określani 

współcześnie jako trójca klasyków antropologii filozoficznej oraz politycznej, stanowią punkt 

wyjścia do dyskusji o wartości dziedziny antropologicznej we współczesnym dyskursie 

naukowym. Istotny w dorobku klasyków jest fakt, że dzięki ustanowieniu przez nich ram 

antropologicznych, dziedzina zyskała podstawy, które, choć z jednej strony pozwalają na 

odstępstwa w dążeniu do poznana natury ludzkiej, jednocześnie ustanawiają podstawy 

myślenia o człowieku w kontekście antropologicznym. Jak już było wspomniane, jest to istotne 

w szczególności gdy mówimy o odróżnieniu antropologii filozoficznej od tzw. filozofii 

człowieka, która dominowała dotychczas w myśleniu o naturze ludzkiej. Widać to zresztą 

wyraźnie w prezentowanej genezie dziedziny. Stanisław Czerniak definiując ten nowy program 

dociekań poświęconych człowiekowi, zwraca uwagę na wagę odwoływania się niemieckiej 

antropologii do rezultatów nauk szczegółowych, takich jak biologia, etnologia, socjologia czy 

antropologia kulturowa95. Dzięki temu antropologia pozwala na ujęcie człowieka zarówno jako 

bytu fizycznego, ze szczególnym naciskiem na odniesienie cielesności ludzkiej do świata 

zwierzęcego, jak również jako istotę kulturową czy też duchową, która wpływa na świat 

zewnętrzny poprzez różne kanały oddziaływania. Przede wszystkim jednak tym, na czym 

skupiała się trójca antropologiczna było tzw. miejsce człowieka w świecie (Stellung), 

w  znaczeniu stanowiska, które zajmuje on w opozycji do innych istot żywych, do świata 

zewnętrznego oraz do samego siebie (jego szczególna pozycjonalność)96. Określenie tego 

stosunku stało się tym samym podstawą myślenia antropologicznego, pozwalając na 

ustanowienie człowieka centralną osią zainteresowania badaczy. Dzieła Schelera, Plessnera 

oraz później Gehlena stają się więc źródłem dla zrozumienia antropologii filozoficznej oraz 

przybliżenia jej założeń w odniesieniu do innych nauk. Z tego powodu warto przedstawić 

ogólny zarys ich poglądów, zwłaszcza tych poświęconych samej antropologii jako odrębnej 

dziedziny oraz obrazowi człowieka, który na jej podstawie kreują. Ze względu na charakter 

pracy poświęconej przede wszystkim osiągnięciom Gehlena, opis ten skupi się przede 

wszystkim na pozostałych dwóch klasykach, prezentując skrót ich stanowisk oraz odnosząc je 

niekiedy do pozycji zajmowanej przez Gehlena. 

                                                           
95 S. Czerniak, Wstęp. Niemiecka antropologia filozoficzna XX wieku. Klasycy i wątki współczesne, w: „Studia z 

filozofii niemieckiej. Antropologia filozoficzna”, t. 4, Toruń 2004, s. 6. 
96 H. Witteriede, Eine Einführung in die Philosophische Antropologie. Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold 

Gehlen, Frankfurt nad Menem 2009, s. 14.  
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3.1 Stanowisko Maxa Schelera  

Myślicielem, który jako pierwszy zdefiniował model antropologiczny i wynikający 

z  niego sposób badania istoty człowieka był Max Scheler. Urodzony w 1874 roku, zasłynął 

przede wszystkim jako fenomenolog, który pod okiem Edmunda Husserla wniósł znaczący 

wkład do rozwoju fenomenologii. Zarówno jego nowoczesne koncepcje, jak i erudycja 

sprawiły, że szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci niemieckiego życia 

naukowego. Dzięki temu na jego wykłady uczęszczało wielu znanych badaczy z całego świata. 

Byli wśród nich Nicolai Hartmann, Roman Ingarden czy młody Martin Heidegger. Jego  

dążenie do uchwycenia „istoty” człowieka sprawiło, że postanowił zaprojektować nowy model 

badawczy, który byłby najbardziej odpowiedni do sprostania wyzwaniu „całościowej nauki 

człowieka”. Analizując człowieka, przedstawił więc teorię, która miałaby pomóc 

w  filozoficznych rozważaniach na temat obrazu ludzi w XX wieku. Antropologia filozoficzna 

stała się nowym wyznacznikiem naukowego podejścia do istoty ludzkiej. Bez wątpienia to 

właśnie Scheler jako pierwszy nie tylko wyodrębnia antropologię filozoficzną jako osobną 

dziedzinę, ale również wskazuje jej podstawowe założenia oraz przeprowadza w ich duchu 

własne rozważania. Zamiary te widać już w jego najwcześniejszych tekstach, gdzie łączy 

rozważania filozoficzne, z dokonaniami antropologii biologicznej oraz psychologii. Podobnie 

jak inni klasycy zauważał on, że zyskujące popularność badania nad człowiekiem 

z  perspektywy nauk szczegółowych są niewystarczające. Sama biologia czy psychologia, choć 

coraz bardziej skupiały się na człowieku, ciągle ujmowały tylko część jego natury. W związku 

z tym pełna istota ludzka, jej popędy, sfera duchowa i cielesność nie zyskiwały odpowiedniego 

zainteresowania badaczy. Autor Stanowiska człowieka w kosmosie (Die Stellung des Menschen 

im Kosmos) postanowił zaprezentować podejście badawcze z jednej strony, zgodne z jego 

fenomenologicznymi założeniami, a z drugiej, oddające szacunek złożoności człowieka.  Jako 

jedno z zadań antropologii wskazuje stworzenie pola do integracji wyników badań 

pochodzących z różnych dziedzin naukowych. Z tego też powodu, jego stosunek do nauk 

szczegółowych jest obecny również wśród wielu współczesnych badaczy antropologicznych. 

Sam Gehlen oceniając dokonania innych dyscyplin w kontekście poszerzaniu wiedzy na temat 

człowieka, uznawał, że ogląd przez nie prezentowany jest ograniczony. Wynika to z samego 

faktu konieczności „uszczegółowienia” obszaru z perspektywy którego patrzymy na istotę 

ludzką. Nie zmienia to jednak faktu, że obaj badacze doceniają poziom rozwoju, które osiągnęły 

wyniki badań dyscyplin szczegółowych w XX wieku. Dlatego też obaj uznają za znaczący błąd 

wykluczenie ich z rozważań antropologicznych. Zarówno Gehlen, jak i Scheler wykorzystują 



54 
 

dostępne teorie, by umocnić w ramach antropologii perspektywę patrzenia na „osobę”, a nie 

tylko na „konkretnego człowieka”. Fenomenolog pisze wprost o „naturze osobowej”, która 

pozwala człowiekowi na „egzystencjonalne uwolnienie” (Entbunenheit) od tego, co jedynie 

organiczne97. Również dzięki temu podnosi w swoich pracach wiele kwestii moralnych, 

polemizując np. z Nietzschem na temat oceny chrześcijaństwa w dziele Resentyment 

a  moralności (Das Ressentiment im Aufbau der Moralen). Jest to możliwe właśnie dzięki 

skoncentrowanie myśli schelerowskiej wokół różnych aspektów bytowania człowieka, 

zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym.  

Opisując różne wymiary „osoby”, Scheler definiuje człowieka jako istotę „otwartą na świat” 

(Weltoffenheit). W antropologii filozoficznej początku XX wieku pojęcie to nabiera centralnego 

znaczenia, gdyż zaczyna wyznaczać antropologiczną różnicę między człowiekiem, 

a  zwierzęciem. Człowiek uwolniony od instynktownych ograniczeń, nie jest już związany ze 

swoim środowiskiem, ale jest w jego ramach wolny i na nie otwarty. Koncepcja Weltoffenheit 

mówi o tym, że człowiek zajmuje szczególną pozycję w naturze i w przeciwieństwie do 

zwierząt jest w stanie pokonać nieodpartą bliskość środowiska naturalnego. Teza ta widoczna 

jest również w pismach pozostałych klasyków antropologii, choć w różnorodnej formie. 

Plessner pisze o „ekscentrycznej pozycjonalności”, a Gehlen przybliża koncepcję „działania”, 

które pomaga wyrwać się człowiekowi z niebezpiecznej natury.  

Oprócz badań nad istotą ludzką w ogóle, Scheler dokonuje również oceny człowieka 

współczesnego. Mówi o chciwości, bezmyślności, a nawet ponownym „zezwierzęceniu” 

człowieka w pogoni za dobrobytem. Tworząc hierarchię wartości ostrzegał przed 

poświęcaniem swojego życia jedynie wartościom niższego rzędu. Choć tworzą one podstawę 

dla najwyższych norm, to jednak ograniczanie swojego bytu jedynie do zaspokajania potrzeb 

spłyca wartość całego człowieka. Te same problemy współczesnych społeczeństw dostrzega 

Gehlen. Zapoczątkowane na przełomie wieków tendencje konsumpcyjne, umacniają się wraz 

z  rozwojem technologii i społeczeństwa masowego XX wieku. 

Przedstawiając projekt antropologii filozoficznej, Scheler postawił przed nią zadanie 

opisania, w jaki sposób podstawowa struktura ludzkiej egzystencji prowadzi do wszystkich 

konkretnych monopoli, osiągnięć i dzieł człowieka: języka, sumienia, narzędzi, broni, idei 

dobra i zła, państwa, przywództwa, sztuki, mitów, religii, nauki, historyczności 

                                                           
97 I. Bittner, dz. cyt.., s. 10. 
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i  społeczeństwa98. Antropologia powinna więc się skupiać na odniesieniu relacji człowieka do 

natury rzeczy. Jako nauka o człowieku, dziedzina miałaby być poświęcona istotowości 

człowieka, jego budowie i duchowości, które łącznie tworzą współczesny obraz ludzkości. Jest 

to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Scheler uznawał swoją epokę, za czas 

znaczących przemian, gdzie człowiek zostaje sam na sam ze swoją problematycznością 

i  niepewnością istnienia. W podejściu antropologicznym widział możliwość odkrycia 

złożoności istoty ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wydarzeń. Jako 

fenomenolog chciał świadomie spojrzeć na człowieka, jako na całość. Jego poznanie miało się 

opierać na „akcie miłości”, czyli postawie wyrażającej zrozumienie, a nie uprzedmiotowienie 

fenomenu człowieka99. Szczególnie istotnym elementem w pismach Schelera była tzw. 

redukcja fenomenologiczna, czyli właśnie próba oglądu badanego podmiotu pozbawiona 

determinacji metodologicznej. Oznaczało to analizę dążącą do zrozumienia bez uprzednich 

założeń, które często wpływają na osąd badaczy. Podstawową cechą ludzkiego ducha, która 

następnie funduje wszystko inne, jest „zdolność rozdzielenie istnienia i istoty”100. Jedyną stałą 

w życiu człowieka jest więc rozum, w znaczeniu zdolności, która dopiero następnie kształtuje 

znane nam schematy zachowań.  

Zgodnie z założeniami antropologicznymi, dla Schelera to właśnie jednostka ludzka 

staje się centralnym punktem rozważań. Tym samym wyznacza on niezbywalny fundament dla 

myślenia antropologicznego, który następnie zdominuje niemiecką myśl XX wieku.  

 

3.2 Helmuth Plessner 

 Ten niemiecki filozof od początków swojej naukowej działalności podejmował próby 

przekroczenia granic wyznaczonych przez poszczególne nauki. Równocześnie z filozofią 

studiował zoologię, co w znacznym stopniu wpłynęło na biologiczny ton jego prac. 

W  środowisku naukowym zasłynął publikowanym od 1925 roku czasopismem 

Philosophischer Anzeiger, które stało się znane jako pole dyskursu między filozofią a naukami 

szczegółowymi. Przede wszystkim jednak pozwoliło mu ono na rozwinięcie sieci kontaktów, 

które w znaczny sposób zmieniły jego podejście do filozofii. Max Scheler, Nicolai Hartmann, 

                                                           
98 Zob. M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Monachium 1947, [online] 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-stellung-des-menschen-im-kosmos-8160/10, 15.02.2018. 
99 I. Bittner, dz. cyt., s. 7. 
100 M. Scheler, dz. cyt., [online] http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-stellung-des-menschen-im-kosmos-8160/7, 

15.02.2018. 
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Martin Heidegger i Georg Misch to tylko niektóre z postaci, które pomogły Plessnerowi 

stworzyć podwaliny pod własną wizję antropologii filozoficznej101. W trakcie studiów 

w  Heiderbergu uczęszcza na seminaria Maxa Webera, a po przeniesieniu się do Getyngi 

rozpoczyna pracę naukową u boku Edmunda Husserla. Wkrótce publikuje swoje najsłynniejsze 

prace Granice wspólnoty (Grenzen der Gemeinschaft, 1924) czy Władza a natura ludzka, 

(Macht und menschliche Natur, 1931). W okresie drugiej wojny światowej, z powodu swojego 

żydowskiego pochodzenia, zmuszony jest do emigracji najpierw do Turcji, a następnie 

do  Holandii. Kontynuuje jednak działalność naukową, a gdy w 1951 roku powraca do kraju, 

ponownie podejmuje pracę akademicką. Publikuje jeszcze do 1975 roku przybliżając 

jednocześnie poprzez swoje dzieła nową dziedzinę naukową, której stał się pionierem.  

Dorobek Plessnera w kontekście rozwoju antropologii skupia się w znacznej mierze na 

próbie połączenia filozofii człowieka z antropologiczną koniecznością określenia się człowieka 

w stosunku do swojego wnętrza i zewnętrza. Podstawę jego filozofii tworzą więc rozważania 

na temat cielesności i ekscentrycznej pozycjonalności człowieka, które to kategorie stają się 

znakami rozpoznawczymi jego dorobku. To on wiąże „cechy” ludzkie z otoczeniem 

kulturowym, stwierdzając, że nie jesteśmy w stanie mówić o jednostce bez określenia jej 

kontekstu kulturowego. Nie zatrzymuje się jednak w tym miejscu, a odwraca ten proces, 

zauważając, że ludzkie instynkty, choćby wydawały się najbardziej pierwotne, zawsze 

wywierają znaczący wpływ na otoczenie i nie można ich sprowadzić jedynie do prostych 

odruchów. Analizuje tę problematykę w książce Śmiech i płacz. Badania nad granicami 

ludzkiego zachowania. Tego rodzaju wątpliwość, którą wprowadza badacz w kontekście 

orzekania o ludzkich odruchach, widoczna jest również u Gehlena. Podobnie bowiem, jak 

Plessner, podkreśla on problematyczność analizy instynktów. Różnica jaka pojawia się między 

człowiekiem a zwierzęciem jest tak ogromna, że doprowadza do ostatecznego 

zakwestionowania podobieństwa odruchów ludzkich do zwierzęcych u obu myślicieli. Plessner 

omawia więc szczegółowe różnice między człowiekiem a zwierzęciem, co staje się 

wyznacznikiem antropologicznego podejścia do natury ludzkiej. Zauważa on, że człowiek, jako 

jedyny ze świata przyrody ożywionej, nie tylko potrafi odnieść się do swojego ciała 

i  cielesności, ale również świadomie zwraca się ku swojej jaźni. Jego ekscentryczna 

pozycjonalność, to umiejętność bycia w swoim centrum, a jednocześnie poza nim. Człowiek 

według autora Władzy, a natury ludzkiej to istota otwarta i zdystansowana jednocześnie. Choć 

                                                           
101 J. Fischer, K. Hermann, C. Schupp, Helmuth Plessner Gesellschaft: Biographie, [online] http://helmuth-

plessner.de/en/helmuth-plessner/biographie/, 10.02.2018. 



57 
 

od momentu narodzin posiada uwikłania kulturowe związane ze społecznym charakterem życia 

człowieka, to jako istota ludzka nie może być sprowadzona do konkretnych cech czy zachowań. 

Definicja tego, co ludzkie, a co za tym idzie tego, co prawdziwe, lepsze czy gorsze, nie może 

zostać w stosunku do człowieka zastosowana, więc próba sprowadzenia człowieczeństwa np. 

do rasy, kultury czy religii jest przez antropologa stanowczo odrzucona. Absolutyzacja natury 

ludzkiej jest bowiem najgorszym wrogiem, którego należy unikać - stwierdza102. Podobnie 

o  naturze orzeka Gehlen, który widzi takie same braki w każdym człowieku i rozumie, że 

kultura jest koniecznością, a nie wolnym wyborem. Podobnie więc jak Plessner, zrównuje on 

ludzi w ich bytach, wykazując, że fizjologiczne właściwości nie świadczą o większym lub 

mniejszym człowieczeństwie. Plessner jednak posuwa się dalej w swoim liberalnym podejściu 

do kwestii człowieczeństwa. Ludzka otwartość to postawa równoznaczna z mocą 

wprowadzania zmian. Choć bowiem z potrzeby komfortu człowiek wyznacza sobie granice, to 

dla Plessnera ma on możliwość je przesuwać bez straty dla samego siebie. Otaczająca nas 

kultura może, według myśliciela, stać się bardziej elastyczna, właśnie dzięki ludziom. Plessner 

wierzy w plastyczność ludzką i niesamowitą zdolność dostosowywania się do nowych sytuacji, 

dlatego wręcz zachęca człowieka do przekraczania własnych granic. Postawa ta zostaje 

w  dużym stopniu odrzucona przez Gehlena, który nie pokłada tak wielkiej wiary w możliwości 

ludzkie. O ile przyznaje, że człowiek posiada moc działania, to jednak zauważa, że współczesne 

zmiany doprowadziły ludzi jedynie do stanu niepewności i agresji, gdyż kulturowe granice były 

właśnie tym, co ich chroniło. W zderzeniu z Plessnerowskim podejściem, konserwatyzm 

Gehlena jest więc szczególnie widoczny.  

 Choć Plessner znany jest przede wszystkim jako jeden z klasyków antropologii 

filozoficznej, to znamienny jest fakt, że to właśnie on kładzie podwaliny pod antropologię 

polityczną. Ten aspekt działalności ludzkiej myśliciel uznaje za jeden z najistotniejszych. 

Proces naukowy, który doprowadza go do takich wniosków, a z którego następnie będzie 

korzystał Gehlen, to swego rodzaju droga od budowania podstaw antropologii filozoficznej, 

a  ściślej do wykształcenia jej politycznego oblicza. To właśnie Plessner wskazuje, że filozofia 

nie powinna uciekać od myślenia politycznego. W ramach filozofii widzi możliwość budowy 

fundamentów działania politycznego, które uczynią z polityki lepszą reprezentację poglądów 

społecznych. Autor Pytania o conditio humana stara się udowodnić, że natura ludzka zawsze 

jest wrośnięta w historię wspólnoty politycznej. Tym samym, przybierając indywidualistyczne 

                                                           
102 H. Plessner, Władza a natura ludzka, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa 1994, s. 29. 
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podejście, nie możemy ostatecznie odrywać jednostek od ich kulturowo-politycznego 

kontekstu.  

 Gdy analizuje się zagadnienia niemieckiej antropologii, wkład Plessnera pozostaje 

trudny do przecenienia. Przede wszystkim podaje on precyzyjne wyznaczniki, które jego 

zdaniem powinny kształtować opisywaną dziedzinę. Zaznacza, że antropologia jest obszarem 

na gruncie którego ponosi się szczególną odpowiedzialność w stosunku do nauki i do ludzi, 

ze  względu na jej wpływ na życie praktyczne: 

„Jej obszar nie jest wyznaczony obiektywnie za pomocą określonych, naczelnych kategorii, podlegających 

odgórnemu rejestrowi, lecz (jest nim) człowiek w świecie, co oznacza przebicie się ku otwartym horyzontom, 

których wieloznaczność i niezgłębialność, w istocie zatem niepewność, dostarczały ludziom poprzez wzywający 

i ostrzegający głos doświadczenia historycznego świadomości bycia «ludźmi»”103 

Dla Plessnera antropologia to połączenie filozofii oraz nauk szczegółowych. Jest to most, który 

spaja myślenie filozoficzne z pragmatycznym. Z tego powodu, za wzór myślenia 

antropologicznego badacz stawia zasadę obejmowania całości ludzkiego istnienia, jego 

aspektów fizycznych, psychicznych, duchowo-moralnych czy religijnych104. Jest to reguła, 

którą przyjmuje również Gehlen. Zamykanie się wokół wybranej perspektywy spojrzenia na 

człowieka tworzy jedynie iluzję poznania jednostki. Patrząc na całość, klasycy antropologii 

starają się widzieć więcej, jednocześnie zwiększając swoją wiedzę na temat przepaści, jaka 

dzieli człowieka od poznania siebie. Nie bez powodu więc dzieła Plessnera wpisują się w kanon 

tekstów programowych antropologii niemieckiej. To właśnie on, obok Schelera i Gehlena, 

postanowił nie tylko podjąć temat ludzkiej cielesności i natury we współczesny świecie, ale 

jednocześnie wpisać swój sposób myślenia w pewien paradygmat, który, według niego, 

powinien składać się na myślenie antropologiczne. Zagłębiając się w jego dzieła widać 

wyraźnie, że, choć sama myśl autora ewoluuję od antropologii filozoficznej do antropologii 

politycznej, to buduje on fundamenty pod nowy rodzaj myślenia filozoficznego oraz 

naukowego. Prezentowane przez Plessnera treści dają wgląd w założenia antropologii 

niemieckiej i pozwalają wyróżnić zarówno dzieła klasyczne dla tej dziedziny, jak i współczesne 

inspiracje tym sposobem rozumowania. Jest to również istotne z perspektywy omawiania badań 

Gehlena, który niejednokrotnie podejmował podobne do Plessnera tematy i również opisywał 

kierunek, w którym zaczęła kroczyć antropologia XX wieku.  

                                                           
103 H. Plessner, Zadanie antropologii filozoficznej, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, [w:] „Studia z antropologii 

niemieckiej”, t. 4, Toruń 2004, s. 25. 
104 Tamże, s. 27. 
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 Pisma tzw. „trójcy antropologicznej” stanowią ważny punkt odniesienia przy 

omawianiu zagadnień związanych z naturą człowieka, w kontekście globalnych zmian 

wpływających obecnie na ludzi. Choć ich publikacje ukazywały się w różnych momentach XIX 

i w XX wieku (Max Scheler żył w latach 1874-1928 r., Helmuth Plessner 1892-1985, a Gehlen 

1904-1976105), to wspólnie udało wypracować im się substancjalny rdzeń badań i filozofii 

antropologicznej. Nie jest więc zaskakujące, że zapoznając się z pismami klasyków, 

wielokrotnie odnoszą oni do siebie swoje dokonania. Każdy z nich przedstawia inne, oryginalne 

podejście w mówieniu o człowieku. Wspólnie jednak przedstawiają propozycję nowej debaty 

poświęconej antropologii właśnie, która niejednokrotnie powraca podczas dyskusji autorów 

późniejszych. Z tego też powodu znajomość ich wkładu w rozwój myślenia antropologicznego 

jest niezbędna do prowadzenia całościowych badań nad antropologią. Również w pismach 

Gehlena, co ukazują liczne przykłady, przewijają się wątki podejmowane przez pozostałych 

myślicieli. Autor Moral und Hypermoral. zdaje sobie sprawę z dziedzictwa, w ramach którego 

przyszło mu tworzyć. Odnosi się to zarówno do historycznego dorobku filozofii człowieka, jak 

i XX-wiecznego obrazu kształtowania się niemieckiej antropologii. Dzięki temu, z jednej 

strony można dostrzec, jak wyjątkową teorię proponuje w ramach swojego projektu 

antropologicznego, a z drugiej wyraźnie widać że jest on nierozerwalnie związany 

z  antropologiczną dziedziną, której jeszcze za życia, zostaje ogłoszony klasykiem.  

 

4. Źródła zainteresowania dziedziną 

Kiedy antropologia filozoficzna pojawiła się jako osobna dziedzina naukowa na 

przełomie XIX i XX wieku, niemal natychmiast stała się przedmiotem zainteresowania wielu 

naukowców w kręgu niemieckiej myśli filozoficznej i politycznej. Popularność zagadnień 

antropologicznych spotęgowało m.in. zwrócenie się ku nim uznanych na świecie myślicieli jak 

Portmann, Habermas czy Marquard. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi dziedziny do 

dyskusji włączały się nie tylko osoby ściśle związane z filozofią, ale również politolodzy, 

biolodzy czy psycholodzy na przykład Laurance Shaffer. Sami przedstawiciele trójcy 

antropologicznej posiadali wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu ich dzieła przyciągały 

zainteresowanie różnych naukowców. Scheler prowadził swoje wykłady dla odbiorów 

międzynarodowych, Plessner upowszechnił dyskusję antropologiczną na łamach swojego 

czasopisma naukowego, natomiast Gehlen przeniósł nawet do telewizji swoją polemikę 

                                                           
105 S. Czerniak, Wstęp. Niemiecka antropologia…, s. 8. 
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z  Theodorem Adornem, poświęconą zagadnieniu instytucji w społeczeństwie. Dodatkowo 

każdy z wymienionych badaczy - już na początku swoich karier naukowych - pozostawał pod 

opieką największych umysłów tamtych czasów, takich jak: Edmund Husserl, Hans Driesch czy 

Nicolai Hartmann. Dzięki temu podnoszone przez nich problemy z zakresu natury człowieka 

mogły uzyskać większy rozgłos, zwłaszcza, że każdy z nich prezentował oryginalne stanowisko 

w ramach tej samej dziedziny. Jednakże śledząc genezę antropologii, wzrost popularności 

myślenia antropologicznego wiąże się przede wszystkim z tematyką, która w specyficzny 

sposób odnosi się do poszczególnych aspektów istnienia ludzkiego. Próba określenia 

stanowiska człowieka w świecie stała się jedną z największych potrzeb wśród badaczy natury 

ludzkiej XX wieku. Rodzi to pytanie, dlaczego właśnie w tym czasie tematy podejmowane 

przez antropologów stały się tak istotne dla środowiska naukowego ówczesnych Niemiec. 

Poszukując odpowiedzi, można wyróżnić trzy zbiegające się momenty historyczne, które 

wydają się mieć istotne znaczenie dla naukowego rozwoju dziedziny: 

1) Przełom technologiczny, wpływający na wykształtowanie się nowych stosunków 

społecznych. 

2) Rozkwit nauk szczegółowych. 

3) Historyczny kontekst wydarzeń w Rzeszy niemieckiej XX wieku. 

Pierwszy czynnik związany jest ze zmianą dotychczasowego wykorzystania techniki w 

życiu człowieka. Nie ulega wątpliwości, że XIX wiek, określany potocznie czasem pary 

i  elektryczności, przyniósł rewolucyjne wręcz zmiany w dotychczasowym modelu 

społecznym. Gwałtowny rozwój nauki na przełomie XIX i XX wieku doprowadził do rozwoju 

poszczególnych dziedzin życia ekonomicznego: medycyny, transportu, rolnictwa czy 

urbanizacji. Co za tym idzie, życie agrarne zostało zepchnięte na drugi plan przy jednoczesnym 

rozwoju zbiorowości miejskich. Tym samym tzw. klasa robotnicza zaczęła wpływać na 

dotychczas dominujące stosunki między chłopstwem, a właścicielami ziemskimi. W ramach 

społeczeństw zaczęły wyodrębniać się ruchy robotnicze, związki zawodowe, a to z kolei 

zrodziło pytanie o nowy kształt stosunków społecznych, które nie mogły pozostać w 

dotychczasowej formie. Epoka przemysłowa, która w jeszcze bardziej rozwiniętej formie trwa 

do dziś, była odczuwalna jako wyłom w dotychczasowej rzeczywistości. Amerykański 

ekonomista Jeremy Rifkin w swoim dziele Trzecia rewolucja przemysłowa opisuje pięć filarów 

nowej rewolucji przemysłowej, które przyniosą za sobą diametralną zmianę zarówno 
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w  stosunkach międzyludzkich, jak i strukturze władzy106.  Ma to związek głównie z nową 

infrastrukturą technologiczną, która, na przykład za pośrednictwem Internetu, może wpływać 

na ludzi na całym świecie. Technologia, stworzona by odciążyć nas od pracy i powiększać 

nasze osiągnięcia, staje się więc realnym czynnikiem zmieniającym świat i człowieka. 

Tym  samym na gruncie nauki zrodziło się pytanie jak głęboki jest wpływ zmian 

rewolucyjnych, zarówno na poziomie społecznym, jak i jednostkowym. Istnienie tego wpływu, 

nie budziło zresztą wątpliwości, o czym wspominał sam Gehlen w swoim dziele Die Seele im 

technischen Zeitalter: „Rosnąca złożoność społecznej struktury, która trwa od stuleci i została 

znacznie usprawniona przez uprzemysłowienie, nie tylko odizolowała bardzo dużą liczbę ludzi 

od ich pierwotnej produkcji i uczyniła ich mieszkańcami miast, ale także zmusiła ich do wysoce 

pośrednich, skomplikowanych i nadmiernie wyspecjalizowanych działań. (…) Można 

powiedzieć, że zachowanie równowagi społecznej stało się nieuchwytnym zadaniem”.107 

Temat związku między człowiekiem a jego technicznymi wytworami powrócił w niespotykanej 

skali, gdyż zarówno filozofia, jak i nauka próbowały zrozumieć stosunek człowieka i nowych 

zdobyczy technologicznych XX wieku. Rozwój nauk socjologicznych w dużym stopniu przejął 

zainteresowanie tematem, czyniąc wpływ ekonomiczny na społeczeństwa jedną z własnych 

dziedzin szczegółowych. Było to jednak niewystarczające z perspektywy filozofii człowieka. 

Antropologia pozwoliła więc na wytworzenie podejścia łączącego problem rozwoju technologii 

nie tyle z jego wpływem na życie społeczne, ale raczej na psychologiczno-biologiczne 

uwarunkowania naturalne. Rewolucja przemysłowa wpłynęła bowiem na zmiany w strukturze 

postrzegania świata i rzeczywistości. Technika stała się więc czynnikiem zewnętrznym 

i  w  dużym stopniu niekontrolowanym, choć będącym wytworem ludzkim. Temat ten, 

zyskując zainteresowanie XX-wiecznych badaczy, został zaadaptowany do podstaw myślenia 

antropologicznego. Zwłaszcza współcześnie, podejmując się badań nad człowiekiem 

z  antropologicznej perspektywy, nie sposób nie odnieść się do wyników prac poświęconych 

wpływowi techniki na ludzkie życie. O zastępowaniu przez technikę naturalnych ludzkich 

braków pisał m.in. hiszpański eseista José Ortega y Gasset. Natomiast niemiecki pisarz i eseista 

Friedrich Georg Jünger, brat publicysty Ernsta Jüngera, zmianie sposobu ludzkiego 

postrzegania rzeczywistości pod wpływem współczesnych technologii, poświęcił całą książkę 

zatytułowaną Perfekcja techniki108. 

                                                           
106 Zob. J. Rifkin, Trzecia Rewolucja Przemysłowa, przeł. A. Olesiejuk, K. Różycka, Katowice 2012. 
107 A. Gehlen, Die Seele im Technischen Zeitalter..., s. 42. 
108 Zob. F. G. Jünger, Perfekcja techniki, Warszawa 2016. 
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 Rozkwit nauk szczegółowych takich jak psychologia czy biologia to kolejny 

historyczny bodziec, dzięki któremu niemiecka antropologia zyskała w XX wieku światowe 

uznanie. Zarówno rozwój technologiczny, jak i będące częściowo jego konsekwencją zmiany 

społeczne, spowodowały, że równocześnie zaczął się powiększać obszar prowadzonych 

dotychczas badań naukowych. Różnorodność nowej rzeczywistości i często zauważane przez 

badaczy „przyspieszenie” zmian społecznych sprawiły, że dotychczasowe ramy naukowe stały 

się niewystarczające. Z jednej strony, następował rozwój niewykorzystywanych dotychczas 

powszechnie dziedzin nauki, jak przykładowo psychologii. Z drugiej, istniejące i rozwinięte 

już kategorie wiedzy, poszukiwały sposobu na wcielenie nowych zjawisk do ram swoich 

zainteresowań naukowych. Poszczególne działy nauki zaczęto więc wyodrębniać nie tylko na 

podstawie przedmiotu badania, ale również na przykład jego metodologii. Biologia przestała 

być li tylko nauką przyrodniczą poświęconą organizmom żywym. Zaczęto wyodrębniać jej 

działy takie jak mikrobiologia czy ekologia, a także łączyć jej zdobycze z dokonaniami z innych 

dziedzin jak w przypadku biochemii, biotechnologii czy biofizyki. Podobnego przykładu 

dostarcza fizyka, na gruncie której, przykładowo, rewolucyjna praca Einsteina poświęcona 

teorii względności wymusiła wyodrębnienie z szeroko pojętej fizyki jej szczegółowych 

komponentów, takich jak fizyka teoretyczna czy mechanika kwantowa. W oczywisty sposób 

doprowadziło to również do wyspecjalizowania samych badaczy, którzy w pewnym momencie 

doszli do sytuacji braku porozumienia w ramach jednej dziedziny z powodu poziomu jej 

szczegółowości. Sam Gehlen pisał, że każda poważna nauka rozgałęzia się na pojedyncze 

pytania109. Doprowadza to do uabstrakcyjnienia danych zdobyczy badawczych, 

w  szczególności dla osób trzecich, jednak często nawet w obrębie samych badaczy. W 

momencie, gdy filozofia ustąpiła miejsca dociekaniom naukowym, wspólna płaszczyzna 

porozumienia rozmyła się. Konsekwencją tego rozwoju stała się również perspektywa 

badawcza poświęcona człowiekowi. Traktowany jako przedmiot badań w ramach tak 

zróżnicowanych dziedzin przestał jawić się jako całość, a zaczął być rozpatrywany 

fragmentarycznie. Sam Scheler w początkach XX wieku nawoływał do przyjmowania 

perspektywy antropologicznej właśnie z tego powodu. Tylko bowiem powrót do spojrzenia na 

człowieka jako na organiczną całość miałby pozwolić na stawianie tez zbliżonych do 

rzeczywistości. Rolą XX-wiecznej antropologii stało się więc ponowne przywrócenie istoty 

ludzkiej jako całościowego podmiotu badań. Jednak tym, co tak naprawdę wyróżniło tę 

dziedzinę, to dokonanie tego oglądu przy wsparciu rozwijających się nauk szczegółowych. 

                                                           
109 A. Gehlen, O kulturowej krystalizacji…, s. 113. 
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W  swoich założeniach antropologia nie odcinała się bowiem od zdobyczy nowych nauk. Wręcz 

przeciwnie, doceniając ich dorobek i zaawansowany stan badań, klasycy antropologii 

filozoficznej i politycznej postanowili zaadaptować istniejące dokonania z zakresu psychologii, 

biologii czy socjologii właśnie po to, by sprostać wyzwaniu całościowej refleksji nad 

człowiekiem. Antropologia zyskała więc uznanie jako nauka bogato korzystająca 

z  dotychczasowego dorobku naukowego, jednocześnie wzbogacając go o indywidualną 

perspektywę. Z tego też powodu, jak już wcześniej było wspominane, do dyskusji nad tezami 

antropologicznymi w dużym stopniu włączali się m.in. biolodzy, politolodzy i socjolodzy. 

Pozwalało to często na korektę pewnych tez, wraz z wzbogacaniem ogólnej wiedzy naukowej. 

Antropologia przezwyciężyła uszczegółowiony pogląd na człowieka, czyniąc z istoty ludzkiej 

na powrót całość.  

Oczywiście tak wielkie zainteresowanie człowiekiem, wywołane było również przez 

kontekst niemieckiej historii początków XX wieku. Polityka Republiki Weimarskiej pomiędzy 

pierwszą a drugą wojną światową niejednokrotnie podejmowała temat człowieczeństwa 

i  „warunków”, które określone istoty miałyby spełniać, by można je było określać ludźmi. 

Stanowiska te wykrystalizowane zostały po upadku Republiki i umocnieniu się nazizmu jako 

nowej ideologii totalitarnych Niemiec. Eugenika niemiecka, czyli tzw. higiena ras została 

uznana za część ideologii Trzeciej Rzeszy, wyznaczając granicę dla tego, co „ludzkie”. Już pod 

koniec XIX wieku myśl eugeniczna została wzbogacona o szereg badań rzekomo 

uzasadniających poglądy o czystości rasy. Ernst Haeckel, niemiecki zoolog oraz biolog stał się 

czołowym prekursorem tzw. “doskonalenia” społeczeństwa i rozwinął koncepcję eugeniki 

przedstawioną oryginalnie kilkadziesiąt lat wcześniej przez Francisa Galtona110. Ten zespół 

poglądów odnosił się więc w sposób bezpośredni do natury ludzkiej i kulturowego 

umiejscowienia człowieka w ramach współczesnych społeczeństw. Eugenika podnosiła 

bowiem kwestie zarówno tego, co ludzkie, jak i tego, w jaki sposób kultura wpływa na pojęcie 

człowieczeństwa. Ponadto, ze względu na próbę umocowania argumentacji eugenicznej 

w  wynikach badań naukowych, wielu badaczy, w tym antropologów biologicznych, było 

zaangażowanych w proces wspierania polityki nazistowskiej skierowanej przeciwko 

określonym rasom. Polityka ta stała się jednocześnie wyzwaniem dla nowo powstałej dziedziny 

antropologicznej, która, mając za zadanie określenie ludzkiej natury, nie mogła przejść 

obojętnie wobec tego typu idei. Szczególną uwagę zwraca tutaj różnorodny stosunek do reżimu 

                                                           
110 H. P. David, J. Fleischhacker, Ch. Hohn, Abortion and Eugenics in Nazi Germany, [w:] “Population and 

Development Review” 1988, t. 14, nr 1, s. 88. 
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nazistowskiego antropologicznych badaczy. Z jednej strony Plessner przez swoje żydowskie 

pochodzenie zmuszony był emigrować z terytorium Rzeszy, z drugiej Gehlen, dzięki swojemu 

poparciu dla silnych instytucji, zyskiwał w tym samym czasie uznanie reżimu. Obaj stanęli 

przed wyzwaniem odniesienia się do dorobku niemieckiej myśli eugenicznej. W szczególności 

wyróżniła się w tym wypadku myśl Plessnera, który uznał, że w ramach antropologii 

niemożliwe jest określenie cech czy warunków bycia człowiekiem, gdyż to właśnie nasze 

czyny, kultura i historia określają nasz byt. Kontynuując myśl Heideggera, Plessner uznał, że 

człowiek urzeczywistnia się głównie poprzez swój sposób bycia, swoją egzystencję. Dopiero 

wtedy „staje się sobą”111. Tym samym próba przypisania człowieczeństwa do warunków 

genetycznych, określonej rasy czy pochodzenia jest występkiem przeciwko człowiekowi. 

Podobny problem rozpatrywał również Gehlen. Jego kluczowe dzieło Der Mensch było po 

II  Wojnie Światowej wielokrotnie poprawiane ze względu na problematyczne określenia 

odnoszące się do instytucji jako wyższych systemów kierowniczych. Jednakże pomimo tego 

część poświęcona naturalnym warunkom istnienia człowieka pozostawała niezmieniona. 

Gehlenowska antropologia wychodziła bowiem od podejścia całościowego, traktując 

człowieka jako specjalny projekt natury. Późniejsza hierarchizacja społeczeństwa, jego kryzysy 

i upadki miały zawsze związek ze zmieniającymi się warunkami rzeczywistości. Nigdy jednak 

sam naturalny byt nie był uwarunkowany. Każdy człowiek był w oczach niemieckiego badacza 

istotą ułomną, jednak obdarzoną zdolnością działania. Dzięki temu człowieczeństwo nie było 

cechą określonych istot żywych, ale organiczną częścią złożonej rzeczywistości każdej ludzkiej 

istoty, niezależnie od jej pochodzenia. Tym samym w niemieckiej myśli antropologicznej 

z  początków XX wieku dyskusja toczyła się wokół pytania o zakres ludzkiej podmiotowości, 

a  nie o jej odpowiednie uwarunkowanie.  

Kontekst historyczny sięga jednak jeszcze głębiej jeżeli chcemy zidentyfikować rolę 

antropologii w myśli niemieckiej XX wieku. Przede wszystkim przedstawiciele tej dziedziny 

odnosili współczesne sobie problemy społeczne do charakterystyki natury ludzkiej. Tym 

samym antropologia zyskała miano nauki, która poszukuje odpowiedzi na pytania 

o  współczesne kryzysy społeczne oraz państwowe. Niemiecka historia jest tutaj przykładem 

szczególnym, gdyż upadek kraju po II Wojnie Światowej, a następnie jego podział, protesty 

studenckie i pragnienie zmian, w sposób istotny wstrząsnęła możliwościami stawiania pewnych 

tez naukowych. To właśnie w tym kontekście Gehlen mówił o konieczności przywrócenia 

myślenia empirycznego, również do dziedzin z pogranicza filozofii i nauki. Antropologia 

                                                           
111 H. Plessner, Władza a natura..., s. 26. 
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zyskała uznanie, gdyż nie była próbą odkrycia tajemnic przeszłości. Ernst Cassirer, 

przedstawiając swoje analizy antropologiczne, uznał, że to właśnie praca człowieka, jego 

działania i ogólna kultura pozwalają uznać człowieka za całościowy podmiot. Odrzucał 

on  orzekanie o człowieku jedynie na podstawie jego zachowań (behawioryzm) lub 

samopoznania (introspekcja)112. Tak określał podmiot badania dziedziny: „Historia filozofii 

antropologicznej brzemienna jest najgłębszymi ludzkimi namiętnościami i uczuciami. Nie 

zajmuje się ona jednym problemem teoretycznym, choćby o najszerszym zasięgu; wchodzi tu 

w grę całe przeznaczenie człowieka, domagające się ostatecznego rozstrzygnięcia113”. Rozwój 

historyczny to jednocześnie historii symboli i aktywności ludzkiej, które pomagają głosić tezy 

na temat człowieka. Z tego też powodu wartość antropologicznych dokonań wyznaczała 

właśnie możliwość przyjmowania nowych historycznych doświadczeń kraju i badania ich 

wpływu na kondycję ludzką.  

 Rozwój antropologii filozoficznej oraz później politycznej w XX wieku stworzyły 

przedstawicielom świata nauki możliwości ponownego rozpatrzenia kategorii ludzkich, tym 

razem wychodząc poza ramy myślenia filozoficznego. Przełom technologiczny, zmiany 

w  strukturze nauki oraz zmiany historyczne znalazły swoje miejsce w ramach myślenia 

antropologicznego. Dziedzina ta wywołała tak wielką dyskusję, gdyż największe umysły świata 

nauki oraz filozofii zaangażowały się w dialog nad podejmowanymi przez nią tematami. 

Historię myśli niemieckiej tworzy wielu słynnych badaczy oraz ich teorie. Jednak antropologia 

pozwoliła na włączenie w rozstrzygnięcia poświęcone naturze ludzkiej, dorobku nauk 

szczegółowych. Tym samym nauka ta stała się polem dyskusji wśród wielu badaczy, gdyż jej 

tezy scalały wyniki wielu lat obserwacji i badań. Jednocześnie jej zakorzenienie w myśleniu 

filozoficznym, pozwoliło na kontynuowanie osiągnieć filozofii człowieka, która 

dla  niemieckiej myśli jest szczególnie istotna. Współcześnie antropologia zmieszała się 

niejako z innymi naukami i przestała wieść prym w badaniach nad człowiekiem. Jednak jej 

bogata spuścizna pokazuje, że jest to dziedzina, która czerpie z dziejącej się historii. Biorąc pod 

uwagę wyzwania współczesności stojące przed ludźmi, jej dorobek jeszcze niejednokrotnie 

może pomóc zdiagnozować sytuację człowieka XXI wieku.  

 

                                                           
112 E. Cassirer, Esej o człowieku…, s. 35-36. .  
113 Tamże, s. 46-47. 
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Rozdział III  Charakterystyka antropologii Arnolda Gehlena 

1. Podejście metodologiczne 

Tworząc Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, Gehlen chciał 

wyróżnić w szczególności te kategorie, które stanowiłyby fundamentalną charakterystykę 

istoty ludzkiej. Przyświecał temu cel wskazania takich podstaw istnienia, które nie mogłyby 

być bardziej zredukowane. Badany obiekt - człowiek - miał być poddany fenomenologicznej 

analizie, która pozwoliłaby na ustalenie wspólnego stanu początkowego odpowiedniego dla 

wszystkich jednostek ludzkich114. W wizji Gehlena tworzenie fundamentalnej teorii natury 

ludzkiej miało się odgraniczać od zagadnień metafizyki. Nacisk na wprowadzenie empirycznej 

filozofii do badań antropologicznych był przedmiotem częstej krytyki skierowanej w stronę 

myśliciela. Zarzut ten był jednak przez niego odrzucany, gdyż empiryczna podstawa wiedzy 

z  czasem stała się znakiem rozpoznawczym filozofa. Jej źródła można wyraźnie wskazać 

właśnie w wypracowanych kategoriach początkowych, które Gehlen oparł na daleko 

posuniętym biologizmie. Podejście to wiązało się przede wszystkim z poglądami antropologa 

na współczesną mu filozofię. Jego zdaniem oddała ona dużą część swojego obszaru 

zainteresowań naukom przyrodniczym oraz polityce. Chcąc niejako zrehabilitować zadania 

filozofii, skupił się na stworzeniu oryginalnego projektu antropologicznego, który łączyłby 

podejście zarówno filozoficzne, jak i polityczne. W Der Mensch zostały one jednocześnie 

osadzone w kontekście nauk przyrodniczych i przystających do nich badań empirycznych.  

Definiując naturę ludzką, Gehlen już u źródeł podejścia metodologicznego do tego 

zagadnienia zauważa trudności. Wymienia przykładowe dyscypliny nauki, podejścia 

światopoglądowe czy też wierzenia religijne, które również odnoszą się do pojęcia 

człowieczeństwa. Jednak, jak zauważa antropolog, żadne z tych stanowisk nie poświęca swojej 

uwagi wyłącznie człowiekowi. Co więcej, nawet najbardziej znane teorie (np. darwinizm) 

i  religie, na gruncie których człowiek pochodzi od Boga lub zwierzęcia, wpadają w pułapkę 

konieczności wypracowania swojego rodzaju nadbudowy. Pomimo tak różnych założeń, 

wspólnym punktem zawsze pozostaje opisanie szerszego systemu, do którego człowiek 

następnie zostaje dopasowany. Gehlen odrzuca ten sposób myślenia. Według niego teoria, która 

rzetelnie analizowałaby kondycję człowieka, musi opierać się na konkretnych kategoriach 

przynależnych tylko jednostkom ludzkim, bez konieczności tworzenia dodatkowych 

                                                           
114 K.-S. Rehberg, Gehlen’s elementary anthropology…, s. XXVII. 
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kontekstów. Nie oznacza to jednak odrzucenia dotychczasowej wiedzy zebranej przez inne 

nauki. Gehlen, badając ludzką potrzebę samopoznania, rozumie, że specyfika 

niejednoznacznego patrzenia na podmiot, jakim jest człowiek, musi zostać wzięta pod uwagę. 

Wewnętrzna samointepretacja człowieka jako badacza i badanego nie może przekładać się 

równocześnie na indywidualną perspektywę badań. Socjologiczne wykształcenie myśliciela 

uwidacznia się szczególnie w argumentacji dotyczącej wpływu kolektywu na punkt widzenia 

jednostek.  Dla myśliciela to właśnie potrzeba rozpoznania człowieka jako osobnego, 

niezależnego bytu, a nie opisywanie świata, w którym ludzie żyją, jest punktem wyjścia 

do  dalszych rozważań. 

Podejście metodologiczne, którym kieruje się Gehlen w swoich badaniach, jest, jak sam 

myśliciel to określa, antropobiologiczne. Oznacza to połączenie obserwacji dotyczącej 

fizycznej budowy człowieka - specyfiki jego organów, z analizą złożoności jego życia 

wewnętrznego. Mowa tutaj nie tylko o reakcjach układu somatycznego na zewnętrzne bodźce 

czy też przyrównywanie niektórych intelektualnych i ruchowych zdolności zwierząt do ich 

ludzkich odpowiedników. Gehlen skupia się na całościowej analizie człowieka, gdyż za cel 

stawia sobie stworzenie uniwersalnej teorii pokonującej ograniczenia narzucane przez 

dotychczasowe nauki biologiczne. Oprócz opisu fizycznych zależności ludzkiego ciała autor 

Der Mensch chce opisać również wyjątkowość całego spektrum wewnętrznego życia ludzkiego 

- myśli, języka, wyobraźni, struktury instynktów oraz zdolności motorycznych. Antropolog 

uznaje, że natura przyznała człowiekowi specjalną pozycję, ścieżkę rozwoju dotychczas nie 

spotykaną w świecie zwierząt. Człowiek dla Gehlena stał się nową regułą115. Ludzie nie tyle 

żyją, co prowadzą swoje życie tą wyjątkową ścieżką wyznaczoną im przez naturę. 

Metodologiczne założenia myśliciela w odniesieniu do człowieka opierają się na dwóch 

fundamentach: 

1) Odrzuceniu przyczynowości w patrzeniu na ludzkie cechy i umiejętności. 

2) Wykluczeniu hierarchicznego schematu patrzenia na ludzkie zdolności. 

Oba te założenia można wywieźć bezpośrednio z tezy o unikalności istoty ludzkiej. Po 

pierwsze, Gehlen odrzuca wszelkie patrzenie przyczynowo-skutkowe, analizując 

wyodrębnianie się niektórych ludzkich cech. Inteligencja nie jest dla niego przyczyną 

kształtowania się u ludzi języka, a równocześnie nie jest skutkiem wyprostowanej postury. 

Odrzucając ten tok myślenia, antropolog argumentuje, że wszelkie temu podobne założenia 

                                                           
115 A. Gehlen, Man, His Nature And Place in the World, przeł. C. McMillan, K. Pillemer  Nowy Jork 1988, s. 10. 



68 
 

sugerowałby przypadkowy zbiór okoliczności, który na samym końcu doprowadził do 

ukształtowania się człowieka, jakiego znamy. Na tę przypadkowość filozof się nie zgadza. 

Ponadto hierarchiczny schemat oceny ludzkich umiejętności również umniejsza wyjątkowość 

ludzkiej natury. Krytykując m.in. austriackiego zoologa Konrada Lorenza, swojego 

wykładowcę, Gehlen zauważa, że sprowadzenie różnicy między zwierzęciem a człowiekiem 

do różnicy poziomów rozwinięcia danej zdolności, nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale istotnie 

umniejsza pozycję w świecie, którą zajmuje człowiek.  

Gehlen bardzo wyraźnie kreuje się na badacza tylko i wyłącznie człowieka. Opisy ludzkich 

procesów biologicznych, a następnie zjawisk kulturowych i politycznych, stanowią wyraźny 

postulat podkreślający wyjątkowość człowieka jako istoty innego rodzaju. Warto zauważyć, 

że  dokonując analizy, myśliciel wypowiada się o wszystkich ludziach, nie skupiając się w 

ogóle np. na fizycznych aspektach poszczególnych jednostek. Indywidualne bądź społeczne 

skłonności opisywane są wyłącznie w kontekście procesów historycznych i nie wynikają 

z  naturalnych predyspozycji określonych grup. Biologiczne podstawy wszystkich ludzi 

stanowią punkt wyjścia do dalszych rozważań. Jest to szczególnie istotne, gdy zestawia się 

twórczość Gehlena z jego rysem biograficznym i przynależnością do partii nazistowskiej.  

 

2. Człowiek – istota naznaczona brakiem 

Mängelwesen - istota ułomna116 - to kluczowa kategoria Gehlenowskiej antropologii. 

Autorstwo tego terminu przypisuje się Johannowi Gottfriedowi Herderowi, który wyjaśnił go 

w swoim dziele Abhandlung über den Ursprung der Sprache z 1772 roku (na polski 

przetłumaczone jako Rozprawa o pochodzeniu języka117), do którego odwołuje się sam Gehlen. 

Koncepcja człowieka jako istoty naznaczonej pewnym brakiem, niedoborem znana była 

w  filozofii od wieków. Źródła tego rodzaju myślenia można znaleźć m.in. u Pliniusza, 

Protagorasa, Anaksymandra, św. Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta oraz w późniejszych 

czasach u Fryderyka Nietzschego118. Herder, przyrównując człowieka do zwierzęcia, zauważał 

ubogość jego instynktów i zdolności. Ludzkie braki miały stanowić charakterystykę człowieka 

                                                           
116 A. Gehlen, Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 1986, s. 20. Gehlenowskie 

pojęcie Mängelwesen, po polsku oddawane jest różnorodne, zależnie od tłumaczenia: jako „istota ułomna” 

(Z.  Krasnodębski), „istota naznaczona brakiem” (K. Krzemieniowa), „istota nacechowana niedostatkiem” 

(E.  Paczkowska-Łagowska), za P. Kimla, Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji 

państwa, [w:] „Państwo i społeczeństwo”, nr 1, 2005. 
117 J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska [w:] „Wybór pism”, Wrocław 1988. 
118 B. Beller, Anthropologie und Ethik…, s. 46-47. 
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jako gatunku. Zdolnością niejako rekompensującą naturalne niedobory był dla Herdera właśnie 

język, dzięki któremu człowiek opanował środowisko naturalne. Podobną ideę zaprezentował 

Kant w swojej pracy Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Idea 

powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym) z 1784 roku.119 Również wskazał on na 

ubogość ludzkich instynktów w porównaniu ze zwierzęcymi, argumentując, że w zamian za 

rozsądek i wolną wolę, natura poskąpiła ludziom możliwości kroczenia wyznaczoną ścieżką 

z  gotową wiedzą120. Tam gdzie dla Kanta silne instynkty prowadzą zwierzęta przez życie, u 

ludzi ich brak powoduje, że droga przestaje być jasna i podświadoma. Gehlen dokładnie 

analizuje charakter ludzkich instynktów i dochodzi do podobnych wniosków. Ponadto 

antropolog wielokrotnie przywoływał również myśl Nietzschego, który uznawał człowieka 

za  zwierzę nie w pełni ustalone (nicht festgestellte Tier), ale zdolne rekompensować swoje 

niedobory. Możliwość rekompensaty stanie się dla Gehlena jednym z najważniejszych 

powodów stanowiących o przetrwaniu ludzi we wrogim środowisku. 

Przechodząc do analizy człowieka jako istoty ułomnej, u klasyka antropologii 

politycznej widzimy przede wszystkim skupienie się na biologicznej ocenie różnic między 

zwierzętami a ludźmi. Odrzucając koncepcję człowieka jako istoty intelektualnej, za punkt 

wyjścia obiera charakterystykę budowy narządów oraz specyfikę ich funkcji. W odróżnieniu 

od innych ssaków ludzie są głównie rozpoznawani przez swoje niedobory. „Człowiek jest 

«organicznie pozbawiony środków», pozbawiony naturalnych broni, narządów ataku, obrony 

lub ucieczki, wyposażony w zmysły o nieszczególnej wydolności, gdyż każdy z naszych 

zmysłów daleko ustępuje «specjalistom» w świecie zwierzęcym.”121 

Z biologicznego punktu widzenia ludzkie braki wynikają z nieprzystosowania, 

niewyspecjalizowania oraz ogólnego prymitywizmu, będącego pochodną nieudanego rozwoju. 

Ludzie nie posiadają naturalnej ochrony przed warunkami pogodowymi i środowiskowymi. 

Nie cechują ich żadne organy służące do obrony (np. grube futro), bądź ataku (np. kły, pazury). 

Nie sprawdzają się nawet jako zwierzęta przystosowane do ucieczki, gdyż brak im umiejętności 

jeśli chodzi o ucieczkę na lądzie (brak możliwości rozwinięcia znacznych prędkości) czy 

w  powietrzu (brak skrzydeł). Gehlen, badając budowę ludzkiego ciała, skupia się głównie na 

prymitywnej formie ludzkich organów. Stawia tezę, że człowiek nie zdołał się 

                                                           
119 Zob. I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, przeł. M. Żelazny, [w:] tegoż, Dzieła 

zebrane, t. 6, Toruń 2011. 
120 A. Gehlen, Man…, s. 27. 
121 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 78. 
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wyspecjalizować. Prymitywne stany płodowe, które zwierzęta następnie rozwijają, u człowieka 

zostały zachowane również w dorosłości. Warto podkreślić, że antropolog używając pojęcia 

prymitywność utożsamia je właśnie z niewyspecjalizowaniem. Nie chodzi więc tutaj o coś 

gorszego, co miałoby stawiać na „niższej” pozycji. Specjalizacja stanowi dla badacza 

ostateczny cel rozwoju wszystkich organów i została osiągnięta przez każdego ssaka za 

wyjątkiem człowieka122. Ponadto, postuluje on - w zgodzie z klasyczną teorią rozwoju - 

że  kierunek postępu specjalizacji jest tyko jeden i nie ma możliwości, by wyspecjalizowane 

organy wyewoluowały w formy prymitywne, pozbawione określonych skłonności. To czyni 

Gehlena przeciwnikiem tej części klasycznej teorii ewolucji, w której zwierzęta uznaje się za 

bezpośrednich przodków ludzi. Człowiek nie mógłby bowiem wyewoluować z takich form 

zwierzęcych, w których organy były już wyspecjalizowane. Przypatrując się różnym teoriom 

dotyczącym pochodzenia człowieka, wybiera on głównie te, które stawiają ludzi na specjalnym 

miejscu (Sonderstellung). Przemawiają do niego głównie te tezy, które wskazują na wyjątkową 

ścieżkę rozwoju człowieka. Próbując bowiem utrzymać klasyczną teorię ewolucji w mocy, 

naukowcy, w oczach Gehlena, będą zawsze mierzyć się z problemem tzw. brakującego ogniwa. 

Myśliciel bardzo szczegółowo analizuje morfologiczne cechy człowieka. Badając 

ludzką czaszkę, zauważa odwrotny i wyjątkowy kierunek rozwoju zarówno szczęki, jak i okolic 

nosa. Sama czaszka, w stosunku do zwierzęcej, jest uwsteczniona w rozwoju i nie wysunęła się 

do przodu, co pozwoliłoby wykształcić zupełnie inny zestaw zębów. Co ważne, wszystkie 

obserwowane przez badacza różnice, pojawiają się dopiero w trakcie rozwoju płodu, podczas 

gdy początkowy stan embrionalny obu rodzajów ssaków (ludzi i zwierząt) jest podobny. Stąd 

właśnie Gehlenowska teza o późniejszym niewyspecjalizowaniu. Opisując morfologiczną 

budowę człowieka, Gehlen przywołuje tezy wielu naukowców, takich jak: Max Westenhöfer, 

Adolf Naef czy Julius Kollmann123. Jednak najbliższe wydają mu się teorie Adolfa Portmanna 

oraz Louisa Bolka124. Zwłaszcza zaś teoria tego ostatniego dotycząca retardacji, której 

poświęca cały rozdział Der Mensch125. Obaj badacze wysunęli tezę, według której człowiek 

w  porównaniu ze zwierzęciem wygląda jakby musiał spędzić jeszcze trochę czasu w łonie 

matki. Chodzi tu głównie o spowolnione tempo rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu 

embrionalnych cech fizycznych. W zestawieniu z małpami niektóre fizyczne właściwości 

                                                           
122 A. Gehlen, Man…, s. 80. 
123 Max Westenhöfer – niemiecki patolog i biolog, Adolf Naef – szwajcarski zoolog i paleontolog, Julius Kollmann 

– niemiecki anatom, zoolog i antropolog. 
124 Louis Bolk - holenderski anatom, autor teorii retardacji i fetalizacji (czyli opóźnienia procesu dojrzewania), 

które zostały później przyjęte przez Adolfa Portmanna. 
125 Zob. A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Frankfurt nad Menem 2004, s. 144. 
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człowieka zatrzymały się w rozwoju, nie rozwinął się na przykład kieł oraz kciuk. Wspiera to 

tezę o uwstecznieniu i niewyspecjalizowaniu jednostek ludzkich, wskazując na fakt, że ich 

okres dojrzewania jest znacznie dłuższy niż zwierzęcy. Dodatkowo człowiek staje się bardzo 

późno dojrzały płciowo, choć dzięki temu zyskuje więcej czasu na nauczenie się otaczającego 

go świata. Teoria Louisa Bolka stanowi dla Gehlena wsparcie dla jego teorii dotyczącej 

specjalnej pozycji człowieka. Paradoksalnie Bolk skłania się bardziej do klasycznej teorii 

ewolucji, która wskazuje na pochodzenie człowieka od wspólnego z małpami przodka. 

Jednakże w swoich badaniach porusza temat pewnej wyjątkowości człowieka w porównaniu 

z  otaczającą go naturą. Powołując się na wspomniane wcześniej obserwacje dotyczące 

utrzymania się nierozwiniętych stanów płodowych organów w dorosłej formie człowieka, Bolk 

stwierdza, że przyczyna takiej sytuacji musi raczej pochodzić od czynników wewnętrznych niż 

zewnętrznych126. Anatom argumentuje, że ludzki rozwój musiał być w pewien sposób 

opóźniony. Widać to szczególnie kiedy analizuje kwestię długiego okresu dojrzewania, 

dzieciństwa oraz samej długości życia, nawet po przekroczeniu wieku rozrodczego. Bolk szuka 

źródeł retardacji w gruczołach wydzielania wewnętrznego, które miałyby odpowiadać za 

unikatowe ludzkie właściwości fizyczne. Argumenty użyte przez Duńczyka wspierają tezę 

Gehlena o wyjątkowej pozycji człowieka w świecie. Wymienione właściwości ludzi mogą 

świadczyć o pewnych brakach, ale jednocześnie rysują wyraźną linię oddzielającą człowieka 

od zwierzęcia. Również wskazane przez Bolka „podpowiedzi” co do tego, jak człowiek 

wykorzystał swoje niedobory (np. więcej czasu poświęcone na naukę, rozwijanie inteligencji) 

mają dla autora Der Mensch kluczowe znaczenie. To właśnie na ich podstawie Gehlen wyjaśni 

dlaczego startując z przegranej pozycji w świecie natury, osiągnęliśmy tak wielki rozwój 

w  świecie kultury. Bolkowska teza o retardacji staje się więc przyczynkiem do stwierdzenia, 

że człowiek jest istotą kulturalną właśnie z natury. To bowiem właściwości naturalne 

w  konsekwencji doprowadziły do ukształtowania się ludzi na zupełnie innym poziomie niż 

zwierzęta. Ludzkie cechy, które wydają się być błędem w rozwoju: naturalne braki, 

niewyspecjalizowanie, retardacja organów, są - według Gehlena - specjalnym projektem natury 

przeznaczonym właśnie dla człowieka. Jeszcze raz można zauważyć tutaj odrzucenie tezy 

o  przypadkowości ludzkiej pozycji w świecie. 

Kontynuując bolkowskie rozważania, Gehlen zauważa, że, z punktu widzenia nauk 

biologicznych człowiek ma wręcz niebezpieczny niedobór prawdziwych instynktów 

i  potrzebuje niezwykle długiego czasu ochrony i opieki w okresie niemowlęcym oraz 
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dzieciństwa127. Ponadto, obserwując miejsce występowania zwierząt na ziemi, każde z nich jest 

odpowiednio przystosowane do specyfiki środowiska, w którym żyje. Inna charakterystyka 

cechuje ssaki morskie, górskie czy leśne. Odnosząc to do jednostek ludzkich, człowiek nie 

posiada żadnych wyspecjalizowanych narządów na potrzeby dostosowania się do środowiska. 

Nie można też jednoznacznie wskazać miejsca na ziemi i klimatu, który by sprzyjał 

występowaniu ludzi na ziemi. Dlatego, jak stwierdza Gehlen, człowiek z zoologicznego punktu 

widzenia jest koncepcją wręcz niemożliwą. Niedopasowanie człowieka stanowi dla 

antropologa fenomen. Pośród mnogości zwierząt, które lepiej widzą, słyszą i czują, człowiek 

jest pokonany w walce o dominację zmysłów. Nie można go sklasyfikować ani jako typowego 

drapieżnika, ani jako zwierzę płochliwe, uciekające. Nawet ludzka dieta nie pozwala 

jednoznacznie określić go jako mięso- bądź roślinożercę. Mängelwesen to istota ułomna na 

wielu polach. Jednak, zapoznając się z opisami ludzkich braków, widać w nich pewien celowy 

zabieg badawczy. Każdy niedobór podkreśla wyjątkowość człowieka. Każdy brak stanowi 

jednocześnie zapowiedź rekompensaty. Sonderstellung to nie tylko pesymistyczna konstatacja 

na temat ludzkiej natury. To również początek wyodrębniania się ludzi jako gatunku 

niespotykanego, ale zdolnego przezwyciężyć swoje niedobory. 

 Przy okazji omawiania koncepcji człowieka jako istoty ułomnej warto dokładniej 

przyjrzeć się strukturze ludzkich instynktów oraz popędów. Psychologia instynktów 

(Triebpsychologie) to dla Gehlena klucz do zrozumienia różnicy w postrzeganiu rzeczywistości 

przez ludzi oraz zwierzęta. Teoria retardacji odnosi się bowiem nie tylko do budowy 

poszczególnych organów, ale również do charakterystyki działań automatycznych. Antropolog, 

opisując zagadnienie instynktów, określa je jako „zachowania wrodzone o z góry określonej 

celowości”128. Jest to istotne, gdyż w potocznym rozumieniu klasyfikujemy zachowania 

instynktowne jako te,  które następują bez udziału naszego namysłu czy refleksji. Tymczasem 

to ich celowość staje się w Gehlenowskiej antropologii podstawą odróżnienia świata ludzkiego, 

od zwierzęcego. Odnosząc się do instynktów zwierzęcych, namysł zostaje zastąpiony przez 

działanie. Jest ono jednak znakomicie wpasowane w sytuację danej istoty. Cele mogą być 

różne, jednak łącznie składają się na pełnię życia, instynkty wyznaczają ścieżkę, po której 

porusza się zwierzę. To dlatego bodźce zewnętrzne nie stanowią dla zwierząt zagadki do 

rozszyfrowania. Nie muszą one w ogóle przechodzić do namysłu nad strukturą danego bodźca, 

gdyż instynktowne działanie z góry wyklucza myśl. U człowieka jednak sytuacja się 
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73 
 

komplikuje. Przede wszystkim Gehlen przyjmuje założenie o komplementarnym stosunku 

instynktu i świadomości129. Wyższy rozwój jednej cechy wyklucza rozwój drugiej. Ludzie 

w  tym rozumieniu są istotami obdarzonymi wyższym poziomem świadomości. Miałaby ona 

objawiać się poprzez używanie języka, tworzenie skojarzeń czy całą sferę wiedzy, niebędącą 

tylko reakcją na teraźniejszość, ale również prognozą przyszłości. Oczywiście pod uwagę jest 

brana również fizyczna wyjątkowość ludzkiego mózgu, zwłaszcza rozwój kresomózgowia. 

Zauważalne zmiany wywołane przez obniżenie poziomu działania ludzkich instynktów 

pociągają za sobą również konsekwencje dla ludzkich działań motorycznych. W świecie 

zwierzęcym praktycznie do każdego bodźca przypisana jest dana reakcja, najczęściej 

o  charakterze ruchu motorycznego. Kiedy zwierzę dostrzega zagrożenie, przyjmuje jedną z 

wielu dostępnych mu postaw w zależności od charakteru zagrożenia oraz własnej natury. Może 

to być ucieczka, atak czy próba ukrycia lub zamaskowania. W przeciwieństwie do tego ludzkie 

zachowania motoryczne są w większości wyuczone. Oczywiście każdy z nas potrafi wskazać 

odczucia czy działania (zwłaszcza w okresie niemowlęcym), którym nie można przypisać 

miana konwencjonalnych. Niewątpliwie każdy człowiek posiada wrodzone wzorce zachowań, 

które idealnie wpisują się w definicję działań instynktownych. Ujawniają się one 

w  szczególności w sytuacjach skrajnych, w których ludzie są pozbawieni podstawowych dóbr 

warunkujących przeżycie130. Jednak od razu można zauważyć, że kojarzymy te zachowania 

instynktowne raczej z chaosem. Są one ukierunkowane na cel, ale pojedynczy, nie współgrają 

z całą harmonią ludzkich działań. W potocznym znaczeniu możemy nawet stwierdzić, 

że  człowiek zachowuje się instynktownie, kiedy wszystkie jego organy funkcjonują 

automatycznie i odpowiednio do bodźców. Dużą częścią takich zachowań stanowi dla Gehlena 

np. seksualność. Jednak prawdą jest, że definiowane przez myśliciela ruchy instynktowne nie 

wyczerpują nawet większej części spektrum ludzkich działań. Są pewnym dodatkiem, 

a  właściwie pozostałością po procesie retardacji. Tak naprawdę interpretujemy ludzkie 

zachowania głównie w kontekście kulturowym. Większość czynów jest przypisana do 

różnorodnych, społecznie zapośredniczonych sytuacji. Nasze działanie jest prawie zawsze 

wyuczone oraz niemożliwe do zrozumienia bez znajomości odpowiedniego kontekstu. Dlatego 

antropolog, powołując się na wyrażenie Vilfreda Pareto, w przypadku ludzi nie mówi 

o  „instynktach”, ale o instynktach szczątkowych, rezydualnych131. U zwierząt możemy 

wskazać na określone popędy (Antriebe – określane też potocznie właśnie jako „instynkty” – 
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przypis autora S.H.), które łączą się zawsze z zachowaniami instynktownymi 

(Instinkthandlung). Jednak w przypadku człowieka nie ma bezpośredniego połączenia między 

popędem a zachowaniem instynktownym. Elżbieta Paczkowska-Łagowska zaznacza, że ludzie 

- według Gehlena - są wyposażeni w mnogość popędów, ale niedobór zachowań 

instynktownych132. Brak łączności tych dwóch akcji autor Moral und Hypermoral określa 

mianem hiatus, czyli przerwy. Na jej gruncie pomimo doświadczania przez ludzi popędów, nie 

pociągają one za sobą konkretnej akcji133. Psychologiczne odczucie utraciło u człowieka swój 

motoryczny wymiar. Oczywiście wspomniany „brak” reakcji zewnętrznych, ma wielki wpływ 

na ludzkie odczucia wewnętrzne. Po pierwsze prowadzi to do rozwoju życia wewnętrznego 

człowieka. Impulsy nie będąc przekute w czyny muszą zostać w jakiś sposób przetworzone, 

by  wniknąć w świadomość. Z konieczności popędy stają się dla ludzi plastyczne, podatne na 

formowanie i zmienianie ich. Zostają więc przekształcone w różnego rodzaju skrajne emocje. 

W przypadku zwierząt jeden instynkt odpowiada jednej, konkretnej akcji. Natomiast u ludzi 

instynkty pozbawione motorycznego odpowiednika, nie ograniczają się do jednego efektu. 

Mogą się mieszać, budując emocje i zachowania na zupełnie innym poziomie134. Dla Gehlena 

rodzi to dwie różne konsekwencje. Z jednej strony plastyczność ludzkich instynktów sprawia, 

że nie są one przypisane do tylko jednej sytuacji (situationsbedingt). Mogą dostosowywać się 

do zmian, ewoluować, czyli dopasowywać się do danych warunków (situationsentsprechend) 

135. Z drugiej jednak strony sprawia to, że ludzkim celem powinno być jak największe 

ograniczenie odruchów instynktownych. Przez nieograniczoną różnorodność potencjalnych 

sytuacji i możliwości człowiek nie jest w stanie się odnaleźć bez uporządkowania odczuwanych 

popędów. Tak, jak w przypadku zwierząt od poddania się swoim instynktownym działaniom 

zależy ich życie, tak u ludzi przetrwanie warunkowane jest uporządkowaniem wewnętrznych 

popędów, nie przekuwanych w konkretną akcję.  

Zapoznając się z Gehlenowską koncepcją Mängelwesen warto pamiętać, że koncepcja istoty 

naznaczonej brakiem, to zamysł odnoszący się do całości ludzkiego życia. Naturalne niedobory 

to zarówno niewyspecjalizowane organy, jak i zredukowane do szczątkowych instynkty.  

Ta,  wydawałoby się, negatywna cecha ludzka uwidacznia się więc w wielu obszarach 

egzystencji. Jednak każdy niedobór pociąga za sobą konsekwencję zarówno dla wewnętrznego, 

                                                           
132 E. Paczkowksa-Łagowska, dyskusja podczas seminarium: Kategorie antropologiczne w pismach klasyków 

współczesności: H. Plessner, A. Gehlen, E. Cassirer i inni, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, rok 

akademicki 2013/2014. 
133 B. Beller, Anthropologie und Ethik…, s. 80. 
134 Tamże, s. 81. 
135 A. Gehlen, Man…, s. 333. 
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jak i  zewnętrznego życia człowieka. Ludzkie deficyty są dla Gehlena dziełem natury. Nie są 

przypadkowe, a już na pewno nie sprawiają, że nasze życie jest mniej wartościowe. Tak 

naprawdę każdy biologiczny niedostatek odpowiada przynajmniej jednej, bądź wielu 

wyjątkowym cechom, które wspólnie tworzą antropologiczne kategorie jednostek ludzkich.  

 

3. Otwartość na świat 

Jak już było wspomniane, Gehlen zauważa, że dla człowieka nie ma jednego 

przypisanego środowiska występowania. Nie można mówić o miejscu „występowania” ludzi 

na Ziemi, a także stwierdzić, że dany klimat sprzyja lepszemu rozwojowi gatunku ludzkiego. 

Choć badacze regularnie dostarczają teorii na temat geograficznego obszaru początków 

człowieka, jego dokładne określenie jest wielce problematyczne. Wiąże się to z faktem, że 

w  szybkim czasie ludzkość rozprzestrzeniła się na całym świecie. Niewiele jest bowiem 

fragmentów globu, gdzie ludzie nie mieszkają. Fakt ten niespotykany jest wśród zwierząt. 

Te,  są niejako na zawsze przypisane do określonego środowiska. Jedyne odstępstwa widzimy 

wtedy, kiedy ingeruje człowiek, sztucznie przenosząc gatunki z jednego miejsca, na drugie. 

Fakt ten doprowadza niemieckiego myśliciela do stwierdzenia, że ludzki świat 

w  przeciwieństwie do zwierzęcego, nie jest ograniczony do podstaw istnienia i przeżycia. Nie 

może zresztą taki być ze względu na ubogość instynktów, które w żaden sposób nie prowadzą 

ludzi przez życie. Nie wiąże więc ludzi miejscowa flora czy fauna. Również klimat, jeżeli tylko 

nie jest ekstremalny, nie staje się przeszkodą. Teoria Mängelwesen to przecież teza o człowieku 

niedopasowanym, ubogim antropologicznie. Nie ma znaczenia rodzaj środowiska, skoro 

człowiek nie może bez pomocy przetrwać w żadnym z nich. To, co z początku wydaje się 

ogromnym brakiem, w konsekwencji, jak wskazuje myśliciel, prowadzi jednak 

do  zaskakujących wyników. Eliminując przypisanie i dopasowanie do określonych warunków 

środowiskowych, człowiek jawi się jako istota otwarta. Nie ogranicza go ani klimat, ani 

miejsce. Nie będąc nigdzie dostosowanym, może wszędzie się wpasować. Jest to przewrotne 

spojrzenie na ludzkie braki. Opisane obserwacje są bowiem wstępem autora Der Mensch 

do  przedstawienia kategorii „otwartości” człowieka na świat (Weltoffenheit).  

Gehlen utożsamia otwartość człowieka z brakiem więzi z określonym środowiskiem. 

Przenosi więc pewien biologiczny fakt na filozoficzne konsekwencje dla ludzkiego istnienia. 

Bycie otwartym na świat nie oznacza bowiem jedynie tego, że człowiek może zamieszkać 

w  różnych miejscach świata. Kategoria ta zmienia psychologiczne postrzeganie rzeczywistości 
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oraz jej granic. To, co dla zwierzęcia jest niewidzialną barierą, dla człowieka staje się jedynie 

sugestią, którą można zmienić. Pytanie tylko, jak daleko można interpretować ludzką otwartość 

i czy wykraczając poza świat fizyczny, odnosi się ona również do świata kultury. 

Antropologiczna koncepcja otwartości jest założeniem, które historycznie zyskało szczególne 

uznanie wśród klasyków antropologii filozoficznej, a wywodzi się między innymi 

z  herderowskiej koncepcji Mängelwesen. Wielu myślicieli odnosiło się do tej koncepcji 

wprowadzając jej własną interpretację. Jedną z takich postaci był Helmuth Plessner i jego teoria 

o ekscentrycznej pozycjonalności. Podobnie jak Gehlen, wychodzi on od zróżnicowania między 

światem ludzi a zwierząt. Skupia się jednak przede wszystkim na cielesności i jej odczuwaniu. 

Człowiek potrafi bowiem nie tylko odnieść się do siebie jako ciała, ale również siebie jako 

jaźni. Posiada samoświadomość, która pozwala mu zdystansować się zarówno od świata 

zwierzęcego, jak i własnego środowiska. Przez to niezmiennie kwestionuje swoją pozycję, 

odnosi się do dostarczanych mu faktów. Będąc istotą cielesną, jednocześnie potrafi odgrodzić 

się od niej. Zajmuje więc pewną ekscentryczną pozycję, gdzie ekscentryczność to właśnie bycie 

otwartym w sposób niespotykany w świecie zwierząt. Patrząc zawsze na świat z dystansu, 

ludzie nie mogą ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że ich miejsce znajduje się na zawsze 

w określonym miejscu czy kulturze. Natura prezentuje możliwości, które ludzie mogą 

akceptować, bądź odrzucać. Dzięki temu człowiek ma moc tworzenia kultur, mieszania ich 

i  zmieniania. Nic w ludzkim istnieniu nie jest dane na zawsze. Oznacza to jednak, że próba 

określenia raz na zawsze czym jest człowiek może stać się niewykonalna. Jak bowiem określić 

istotę, która ze swojej natury jej nieokreślona? Plessner mówiąc o człowieku interpretuje 

otwartość człowieka w sposób szeroki, tj. odrzuca większość stwierdzeń przypisujących ludzi 

do danych schematów. Ta ludzka plastyczność daje w konsekwencji plessnerowskiej teorii, 

możliwość przesuwania granic kulturowych czy środowiskowych przez człowieka. Jest to o 

wiele bardziej płynna interpretacja otwartości w porównaniu z Gehlenowską. Nie zmienia to 

jednak faktu, że u jej źródeł leżą te same co u autora Studien zur Anthropologie und Soziologie 

podstawy. Ludzka otwartość to wyłamanie się ze schematów, które wiążą świat zwierzęcy. Jest 

to również zerwanie z nałożonymi ograniczeniami oraz motywacja do przekraczania granic, 

które tak naprawdę dla człowieka nie są całkowicie obowiązujące. 

Gehlen, prezentując koncepcję Weltoffenheit, odnosi się jednak w głównej mierze do Maxa 

Schelera, który jest najbardziej kojarzony z tą ideą. W Der Mensch opisuje on podejście 

Schelera, które zdaje się być bliższe jego rozumieniu relacji człowiek – kultura. Scheler 

bowiem wywodzi swoje założenia od opisania człowieka jako istoty duchowej w dziele 
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Stanowisko człowieka w kosmosie (Die Stellung des Menschen im Kosmos)136. Podobnie jak 

Gehlen, zwraca uwagę na brak silnych impulsów/instynktów do działania. Odgranicza 

człowieka od świata zwierzęcego, określając go jako istotę niejako wolną od przywiązania 

środowiskowego (umweltfrei), a jednocześnie otwartą z tego powodu na świat. Otwartość na 

świat oznacza tutaj swoisty dar, wyższą sprawność umysłową, które pozostają niedostępne dla 

zwierzęcia137. Jednakże, pomimo przedstawienia otwartości na świat jako cechy szlachetnej 

i  wolnej istoty, plasującej się na wyższej pozycji niż zwierzęta, umiejętność nie przynosi 

jedynie pozytywnych następstw dla człowieka. Otwartość na świat świadczy o tym, że 

przetrwanie człowieka nie jest związane z otaczającą go naturą. To właśnie stanowi źródło 

określania ludzi jako istot nieukończonych, naznaczonych brakiem oraz będących wyzwaniem 

dla samych siebie. W ramach klasycznej teorii ewolucji przetrwanie takich istot jest wysoce 

wątpliwe. Dlatego też Gehlen odrzuca opieranie badań o człowieku tylko i wyłącznie na 

porównaniu go ze zwierzętami. Homo sapiens tak bardzo różni się od innych ssaków, że jego 

indywidualne cechy muszą zostać rozpatrzone poza światem zwierzęcym.  

Zróżnicowane środowisko, w którym egzystuje człowiek, nie współdziała z ubogością ludzkich 

instynktów. Jego otwartość na świat naraża go na tzw. zalew bodźców (Reizüberflutung). 

Innymi słowy, organiczne braki w połączeniu z otwartą postawą zmuszają ludzi do nieustannej 

konfrontacji z nieprzewidywalnymi wydarzeniami, które w przypadku zwierzęcia byłyby 

rozwiązane za pomocą działań instynktownych. Dlatego też w każdym ludzkim działaniu jest 

ukryty podwójny sens. Z jednej strony człowiek zmuszony jest wybierać między działaniami, 

które zagrażają jego egzystencji, a takimi które jej sprzyjają. Z drugiej strony cały czas toczy 

się w nim wewnętrzny spór dotyczący każdej podejmowanej przez niego akcji. Musi on krok 

po kroku przeciwstawiać się naturze i działać wbrew swoim wewnętrznym niedoborom138. 

Konieczność podejmowania tych działań jest ściśle związana z samą kwestią przeżycia. Same 

braki nie ustanawiają jednak automatycznie człowieka na wyjątkowej pozycji w świecie natury. 

Jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że koncepcja człowieka jako istoty ułomnej nabiera 

sensu i wynika ona właśnie ze specyficznych ludzkich cech. Fakt, że człowiek sam dla siebie 

stanowi problem jest punktem wyjścia dla Gehlenowskiej antropologii. Wszystkie jego cechy 

- nieokreśloność, niepełność, niewyspecjalizowanie - sprawiają, że ludzie są zmuszeni 

                                                           
136 Zob. V. Rasini, “Weltoffenheit”: zeitgenössische  philosophische  Anthropologie im Zwischenbereich von Geist 

und Natur, [w:] „Etica & Politica”, t. XIII, nr 2, 2011, s. 386. 
137 Tamże, s. 387. 
138 Zob. H. Witteriede, Eine Einführung in die Philosophische Antropologie. Max Scheler, Helmuth Plessner, 

Arnold Gehlen, Frankfurt nad Menem 2009, s. 100. 
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podejmować w życiu wysiłek, który nie jest częścią świata zwierzęcego. Jednak tym, co 

pozwala im na to, jest dla autora Der Mensch główną i najbardziej znaną kategorią 

antropologiczną i cechą specyficzną wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Mowa tutaj o działaniu, 

które właśnie w połączeniu z niedoborami plasuje człowieka na specjalnym miejscu w świecie. 

 

4. Działanie jako podstawa ludzkiej egzystencji 

Działanie (Handlung) jest dla Gehlena podstawową i główną kategorią antropologiczną. 

Jest warunkiem koniecznym dla przetrwania jednostek ludzkich. Wiąże on się zarówno 

z  otaczającym człowieka środowiskiem, jak i jego wewnętrznymi, antropologicznymi 

możliwościami. Łączy więc problematyczność ludzkiego wnętrza z wyzwaniami, które stawia 

otaczająca ludzi natura. Pojęcie to pojawia się w trakcie analizy wielu zagadnień 

podejmowanych przez myśliciela. Sam filozof wielokrotnie sugeruje, że bez działania nie 

byłoby człowieka. W wąskim ujęciu oznacza ono celową czynność139. Sam Gehlen wychodzi 

właśnie od takiej definicji. Jednak jego rozumienie kategorii działania daleko przekracza proste 

czynności wykonywane zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta.  

Przede wszystkim każde działanie opiera się zarówno na pewnej motywacji, jak i chęci 

osiągnięcia konkretnych rezultatów. Opisując funkcjonowanie instytucji, rozpatrując działanie 

ludzkich instynktów, czy próbując wyjaśnić współczesne konflikty międzyludzkie, autor Die 

Seele im technischen Zeitalter, wprowadza kategorię działania we wszystkie te zagadnienia. 

Kategoria ta łączy wszystkie procesy, które zachodzą w człowieku przed wprowadzeniem 

czynu w życie. U zwierząt są one w większości „wyłączane” przez działania instynktowne. 

U  ludzi przed podjęciem decyzji zajść musi mnogość procesów decyzyjnych, które tylko 

częściowo są nieuświadomione. Ludzie decydując się na działanie określają punkt w jakim się 

znajdują i odnoszą swoją sytuację zarówno do przyszłości, jak i przeszłości. Analizują nie tylko 

stan rzeczywisty, ale również prawdopodobny, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń. 

Zwierzę nie musi rozważać wszystkich alternatyw, dla człowieka natomiast jest to wręcz 

kluczowe. Co więcej, samo wykonanie danej czynności nie wystarcza. Dla ludzi istotny jest 

sens, splecenie tego, co robią, z tym kim są. Z tego też powodu ludzie odnoszą swoje działania 

zarówno do siebie indywidualnie, jak i do swojego otoczenia kulturowego. W tym założeniu 

widać wyraźnie, jak bardzo kategoria działania splata się następnie z teorią instytucji Gehlena. 

                                                           
139 Zob. T. Petersen, R. Manstetten, Beständigkeit im Raum des Sozialen – der Begriff der Institution bei Arnold 

Gehlen, Lipsk 2009, s. 7. 
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Wyrastając z poszczególnych ludzkich działań, instytucje stają się przedłużeniem tej celowej 

działalności, wynosząc ją na wyższy poziom. 

Z punktu widzenia metodologii kategoria działania jest sposobem na uniknięcie 

klasycznego podziału kartezjańskiego na duszę i ciało. Gehlen uznaje ten klasyczny podział nie 

tylko za problematyczny sam w sobie, ale ciągle nierozwiązany, pomimo wielowiekowych 

dociekań filozofów. Dualizm ten może zostać usunięty, ponieważ w działaniu mieszczą się 

zarówno procesy cielesne, związane z czystą fizycznością ludzi jako istot żyjących, jak 

i  wszelkie procesy umysłowe, sięgające zagadnień dotyczących celowości oraz sensu naszych 

poczynań. Jednocześnie centralne miejsce tej koncepcji otwiera fenomenologiczny dostęp do 

bogactwa różnych aspektów tego samego zjawiska: ocen, interpretacji, podejmowania decyzji 

czy automatyzmu działań. Działania nie pozostają więc jedynie kwestią duszy, a w równym 

stopniu są oparte na procesach fizycznych, które mogą, ale nie muszą być uświadomione. 

Jest  to kategoria, która dalece wybiega poza proste przeniesienie zwierzęcej instynktowności 

na ludzką fizyczność. Jednocześnie to nie ogranicza się też do odrzucenia biologizmu na rzecz 

potęgi rozumu. Zabiegiem Gehlena było ustanowienie kategorii, która nie hamuje potencjału 

ludzkiego pomimo jego braków. Co więcej, działanie jest przez antropologa rozpatrywane na 

dwóch poziomach: indywidualnym oraz grupowym. Z poziomu grupowego może przerodzić 

się w działanie masowe i przybrać postać aktywizmu. Ciekawy jest fakt, że interpretacja 

kategorii działania według antropologa jest bardzo podobna do tej, którą przedstawiał Jean-

Jacques Rousseau, a którego Gehlen był zadeklarowanym przeciwnikiem140. Obaj myśliciele 

uważają bowiem, że charakter człowieka zależny jest od doświadczania świata od urodzenia, 

które to łączy wszystkie zmysły oraz warstwy jego egzystencji. Człowiek uczy się zarówno 

oczyma duszy, jak i oczyma ciała, stwierdza Rousseau. Obaj autorzy definiują myślenie jako 

aktywną zasadę, która rozwiewa wątpliwości kartezjańskiego podziału właśnie w aktywnym 

działaniu. Działanie to inna strona poznania, które poprzez doświadczenie daje człowiekowi 

uprzywilejowany dostęp do świata oraz do samego siebie141. Ponadto ma ono wyprzedzać 

rozmyślanie, zamykać się w prostym myśleniu i czynieniu. Gehlen jako przeciwnik 

przesadnego rozważania niektórych spraw, sytuuje się tutaj na tej samej pozycji co Rousseau, 

                                                           
140 K.-S. Rehberg, Natur und Sachhingabe. Jean-Jacques Rousseau, die Anthropologie und „das Politische” im 

Deutschland des 20. Jahrhunderts, [w:] Rousseau in Deutschland. Neue Beiträge zur Erforschung seiner 

Rezeption, red. H. Jaumann, Berlin 1995, s. 226. Pomimo, że Gehlen w swoim głównym dziele Der Mensch, 

wspomniał Rousseau tylko raz w przypadkowym miejscu, w późniejszych dziełach np. w Philosophische 

Anthropologie und Handlungslehre, określił siebie i swoją antropologiczną teorię jako antyrussowską promując 

hasło powrotu do kultury, nawiązując tym samym do przeciwnego russowskiego hasła powrotu do natury. 
141 Tamże, s. 232. 
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który określał człowieka zagłębiającego się w rozważaniach jako „wyrodne zwierzę”142. Z tego 

też powodu działanie u niemieckiego myśliciela nie składa się jedynie z uświadomionych 

procesów. Tak jak instytucje mają odciążać ludzi od nadmiernego zaangażowania, tak 

i  działanie jest szeregiem procesów, które człowiek przetwarza na prostą czynność. Czynność 

ta nie jest jednak efektem podobnym do instynktownych wytworów zwierzęcych. Wywodząc 

się z połączonych procesów przewidywania i dopasowywania, stanowi podstawę do stworzenia 

stabilnego systemu kulturowego. Szereg działań może więc przekształcić się w ład 

instytucjonalny. 

Nawiązując do kategorii człowieka jako istoty ułomnej, która nie jest w stanie przeżyć 

w niezmienionym świecie naturalnym, działanie u Gehlena jest pierwszym aktem 

odgradzającym człowieka od nieprzychylnego mu środowiska. Wrodzone niedobory oraz 

ubogość instynktów nie pozwalają ludziom odnaleźć się w świecie, jak to robią zwierzęta. 

Natura paradoksalnie nie wydaje się człowiekowi czymś naturalnym, ale raczej dzikim, 

wrogim. Działanie urasta w takim przedstawieniu świata do rangi ratunku, sposobu na 

odgrodzenie się od wrogiego świata. Handlung jako podstawowa kategoria antropologiczna 

u  Gehlena, pozwala człowiekowi tworzyć różne kultury. Istota działająca jest dla myśliciela 

bowiem istotą kulturotwórczą. Nowy świat wytworzony przez człowieka jest rezultatem 

połączenia wszystkich fizycznych oraz psychicznych aktów przekładających się na proces 

twórczy. To właśnie dlatego rzeczywistość jest dla ludzi zapośredniczona poprzez ich własną 

działalność. Charakter ludzkiego świata przyjmuje formę rezultatu. Działanie jest u myśliciela 

formą cyklicznego procesu, opartego na gromadzeniu informacji oraz analizie zwrotnych 

bodźców dotyczących sukcesów i porażek. Jest to model podobny do schematu cybernetyki 

Norberta Wienera, który Gehlen wypracował w podobnym czasie co amerykański 

matematyk143. Cykliczność wymienionego procesu pozwala na korygowanie przyszłych 

działań, a co za tym idzie na uzyskiwanie lepszych efektów w szybszym czasie w przyszłości. 

Jest to powtarzalny krąg, który jednak w pewnym momencie zostaje przerwany i wzbogacony. 

Dzięki temu ludzie nie zatrzymują się kiedy znajdą jedno rozwiązanie. Z tego też powodu 

zwierzęta żyją w podobny sposób co tysiące lat temu, natomiast ludzie całkowicie zmienili 

swoje środowisko. Każde działanie bowiem połączone jest zarówno z motywem, jak i celem. 

Nawet sam impuls, przemyślenia dotyczące swoich czynów, są przez myśliciela traktowane 

                                                           
142 K.S. Rehberg, Antropologia działania i teoria porządku Arnolda Gehlena, przeł. D. Raczkiewicz-Karłowicz 

[w:] Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1994, s. 78.  
143 K.-S. Rehberg, Anthropologie der Handlung..., s. 2. 
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jako stadia początkowe działania144. Z motywacją bowiem, wiąże się zawsze konkretny cel, 

który jest niezbędny, by mogła nastąpić czynność realizująca nasze zamierzenia. Głód czy 

pragnienie jako impulsy biologiczne, same w sobie nie stanowią działania. Natomiast z każdym 

głodem połączony jest przedmiot/pożywienie, który może stać się celem człowieka 

odczuwającego niedobór. To z kolei stanowi wstęp zarówno do podjęcia działania, jak i nadania 

mu odpowiedniego kierunku i charakteru. Mówiąc o Gehlenowskiej kategorii działania, istotne 

jest rozważenie konsekwencji wprowadzenia tego pojęcia do teorii. Mimo, że posiada ono 

wymiar grupowy, to na pierwszy plan wysuwa się indywidualizm w działaniu każdego 

człowieka. To antropologiczne cechy własne istot ludzkich pozwalają im na podejmowanie 

czynności, które wywodząc się z ich jednostkowej perspektywy, wchodzą na wyższy poziom 

wspólnoty. Pojęcie Handlung znakomicie odzwierciedla bowiem sposób patrzenia 

na  człowieka przez Gehlena. Jest on wyjątkowy, ale w sposób zawsze celowy. Jego cechy i 

czyny mają zapewnić mu przetrwanie, ale jednocześnie zbliżają go do innych, motywują 

do  stworzenia kulturowej perspektywy. Działanie pozwala na przejście od jednostkowości 

do  grupy, od pojedynczych czynów, do budowy porządku instytucjonalnego. To co czyni nas 

wyjątkowymi, jest tym, co w konsekwencji spaja ludzi jako członków wspólnoty 

instytucjonalnej. Z tego też powodu kategoria działania przewija się przez większość 

Gehlenowskich teorii. Według myśliciela nie ma bowiem takiego elementu rzeczywistości 

kulturowej, który nie zrodziłby się z procesów zamkniętych właśnie w ludzkiej działalności.  

 

5. Istota prometejska 

Gehlen, opisując niedobory człowieka, podkreśla ich różnorodność i wieloaspektowość. 

Co za tym idzie zauważa również potrzebę wytworzenia przez naturę specjalnych umiejętności, 

bez których pokonanie tak wielu braków nie byłoby możliwe. Specjalna pozycja w świecie 

wymaga więc odpowiedniej pespektywy. Odrębność ludzkiego myślenia jest jednym 

z  aspektów, którym autor Urmensch und Spätkultur uzupełnia postawioną wcześniej tezę. Do 

samej możliwości działania dochodzi więc analizowanie własnych czynów i odnoszenie ich do 

swojej sytuacji. Sama możliwość wpływania na otaczające środowisko nie plasuje 

automatycznie człowieka na miejscu innym niż pozostali przedstawiciele świata zwierzęcego. 

To raczej postawa perspektywiczna, zawierająca w sobie przemyślenia nie tylko o sytuacji 

obecnej czy przeszłej, ale właśnie przyszłej sprawia, że ludzie są w stanie odgrodzić się od 

                                                           
144 T. Petersen, R. Manstetten, Beständigkeit…, s. 7. 
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świata naturalnego. Istota działająca to istota przewidująca. Gehlen w duchu tych obserwacji, 

określa ludzi jako istoty prometejskie. Nawiązuje tym samym do mitu Prometeusza, portretując 

człowieka jako postać roztropną, zdolną wyobrazić sobie przyszły stan rzeczy w zastanym 

środowisku. Ludzie, w przeciwieństwie do zwierząt, nie tylko nie są związani z konkretnym 

„tu i teraz”, ale wręcz oddaleni od teraźniejszości i konkretności 145. Potrafią oni bowiem 

stwarzać warunki bytowania samą wyobraźnią, dlatego nie decydują się przystosować 

do  otaczającej sytuacji, ale wytworzyć nową. Myśl Gehlena jest tutaj zbieżna z założeniami 

brytyjskiego filozofa i logika – Bertranda Russella. W dziele Przebudowa społeczna (Principles 

of Social Reconstruction) z 1916 roku Russell portretuje aktywność ludzką, jako pochodzącą z 

dwóch źródeł: impulsów i pragnień146. Kiedy człowiek nie jest w pełni usatysfakcjonowany 

swoją sytuacją i nie ma możliwości zrobić nic, by ją natychmiast zmienić, wtedy pojawiają się 

pragnienia. Proste wyobrażenie sobie stanu, który nie jest w obecnej chwili możliwy 

do  urzeczywistnienia staje się wstępem do podjęcia konkretnych działań. Co ciekawe, Russell 

zauważa, że czas i wysiłek konieczny do realizacji danych pragnień wcale nie jest decydującym 

czynnikiem w podjęciu akcji. Ludzka wola podążając za wyobrażonym celem popycha nas, 

nawet pomimo niesprzyjających okoliczności, odległości w czasie czy niebezpieczeństw 

związanych z realizacją własnych życzeń. Choć u autora The Principles of Mathematics 

impulsy stanowią podstawę ludzkiej aktywności, to jednak są one ślepe (niezważające na 

konsekwencje) i chaotyczne. Pragnienia natomiast nie tylko łatwo dopasowują się 

do  uregulowanego systemu życia społecznego, ale także mają bardzo duży udział w regulacji 

i prowadzeniu ludzkiego życia147. Podobnie jak Gehlen, Russel nie widzi końca aktywnego 

uczestnictwa pragnień i przewidywania w życiu człowieka. Po osiągnięciu jednego celu, 

pojawia się kolejny. Prometejskość łączy więc w sobie nieustanną potrzebę działania wraz 

z  nadaniem jej indywidualnego sensu. Granice ekspansji wyznacza nie przyroda, ale zdolności 

intelektualne i wyobraźnia. Gehlen podkreśla szczególnie te aspekty, które wskazują na 

niewystarczającą rolę instynktów w życiu człowieka. Podobnie określa je mianem 

chaotycznych i nie widzi możliwości, by ludzie byli w stanie tylko na nich oprzeć swoją 

działalność. Prometejskość istot ludzkich to wyjście poza działanie impulsywne. Projektowanie 

pozwala zapanować nad koniecznością działania tu i teraz i rozciągnąć ją w czasie i przestrzeni. 

Daje to zupełnie nowe pole do uporządkowania życia i nadanie mu innego kierunku.  

                                                           
145 E. Paczkowska-Łagowska, Arnolda Gehlena Der Mensch, [w:] Przewodnik po literaturę filozoficznej XX wieku, 

red. B. Skarga, Warszawa 1997, s.170. 
146 Zob. B. Russell, Principles of social reconstruction, Londyn 1916, s. 12. 
147 Tamże, s. 16-17. 
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Istota prometejska to istota biologicznie uwarunkowana na panowanie nad przyrodą. Koncepcja 

człowieka naturalnego, na wzór szczęśliwego dzikusa Rousseau, jest dla antropologa nie do 

przyjęcia. Ludzie mogą żyć jedynie w środowisku, w którym uprzednio dokonał się proces 

„detoksykacji (tutaj – przekształcenie natury - S.H.) i zostało zapewnione bezpieczeństwo”148. 

Sama możliwość powrotu do natury jest dla autora Moral und Hypermoral nie do 

zaakceptowania, gdyż sytuacja taka przyniosłaby jedynie katastrofalne skutki. W tym podejściu 

widać szczególnie inspirację przemyśleniami Nietzschego na temat pozycji człowieka wobec 

kultury i natury. „Człowiek «dziki» (lub wyrażając się słowami moralności, człowiek zły) jest 

powrotem do natury” stwierdza autor Woli mocy149. Jest to dokładne odwrócenie oceny 

w  stosunku do człowieka naturalnego, której dokonał Rousseau. U genewskiego pisarza to 

właśnie kultura miała być źródłem zepsucia. Gehlen jednak zbliża się do poglądów Nietzschego 

i inaczej określa naturalną stronę człowieka. Dla niego naturalne popędy wprowadzają chaos 

i  strach w życie ludzi. Dlatego też XX-wieczny badacz uznaje, że człowiek posiada tzw. 

zdolności kulturowe (Kulturfähigkeit), do których zalicza m.in. język, umiejętności techniczne 

czy właśnie prometejskie myślenie perspektywiczne. Są one konieczne do wydobycia się 

z  chaosu stanu natury. Jest to kolejny stopień na drabinie odgradzającej ludzi od naturalnego 

środowiska. Według antropologa gdybyśmy mogli funkcjonować jak zwierzęta, obecność tych 

wyjątkowych cech byłaby zbędna. Koncepcja stanu natury, w którym w pewnych 

hipotetycznych okolicznościach istnieliby ludzie, nie jest realistyczna według XX-wiecznego 

empirysty, tak jak w przypadku klasyków nowożytności. Dla Gehlena nie ma ludzi natury, więc 

gdyby próbować ich zepchnąć do przedspołecznej rzeczywistości, zdecydowanie bliżej by im 

było do stanu wojny Hobbesa niż pokojowej szczęśliwości Rousseau. Ludzkie zdolności to nie 

żaden naddatek, ale specjalnie wykreowane narzędzia do wytworzenia drugiej, zastępczej 

natury – środowiska ludzkiego. 

Prometejskość człowieka dalece przekracza umiejętności zwierząt i współgra z celem 

przetrwania i dążenia do samozachowania. Istota ludzka nie tylko bowiem odkrywa 

specyficzne możliwości w świecie, ale potrafi tworzyć rzeczy nowe bez instrukcji. Biologiczne 

skazanie na tworzenie kultury ma podwójny sens. Jest to bowiem jedyny sposób zarówno na 

przetrwanie, jak i realizację własnych możliwości, które nie mogą się rozwinąć 

w  ograniczającej je naturze. Tak jak Prometeusz, również ludzie wychodzą poza to, co przeszłe 

i teraźniejsze, a nawet przyszłe, gdyż są w stanie działać w kierunku tego, co (jeszcze) nie 

                                                           
148 Zob. K. Weissmann, Arnold Gehlen. Vordenker eines neuen Realismus, Bad Vilbel 2000, s. 30. 
149 F. Nietzsche, Wola mocy, przeł. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2015, s. 270. 
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istnieje. Rozpatrując w taki sposób człowieka można założyć, że wszystko, co określa nas jako 

ludzi, jest sprawą ducha/wyobraźni. Patrząc na zwykły przedmiot, urzeczywistniamy 

w  naszych umysłach możliwości, które następnie realizujemy poprzez działanie. Według 

Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej ryzyko to dla Gehlena środek opanowywania świata150. 

Podejmując je, ludzie wykorzystują szansę na zdobycie przewagi w swoich planach. Wykracza 

to daleko poza praktykę życia codziennego, która przecież również zwierzętom pozwala 

przekształcać swoje środowisko w pewnym ograniczonym stopniu. Ludzie jednak stawiają 

sobie cele przewyższające wyłącznie podstawowe potrzeby przeżycia i zdobycia pożywienia. 

Prometejskość istoty ludzkiej nie czyni wszystkiego dla praktyki, ale dla bliżej nieokreślonych 

ideałów, w stronę których pchają człowieka antropologiczne cechy. 

 

6. Język 

 Omawiając zagadnienie otwartości człowieka na świat (Weltoffenheit), Gehlen 

wskazuje, że środowisko poprzez tzw. zalew bodźców (Reizüberflutung) ingeruje w życie ludzi. 

Zewnętrzne impulsy pochłaniają człowieka, powodują, że nie jest on w stanie funkcjonować 

w  świecie wielu możliwości bez instynktownych drogowskazów. Wynikający z wewnętrznych 

niedoborów ludzkich brak silnych instynktów nie porządkuje tych sygnałów środowiskowych 

i nie pomaga odnaleźć się w niezmienionym świecie. Biologiczna specyfika jednostek ludzkich 

wymusza na nich działanie, jeżeli chcą przetrwać ten chaos. Prometejskość natury pcha w 

stronę aktywności nakierowanej na ideał, której to potrzeb nieprzekształcona natura nie jest w 

stanie zapewnić. Przed człowiekiem stoją więc dwa wyjścia: nie robić nic i poddać się 

chaosowi, a co za tym idzie, nie przetrwać, bądź zacząć bronić się przed „nagą” naturą, 

wykorzystując do tego specyfikę swoich umiejętności. Wybór drugiej możliwości, czyli jak 

najszybszego zdystansowania się od świata naturalnego, staje się więc wyjściem jedynym 

i  oczywistym.  

Szukając w człowieku źródeł kompensacji biologicznych niedoborów, Gehlen wskazuje na 

cechę, która jest tak mocno złączona z jednostkami ludzkimi, że do tej pory trwają spory o jej 

pochodzenie. Mowa oczywiście o języku jako umiejętności, która odróżnia nas od tych 

przedstawicieli natury, którzy żyją w niezmienionym środowisku. Język towarzyszy nam odkąd 

pamiętamy, a za jego pomocą funkcjonujemy zarówno na poziomie jednostkowo-poznawczym, 
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jak i społeczno-komunikacyjnym. Żaden znany nam gatunek zwierząt nie operuje językiem 

w  podobny do naszego sposób. Za jego pomocą określamy własne czyny oraz tworzymy 

rzeczywistość, która nawet jeszcze nie została zmaterializowana.  Gehlen od razu zauważa, 

że  język może być traktowany właśnie jako naturalna konsekwencja potrzeby odsunięcia się 

od wrogiego człowiekowi środowiska. Tym, co zastanawia, jest sprawa pochodzenia języka 

i  jego pozycji w stosunku do miejsca człowieka w świecie. Kwestie powiązań lingwistycznych 

między ludźmi są jednymi z najbardziej frapujących i do dzisiaj nierozstrzygniętych. Jest to 

problem zarówno w ramach filozofii, jak i nauki. Zapewne wielką inspiracją dla Gehlena, przy 

poruszaniu tego tematu, było słynne dzieło Herdera Rozprawa o pochodzeniu języka z 1772 

roku. Przede wszystkim Herder zerwał z szeregiem rozstrzygnięć, które, według niego były 

jedynie przesądami dotyczącymi początków ludzkości. Odrzucił tezy jakoby język miałby być 

umiejętnością zesłaną nam przez siłę wyższą, bądź zostać stworzony przez praczłowieka151. 

Tym samym powiązał język z naturą ludzką, oznajmiając, że to właśnie dzięki tej umiejętności 

ludzie są w stanie egzystować. Widać tutaj wyraźne nawiązania do teorii człowieka jako istoty 

niedoposażonej, której język rekompensuje fizyczne braki. Pomimo że cała rozprawa nie 

przedstawia jednoznacznej odpowiedzi na tytułowe pytanie o pochodzenie języka, to sugeruje 

ważny moment historyczny. Język i człowiek musiały powstać jednocześnie, gdyż bez 

sprawności językowej człowiek zatraciłby swoją istotę152. W podobny sposób problem języka 

zarysowuje Gehlen. Po zapoznaniu czytelnika z zagadnieniami dotyczącymi prymitywizmu 

oraz niewyspecjalizowania jednostek ludzkich, przechodzi on do opisu procesów, które 

człowiek musi wdrożyć w swoje życie, aby przetrwać153. Są to inicjatywy, które dokładnie 

odpowiadają poszczególnym bodźcom otrzymywanym ze środowiska. Świat traktowany jest 

przez myśliciela jako pole ciągłych zaskoczeń (Überraschungsfeld), w stosunku do których 

ludzie muszą wdrożyć szereg działań po to, by ograniczyć rzeczywistość do rzeczy znanych 

i  bliskich154. Na tym zresztą polega w oczach filozofa przekształcanie wrogiego środowiska. 

Chodzi o „podmienienie” świata na taki, w którym wszelkie ruchy, wydarzenia i przypadki 

będzie można przewidzieć z jak największym prawdopodobieństwem. Rzeczywistość ta 

ma  wysyłać do nas tylko takie bodźce, które znamy i na które jesteśmy gotowi odpowiedzieć. 

Jednym z procesów, za pomocą których człowiek chce osiągnąć tak zarysowane cele jest dla 

                                                           
151 Zob. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu..., s. 174-175. 
152 G. Schmidt, O pochodzeniu języka, [w:] „Lingua ac Communitas”, przeł. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. 

Wendland, t. 22, 2012, s. 7. 
153 Dzieło Gehlena Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt warto badać również ze względu na 

specyficzną strukturę podrozdziałów, które układają się w poszczególne etapy „budowania” przez autora obrazu 

człowieka. 
154 A. Gehlen, Man…, s. 119. 
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Gehlena właśnie język. Od razu można zauważyć, że dla antropologa umiejętności językowe 

ludzi wykształciły się jako pewna potrzeba. Tym samym pozwala to stwierdzić, że pochodzenie 

języka u Gehlena jest oparte na podejściu empirycznym. Jest to umiejętność wytworzona bądź 

wyuczona jako odpowiedź na określone bodźce zewnętrzne. Tym samym autor Der Mensch 

dystansuje się od innego klasyka antropologii - Plessnera, który twierdził, że człowiek miał 

język w swoim zasięgu od zawsze i nie musiał się go uczyć. Gehlen neguje zasadność pytania 

o to, czy prymitywny człowiek byłby w stanie stworzyć język. Dla myśliciela problem 

pochodzenia języka jest nierozerwalnie połączony z zagadnieniem pochodzenia całej 

ludzkości. Jeżeli uznajemy, że język jest jedną z najbardziej unikalnych ludzkich zdolności, 

to  powinnyśmy założyć, że jest tak stary jak istoty ludzkie.  

Analizę pochodzenia języka zaczyna Gehlen od zagadnienia dźwięku. Jak zauważa, już dzieci 

reagują na odgłosy w sposób automatyczny. Pomimo że poprawne używanie języka jest 

umiejętnością, której dopiero trzeba się nauczyć, reakcja na zasłyszane odgłosy jest dla dzieci 

naturalna. Próbują je powtarzać, starają się odpowiadać na różne tony. Cały proces nauki języka 

przedstawiony jest jako życie dźwięków, swoisty spektakl na który składa się słuchanie, 

imitowanie oraz modyfikowanie odgłosów pochodzących zarówno od innych, jak i od nas 

samych. Znaczenie tych mechanizmów jest ogromne, gdyż dopiero połączenie zmysłów 

wzroku, słuchu oraz umiejętności mowy daje nam możliwość, by w pełni doświadczać świata. 

Przyjmując fundamentalną naturę języka (Ursprünglichkeit) związaną bezpośrednio 

z  człowieczeństwem, Gehlen stwierdza, że nawet dzieci wychowywane bez nauki mowy, 

pozbawione dorosłych nauczycieli powinny wykształcić swój własny język155. Umiejętność 

językowa urasta u niego do cechy immanentnej, która nie może być rozpatrywana jako osobna 

właściwość. 

Badacz, przedstawiając schemat posługiwania się językiem, odrzuca równocześnie twierdzenia 

jakoby zwierzęta posługiwały się formami językowymi na wzór ludzi. O ile uznaje, że system 

porozumiewania się między przedstawicielami fauny jest również oparty na dźwiękach, 

to  zauważa jednak, że brak mu swobody interpretacji i użycia w dowolnym czasie. Widać tutaj 

inspirację Hobbesem, który również uznawał język za linię oddzielającą ludzi od zwierząt156. 

Hobbes wskazywał, że umiejętność liczenia (aż do abstrakcyjnych liczb), nauczania 

i  komunikacji z innymi, a także umiejętność by dawać i otrzymywać rozkazy oraz obietnice są 

                                                           
155 A. Gehlen, Man…, s. 261. 
156 Zob. C.-G. Heidegren, Helmut Schelsky's "German" Hobbes Interpretation, „Social Thought & Research”, t. 

22, nr 1/2, 1999, s. 32. 
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tymi pochodnymi użycia języka, których zwierzę nie może opanować. Dodatkowo Hobbes 

łączył język z działaniem zgodnym z planem (action according to plan), jako że pozwala ono 

na przedstawienie intencji i planów na przyszłość. Są to zagadnienia, które porusza również 

Gehlen, opisując istotę prometejską w podstawach swojej antropologii. Akcentując różnice 

między odgłosami zwierząt a językiem ludzkim, podobnie jak Hobbes, wskazuje na pewną 

abstrakcyjność ludzkich działań. Dla myśliciela ostrzegawcze „warczenie” psa przypisane jest 

do konkretnych sytuacji, podczas gdy człowiek może stosować wyrażenia dźwiękowe 

niekoniecznie dostosowane do danego zdarzenia. Dla ludzi standaryzacja języka jest formą 

pewnej konwencji, dla zwierząt jest to instynktowny przymus. W przypadku zwierząt, 

wydawanie odgłosów jest próbą przybliżenia się do swojego środowiska, ustalenia jasnych 

komunikatów. Gdy jednak chodzi o ludzi, poprzez język zyskujemy wolność, by podejmować 

wszechstronne i jednocześnie niebezpośrednie działania157. Jak bowiem bardziej możemy się 

zdystansować od świata, niż poprzez zastąpienie konieczności dotyku i bezpośredniego 

kontaktu formą werbalną. Autor Der Mensch twierdzi, że zwracając się do rzeczy (nazywając 

je), możemy z jednej strony wykazać aktywne zachowanie, ale z drugiej nie jest ono obarczone 

fizyczną koniecznością zmiany środowiska158. Sprawia to, że świat człowieka w porównaniu 

do zwierzęcego staje się o wiele bardziej bezpieczny. Zwierzę praktycznie każdy bodziec 

przemienia w ruch, podczas gdy ludzie mogą pozwolić sobie na użycie języka bez konieczności 

dalszej akcji. Co więcej, język ludzki jest w stanie całkowicie oderwać się od rzeczywistości 

postrzeganej zmysłowo. Słowa mogą przecież odnosić się tylko same do siebie i definicyjnie 

wyczerpywać swoje znaczenie bez potrzeby fizycznego zetknięcia ze światem zewnętrznym. 

Gehlen dostrzega, że umożliwia to wyizolowanie i analizę kontekstu, w jakim dane wyrażenie 

zostało użyte. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie oderwać się od zmysłowej 

rzeczywistości, ale również podjąć namysł nad zagadnieniami prawdy i wiedzy. Samo przejście 

antropologa do tych kwestii w kontekście języka wpisuje się w XX-wieczny trend filozoficzny, 

który obficie czerpał z dorobku nauk lingwistycznych w tamtym czasie159. Klasyczna definicja 

prawdy: "Prawda jest cechą sądu polegającą na zgodności pomiędzy treścią tego sądu a faktem, 

do którego treść ta się odnosi”160 zostaje po raz kolejny podana w wątpliwość. Gehlen zajmuje 

się tymi problemami z założeniem utwierdzenia nas w przekonaniu, że teza o języku jako 

unikalnej cesze ludzkiej jest zasadna. Szczególnie interesuje go fakt, że język może istnieć sam 
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w sobie (bei sich bleiben), bez konieczności umieszczania słów i zdań w kontekście realnego 

świata. Po raz kolejny stanowi to podkreślenie różnicy między formami porozumiewania się 

między zwierzętami, a umiejętnościami językowymi ludzi. Trudno bowiem sobie wyobrazić, 

żeby zwierzę użyło języka w sposób oderwany od rzeczywistości, bez celu czy choćby bodźca 

wywołującego potrzebę komunikacji. Ta niezależność ludzkiego języka prowadzi naukowca 

do zastanowienia się nad procesami, które zachodzą w ludziach podczas posługiwania się 

językiem. Szczególnie interesuje go droga, jaką ludzie przebywają, by opisać coś jako wiedzę, 

a następnie nadać temu status prawdy. Jest to ważne, by zrozumieć, jak niezbędny jest język 

w  procesie poznania oraz weryfikacji wiedzy.  

Gehlen wyróżnia cztery czynniki, które wpływają na proces zdobywania wiedzy161. Po 

pierwsze mechanizm zdobywania wiedzy to dla autora Zur Geschichte der Anthropologie tak 

naprawdę przyzwolenie, by coś nowego pojawiło się w naszych umysłach. Nasze zdolności 

poznawcze i językowe umożliwiają wyizolowanie danego wydarzenia ze znanego kontekstu 

i  odniesienie go do innego, który pomaga je wyjaśnić. Jest to funkcja, która w równym stopniu 

wpływa na nasze postrzeganie świata zewnętrznego, jak i odciska ślad na naszej psychice. 

Następnie kiedy fakt zostaje poznany, staje się częścią większego systemu już uznanych 

faktów. Dzięki temu mamy możliwość łączyć ze sobą istniejącą wiedzę na temat różnych 

fenomenów. Ważne jest, że połączenia te istnieją dla nas tylko w ramach naszej wiedzy nabytej 

i choć możemy przyrównać je do rzeczywistości, to nie są to zazwyczaj zależności możliwe do 

zmysłowej obserwacji w dowolnym momencie. Gehlen przywołuje przykład Newtona, dla 

którego spadający kamień oraz ruchy planet należą do tego samego szeregu zjawisk, choć nie 

są równocześnie dostępne naszej percepcji162. Jest to nawiązanie do prometejskości istoty 

ludzkiej. Za pomocą języka możemy wyizolować byty, które wcale nie są związane 

bezpośrednio ze światem zmysłów. Mowa daje nam możliwość oddalenia się od konkretności 

i teraźniejszości, która z powodu zalewu bodźców jest nie do przyjęcia w swojej naturalnej 

formie. Po trzecie ważnym czynnikiem procesu poznania jest weryfikacja. Gehlen ukazuje tutaj 

wiarę w teorię, według której o prawdzie możemy mówić wtedy, kiedy za jej pomocą mamy 

możliwość przewidywania określonych konsekwencji. Jednocześnie odcina się od stwierdzeń, 

na gruncie których o prawdzie miałoby stanowić samo przekonanie. Jest to wyraźne 

odseparowanie się od słynnej kartezjańskiej definicji prawdy. Kartezjusz, wykładając swoją 

słynną maksymę myślę, więc jestem tak ją uzasadnił: 
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„I zastanowiwszy się, iż w owym: myślę, «więc jestem», nie ma nic, co by mnie upewniało, iż  mówię prawdę, 

prócz tego, iż widzę bardzo jasno, że aby myśleć, trzeba «być», osądziłem, iż mogę przyjąć jako powszechne 

prawidło, że rzeczy, które pojmujemy bardzo jasno i bardzo wyraźnie, są prawdą163.” 

Dla Gehlena podejście to jest niepełne. Dopiero praktyczny wymiar osądu w postaci 

przewidywania daje podstawę do określenia danego stwierdzenia jako prawdziwe. Prowadzi to 

do ostatniego etapu zdobywania wiedzy. Ukazuje on jak ważny jest język dla naszego 

pojmowania rzeczywistości jako pewnego zbioru prawd i obserwacji. Po tym, jak nasze procesy 

myślowe doprowadziły do powstania zdania – sentencji, która stanowi wyizolowaną 

i  samowystarczalną strukturę, prawda w nim zawarta może dołączyć do obiegu – stać się 

częścią twierdzeń ludzi o świecie. Za pomocą języka zdanie jest oderwane od indywidualnego 

umysłu jego twórcy i zyskuje nowe życie. Może być ponownie przedyskutowane, wzbogacone 

o perspektywę innych czy podlegać dalszym przemianom. Ujęcie wiedzy jako tej, którą można 

zrozumieć tylko, kiedy możemy ją wyrazić nie jest oczywiście oryginalną myślą Gehlena. Sam 

autor w dziele Der Mensch wskazuje na inspirację Herderem164, Kantem165, Novalisem166, 

Fichtem167 czy Nietzschem168, którzy wyrażali podobne poglądy. Przede wszystkim zaś 

podkreśla ponownie swoje zainteresowanie pragmatyzmem, którego przedstawiciele tacy jak 

Charles Peirce, William James czy John Dewey również podzielali pogląd, że zgoda między 

przedmiotem a wiedzą następuje dopiero wtedy, kiedy jest ona podana dalej, czyli kiedy jest 

dzielona między ludźmi169. Teoria według pragmatystów musi zawsze do czegoś prowadzić, 

musi prognozować, by uciec od izolacji i bycia bezowocną myślą. Tym samym kierunek ten 

wpisuje się doskonale nie tylko w Gehlenowskie ujęcie wiedzy, ale również definicji samej 

prawdy, w której prosta zgodność faktów z rzeczywistością nie jest wystarczająca. Nakierowana 

na przyszłość prometejskość myślenia ludzkiego jest uznana przez Gehlena za rzecz niezwykle 

istotną z antropologicznego punktu widzenia. Jednak to właśnie język jest w stanie „uwolnić” 

zdania z naszych umysłów i jednocześnie pozwolić im istnieć niezależnie od nas samych, 

naszych wierzeń czy nawet samej rzeczywistości. Język pozwala nam odsunąć się 

od  bezpośredniego doświadczania świata. Mowa rozciąga teraźniejszość w czasie i przestrzeni, 

pozwala działać na podstawie wiedzy innych, choćbyśmy ich nigdy nie spotkali. 

                                                           
163 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie…, s. 22. 
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168 Zob. F. Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1912. 
169 A. Gehlen, Man…, s. 287. 
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Ponadczasowość języka „wyrywa” nas z zastanego świata, spełniając ważne zadanie ochrony 

przed zalewem bodźców (Reizüberflutung), z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. 

Wspomniana konieczność budowy drugiej natury zaczyna się właśnie od języka. Pozwala on 

skupić się na tym co jest ważne dla działań w teraźniejszości oraz jednocześnie uwalnia nas, 

pozwalając projektować przyszłość. Wiedza i prawda, urzeczywistniając się w społeczeństwie 

poprzez język, pozwalają jednak na coś jeszcze ważniejszego. Dają możliwość projektowania 

i klasyfikacji zastanych stanów i zdarzeń. Nieznane może stać się bliższe właśnie dzięki 

przypisaniu tego do pewnej kategorii zdarzeń czy obiektów. Nawet klasyfikując coś jako obce, 

możemy uporządkować nasze myśli w stosunku do takiej grupy, sprawić że jest ona bardziej 

znana przez sam fakt sklasyfikowania. Przywodzi to na myśl podział na bliskość i obcość 

przestawiony przez Plessnera w swoim antropologicznym dziele – Władza a natura ludzka. 

Według autora Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, człowiek tworzy 

horyzont, wewnątrz którego wszystko jawi mu się jako „znane, bliskie i naturalne, a poza nim 

jako nieznane, dziwne i nienaturalne170. Strefa obcości nie jest jednak na zawsze zamknięta. 

Jest po prostu nieodkryta. Kiedy człowiek się do niej zbliża, to poznaje ją poprzez „odczytanie” 

jej za pomocą znanych sobie kategorii. Podobnie u Gehlena możliwość przetrwania zapewnia 

właśnie określenie rzeczywistości. Człowiek może znieść bombardujące go impulsy tylko, 

jeżeli w pewien abstrakcyjny sposób „zagarnie” je i przystosuje do swojego świata i pozycji 

w  nim. Ta potrzeba uporządkowania wywodzi się właśnie z naturalnych niedoborów, a język 

jest unikalnym sposobem na pokonanie ludzkich słabości. To on kategoryzuje, czy jak ująłby 

to Plessner, pozwala odróżnić to, co obce, od tego, co znane. 

Język to według Gehlena podstawowe narzędzie instytucjonalizacji. Podczas gdy świat wydaje 

się otwarty w biologicznej perspektywie, poprzez instytucjonalizację zostaje ponownie 

zamknięty171. Nie jest to jednak aspekt negatywny. Dla człowieka otwartość to niepewność, 

strach i chaos. Tylko ograniczając, zawężając granice nieznanego, można przetrwać. 

„W  ograniczeniu dopiero znać mistrza” pisał Goethe i wydaje się, że sentencja ta może 

przyświecać Gehlenowskiej antropologii. Dzięki językowi możemy uczynić świat bardziej 

przystosowanym do warunków przetrwania. Elastyczność języka i jego umiejętność istnienia 

niezależnie od autora słów pozwala nie tylko się odgrodzić, ale również zmieniać ustalone 

struktury i dostosowywać je do wydarzeń. Dzięki językowi możemy dzielić świat z innymi 

i  sprawiać by był jednocześnie zrozumiały i stabilny. Gehlen portretuje umiejętności językowe 

                                                           
170 H. Plessner, Władza a natura…, s. 68. 
171 P.L. Berger, H. Kellner, Arnold Gehlen and the theory of institutions,  [w:] „Social Research”, t. 32, nr 1, 

1965, s. 112. 
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jako potężne narzędzie. Jest to zdolność, która potrafi przezwyciężyć braki, opisywane przez 

autora jako narażające nasze życie na ciągłe niebezpieczeństwo. Mimo że antropolog nie daje 

nam bezpośredniej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie języka, to podobnie jak Herder, 

wskazuje, że jest to cecha wyjątkowa dla istot ludzkich. Niezależnie od koncepcji źródeł języka, 

Gehlen nie pozwala nam oddzielić go od człowieka. Człowiek i język są związani od zawsze, 

ponieważ to właśnie język pozwala, by ludzkość nie tylko określiła samą siebie, ale w ogóle 

przetrwała. 

 

7. Gehlenowskie kategorie antropologiczne 

 Dzieło Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt stanowi wstęp i klucz 

do zrozumienia antropologii Gehlena. Mogłoby się wydawać, że jest to przede wszystkim ta 

część jego pracy naukowej, która skupia się  głównie na biologicznych podstawach istnienia 

ludzi. Jednak, wczytując się zarówno w to dzieło, jak i wiele jego prac odnoszących się 

do  antropobiologicznych aspektów egzystencji, widać, że schemat opisu człowieka 

współczesnego, wyprowadzony jest dokładnie na podstawie właśnie tych kategorii 

początkowych. Gehlenowska teoria instytucji nie mogłaby powstać, gdyby nie wnikliwa 

analiza ludzkich niedoborów, składająca się na koncepcję Mängelwesen. Zresztą sam 

antropolog wskazywał na ścisłe połączenie swoich dzieł z Der Mensch. Dzieło Urmensch und 

Spätkultur pragnął początkowo zatytułować Der Mensch. Zweiter Teil (Człowiek. Część druga). 

Bardziej doniosły, przywołujący na myśl skojarzenia z historią filozofii ostateczny tytuł został 

zasugerowany dopiero przez ówczesnego wydawcę Gehlena Wolfganga Metznera172. 

Już w pierwszym zdaniu swojej książki Gehlen stwierdza, że potrzeba refleksyjnej osoby, 

by  analizować własne istnienie, nie jest prostą teoretyczną potrzebą173. Śledząc poszczególne 

cechy, które myśliciel przypisuje ludziom, widzimy, jak wyłaniający się biologiczny obraz 

człowieka wpasowuje się również we współczesne wyobrażenie o człowieku. Ludzkie 

niedobory oraz szczątkowe instynkty motywują i uaktywniają poszczególne „zdolności”, które 

obecnie opisujemy jako charakterystyczne wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Język przestaje 

być tylko poręcznym narzędziem komunikacji, ale staje się sposobem na przetrwanie 

i  oderwanie naszego istnienia od fizycznej rzeczywistości. Działanie umożliwia aktywne 

tworzenie nowego świata, w którym popędy zostają uporządkowane i ukierunkowane. 

                                                           
172 K-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur…, s. IX. 
173 A. Gehlen, Man…, s. 3. 
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Prometejskość sprawia, że cały nasz byt możemy umieszczać w kontekście przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości. Poszczególne kategorie antropologiczne: Mängelwesen, 

Handlung, Sonderstellung (szczególna pozycjonalność) czy Kulturfähigkeit (zdolności 

kulturowe) są tak naprawdę ściśle związane ze współczesnym funkcjonowaniem człowieka 

oraz problemami, z którymi się mierzy. Połączenie między współcześnie znanymi nam 

instytucjami a biologiczną konstytucją człowieka podkreślaną w Der Mensch jest 

nierozerwalne174. Poprzez wskazanie nam stałych warunków początkowych Gehlen osadza 

człowieka w określonym miejscu w świecie, daje mu punkt wyjścia i następnie prezentuje 

historię rozwoju ludzkości, której kierunek jest konsekwencją naszej własnej natury. Istotny 

jest fakt, że antropologia Gehlena to nie tylko biologiczno-filozoficzna próba spojrzenia 

na  pochodzenie człowieka. To przede wszystkim badanie kulturowo-politycznych aspektów, 

które wywodzą się z empirycznych osiągnieć badań w dziedzinach zoologii oraz biologii.  

Styl Gehlena jest, jak już wcześniej było wspominane, aluzyjny, wzmacniany często przez 

pojęcia stworzone przez samego myśliciela. Mnogość terminów mogłaby się wydawać myląca, 

jednak tak naprawdę pomaga uporządkować tematykę złożoności istot ludzkich. 

Skomplikowany skład cech, jest tutaj „zamknięty” w poręcznej kategorii antropologicznej, 

którą potem można przywołać, odnosząc się do wiedzy czytelnika. Podstawowa kategoria 

Mängelwesen jest więc punktem wyjścia, będącym następnie często przywoływanym przez 

autora Urmensch und Spätkultur, jednak już bez potrzeby jego każdorazowego wyjaśniania. 

W  kolejnych częściach niniejszej rozprawy często będą pojawiać się odwołania do pojęć 

bazowych objaśnionych w tym rozdziale. Pomoże to zachować ciągłość myśli bez potrzeby 

powtórnego omawiania wymienionych zagadnień. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
174 A. Gehlen, Instytucje, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, [w:] „Zdanie” nr 11-12/1989, s. 45. 
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Rozdział IV Teoria instytucji 

1. Konieczność odciążenia od każdorazowej spontaniczności 

1.1 Instynkty ludzkie a zwierzęce 

Człowiek, jako istota otwarta na świat, zmuszona jest działać. Naturalne ludzkie 

niedobory stanowią główną motywację do podejmowania mnogości decyzji, w których stawką 

jest przetrwanie. Reizüberflutung – czyli zalew bodźców - to sytuacja, z którą każdy człowiek 

musi się mierzyć w swoim życiu codziennym. Natura wysyła określone sygnały i oczekuje 

odpowiedzi zwrotnej. Środki przetrwania ludzi to tak naprawdę czynności, które należy 

wykonywać każdego dnia aż do końca życia. Naturalny świat jest bowiem przestrzenią ciągłych 

wymagań, która nie pozwala zapomnieć o brutalnej rzeczywistości. Mängelwesen to istota 

ułomna, a więc nieprzygotowana do odparcia wszystkich zagrożeń tylko za pomocą swojej 

fizyczności. Brak naturalnych osłon, organów obrony i ataku, to przegrana pozycja startowa 

w  porównaniu z wyspecjalizowanym światem zwierzęcym. Narzucające się środowisko 

w  żaden sposób nie wspiera niewyspecjalizowanych jednostek. Z tego powodu zwierzęta nie 

czują się przytłoczone zalewem bodźców. Bogate w instynkty mogą bezpośrednio przeżywać 

świat. Poszczególne utrwalone zachowania przywoływane są automatycznie w odpowiednich 

momentach. Prosty schemat - bodziec równa się reakcja - jest efektywnie i w całości 

realizowany. Z tego też powodu zakorzenienie w teraźniejszości przychodzi zwierzętom 

nadzwyczaj łatwo.  

W przeciwieństwie do zwierząt, kategoria zachowań instynktownych u ludzi jest jednak 

pojęciem rozmytym. Gehlen powołuje się na wyniki badań Laurance’a F. Shaffera, psychologa 

oraz autora książki The Psychology of Adjustment. W podrozdziale zatytułowanym Natura czy 

wychowanie? (Nature or nurture?) Shaffer przywołuje nie tylko mnogość studiów nad 

ludzkimi instynktami, ale również wiele różnych podejść do tematu. Zauważa, że zachowania 

często określane potocznie jako instynktowne, jak na przykład instynkt łowiecki czy 

macierzyński, niekoniecznie są cechami wrodzonymi. Powszechne przekonanie 

o  automatyzmie owych działań wynika z psychologicznego faktu dystansowania się od 

odpowiedzialności za rzeczy, które nie do końca rozumiemy, bądź się ich wstydzimy175. Gehlen 

przede wszystkim zwraca uwagę na badania Shaffera dotyczące samego użycia słowa 

„instynktowne” w odniesieniu do ludzkich zachowań. Wynik badania 14046 różnych 

                                                           
175 L. F. Shaffer, The Psychology of Adjustment, Nowy Jork 1936, s. 22. 
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przykładów zachowań, określanych jako „instynktowne”, potwierdza jego podejrzenia 

odnośnie kategorii instynktu. Przy odpowiedniej perspektywie niemal każde ludzkie 

zachowanie w określonych okolicznościach może się wydać w toku samoobserwacji 

zachowaniem „instynktownym”176. Gehlen, odnosząc się do badań Shaffera, przywołuje 

również opisy Nietzschego i jego Woli mocy, czy C.G. Junga wyjaśniającego pojęcie „libido”. 

Są to bowiem również kolejne interpretacje ludzkich przyrodzonych zdolności, 

charakteryzujących się automatyzmem. Doprowadza to autora Urmensch und Spätkultur 

do  ostatecznego stwierdzenia o redukcji ludzkich instynktów. Choć w ludzkim działaniu widać 

odbicie wyraźnych instynktów zwierzęcych, to jednak najczęściej jest ono niewyraźne 

i  osadzone w społecznym kontekście. Tzw. „czyste” zachowania instynktowne, czyli 

najbliższe zwierzęcym odpowiednikom, są, według antropologa, rzadkim przypadkiem. 

Ludzkie odruchy są tak plastyczne i zmienne, że powinny być traktowane jedynie jako 

pozostałości po prawdziwych instynktach. Można je przede wszystkim zauważyć u dzieci, 

u  których trudno je odróżnić od odruchów warunkowych. Mowa tutaj o takich dyspozycjach 

jak ssanie, chwytanie czy obejmowanie przedmiotów177. Ludzka motoryka jest więc 

pozbawiona instynktownego obciążenia, a zamiast tego nakierowana na naukę co i jak. Gehlen 

stwierdza wprost, że obserwując człowieka podczas pracy, zabawy czy pełnienia innych, 

konkretnych funkcji, nie jesteśmy w stanie wskazać prawdziwie wrodzonych wzorców 

ruchowych, które byłyby ze sobą powiązane w danym zachowaniu178. Szczególnie istotnym 

aspektem ludzkiej wersji instynktów jest ich duża plastyczność i możliwość wzajemnego 

przenikania się. U zwierząt dana akcja wywołuje reakcję, za którą odpowiedzialny jest jeden 

instynkt, który następnie zmienia się pod wpływem zewnętrznych bodźców na kolejny. 

Po  pełnym emocji i podniecenia polowaniu zwierzę może przejść do spokojnej konsumpcji. 

Człowiek zaś jest głodny przyszłym głodem – powtarza za Hobbesem Gehlen179. Dlatego też 

doświadczanie rzeczywistości w sposób, w jaki robią to zwierzęta, jest dla człowieka 

niedostępne. Zakotwiczenie w teraźniejszości nie stanowi perspektywy dla kogoś, kto potrafi 

wyjrzeć poza doczesność. Spokój ducha nie może być zagwarantowany, gdyż ludzkie reakcje 

nie integrują się z zewnętrznymi bodźcami w stopniu jeden do jednego. Na daną sytuację 

nakłada się wiele możliwości zachowań, doświadczenia przeszłości i poglądy na przyszłość. 

Dlatego też zwierzęcy świat bodziec – odpowiedź instynktowna to dla człowieka świat chaosu 

                                                           
176 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 174. 
177 A. Gehlen, Nichtbewußte kulturanthropologische Kategorien, [w:] „Zeitschrift für philosophische 

Forschung”, t. 4, nr 3, 1950, s. 325. 
178 Tamże, s. 325. 
179 A. Gehlen, Man,…, s. 321. 
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i agresji wywołanej niepewnością własnego istnienia. Kiedy wybór jest wielki 

i  niejednoznaczny trudno oczekiwać nieustannej gotowości. Wynikający z ułomności brak 

odpowiedniej responsywności na bodźce kieruje więc ludzi do działania przeciwko samym 

sobie. Niczym u Hobbesa naturalna ludzka sytuacja wyjściowa rodzi raczej wrogość i nieufność 

niż pewność i pokój. Z tego powodu odciążenie człowieka od niesprzyjającego zalewu 

bodźców (Reizüberflutung) staje się koniecznością. Spontaniczność w podejmowaniu decyzji 

o wadze życiowej to luksus, na który ludzie nie tylko nie mogą, ale nawet nie są w stanie sobie 

pozwolić. 

 

1.2 Odciążenie 

Jak wspomina Rehberg książka Urmensch und Spätkultur jest filozofią instytucji 

nabudowaną na socjologicznym gruncie180. Podstawą metodologiczną tego dzieła są znane już 

z Der Mensch kategorie filozoficzno-antropologiczne. Jest ona tak ściśle powiązana z książką 

z 1940 roku, że traktowana jest jako kontynuacja pierwszej publikacji. Pojawiają się w niej 

nowe określenia, które jednak są powiązane z diagnozami z części pierwszej. Główny wątek, 

czyli opis porządku instytucjonalnego, ukazany jest jako dzieło człowieka. Jest to logiczna 

kontynuacja teorii Gehlena, który wskazuje za Schelerem oraz Plessnerem, że człowiek jest 

z  natury istotą kulturalną181. Proces budowy ładu instytucjonalnego jest więc wywołany przez 

wewnętrzną potrzebę dążenia do naturalnego (dla ludzi) stanu kultury. Przekształcenie 

zwyczajów i przypadkowych zachowań w prawa, regulacja powtarzalności i  przyzwyczajeń 

oraz w końcu uprzedmiotowienie instynktów to środki, za pomocą których człowiek 

przekształca rzeczywistość. Wszystko to wywodzi się jednak z najprostszej potrzeby 

wywołanej koniecznością wyrwania się z zagrażającego życiu środowiska.  

W Der Mensch Gehlen wymienia poszczególne kategorie, które urastają do rangi 

specyficznych cech ludzkich. Działanie (Handlung), redukcja instynktów (Instinktreduktion), 

plastyczność (Plastizität), otwartość na świat (Weltoffenheit) to postawy charakterystyczne 

tylko dla gatunku ludzkiego182. Jednocześnie przez całą książkę autor stara się udowodnić, 

że  cechy te nie wytrzymują próby zderzenia z naturalnym środowiskiem. Zwierzęta 

pozbawione tych atrybutów radzą sobie świetnie, dopasowując się do zastanej rzeczywistości. 

                                                           
180 K-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Urmensch und…, s. IX 
181 Tamże, s. XIX. 
182 P. Jansen, Arnold Gehlen. Die Anthropologische Kategorienlehre, Bonn 1975, s. 65. 
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Jednak istota zdefiniowana przez powyższe kategorie takiej szansy nie ma. Potrzebny jest 

sposób na wykorzystanie całej tej gamy umiejętności. Samo posiadanie cechy nie wystarcza. 

W każdej z tych sfer istnieje nieskończone bogactwo możliwości ich użycia, rozciągnięte 

w  czasie i przestrzeni183. Podając przykład działania, Gehlen wskazuje, że każde może być 

realizowane na różnych poziomach. Motywy naszych czynów mogą być doraźne, skupiać się 

na radzeniu sobie z określoną sytuacją. Są wtedy traktowane przez Gehlena jako pierwsze 

zarysy ludzkiej wolności w opozycji do zwierzęcego zniewolenia przymusem instynktów. 

Jednak daleko tym zachowaniom do prawdziwej swobody, nie mówiąc już o kwestii 

przetrwania. Tym, nad czym naprawdę należy się zastanowić jest droga do natychmiastowej, 

pełnej wolności, którą Gehlen określa jako tę prawdziwą184. Pojawia się pytanie, w jaki sposób 

istota obdarzona taką charakterystyką może w pełni wykorzystać swoje możliwości. 

Dla  Gehlena wszyscy możemy uzyskać wzbogacenie motywów, zwiększyć wartość 

osiąganych rezultatów i przyczynić się do akumulacji ogólnego dobrobytu. Teoria instytucji 

zaprezentowana w Urmensch und Spätkultur jest opisem sposobu uzyskania takiej 

niezależności. Natomiast pierwszym środkiem staje się odciążenie (Entlastung) osiągane 

poprzez stabilizację. 

Entlastung to kategoria stanowiąca logiczne następstwo opisu ludzkiej wyjątkowości, 

ale również ułomności. Skoro naturalne środowisko nie daje możliwości przetrwania, a ludzkie 

instynkty nie pozwalają na wybór odpowiednich dróg, konieczne jest uzyskanie odciążenia, 

a  zatem ulgi od ciężaru natury. Istota obciążona ryzykiem i brakiem stabilności musi znaleźć 

bądź stworzyć pośrednika, który będzie spełniał te funkcje. Jednak antropolog od razu 

zaznacza, że odciążenia nie sposób osiągnąć prostą czy oczywistą drogą. Samoświadomość, 

nauczanie, edukacja czy nawet propaganda są dla autora Der Mensch środkami 

niewystarczającymi, by człowiek pozbył się ciężaru narzucającego mu się świata185. Jedyne co 

jest w stanie zdjąć ciężar, to stabilizacja i powtarzalność, dzięki którym decyzje będą 

podejmowane niejako za ludzi. Uprawomocnienie stabilności w postaci norm i instytucji oraz 

rytualizacja życia codziennego sprawiają, że obciążona jednostka znajduje miejsca i sytuacje 

na których zawsze można polegać186. Odciążenie odnosi się więc nie tylko do fizycznego, ale 

przede wszystkim do psychologicznego aspektu egzystencji – pożądania stabilności oraz 

bezpieczeństwa.  Z antropologicznego punktu widzenia poczucie stabilizacji zapewnia 

                                                           
183 A. Gehlen, Urmensch…, s. 46. 
184 A. Gehlen, Urmensch…, s. 30. 
185 Zob. Tamże, s. 46. 
186 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 114. 
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jednostkom ulgę, gdyż nie muszą martwić się one koniecznością pilnego i natychmiastowego 

spełnienia określonych potrzeb187. Franz-Xaver Kaufmann, nawiązując do Gehlenowskich 

spostrzeżeń na temat wagi odciążenia i poczucia bezpieczeństwa, zauważył, jak bardzo 

istotnym aspektem socjologii XX-ego wieku stała się kwestia poczucia niepewności. 

Co  ciekawe, stwierdza on, że strach przed utratą stabilnej pozycji w świecie nie wynika jedynie 

z nietrwałości obecnej sytuacji, ale głównie z obawy przed tym, co przyniesie przyszłość. 

Gehlen, opisując człowieka jako istotę prometejską, wychodzącą poza doczesność, również 

wydaje się potwierdzać tę obserwację. Tylko zwierzę nie martwi się daleką przyszłością, 

a  dzieje się tak dlatego, że wewnętrzne naturalne mechanizmy upewniają je co do środków, 

którymi posługuje się na co dzień, by przetrwać. Instynkt działający dzisiaj, zadziała również 

za rok. Człowiek potrzebuje odciążenia nieograniczonego w czasie. Chce się czuć bezpieczny 

w sytuacji obecnej oraz musi wiedzieć, że ten stan się utrzyma. Koncepcja bezpieczeństwa 

osiąganego poprzez stabilizację jest zresztą od dawna obecna w literaturze filozoficznej. 

Przywołując myśl nowożytnych pisarzy - Locke’a, Hobbesa czy Rousseau - można z całą 

pewnością stwierdzić, że pomimo wielu dzielących ich poglądów, uznawali oni dążenie do 

poczucia bezpieczeństwa za jeden z głównych motywów pchających ludzi do określonych 

działań. W szczególności widoczne to jest u Hobbesa, który pragnieniem bezpieczeństwa 

ugruntował nie tylko motywację do zrzeczenia się części przyrodzonej wolności, ale również 

uznał je jako przyczynę wielu ludzkich zachowań. Nawet w stanie natury, po zdobyciu władzy 

nad ludźmi, gospodarstwami i ziemią wola używania przemocy wśród ludzi nie spada, gdyż 

kolejnym celem zawsze jest ochrona i zapewnienie stabilności swojej zdobyczy. Dążenie 

do  obrony jest zresztą wpisane u Hobbesa w pierwsze prawo natury: „Pierwsza część (…) 

reguły zawiera pierwsze i podstawowe prawo natury, którym jest dążyć do pokoju 

i  podtrzymywać go. Druga część tej reguły zawiera najwyższe uprawnienie przyrodzone, 

którym jest: bronić samego siebie wszelkimi środkami, jakie są możliwe”188. Bezpieczeństwo 

jest zresztą warunkiem istnienia i wszechwładzy Lewiatana. Kiedy tak zdefiniowany suweren 

nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań, musi upaść. Podobnym motywem do ucieczki 

od stanu natury charakteryzuje się teoria Rousseau. Choć myśliciel uznaje, że stan natury jest 

momentem równości oraz neutralności moralnej, to jednak zauważa, że ludzie nie funkcjonują 

w takim świecie. Kultura może bowiem zapewnić bezpieczeństwo przeciwko zagrożeniom 

pochodzącym ze środowiska naturalnego. U Locke’a natomiast, strategicznie rozpisany podział 

                                                           
187 S. Kaufmann, R. Wichum, Risk and Security: Diagnosis of the Present in the Context of (Post-)Modern 

Insecurities, [w:] “Historical Social Research”, t. 41, nr 1 (155), 2016, s. 51. 
188 T, Hobbes, Lewiatan, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 114. 
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władzy z naciskiem na bezstronność sędziowską ma gwarantować bezpieczeństwo w świecie, 

gdzie choć wszyscy jesteśmy obdarzeni rozumnością, nie każdy przestrzega pokojowych 

rozwiązań. Wszystkie te teorie sugerują jednak jedną ważną rzecz. Jednostka niezależnie od 

„dobra” bądź „zepsucia” jej natury nie jest w stanie osiągnąć stanu bezpieczeństwa 

w  pojedynkę. Co więcej, nawet w grupie, bez odpowiednio ustanowionych norm i władzy, 

szanse na ostateczną stabilizację są niewielkie. Dlatego historia ludzkości naznaczona jest 

poszukiwaniem sposobów na odciążenie od negatywnych stron życia, od walki z warunkami 

przyrodniczymi po zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr i pożywienia niezbędnych do 

przetrwania. Jest to droga wyrzeczeń często najwyższych ideałów w imię zabezpieczenia 

teraźniejszości i przyszłości swojego bytu.  

 

1.3 Narzędzia – pierwszy środek prowadzący do odciążenia 

Gehlen zauważa, że potrzeba odciążenia od niesprzyjających warunków życia 

naturalnego może być zauważona już przy analizie najbardziej pierwotnych ludzkich 

aktywności. W dziele Urmensch und Spätkultur przyglądając się kulturom pierwotnym, 

poświęca jeden z pierwszych rozdziałów zatytułowany Werkzeuge (Narzędzia) pierwszym 

fizycznym wytworom ludzkości – narzędziom. Zauważa, że jest to realna i fizyczna pozostałość 

po poszukiwaniu przez ludzi odciążenia od zalewu bodźców. Narzędzia bowiem mogą 

zmieniać rzeczywistość, prowadząc do zmiany niesprzyjających warunków na te bardziej 

dogodne. Ponadto wytwarzanie narzędzi jest typowe dla gatunku homo sapiens. Pomimo że 

możemy wskazać przypadki wykorzystania prostych form narzędzi wśród zwierząt, zwłaszcza 

antropoidów, to jednak stała produkcja ogranicza się ściśle do ludzkich umiejętności. 

Tam  bowiem, gdzie nie możemy odróżnić ludzkich wytworów od przypadkowych zmian 

wywołanych zjawiskami przyrodniczymi, zanika historia ludzkości, jaką jesteśmy w stanie 

poznać189. Już zresztą Karol Marks, powtarzając za Ojcem-założycielem Stanów 

Zjednoczonych Benjaminem Franklinem, określił człowieka jako zwierzę wytwarzające 

narzędzia (toolmaking animal)190. Gehlen zauważa, że właściwie wszystkie ludzkie potrzeby - 

czy te wrodzone, czy też nabyte, mogą zostać zaspokojone jedynie poprzez pracę. 

Bez  dodatkowych środków pomocy, jakimi są narzędzia, nie jesteśmy w stanie uzyskać 

                                                           
189 A. Gehlen, Urmensch..., s. 10. 
190 K-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur,…,s. XII. 
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satysfakcji, ani w odpowiedni sposób dopasować efektów do naszych wymagań. U człowieka 

tylko jego własna praca może pozwolić na osiągnięcie celów.  

Zdolność wytwarzania narzędzi jest również wyrazem prometejskości natury ludzkiej. 

Tak jak było to wspomniane, jest to zarówno myślenie „naprzód”, przyszłościowe. To wyjście 

poza teraźniejszość oznacza także umiejętność dostrzegania możliwości i potencjału. 

W  kawałku drewna ludzie widzą przyszłe urządzenia. Środowisko naturalne można zmienić 

z  wrogiego ludziom na przyjazne właśnie dzięki narzędziom. Jeżeli niezmieniona natura jest 

człowiekowi wroga, to ludzkie wytwory są najlepszym sposobem na oddalenie się od niej. 

Pozwalają bowiem nie tylko przystosować ją do ludzkich oczekiwań, ale również dają 

możliwość stworzenia „muru”, który jest w stanie rozgraniczyć to, co dalekie i nieznane, od 

tego co bliskie i bezpieczne. Dodatkową zaletą umiejętności wytwarzania narzędzi jest ich 

udział w ograniczaniu nieposkromionej ludzkiej wyobraźni. Instynkty prezentują zwierzętom 

tylko mniej lub bardziej prawdopodobne drogi zachowań, nigdy nie kierując ich w stronę zadań 

niewykonalnych. Ludzka otwartość na świat nie przewiduje takich hamulców. Zalew 

możliwości to pokaz wielu dróg, tych realnych, ale również tych niemożliwych do 

urzeczywistnienia. Narzędzia to fizyczne ograniczenie potencjału ludzkiej wyobraźni. Jest to 

ważny czynnik poskramiania naszej pomysłowości, gdyż chroni nas przed rozczarowaniem 

nierealnymi pragnieniami. Czyniąc to jednocześnie nakierowuje nas na ścieżki, które są 

możliwe do osiągnięcia. Z czasem granica tego, co możliwe, przesuwa się. Jednak jest to 

osiągnięte wyłącznie dzięki pierwotnym hamulcom i stopniowemu rozwojowi. Narzędzia 

pomagają więc ochronić człowieka przed niesprzyjającym środowiskiem. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że w swoim opisie Gehlen ciągle nie uznaje ich za bezpośredni środek, który 

umożliwia ostateczne podjęcie decyzji w ogromie prezentowanych przez rzeczywistość 

możliwości. Ludzkie wytwory są jedynie jednym ze sposobów na odgrodzenie się od 

negatywnych aspektów świata naturalnego. Dzieje się tak dlatego, gdyż subiektywne spojrzenie 

na świat każdego człowieka nie pozwala wypracować rozwiązań uniwersalnych, nawet przy 

wsparciu narzędzi przekutych w technologie. Potrzeba uwolnienia od każdorazowej 

odpowiedzialności jest tak wielka, że Gehlenowska jednostka nie jest w stanie samodzielnie 

sprostać temu wyzwaniu. Nawet przedłużając swoją władzę poprzez narzędzia, czy też 

edukując siebie i innych, człowiek ma problem, by swobodnie funkcjonować. Tym samym 

myśliciel chce pokazać, że każdorazowa spontaniczność można zostać uniknięta jedynie wtedy, 

kiedy ludzkie „ja” zostanie zwolnione od ostatecznej odpowiedzialności. 
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2. Wtórna celowość obiektywna 

Wprowadzając czytelnika w podwaliny istnienia instytucji, Gehlen przywołuje filozofię 

wartości oraz teorię realnego przeciwieństwa Nicolaia Hartmanna191. Odnosi się ona do 

ludzkiej świadomości oraz jej dwóch instancji: instrumentalnej oraz ideatywnej, które są wobec 

siebie przeciwstawne192. Świadomość instrumentalna ma reprezentować empiryczną 

świadomość człowieka, jego dążenie do eksploatacji natury i podążania za przyrodzonymi 

skłonnościami. Świadomość ideatywna, inaczej zwana rozumiejącą to część psychologizująco-

przyswajająca, historyczna, która kieruje się w strony idei kierowniczych. Obie, uproszczone u 

Gehlena do przykładu etosu obowiązku i skłonności, realizują wewnętrzną walkę tendencji 

i  determinacji ludzkich. O ile reprezentacje tego rodzaju konfliktów możemy odszukać 

również w przyrodzie, gdzie każda siła znajduje swój uzgodniony moment opozycyjny, o tyle 

u człowieka są to siły antagonistyczne, często nakierowanie na zniszczenie tej drugiej193. 

Dlatego też, pomimo wewnętrznego ubóstwa prawdziwych zwierzęcych instynktów u 

człowieka, popędy w szczególnie mocny sposób wzbraniają się przed dyscypliną 

i  obowiązkiem. Spoglądając na tę kwestię z perspektywy teorii Hartmanna, jest to całkiem 

zrozumiałe, gdyż każda z tych świadomości, jak podkreśla Gehlen, zyskuje grunt kosztem 

drugiej194. Świadomość instrumentalna w wizji autora Der Mensch jest tym momentem, który 

żywi się skłonnością do posiadania, konsumpcji i przesady w tworzeniu ogromnych struktur. 

Nie jest to fundament, który dałby stabilny grunt do tworzenia instytucji – tworów 

stabilizujących. Przyrównując to do postawy subiektywnej u człowieka, pomimo oczywistych 

zalet w postaci osiągnięcia natychmiastowej satysfakcji, nie daje ona poczucia faktycznego 

wytworzenia więzi w grupie. Gehlen nie pozostawia wątpliwości co do przyszłości trwania 

Mängelwesel w przypadku oddania się swawoli subiektywizmu. Choć jest on wizją kuszącą, to 

zapewnia szczęście jedynie na krótką chwilę. Jest to porównywalne do natychmiastowej 

konsumpcji zdobytych dóbr, nie dając im szansy na stworzenie podwalin trwałego systemu. 

Indywidualny subiektywizm dla XX-wiecznego autora nie umożliwiłby wytworzenia 

rolnictwa, gdyż wszystkie plony oraz zwierzęta rolne zostałyby szybko wyczerpane. Nie chodzi 

tutaj bowiem o proste przewidywanie przyszłości, ale również o głębokie zrozumienie 

konieczności powstrzymania się przed pewnymi działaniami, nawet w najbardziej 

                                                           
191 Zob. N. Hartmann, Der Aufbau der realen Welt. Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre, Berlin 1940. 
192 A. Gehlen, Ekspozycja kilku problemów ducha, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, w: „Studia z Filozofii  

Niemieckiej”, red. S. Czerniak, J. Rolewski, t. 4, Toruń 2004, s. 58. 
193 Tamże, s. 59. 
194 Tamże, s. 58. 



101 
 

niesprzyjających okolicznościach. Jedynie wtedy można liczyć na realne, przyszłościowe 

efekty i dalszy rozwój. Jednak rezygnacja z kierowania się wewnętrznymi dążeniami do 

przyjemności nie jest zadaniem prostym. Gehlen dostrzegał, że hamowanie subiektywnych 

popędów to dla jednostki wysiłek wręcz niezwykły. Ascetyzm, czyli wyraz najbardziej 

fundamentalnego przejawu duchowego ścierania się człowieka ze swoją własną konstytucją, to 

dla myśliciela postawa będąca w dużym stopniu nieosiągalna dla wielu jednostek195. Jest to 

przecież aktywne i nieprzerwane wzbranianie się przed przyrodzonymi skłonnościami. Dlatego 

też antropolog nie oczekuje od ludzkości wspólnego wzbicia się ponad swój indywidualizm. 

Zdaje sobie sprawę z nierealności takich oczekiwań. Dostrzega jednak za Hartmannem siłę 

w  człowieku pozwalającą na wypracowanie systemu, który może niejako za niego wytworzyć 

obiektywny stan istnienia. Dzięki zewnętrznym mechanizmom niekorzystne dla stabilizacji 

elementy ludzkiej natury mogą zostać, z jednej strony ograniczone, a z drugiej zyskać wolność 

w wyznaczonych ramach. Tracąc swobodę niekontrolowanego subiektywizmu, zyskujemy 

obiektywny porządek. W ten sposób niemiecki badacz udowadnia zasadność istnienia ładu 

instytucjonalnego.  

Tezę, że z nieinstrumentalnych aktów świadomości ideatywnej ludzie są w stanie 

zbudować system działających norm i praw, Gehlen przedstawia analizując zagadnienie 

totemizmu196. Nieinstrumentalne akty świadomości to te działania, które służą twórczości 

i  perspektywicznym, przyszłościowym decyzjom. Łącząc je z totemizmem myśliciel opisuje 

społeczny kult zwierząt, roślin bądź przedmiotu. Ta prymitywna forma kultury przede 

wszystkim doprowadza do zjednoczenia pewnej grupy, która utożsamia się z określonym 

zwierzęciem197. Świętość takiego totemu jest na tyle istotna, że zazwyczaj występki przeciwko 

niemu prowadzą do najwyższych kar. Grupa dzięki identyfikacji ze zwierzęciem totemicznym 

zyskuje również samoświadomość, przede wszystkim na poziomie zbiorowym. Obecność 

totemu doprowadza do wypracowania szeregu zakazów i ceremoniałów, które rodzą stabilne 

tradycje, a co za tym idzie kulturę. Sama idea tabu, wynikającego z hamującego charakteru 

totemizmu, jest dla badacza wyjątkowo ważną podwaliną budowania stabilnego systemu. 

W  Urmensch und Spätkultur poświęca jej miejsce, opisując zachowania stabilizujące. Tabu 

                                                           
195 Tamże, s. 63. 
196 Tamże, s. 59. 
197 W książce B. Malinowskiego, Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii ze 

szczególnym uwzględnieniem totemizmu, Kraków 1915, przy próbie ustalenia stosunku występowania totemów 

zwierzęcych do roślinnych oraz przedmiotów nieożywionych i zjawisk natury, na sześćdziesiąt dwa zbadane 

plemiona, aż w pięćdziesięciu dziewięciu przeważał totem zwierzęcy. Z tego powodu w tym rozdziale, podobnie 

jak u Gehlena, przy opisie zwyczajów totemicznych za przykład będzie brany totemizm utożsamiany z kultem 

zwierząt. 
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służy do ochrony ideałów wiążących grupę. Jest to bezpośrednia instrumentalizacja pierwotnie 

nieracjonalnych zachowań198. Pozwala ono zachować równowagę pomiędzy zakazem 

a  dostępnością. Harmonii tej nie jest w stanie w pojedynkę osiągnąć istota naznaczona 

niedoborem. Jej mechanizmy hamujące nie są rozwinięte jak u zwierząt. Tym bardziej więc 

zabronienie spożywania zwierząt czy roślin to przykład działań nie do zaakceptowania w 

postawie całkowicie subiektywnej. Totemizm natomiast nakazuje planować, wprowadza 

hamulce tam, gdzie nie pozostawiła ich ludzka natura. Wewnętrzna swoboda jest 

powstrzymywana nie tylko w umyśle, ale przede wszystkim w realnych podstawach 

codziennego zachowania. Dlatego też dla Gehlena sama edukacja czy wzór osobowy nie 

wystarczą, by przetrwać w niesprzyjającym środowisku. To właśnie powtarzalność, rutyna, 

odzwierciedlenie w rzeczywistości są tymi elementami, które budują ustrój, w którym ludzie 

mogą trwać. Wszelkie instytucje to tak naprawdę wtórne obiektywne praktyki, nakierowane na 

pewien cel. Przenoszą one pewne stany świadomości do realnego życia. Wprowadzają 

ograniczenia, ale jednocześnie pokazują to, co jest możliwe. Dla Gehlena to właśnie 

z  totemizmu bierze początek szereg znanych nam tradycji i instytucji, na przykład małżeństwa. 

Wierzenia totemiczne wyrażają określoną postawę człowieka wobec otoczenia. Bronisław 

Malinowski, światowej sławy polski antropolog, stwierdza, że są one bezpośrednim wynikiem 

psychologicznej natury człowieka i działania warunków zewnętrznych199. Gehlen, cytując jego 

dzieło Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich, potwierdza, że pierwotne restrykcyjne normy 

udaremniają pewne naturalne skłonności, hamują i kontrolują ludzkie instynkty oraz narzucają 

niespontaniczne i przymusowe zachowania200. Właśnie to staje się dla niego prawdziwym 

fundamentem instytucji. Nie są one bowiem nabudowane na bezpośrednich zachciankach, ani 

nie realizują czasowych skłonności.  

Gehlen, wprowadzając w swoją teorię instytucji chciał pokazać, w jaki sposób 

stabilizacja i obiektywizm to jedyna droga do przetrwania dla niestabilnych wewnętrznie 

jednostek. Widząc w człowieku istotę naznaczoną brakiem, ubogą w instynkty oraz praktycznie 

niezdolną do wzbicia się ponad swoją jednostkowość, antropolog nie pozostawia wątpliwości 

co do ludzkich możliwości. Asceza, czyli forma wzniesienia się ponad własny subiektywizm, 

pokonania słabości, nie jest odpowiedzią na problem nieprzygotowanej do życia jednostki, 

gdyż jest osiągalna jedynie dla niewielu. „Asceta jest utopijny, nie ma dla niego miejsca we 

                                                           
198 A. Gehlen, Urmensch…, s. 95. 
199 B. Malinowski, Wierzenia pierwotne..., s. 358. 
200 A. Gehlen, Ekspozycja kilku problemów…, s. 67. 
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współczesnym społeczeństwie”201 – twierdzi Gehlen. Mimo to, wprowadzając czytelnika 

w  filozoficzno-psychologiczne aspekty ludzkiego istnienia, pokazuje, że jest w człowieku siła, 

która pozwala stworzyć system o tyle doskonalszy, o ile zewnętrzny w stosunku do twórcy. 

Wtórna celowość obiektywna to sposób urządzenia rzeczywistości tak, aby możliwa była 

realizacja dążeń, które często wymagają poświęcenia. Nie jest to realizacja bezpośrednich 

celów wynikających z naturalnych potrzeb jak głód czy pożądanie. Człowiek, nie posiadając 

władzy kontrolowania siebie i wszystkich wokół, jest zdolny do wytworzenia systemu, który 

to będzie robił za niego. Opisując przejście od pierwszego totemicznego zakazu do systemu 

praw i wartości, Gehlen pokazuje, w jaki sposób człowiek urządził świat tworząc instytucje. 

Naturalne zahamowania, które człowiek utracił znajdują sposób na swoje ponowne 

urzeczywistnienie. Tylko obiektywizm, który nie spełnia bezpośrednich potrzeb jednostek, lecz 

działa przyszłościowo w interesie grupy, może wyprowadzić jednostki ze stanu zagrożenia. 

Wprowadzenie do teorii instytucji jest więc przejściem od ludzkich konstruktów myślowych 

do działania totemicznego, które, choć oparte na zakazach i tabu, dają na nowo możliwość 

samookreślenia. 

  

3. Celowość, niezbędność istnienia i trwania instytucji 

3.1 Instytucja jako środek przetrwania 

Gehlen, określając człowieka jako istotę śmiertelną, cierpiącą i ograniczoną, niejako 

wymusił na niej konieczność skonstruowania takiego systemu, który zapewniłby trwały 

porządek i stabilizację202. Taki stan nigdy jednak nie mógłby zostać osiągnięty w oparciu tylko 

i wyłącznie o ludzką świadomość, która, w myśli antropologa, jest ułomna i pozbawiona 

hamulców niezbędnych do wyjścia ponad swoją jednostkowość. Ponadto niedobór instynktów 

nie wspiera człowieka przy podejmowaniu decyzji. Tak jak u zwierzęcia o przebiegu 

poszczególnych utrwalonych zachowań decyduje pewna wewnętrzna, naturalna siła, tak 

człowiek musi sam mierzyć się ze stojącymi przed nim wyzwaniami. Niestety brak 

samodyscypliny i skłonność do ulegania bezpośrednim potrzebom nie pozwalają na życie w 

warunkach surowej przyrody. Ustabilizowanie chaotycznej ludzkiej natury jest więc 

nadrzędnym celem, dzięki któremu człowiek ma szansę przetrwać. Jak już było wspomniane, 

nie jest to jednak możliwe na szerszą skalę poprzez ascezę, kontrolę swoich popędów czy 

                                                           
201 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 107. 
202 K.-S. Rehberg, Antropologia działania…, s. 79. 
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edukację, gdyż są to sposoby niewystarczające i niedostępne dla wszystkich. Tym, co dla 

Gehlena jest jedynym środkiem kontrolowania jednostek, jest zewnętrzna siła – system, który 

choć wytworzony przez ludzi, może wzbić się ponad ich subiektywizm. W założeniu system 

ten z mnogości możliwości pomagałby wybrać określone warianty, a następnie przenosiłby je 

do codzienności, utrwalając tym samym pewne wzorce. Jednak u Gehlena człowiek to istota 

nie tylko naznaczona brakiem, ale jednocześnie sprytem i zdolnością działania. Jak 

w  przypadku nowożytnych koncepcji umów społecznych, człowiek według Gehlena widząc 

niebezpieczeństwo, decyduje się oddać swoją nieskrępowaną wolność pod kierownictwo ładu 

społecznego i politycznego. Od tego momentu ludzkie życie staje się podporządkowane 

społecznie usankcjonowanym wzorom zachowań. Ten szereg norm, wiążących wszystkich 

członków grupy, zostaje określony przez badacza mianem instytucji203. 

Instytucja to wzór zachowania – norma, która wypełnia lukę powstałą na skutek 

niepewności ludzkiego istnienia. W obliczu otwartości na świat oraz ubogości instynktów nic 

w życiu człowieka nie może być zagwarantowane. Pewność, że wybory podjęte w danym 

momencie okażą się rozwiązaniami na przyszłość, nie towarzyszy jednostkom żyjącym w 

świecie pozainstytucjonalnym. To właśnie instytucje wrastają w miejsce ludzkich braków 

i  niedoboru naturalnych związków pomiędzy członkami danej grupy, które występują np. u 

zwierząt. Społeczne działanie staje się skuteczne jedynie wtedy, kiedy jest wsparte ładem 

instytucjonalnym – normą trwałą i powszechnie akceptowalną204. Paczkowska-Łagowska 

zauważa, że trwałość danej instytucji jest dla Gehlena pojęciem kluczowym. Istotność kategorii 

trwania przebija nawet treść samej normy, gdyż to właśnie czas i stabilność jej obowiązywania 

stanowią o wartości i zasadności jej prawomocności w danej grupie205. Jest to całkowicie 

zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że instytucje to dla Gehlena formy rozwiązywania zadań 

decydujących o życiu206. Mowa tutaj przykładowo o kwestiach dotyczących związków 

i  hierarchii w grupie, rozrodczości, obrony czy wyżywienia. Są to sprawy wymagające 

ciągłego współdziałania oraz regulacji w obliczu zarówno codzienności, jak 

i  nieprzewidzianych wypadków. Dzięki instytucjom jednostka jest odciążona od konieczności 

podejmowania każdorazowych decyzji dotyczących danego zachowania się, zaufania czy 

                                                           
203 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 113. 
204 W. Lepenies, Handlung und Reflexion: Aspekte der Anthropologie Arnold Gehlens, [w:] “Soziale Welt”, t. 18, 

nr 1, 1967, s. 47. 
205 E. Paczkowksa-Łagowska, dyskusja podczas seminarium: Kategorie antropologiczne w pismach klasyków 

współczesności: H. Plessner, A. Gehlen, E. Cassirer i inni, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, rok 

akademicki 2013/2014. 
206 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 114. 
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wrogości. Budząc się rano, może oprzeć swój dzień o gotowe i powszechnie obowiązujące 

formy ludzkiego współżycia i współpracy bez przymusu ich nieustannej oceny.  

 

3.2 Transcendencja czyli czym jest, a czym nie jest instytucja 

Co zaskakujące, tworząc teorię instytucji, Gehlen nie podał żadnej precyzyjnej definicji 

instytucji. Podczas telewizyjnej dyskusji z 1965 roku pt. Instytucje i Wolność, w której 

konfrontuje się z Theodorem Adornem, na prośbę prowadzącego antropolog stwierdza, 

że  instytucje to obiekty, w ramach których ludzie wspólnie żyją i pracują i które towarzyszą 

ludzkości od zarania dziejów207. Podaje przykłady instytucji na różnych poziomach życia, 

od  tych najbliższych jednostkom, jak małżeństwo, podział pracy czy prawo, po te tworzące 

rozbudowane sieci spajające społeczeństwo, jak instytucje państwowe, samo państwo czy 

religia. Są to więc wszystkie te instytucje, które Hegel określał mianem obiektywnego ducha. 

W swoich dziełach filozof skupiał się raczej na wskazaniu cech oraz efektów wywołanych 

działaniem instytucji wraz z wskazaniem współczesnych przykładów. Wiemy więc, że za 

instytucją stoi rytualizacja zachowań, których motyw wywodzi się z pewnego powtarzalnego 

działania. Powstałe w ten sposób formalne normy są sterowane niejako zewnętrznie, tzn. nie 

podlegają chwilowej woli jednostek, a pewnym ogólnym i powszechnie obowiązującym 

regułom. Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim rytualizacja zachowania, jego 

utrwalona powtarzalność. Tak zarysowany model nie jest jednak wystarczający, by uchwycić 

niezwykłość konstruktu, jaką jest dla Gehlena instytucja. Wszak pewna techniczna rutyna 

powiązana z wytwarzaniem i używaniem narzędzi przez człowieka również jest działaniem 

zrytualizowanym, co więcej nakierowanym na wytworzenie określonych dóbr, które prowadzą 

do przetrwania. Nie jest to jednak instytucja, bo choć jest zachowaniem powtarzalnym, 

nakierowanym na określony cel, to jednak zamyka się w ramach praktycznego wymogu. 

Posługiwanie się narzędziami może być powtarzalne, jednak motywem za nim stojącym jest 

pewna wartość użytkowa, która nie prowadzi do spojenia grupy, nie ma nic wspólnego 

z  magicznym rytuałem i wprowadzeniem totemicznego elementu ascezy.  

Tym, co wedle autora pozwala odróżnić instytucje od zwykłych działań zrytualizowanych jest 

transcendencja. Rozumie ją on jako element doświadczenia, który przekracza subiektywną 

                                                           
207 Nagranie z telewizyjnej dyskusji T. Adorno z A. Gehlenem, Institution & Freiheit, 1965, [online] 

https://vimeo.com/5360099 [dostęp: 10.09.2017] 
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przestrzeń myślenia, odczuwania i działania208. Chodzi przede wszystkim o uwolnienie się od 

myślenia utylitarystycznego, nakierowanego na cel i pożytek istnienia danego obiektu. Według 

badacza, siła instytucji tkwi właśnie w autonomii jej istnienia. Gehlen opisuje poszczególne 

poziomy transcendencji, skupiając się przede wszystkim na wartości samej w sobie, która 

zawarta jest w bycie (Selbswert im Dasein)209. Jest to ten stopień działań opisujący zachowania 

oraz byty samoistne, które istnieją i stają się przedmiotem działań ze względu na nie same. 

Nawet jeżeli ich istnienie w jakiś sposób jest z góry założone, to jednak nie staje się to 

przedmiotem zachowania nakierowanego na natychmiastową realizację celu. Myśliciel podaje 

tutaj przykład zwierząt domowych oraz dbania o nie i ich karmienie. Pomimo faktu, że mogą 

w przyszłości stanowić pożywienie, to jednak wszystkie czynności służące podtrzymaniu ich 

życia nakierowane są na nie same. Traktowane są więc jako wartościowy byt. Dzięki temu 

bezpośrednia celowość zostaje niejako odsunięta na dalszy plan. Zerwana zostaje zasada 

bodziec-reakcja, która więzi jednostki na poziomie instynktów. Zamiast tego dostajemy grunt 

pod rozwój i realizację rytualnej czynności w taki sposób, żeby realnie wpłynęła na nasze 

wewnętrzne postrzeganie rzeczywistości. To właśnie na tym etapie mogą pojawić się instytucje. 

Chcąc określić jakiś wzór zachowania jako instytucję, potrzebujemy nie tylko zdefiniowanego 

celu, np. zdobycie pożywienia. Konieczny jest system zrytualizowanych, uświęconych działań, 

które mogą przejąć naszą subiektywną potrzebę i przetworzyć ją w ramach obiektywnego, 

samoistnego, kulturowego wzoru. Działania te, poddane próbie czasu, muszą zacząć 

powszechnie obowiązywać w grupie. Na etapie powstania instytucji nie chodzi bowiem 

o  łatwość przywołania i opisu ścieżki formowania się zwyczaju, lecz o spełnianie za jego 

pomocą naszych potrzeb. By tak zacząć pojmować rzeczywistość, niezbędne jest wypełnienie 

jej wartościami istotnymi ze względu na same siebie, gdyż tylko takie mogą trwać i dostarczać 

impulsu do gromadzenia kolejnych doświadczeń w ramach stworzonego systemu. Uzupełniając 

stopnie transcendencji, Gehlen wskazuje jednak na poziom jeszcze wyższy – ostatni 

z  możliwych do osiągnięcia. Selbstwert im absoluten Sinne - to wartość samoistna rozumiana 

w absolutnym sensie210. Na tym etapie zostaje zerwana ostatnia więź z praktycznym 

i  subiektywnym wymiarem egzystencji, z kwestią przetrwania. Poziom ten autor Urmensch 

und Spätkultur wyróżnia przede wszystkim ze względu na instytucje religijne, gdyż to właśnie 

one stanowią fundament pod pozaziemskie rozpatrywanie wartości absolutnej. 

                                                           
208 R. Michalski, Homo defectus…, s. 269. 
209 A. Gehlen, Urmensch…s. 15. 
210 Tamże, s. 17.  
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Wprowadzając czytelnika w zagadnienie transcendencji, Gehlen chce pokazać, że powodem 

istnienia instytucji nie jest kwestia użyteczności czy spełniania pewnej potrzeby. Instytucje to 

realna odpowiedź na zagrożenie ludzkiego bytu, wynikające z ubogości prawdziwych 

instynktów oraz otwartości na świat. Jednostka, choć wyposażona w umiejętność działania, nie 

jest w stanie na podstawie własnej subiektywności przekształcić danej potrzeby w długotrwałą 

normę. Dzięki instytucjom zrytualizowane, powtarzalne zachowanie zyskuje element 

obiektywności oraz sens sam w sobie. Może zostać oderwane od chwilowej potrzeby i tym 

samym stać się częścią systemu. Karl-Siegbert Rehberg, opisując „transcendujące” działania 

instytucji wskazał, że dla Gehlenowskiego człowieka jest to jedyna droga dająca pewność 

związku ze światem, a co za tym idzie możliwość stabilnego odniesienia się do siebie211. 

 

3.3 Instytucje z perspektywy grupy 

Chcąc ukazać wagę działań instytucji, Gehlen przywołuje teorię grupowej zabawy 

George’a Herberta Meada212. W swojej książce Mind, Self and Society Mead opisuje rodzaj 

teoretycznej grupowej gry, opartej na z góry określonych zasadach. W ramach zabawy 

zachowanie każdego gracza wywołuje określoną reakcję pozostałych. Uczestnicy mogą 

oczekiwać i żądać określonych odpowiedzi zarówno ze strony swoich sojuszników, jak 

i  wrogów. Cała gra jest tak naprawdę serią powiązanych działań nakierowanych na osiągnięcie 

określonego celu. Zasady gry są ściśle ustalone, jednak jest w ich ramach dowolność 

podejmowania różnego rodzaju działań, tak by zabawa nie była sztywna, ale atrakcyjna dla 

graczy. Mead opisuje więc grę, która łączy przewidywalność z innowacyjnością. Jednocześnie 

każde zachowanie, które wykracza poza ustalone granice powoduje dyskwalifikację. Gra jest 

jednak tak skonstruowana, by dla uczestników stało się jasne, że jednie wspólnie określone 

formy zachowań pozwolą zrealizować założony cel. Zasady gry czerpią więc z dwóch źródeł: 

istoty (celu) sprawy oraz form współdziałania (akcji i reakcji) poszczególnych stron.  

Gehlen uważa opis Meada za uproszczoną analogię powstawania i charakterystyki działania 

instytucji. Używa on analizy gry do ukazania fundamentów ładu instytucjonalnego ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię interakcji. To właśnie dzięki zrytualizowanej serii 

zachowań poszczególnych graczy, czyli członków danej grupy, dążenie do określonych celów 

staje się efektywne. Siła ładu instytucjonalnego tkwi jednak nie tylko w odgórnym narzuceniu 

                                                           
211 K-S. Rehberg, Antropologia działania…, s. 80. 
212 A. Gehlen, Urmensch…, s. 41. 
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reguł, ale głównie w możliwości absorbowania i udoskonalania poszczególnych celów 

i  motywów w ramach dążenia do założonego efektu. Formalizacja wielu pojedynczych działań 

oraz złączenie ich na płaszczyźnie instytucji sprawiają, że stają się one możliwe do 

przeniesienia na inne obszary czy okoliczności. W tym zresztą Gehlen upatruje istoty adaptacji 

demokracji na świecie, która dzięki sformalizowaniu swoich ogólnych założeń i jednoczesnej 

podatności na dopasowanie się do różnych grup kulturowych, została przyjęta jako ustrój 

obowiązujący w ponad połowie państw na świecie213. W ten sposób badacz ukazuje podwójne 

oblicze instytucji. Z jednej strony to, co pomaga niepewnej jednostce przetrwać w świecie, to 

formalizacja oraz rytualizacja jej zachowań. Instytucje, takie jak prawo, państwo, małżeństwo, 

edukacja, itp., narzucają ogólny zarys zasad, opis tego, co od danej chwili ma być akceptowane 

bądź odrzucane w danej grupie. Ograniczają chaotyczną swobodę, uzyskując nad ludźmi coś 

w  rodzaju władzy arbitralnej214. Dzięki temu jesteśmy w stanie w dużym stopniu przewidzieć 

konsekwencje danych działań i nie musimy się nad nimi ciągle zastanawiać. Z drugiej strony 

instytucjom daleko do sztywnych zakazów, które tylko tłumią wewnętrzną potrzebę rozwoju. 

To właśnie innowacyjność, jednak we wcześniej określonych ramach, jest tym, co dla Gehlena 

stanowi o prawdziwej atrakcyjności ładu instytucjonalnego dla jednostek. Choć normy 

ograniczają nieskrępowaną swobodę, to jednak pozwalają na dopasowanie i zmianę, jeśli tylko 

zmiana nie zaprzecza sensowi nadanego prawa. Podobnie jak w przypadku gry Meada, 

uczestnicy mają możliwość wypracowania i rozwijania nowych sposobów osiągnięcia celu, 

jednak bez łamania oficjalnych obowiązujących zasad.  

Kontynuując analogię gier, Gehlen dostrzega w sformalizowanych regułach to, co sprawia że 

są one atrakcyjne, zwłaszcza w oczach dzieci. Choć przez dziecięce fantazje często przebiega 

myśl o braku narzuconych zasad, to jednak możliwość wcielenia się w określoną rolę 

w  ulubionej grze jest dla dzieci atrakcyjne. Tak samo zresztą antropolog ocenia przydatność 

instytucji dla społeczeństw oraz całych kultur. Formalność i wyznaczone granice świadczą 

o  pewności i stabilności. Dla Gehlenowskiej jednostki są to cechy na wagę życia i przetrwania. 

Dlatego też instytucje to element kluczowy, kiedy mowa o stabilizacji ludzkiego istnienia.  

 

 

                                                           
213 A. Gehlen, Urmensch…, s. 43. 
214 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 114. 
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3.4 Instytucje z perspektywy jednostki 

Choć korzyści z działania instytucji dla wielkich grup społecznych są przedstawione 

wyraźnie w dziele Urmensch und Spätkultur, autor nie zaprzestaje swojej analizy tylko na tym 

poziomie. W większości jego teorii poznajemy opis człowieka jako części ogółu, a tezy dotyczą 

ludzkości w ogóle. Jednak można odnaleźć w dziełach Gehlena zwrot ku jednostce. Zdaje 

on  sobie bowiem sprawę z wagi indywidualizmu i subiektywnego odczuwania zmian przez 

jednostki215. Stabilizacja, którą zapewnia ład instytucjonalny, jest osiągana nie tylko poprzez 

określenie pozycji jednostki w większym systemie społecznym, ale przede wszystkim przez 

uporządkowanie życia wewnętrznego. Jest to jeden z głównych argumentów badacza, 

przedstawionych podczas telewizyjnej dyskusji Institutionen und Freiheit, w której mierzy się 

z zarzutami Theodora Adorna, odnośnie zaniedbania perspektywy indywidualnej216. Również 

współczesny niemiecki socjolog Wolf Lepenies w swoim dziele Kritik der Anthropologie 

wprost stwierdza, że Gehlen w swojej teorii chce przede wszystkim coś powiedzieć o ludziach, 

nie o konkretnych indywiduach217. Przyglądając się gehlenowskiej idei świata 

instytucjonalnego, widać wyraźnie, że z punktu widzenia indywiduum, problematyczna jest 

opisywana konieczność rytualizacji własnego życia oraz pewna bezrefleksyjność, którą 

odznacza się jednostka, przyjmując schematyczne ramy życia w społeczeństwie. Gehlen wprost 

stwierdza, że porządek, który instytucje wprowadzają w świat jednostek, pozwala z góry 

określić ich miejsce w grupie. Co więcej, przez wdrożenie systemu normatywnego łatwo jest 

również przewidzieć zachowanie jednostki, gdyż może się ona poruszać jedynie we wcześniej 

wyznaczonych ramach218. Ograniczając naturalną otwartość człowieka na przeżywanie świata 

i doniosłości życiowych decyzji, odnosi się wrażenie, że jednostka traci w systemie 

instytucjonalnym swój indywidualny rys. Formułowane często wobec myśliciela zarzuty 

o  jawne odbieranie jednostkom wolności nie wydają się bezpodstawne. Jednak rozumienie 

                                                           
215 W Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik Gehlen poddaje analizie współczesny problem 

konieczności rozpatrywania różnych kwestii z perspektywy wewnętrznych przeżyć jednostki, a tym samym 

problem stosowania różnych życiowych etosów do tych samych sytuacji. Jest to dla antropologa znak nowych 

czasów odznaczających się upadkiem bądź zachwianiem ładu instytucjonalnego. Poglądy te stały się osią jednego 

z najpopularniejszych sporów antropologicznych w Niemczech XX-ego wieku pomiędzy Gehlenem a Jürgenem 

Habermasem. Zwrócenie uwagi na poziom jednostek jest jednak również sposobem na odrzucenie krytyki o 

nabudowywaniu teorii instytucji na wolności indywidualnej, z którą to krytyką autor musiał się mierzyć przez 

wiele lat. Uwzględnienie poziomu indywiduum ma stanowić balans pomiędzy negatywnymi (z punktu widzenia 

jednostek), a pozytywnymi efektami istnienia silnych instytucji. 
216 Nagranie z telewizyjnej dyskusji T. Adorno z A. Gehlenem, Institution & Freiheit, 1965, [online] 

https://vimeo.com/5360099 [dostęp: 10.09.2017] 
217 Zob. W. Lepenies, Kritik der Anthropologie. Marx und Freud. Gehlen und Habermas. Über Aggression, 

Monachium 1971, s. 86. 
218 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 114. 
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wolności, nawet w sensie potocznym, jest zgoła inne dla antropologa219. Przede wszystkim 

odrzuca on założenia jakoby jednostki były w stanie osiągnąć jakikolwiek stan wolności 

poprzez odrzucenie ładu instytucjonalnego. Wszelka wolność, definiowana przez (jak określa 

badacz) lewicowych myślicieli i studentów, jest jego zdaniem, pojmowana fałszywie. Jak już 

było wcześniej wspomniane, wolność to dla Gehlena możliwość zdystansowania się od samego 

siebie, zyskania jasności umysłu, który, skupiając się tylko na zewnętrznych bodźcach, nie jest 

w stanie wykorzystać swojego potencjału. „Instytucje małżeństwa, własności, kościoła, 

państwa wyobcowują wprawdzie człowieka z jego własnej bezpośredniej subiektywności, 

obdarzają go jednak wyższą subiektywnością dzięki żądaniom stawianym przez świat i historię 

i ochraniając przed nim samym, pozostawiają więcej miejsca dla własnego wkładu 

duchowego”220. Gehlen przyznaje więc, że w ramach podporządkowania ładowi 

instytucjonalnego człowiek alienuje się z samego siebie, tj. z bezpośredniego doświadczania 

rzeczywistości. Jednak nie jest to dla niego strata, lecz zysk, gdyż dzięki temu zyskuje ochronę, 

której żadna „wolność” bez prawa i dyscypliny nie byłaby w stanie mu zagwarantować. 

Wolność instytucjonalna to wzbogacenie motywów oraz samego podmiotu – zapewnienie mu 

odciążenia w celu umożliwienia rozwoju na wyższym poziomie221. Gehlen zaznacza, 

że  instytucje funkcjonują zgodnie z zasadą, która nie tylko kieruje ludzkim zachowaniem, ale 

również przenika ludzkie poczucie wartości i decyzje woli222. Nie jest to dla niego jednak 

niczym szokującym w obliczu jego interpretacji natury ludzkiej. Czytając prace niemieckiego 

myśliciela, nie ulega wątpliwości, że jego wiara w możliwości samokontroli i samorozwoju 

człowieka jest nikła. Za Kantem powtarza, że człowiek jest zwierzęciem, które potrzebuje 

pana223. Instytucjonalny ton rozkazujący, który tak oburza przeciwników Gehlenowskiej teorii, 

to dla antropologa forma dyscypliny, a nie kary. Dyscyplina jest zresztą niezbędna, 

by  zapanować nad nadmiarem popędów i bodźców. To właśnie silna władza instytucjonalna 

może stanowić ramy dla tego rodzaju posłuszeństwa, którego ludzie potrzebują. Ład 

instytucjonalny jest produktywny i nie może być sprowadzany tylko do działań represywnych 

                                                           
219 Rozważania na temat wolności, przede wszystkim wolnej woli z perspektywy filozoficznej, można znaleźć w 

pracy Gehlena Theorie der Willensfreiheit und frühe philosophische Schriften z 1965 roku, w której myśliciel 

odnosi swoje stanowisko do Kanta, Fichtego i  Hegla. Ważnym jest fakt, że zagadnienie wolności nie jest 

rozpatrywane z perspektywy samowoli jednostek, ale w połączeniu z prawem oraz pracą. W polskim wydaniu z 

zagadnieniem można zapoznać się w przetłumaczonym artykule z 1952 roku O narodzinach wolności z 

wyobcowania, tłum. D. Raczkiewicz-Karłowicz [w:] „Konserwatyzm - projekt teoretyczny”, red. B. Markiewicz, 

Warszawa 1996. 
220 A. Gehlen, O narodzinach wolności z wyobcowania…, s. 134. 
221 A. Gehlen, Urmensch…, s. 30. 
222 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 115. 
223 I. Kant, Idee do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, tłum. I. Krońska, [w]: T. Kroński, Kant, 

Warszawa 1966, s. 182. 
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– można podsumować opinię Gehlena inspirowaną durkheimowskim podejściem224. Durkheim 

zresztą wskazuje, że dzięki ładowi społecznemu, społeczeństwo samo narzuca dyscyplinę, 

która wcale nie musi znajdować odzwierciedlenia w przepisach prawa. Tzw. rozproszona 

sankcja represyjna to potępienie przez opinię publiczną pogwałcenia zasad obowiązujących 

w  danych społeczności225. Dzięki instytucjom pierwotna decyzja grupy o moralności danego 

zachowania może zostać wzmocniona i funkcjonować pod postacią zwyczaju, tradycji bądź 

normy prawnej. Dla myśliciela instytucja staje się wybawieniem dla ubogich instynktownie 

jednostek. Na najprostszym poziomie „wychodzenia” z natury zastępuje ona brak wrodzonych 

zwierzęcych odruchów i hamulców. Na poziomie najwyższym – państwowym – umożliwia 

rozwój prawdziwej kreatywności i subiektywności, choć we wcześniej ustalonych ramach. 

Ograniczenia te pozwalają uniknąć rozczarowania, gdyż promują to, co osiągalne 

i  przyszłościowe, odrzucając mrzonki i permanentną niepewność. Tym samym instytucje 

pozwalają rozwinąć jednostkę jako osobowość. Zastępują konieczność poświęcania czasu 

i  energii na sprawy, choć istotne życiowo, to jednak nie rozwojowe. Dają więc możliwość 

stworzenia czegoś niepowtarzalnego przy jednoczesnym poczuciu akceptacji systemu dla 

własnej osoby. Podobnie jak w teorii gry społecznej Meada, choć nie wolno łamać jej zasad, 

to  wolno dążyć do celu własnymi środkami, udoskonalając je za każdym razem.  

Stabilny grunt instytucjonalny wyzwala - wedle Gehlena - prawdziwą twórczość. 

To  stałość i trwałość, tradycja obecna w życiu daje zdrowie psychiczne i pole do spokojnego 

rozwoju. Według antropologa tylko na gruncie stabilności możliwa jest prawdziwa twórczość. 

Zdaje się on sugerować, że tzw. kultura wyższa nie mogłaby się narodzić, gdyż w świecie 

rządzonym niepewnościami i presjami (a takim dla badacza jest świat pozainstytucjonalny) nie 

byłoby miejsca na rozwój takiej nadbudowy. Wracając jednak do jednostek, Gehlen zderza 

indywidualizm z osobowością. Krytykuje ten pierwszy, gdyż w kontekście instytucji nie zdaje 

egzaminu, będąc pozbawionym wewnętrznych zasad. To osobowość prowadzi do rozwoju przy 

jednoczesnym zachowaniu reguł. Jest to właściwie zinternalizowanie norm, przemiana 

w  jednoosobową instytucję. W tym właśnie socjolog upatruje sensu ładu instytucjonalnego 

z  perspektywy jednostkowej.  

Przy okazji omawiania zagadnienia osobowości, warto przytoczyć Gehlenowskie 

ostrzeżenie przed traktowaniem instytucji jako rzeczy użytecznych, dostarczających jedynie 

praktycznych korzyści, czy to na poziomie indywidualnym, czy grupowym. Dobra instytucja 

                                                           
224 H. Delitz, Arnold Gehlen…, s. 71. 
225 É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, przeł. J. Szacki, Warszawa 1968, s. 71. 
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nie może być z góry określona na podstawie kategorii użyteczności. Jej esencją jest wyjście 

ponad praktyczne ramy, gdyż reprezentuje ona wyższe wartości. W przypadku jednostki – 

realizuje głęboką, wewnętrzną, a wręcz duchową ludzką potrzebę trwania, wspólnoty 

i  pewności226. Stabilne instytucje to miara zdolności ludzi227. Gehlen podkreśla, że sens ich 

istnienia nie jest określany poprawnością bądź fałszem teorii, które wspierają, ale mocą 

nadawania formy w miejscu, w którym ludzkie potrzeby spotykają się z ideałami. Osobowość 

to instytucja w przypadku człowieka228 czyli bezpośrednia reprezentacja wielkiego ładu 

w  pojedynczej jednostce ludzkiej. Jest to jednocześnie siła i wartość, którą dostarczyć może 

jedynie świat reguł i norm wspartych tradycją. Instytucje ograniczają, ale dla myśliciela jest to 

ograniczenie konieczne i nie odejmuje wartości jednostce. W „wolnym” życiu wypełnionym 

chaosem, strachem i niekontrolowanymi popędami nie ma bowiem nic godnego. 

Indywidualizm, definiowany jako postawa roszczeniowa i chęć czynienia tego, co się chce, 

sprzeczny jest z wyższymi celami nastawionymi na samorozwój – sugeruje Gehlen. Bycie 

samemu sobie instytucją – to dopiero właściwa wolność, która nie ma wiele wspólnego z czystą 

użytecznością, za to procentuje na poziomie wewnętrznego rozwoju.  

 

4. Zagrożenie i niszczenie instytucji jako powolny upadek człowieka 

Opisując teorię instytucji, Gehlen ukazuje spójny, długotrwały system oparty na jasno 

zdefiniowanych zasadach, które umożliwiają rozwój. Nie oznacza to jednak, że instytucje są 

w  życiu człowieka obiektami wiecznymi i niezmiennymi. Wraz z tym jak ewoluowała historia 

ludzkości, również w teorii Gehlena instytucje ulegają przekształceniom. Patrząc na historię 

widzimy jak zmieniały się zasady, a stabilizujące wzory zachowań, które obowiązywały 

w  danym okresie, przestają mieć znaczenie. Na poziomie państwowym można z łatwością 

przywołać instytucję monarchii, która, kiedyś dominująca - zwłaszcza w Europie - obecnie 

funkcjonuje w postaci szczątkowej, głównie reprezentatywnej. Można zatem łatwo zauważyć, 

że procesy dziejowe tak samo wpływają na sytuację grup społecznych, jak i instytucji, 

w  otoczeniu jakich żyją. Agresywne ataki jednej kultury na inną oznaczają zazwyczaj również 

próbę zastąpienia obowiązujących norm instytucjonalnych (bądź totemów w kulturach 

archaicznych) na własne. Podczas tych przemian instytucje doznają wstrząsu, tradycje i prawa 

                                                           
226 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 130. 
227 Tamże, s. 131. 
228 Tamże, s. 133. 
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zostają zachwiane najczęściej na rzecz rewolucyjnej przemiany. Te dziejowe wydarzenia służą 

Gehlenowi do ukazania konsekwencji wynikających z rozchwiania systemu instytucjonalnego 

zakorzenionego w danym społeczeństwie. Opisując świat wyniszczany przez rewolty, 

katastrofy dziejowe czy wielkie zmiany społeczne, chce on jednak nie tylko pokazać nam 

w  jaki sposób gwałtowne zmiany wpływają na ład instytucjonalny. Przede wszystkim myśliciel 

przygotowuje grunt pod analizę współczesności, stawiając tezę, że współczesne czasy są 

„tradycjożerne”, a podważanie systemu silnych instytucji być może jeszcze nigdy dotąd nie 

było tak łatwe.  

Ofiarami sytuacji, gdy instytucje rozpadają się są przede wszystkim jednostki. W Der 

Mensch Gehlen starał się wyraźnie pokazać, jak niepewną i niedoskonałą istotą jest człowiek 

i  dlaczego jego własne jestestwo nie jest wystarczające w obliczu „nagiej” natury. Wraz z 

instytucjami wnętrze człowieka stabilizuje się, a pewność każdego następnego dnia sprawia, że 

można oprzeć swoje życie i wybory na bezpiecznych fundamentach. Kiedy jednak instytucje 

przeżywają wstrząsy wszystkie postawy uznawane za oczywiste doznają osłabienia. Tym, co 

w pierwszym rzędzie zaczynają odczuwać jednostki jest niepewność co do własnego istnienia 

i pozycji w świecie. To, co było podnoszone jako zarzut wobec Gehlenowskiej teorii – 

definiowanie jednostki ze względu na jej miejsce w społeczeństwie – sprawia, że nie tylko inni, 

ale też indywiduum otrzymuje punkt zaczepienia do własnego samookreślenia. Podczas 

kryzysu ośrodek, z którego dotychczas można było czerpać te zasady zostaje osłabiony. Zmusza 

to jednostki do redefinicji swoich poglądów i odczuć, które jednak nie znajdują ulgi i oparcia, 

gdyż w sytuacji kryzysu instytucjonalnego nie ma jasno zdefiniowanych wartości 

obowiązujących w danym społeczeństwie. Do spadku poczucia pewności dochodzi również 

szereg negatywnych emocji, takich jak strach, agresja czy upór. Następuje wybudzenie 

trzymanej dotychczas w ryzach natury, która nie znajdując ujścia, kieruje jednostkę w stronę 

chaosu. „Nieład społeczny wyzwala agresję w stosunku do członków grupy”229 powtarza 

za  austriackim etologiem Irenäusem Eibl-Eibesfeldtem Gehlen. Agresywne podejście nie 

dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że podstawą wyodrębnienia się w społeczeństwie instytucji są 

właśnie zasady, pewne totemicznie uświęcone wartości, oparte często na zakazie. Kiedy zanika 

ład oparty na instytucjach, zanika również poczucie przynależności. Rozchwianie 

wewnętrznego poczucia stabilizacji doprowadza więc do prymitywizacji zachowań ludzkich230. 

Postawy skrajne np. konformistyczne czy buntownicze nagle przestają być pozycjami na końcu 

                                                           
229 A. Gehlen, Instytucje, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, [w:] „Zdanie” nr 11-12/1989, s. 47. 
230 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 116. 
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skali, a zostają zrównane z dotychczasowymi tradycjami. Dzieje się tak dlatego, że zostaje 

zaburzona podstawowa rola instytucji – bycia pośrednikiem i ochroną przed zalewem bodźców. 

Zewnętrzne sygnały zaczynają docierać do człowieka nieprzefiltrowane. Zostaje on zarzucony 

mnogością możliwości i wyborów. Gehlen widzi w tym wypadku dwa rodzaje działań, które 

często podejmuje człowiek i żadne nie jest w stanie w pełni zastąpić ładu instytucjonalnego. 

Po  pierwsze, człowiek tworzy bądź poddaje się władzy wypaczonych instytucji. O ile 

tradycyjne kulturowe wzory wsparte są przede wszystkim długotrwałością i powszechnością 

obowiązywania, o tyle wypaczone są „zapełniaczami” służącymi tylko do stworzenia ułudnego 

poczucia przynależności. Zamiast długotrwałych systemów religijnych otrzymujemy skupione 

na pojedynczym celu sekty, zamiast władzy państwowej – gangi. Ośrodki te, będąc wytworami 

kryzysu, choć pretendują do miana nowych instytucji, nie są w stanie zapewnić prawdziwego 

komfortu wszystkim członkom społeczeństwa. Drugim sposobem radzenia sobie z załamaniem 

ładu instytucjonalnego jest powszechny subiektywizm. Dla Gehlena jest to zjawisko 

szczególnie powszechne współcześnie, co głębiej analizuje w pracy Moral und Hypermoral. 

Antropolog wywodzi tę myśl z założenia, że jeżeli zewnętrzny ład zawodzi, człowiek 

automatycznie zwraca się ku swojemu wnętrzu i podnosi je do rangi powszechnej ważności. 

Skoro nic nie jest w stanie mu dostarczyć drogowskazu, sam staje się nim dla siebie. 

Niebezpieczeństwo, jakie się w związku z tym pojawia, wiąże się z faktem konieczności życia 

w strukturach społecznych. Obiektywizm dostarczany przez instytucje zrównuje jednostki 

wobec prawa i obowiązków. Choć może nie okazać się sprawiedliwy dla wszystkich członków 

w tym samym stopniu, to jednak ciągle daje większe poczucie pewności niż tłum jednostek 

uznających swoje zdanie za najważniejsze. Szanse jakiegokolwiek kompromisu są w takim 

wypadku znikome i nie dają żadnej szansy na rozwój. 

Wraz z upadkiem instytucji destrukcji ulega również ich rola społeczna. Bezpieczeństwo 

i  poczucie stabilności w grupie, nie mogą już zostać zagwarantowane. Hobbesowski Lewiatan, 

którego celem powstania była ochrona poddanych, traci sens istnienia. Nic więc dziwnego, że 

dla Gehlena upadek instytucji równoznaczny jest z katastrofą dziejową, która paradoksalnie ten 

upadek może wywołać. Badacz jednak obawia się czasów współczesnych, których specyfika 

sprawiła, że kryzys instytucji może nastąpić nawet bez gwałtownych, zewnętrznych zmian. 

Obserwując społeczeństwo, sztukę i upadek tradycji stawia pesymistyczną tezę, według której 

ludzkość zmierza ku podważeniu ustanowionego przez siebie ładu. Instytucje bowiem w teorii 

Gehlena są spoiwem zarówno dla jednostek, jak i dla całych społeczeństw tworzących państwa.  
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5. Obrona władzy i państwa 

5.1 Etos państwowy 

Przechodząc do opisu jednej z najbardziej złożonych i instytucji – państwa – Gehlen 

definiuje je jako „twór, którego sens określić można ostatecznie jako racjonalne, 

zorganizowane samozachowanie pewnego historycznie zaistniałego powiazania terytorium 

i  ludności”231. Szczególną uwagę zwraca fakt skupienia się myśliciela na zagadnieniu 

suwerenności państwa. Utożsamia je nie tylko z uznaniem niezależności kraju na arenie 

międzynarodowej, ale przede wszystkim z możliwością zapewnienia bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Widać w tym bezpośrednią inspirację hobbesowskim Lewiatanem, gdzie 

„ostateczną   przyczyną, celem czy zamiarem ludzi (którzy z natury rzeczy miłują wolność 

i  władzę nad innymi), gdy nakładają na siebie ograniczenia (którym, jak widzimy,  podlegają  

w  państwie), są widoki na zachowanie własnej osoby i dzięki temu na bardziej szczęśliwe 

życie”232. Sama potrzeba bezpieczeństwa jest, podobnie jak u Hobbesa, definiowana przez 

Gehlena jako przedpolityczna. Jest to zresztą jeden z powodów podejmowania przez jednostki 

działań zmierzających do odgrodzenia się od niebezpiecznego środowiska naturalnego. Jako 

istota uboga zarówno w wyspecjalizowane instynkty, jak i zwierzęce fizyczne właściwości 

zapewniające przetrwanie, człowiek ponad wszystko pragnie bezpieczeństwa. Historia, 

począwszy od życia klanowego, poprzez czasy feudalne, pokazuje drogę ludzkości ku 

monopolizacji prawa do zapewnienia bezpieczeństwa, które ostatecznie przypadła władzy 

państwowej. Na jej podstawie również została oparta w dużej mierze legitymizacja władzy 

w  społeczeństwie.  

Oprócz bezpieczeństwa, Gehlen, omawia instytucję państwa również w innym 

kontekście. W wizji antropologa państwo ugruntowane jest nie tylko na podstawie kryteriów 

użyteczności, bezpieczeństwa i konieczności odciążenia, ale również na kontrolowanym 

zachowaniu stanu napięcia wśród ludności233. Jest to odniesienie do instytucji militarnych, 

które nie budują swojej władzy jedynie w oparciu o użyteczność, ale przede wszystkim na 

wytworzonym przez siebie etosie strachu, jak i pociągu do specyficznego stylu życia. W wizji 

Gehlena, by państwo dobrze spełniało swoją rolę, musi mieć możliwość wywierania właśnie 

                                                           
231 A. Gehlen, Państwo, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, [w:] „Zdanie” nr 11-12/1989, s. 47. W tytułowym 

czasopiśmie został przetłumaczony cały 8 rozdział Der Staat z dzieła Moral und Hypermoral poświęcony właśnie 

zagadnieniu państwa i władzy państwowej. 
232 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia,  forma  i  władza  państwa kościelnego i świeckiego, przeł. 

Cz.  Znamierowski, Warszawa 1954, r. XIII- XVIII s. 25. 
233 K. Weissmann, Arnold Gehlen. Vordenker..., s. 54. 
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tego rodzaju wpływu na obywateli. Wpływ ten myśliciel definiuje jako etos państwowy, 

przeciwstawiając go innym rodzajom etosu: rodzinno-humanitarnemu 

i  eudajmonistycznemu234. Etos państwowy, który dla Gehlena jest ogólnie etosem instytucji, 

oparty jest na dyscyplinie, posłuszeństwie, zdolności do koncentracji i dystansu wobec 

określonych sytuacji. Mowa tutaj o sytuacjach emocjonalnych oraz wydarzeniach, które 

z  perspektywy jednostki wywołują skrajne emocje i agresję, na które władze państwowe nie 

mogą sobie pozwolić. Nawiązując do czasów starożytnych, antropolog porusza również 

zagadnienie honoru oraz szczególnie skupia się na gotowości do wyrzeczeń w imię politycznie 

określonego celu. W ramach etosu politycznego nie ma miejsca na subiektywne żądania, tylko 

na realistyczną kalkulację. Utrzymanie tak zdefiniowanego wzorca jest więc możliwe tylko 

wtedy, gdy jego odbiorcy, czyli społeczeństwo, ponad wszystko cenią sobie służbę i posłuch235. 

Jest to warunek konieczny, by byt państwowy mógł wypełniać postawione mu cele. Etos 

państwowy, zbliżony do militarnego posłuchu nie może więc przewidywać odstępstw, czy też 

poddawać się chwilowym nastrojom. Podobnie jak u Hobbesa władza polityczna dla Gehlena 

nie może być obwarowana niekończącymi się warunkami. Najgorszą natomiast opcją jest 

sprowadzenie państwa do walorów użyteczności. Podobnie jak przy omawianiu fundamentów 

ładu instytucjonalnego, badacz podkreśla, że samo kryterium użyteczności nie jest w stanie 

zbudować systemu trwałego i wydajnego, gdyż jest podporządkowane subiektywnym 

odczuciom jednostek. W przypadku tak złożonego tworu jak państwo, może to mieć wręcz 

katastrofalne skutki. Używając ironicznego porównania - zapożyczonego od Ernsta Forsthoffa, 

niemieckiego uczonego i teoretyka prawa konstytucyjnego - Gehlen przyrównuje Lewiatana do 

mlecznej krowy, która jest dla niego wyrazem postawy roszczeniowej wobec państwa, z której 

wyrugowane jest poczucie obowiązku236. Politycznymi przejawami takich przemian są dla 

niego m.in. rozbudowane ustawodawstwo socjalne oraz przesunięcie roli państwa na pomoc 

przy produkcji i zwiększaniu dóbr. Tym samym przypisuje się państwu rolę dostarczyciela 

dóbr, negując właściwie polityczny sens jego istnienia. 

  

                                                           
234 W Moral und Hypermoral Gehlen prezentuje pluralizm etosów, wyróżniając cztery podstawowe formy: 

1. Etos oparty na wzajemności, 

2. Etos satysfakcji i szczęścia (eudajmonistyczny), 

3. Etos humanitarny, zakorzeniony w życiu rodzinnym, 

4. Etos instytucjonalny – w tym państwowy. 

Rozróżnienie to spotyka się z krytyką sformułowaną przez Jürgena Habermasa, wywołując spór między 

myślicielami, który jest opisany w IV rozdziale pracy. 
235 A. Gehlen, Państwo..., s. 49. 
236 K.-S. Rehberg, Vorwort zur 6. Auflage, w: A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. XIV. 
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5.2 Etos humanitarno-eudajmonistyczny 

Opis etosu państwowego ma oczywiście ukazać wizję państwa, która w najwyższym 

stopniu realizuje Gehlenowskie założenia w odniesieniu do instytucji. Wyraźnie widać, że 

postawy opisywane przez myśliciela są uznane za niezbędne do utrzymania dobrze 

funkcjonującego państwa. Władza państwowa nie ma bowiem podlegać subiektywnym 

roszczeniom jednostek, gdyż podobnie jak wszystkie instytucje, opiera się na mocy 

obiektywnych rządów. Siłą instytucji jest bowiem ich możliwość oddzielenia się od 

bezpośredniej kontroli ludzi, pomimo bycia przez nich wytworzoną. Gehlen, otwarcie broniąc 

silnej władzy państwowej, jednocześnie sugeruje czytelnikowi, że jest to stan rzeczy należący 

raczej do przeszłości. Śledząc historyczne zmiany, pokazuje, do jakiego stopnia współcześnie 

upadła wartość posłuszeństwa, dyscypliny i oddania. Etos polityczny nie tylko przestał - 

w  oczach myśliciela - powszechnie obowiązywać, ale wręcz stał się obiektem publicznych 

drwin. Ma to związek ze zdobywaniem coraz większego znaczenia przez wspomniane 

wcześniej etosamy: humanitarystyczny oraz eudajmonistyczny, które przekroczyły swoje 

dotychczasowe granice i przeniosły się również na poziom polityczno-instytucjonalny. Źródło 

zmian w podejściu do zagadnień państwa i posłuszeństwa widzi Gehlen we wzroście tendencji 

konsumpcyjnych w społeczeństwie oraz w polityce społecznej. Powołując się na działalność 

Locke’a w Anglii czy francuską deklarację praw człowieka i obywatela, zauważa on, że wraz 

ze wzrostem społecznych żądań wobec państwa, jego pierwotna rola – silnego Lewiatana, 

zostaje podkopana. Ustawodawstwo socjalne, wynikające m.in. z gwałtownego wzrostu 

produkcji w XX wieku i zmian w standardzie życia, powoduje, że pierwotna suwerenność 

państwa jako instytucji zostaje zakwestionowana. Postawa roszczeniowa odziera więc państwo 

z całej powagi. Gehlen pozostaje niewzruszony w swojej surowej ocenie przemian 

dotykających instytucję państwa. Ujawnia się konserwatywny radykalizm w kwestii władzy 

państwowej zwieńczony pochwałą Napoleona I, który, jak mówi myśliciel, choć pokrył Europę 

grobami i popiołem, pozostanie na zawsze zapamiętany237. W końcu zwycięstwo nie potrzebuje 

usprawiedliwienia238 podsumowuje Gehlen cytując Tacyta. Nie dziwi więc niesmak, który 

wywołują u badacza nieustanne ataki różnych grup społecznych na państwo i silną władzę. 

Gehlen zdecydowanie prezentuje tu postawę zbieżną z realizmem politycznym, który zakłada, 

że siła czy potęga nie mogą być traktowane jako pojęcia nacechowane negatywnie. Podobnie 

jak Hans J. Morgenthau, który w swojej klasycznej pracy opisał sześć zasad realizmu 

                                                           
237 A. Gehlen, Mora und Hypermoral…, s. 118. 
238 Tacyt, The Histories, przeł. A.L. Irvine, t. IV, Londyn 1974, s. 14. 
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politycznego, określa potęgę jako element niezbędny, by móc wywrzeć jakikolwiek wpływ239. 

„Pożądanie przez wielkie narody większej siły jest całkowicie zrozumiałe, bowiem ponad 

przeżycie nie ma dla nich żadnych imperatywów”240 – podkreśla Gehlen.  Jednostka moralna, 

jest może w stanie przejść przez swoje życie, ale bez dodatkowego czynnika siły nie zdoła 

zapanować nad innymi. To samo dotyczy instytucji, które nie mogą efektywnie wypełniać 

pokładanych w nich nadziei bez mocy oddziaływania. Dyscyplina wymaga poświęcenia ze 

strony poddanych, ale również mocy od strony jej dostarczyciela. Działania pozbawiające 

państwo mocy rządzenia na rzecz zapewniania dóbr są przez antropologa widziane jako 

wypaczenie. Różnorakie roszczenia są dodatkowo wspierane przez inny niż państwowy rodzaj 

etosu – wspomniany już wcześniej humanitarystyczno-eudajmonistyczny. Przechodząc do jego 

opisu warto od razu zaznaczyć, że sam fakt istnienia tego rodzaju ludzkich tendencji nie jest 

dla Gehlena niczym złym. To raczej współczesne przesunięcie obszaru obowiązywania etosu 

wzbudza u badacza sprzeciw. Etos ten wiąże się bowiem z postawami prezentowanymi często 

w gronie rodzinnym i ma wymiar bardzo subiektywny. Jest to postawa z jednej strony, oparta 

na łagodności, silnym moralizmie oraz emocjonalności, a z drugiej, zasadza się na dążeniu do 

zaspakajania indywidualnych potrzeb, otaczania się dobrami. W życiu prywatnym realizację 

swoich prywatnych interesów oraz pielęgnację wartości życia rodzinnego, w którym chłodna 

kalkulacja musi się zmierzyć ze sferą emocjonalną. Przenosząc jednak te wartości na poziom 

decyzyjno-polityczny, blokuje się skuteczność państwa w wypełnianiu pierwotnej roli – 

suwerennego zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Gehlen wprost stwierdza, 

że  „imponująco hipertroficzny etos humanitarno-eudajmonistyczny (…) potępiłby moralnie 

ryzykowne, polityczne ustalenia celu”241. Znaczy to, że zachowań akceptowanych w sytuacjach 

politycznych nie da się przełożyć bezpośrednio na zachowania wobec rodziny czy przyjaciół. 

Dyscyplina, posłuch, czujność czy wytrwałość nie są postawami, które odnajdują się w ramach 

etosu humanitarystycznego, gdyż nie służą jego celom. Dlatego właśnie, podnosząc etos etyki 

prywatnej do rangi powszechnej ważności państwowej, ruguje się z państwa postawy, które 

najlepiej wspierały jego pierwotne cele. Dla Gehlena etos państwowy musiał „walczyć” 

z  etosem humanitarystycznym przez wiele wieków, na przykład w sporze między Kościołem 

katolickim a władcami europejskimi. Religijna etyka miłości, czy zsekularyzowany 

humanitaryzm mogą pozostać czyste tylko przy oddzieleniu od sekularnego świata polityki 

                                                           
239 Zob. H. J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010. 
240 A. Gehlen, Państwo…, s. 50. 
241 Tamże, s. 49. 
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i  władzy – stwierdza myśliciel242. To właśnie dlatego Marcin Luter zabraniał duchownym 

interweniować w sprawy rządowe. Jednak z biegiem lat rozdział ten stawał się coraz bardziej 

nieostry, aż w końcu nastało pomieszanie etosów, które stanowi dla Gehlena znak 

rozpoznawczy czasów współczesnych. Obecna instytucja państwa zostaje pogardliwie 

określenia jako państwo-resztówka243 (Reststaat), czyli twór podporządkowany woli 

egoistycznych grup oraz etosowi masowych wartości. 

 

5.3 Społeczeństwo masowe a państwo 

Gehlenowska apologia silnej władzy państwowej to równocześnie zdecydowana 

krytyka współczesnego modelu społeczeństwa. Człowiek jako Mängelwesen charakteryzuje się 

niedoborami, które ład instytucjonalny pomaga mu zrekompensować. Podważenie tego 

systemu prowadzi, według autora Der Mensch, do prymitywizacji oraz powrotu chaosu pod 

wpływem niewyspecjalizowanych instynktów. Gehlen nie ma wątpliwości, że jeżeli dopuści 

się do władzy ludzkie impulsy, zmienne działania oraz niewyczerpalne, subiektywne poglądy, 

kultura pogrąży się w zamęcie244. Z tego powodu wizja współczesnego świata, pod dyktatem 

subiektywnej woli społeczeństwa, oznacza dla niego upadek wartości. Badając przyczyny 

podważania ładu państwowego myśliciel dochodzi do wniosku, że współczesny model 

społeczeństwa, oparty na konsumpcjonizmie oraz postawie roszczeniowej wobec państwa, 

niszczy tradycje oraz zasady rządzące od wieków. Siłę negatywnych postaw opiera Gehlen 

przede wszystkim na bezkształtności i braku osobowości społeczeństwa masowego. Mówi 

o  fizycznym stłoczeniu i bliskości, która jest pozbawiona kształtu, a w której życie przypomina 

raczej wegetację wśród „bezsensownych faktów”, którymi kiedyś były prawdziwe instytucje245. 

Słabe instytucje nie mogą bowiem ustanawiać dla ludzi form życia publicznego, oraz nie są 

w  stanie wypełniać ich głównego celu: ochrony człowieka przed nim samym. Rozbuchana 

subiektywność w ramach społeczeństw masowych ma szerokie pole do działania, 

doprowadzając do wypaczenia idei Gehlenowskiego dobrego państwa. Współczesne 

społeczeństwo masowe staje się więc przedmiotem wyraźnej krytyki niemieckiego pisarza, 

który nie wierzy w rozsądek mas. Wczytując się w dzieła Gehlena, nie sposób nie dostrzec 

                                                           
242 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 124. 
243 Użyte pojęcie Reststaat z A. Gehlen, Moral und Hypermoral, s. 115, zostało przetłumaczone przez E. 

Paczkowską-Łagowską.  
244 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur…, s. 21. 
245 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 293-294. 
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podobieństwa w sposobie pisania o ludzkich masach do hiszpańskiego filozofa José Ortegi 

y  Gasseta i jego najsłynniejszego dzieła Bunt mas246.  

Wydana po raz pierwszy w 1929 roku książka Bunt mas również obecnie wywołuje 

dyskusje na temat postawionych w niej tez. Przedstawiając analizę społeczeństwa masowego, 

Ortega y Gasset ukazał masy jako stłoczone, próżne jednostki, nie uznające autorytetów i żyjące 

w hiperdemokracji, która umożliwia im narzucanie wszystkim swoich aspiracji oraz 

upodobań247. To, co uderza podczas analizy książki, to jej podobieństwo w próbie interpretacji 

woli społecznej do teorii Gehlena. Ortega y Gasset, prezentując cechy oraz historię 

kształtowania się społeczeństw masowych, przechodzi również do analizy ich wpływu na ład 

państwowy. Już na początku rozdziału Państwo - największe niebezpieczeństwo stwierdza 

wprost: „Tam, gdzie istnieje porządek w sprawach publicznych, masa jest tym, co nie działa 

samo przez się. Taka jest jej misja. Pojawiła się w świecie po to, by nią kierowano, by na nią 

wpływano, by ją reprezentowano, by ją organizowano (…)” 248. Stawia więc tezę jakoby masa 

miałaby być tym tworem, który powinien być podatny na wpływ i reprezentację. Próba oddania 

władzy w ręce mas jest więc zaprzeczeniem idei sprawnego państwa, gdyż to właśnie bardziej 

uzdolnione mniejszości są w stanie prowadzić kraj w zgodzie z jego naturalnym rytmem. Choć 

Ortega y Gasset przyznaje, że kwestia określania, kto i na jakiej podstawie jest doskonalszą 

mniejszością jest problematyczna, to jednak nie ulega wątpliwości, że zawsze ograniczanie roli 

decyzyjnej masom jest posunięciem zgodnym z zasadami sprawnych rządów. Gehlen również 

wielokrotnie w swoich dziełach podkreślał, że ludzie bez odgórnej kontroli, nie są w stanie 

w  prawidłowy sposób zdefiniować prawdziwych potrzeb oraz wzbić się na wyżyny 

obiektywizmu. Twór, który powinien być podatny na kierowanie i wpływ u Ortega y Gasseta 

to Gehlenowski człowiek ułomny, który potrzebuje dyscypliny, by przetrwać. Niezbędne więc 

staje się ustanowienie nad społeczeństwem odgórnej władzy, instytucji które pomogą 

ograniczyć ich subiektywność i ukierunkować ich działania. Hierarchia społeczna, wraz 

z  możliwością jasnego określenia miejsca w grupie jest konieczna, by jednostki mogły 

realizować postawione przed nimi zadania. Posłuch jest w końcu jedną z cech etosu 

państwowego gloryfikowanego przez niemieckiego antropologa249. 

                                                           
246 Zob. Jose Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2002. 
247 Tamże, s. 10. 
248 Tamże, s. 122. 
249 A. Gehlen, Państwo…, s. 47. 
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Ortega y Gasset w sposób kategoryczny stwierdza, że „zachęcanie mas, by działały same 

z  siebie, jest równoznaczne z buntowaniem ich przeciw ich własnemu przeznaczeniu”. Stąd 

też nawiązanie do buntu mas w tytule250. Badając historyczne zmiany umiejscawia źródło 

współczesnego kryzysu XX-ego wieku w zmianie różnicy poziomów pomiędzy siłą 

społeczeństwa a mocą władzy publicznej. Zarówno Orgeta y Gasset, jak i Gehlen, w 

uproszczeniu analizując historyczne zmiany, dostrzegają jeden z momentów początku kryzysu 

w Rewolucji Francuskiej rewolucji oraz nadszarpywaniu autorytetu państwa przez 

społeczeństwa rosnące w siłę. Hiszpański eseista, opisując postawę człowieka masowego 

wobec państwa, wyróżnia dwie charakterystyczne cechy251. Z jednej strony człowiek masowy 

uznaje państwo za stan zastany, twór, który ma mu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo 

i zagwarantować określone dobra. Z drugiej strony sprowadza tę największą instytucję 

do  samego siebie. Uznaje, że jest jego własnością i nie stroni od wygłaszania tez na temat tego, 

czym według niego państwo powinno się zajmować. Od razu nasuwa to skojarzenie 

z  Gehlenowskim opisem jednostek funkcjonujących w środowisku osłabionych instytucji. 

Kiedy bowiem etos służby i obowiązku wobec państwa przestaje obowiązywać, a wyraźna 

granica między tym co prywatne a tym, co publiczne zostaje zatarta, członek społeczeństwa 

jest wręcz schwytany w sidła własnej subiektywności252. Od tej pory jest w stanie rozumieć 

problemy publiczne jedynie poprzez perspektywę prywatności. Co za tym idzie, przenosi 

również swoją prywatność na sferę publiczną. Żądania w stosunku do państwa reprezentują 

jego prywatne interesy, a obiektywna rola instytucji zostaje zniesiona. Państwo traci więc na 

politycznej wartości, stając się jedynie polem walki interesów prywatnych. Masowe 

społeczeństwo u władzy reprezentować może tylko etos humanitarno-eudajmonistyczny, czyli 

dążenie do jednostkowego szczęścia. Subiektywność mas, zarówno u Ortegi y Gasseta, jak 

i  u  Gehlena, nie jest przedmiotem krytyki, gdyż jest to po prostu ich przyrodzona cecha. 

Jednak zrównanie swojej anonimowości i pospolitości, jak określał Ortega y Gasset, człowieka 

masowego z majestatem państwa, doprowadza do uniemożliwienia instytucji wykonywania 

swoich pierwotnych zadań. Nawet Hobbes, nie dopuszczając do wypowiedzenia Lewiatanowi 

posłuszeństwa, podkreślał że trwa to dopóty, dopóki jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo 

swoim poddanym.  

 

                                                           
250 Ortega y Gasset, Bunt mas…, s. 123. 
251 Tamże, s. 124. 
252 A. Gehlen, Państwo…, s. 54. 
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6. Instytucje jako klucz do ładu społecznego 

Gehlenowska teoria instytucji uznawana jest za jedno z centralnych osiągnięć 

niemieckiego antropologa. Opisując instytucjonalne podstawy ludzkiego istnienia, a następnie 

dekomponując je w trakcie analizy współczesności, Gehlen wywołał szeroką dyskusję na temat 

stanu współczesnego człowieka w Niemczech XX-ego wieku. Po antropologiczno-

biologicznym dziele Der Mensch, myśliciel kontynuuje rozważania odnośnie do człowieka, 

umieszczając go tym razem w społeczno-kulturowym kontekście. W Urmensch und Spätkultur 

prezentuje historię antycznych kultur oraz genezę i funkcje instytucji. Opisując wiele wątków 

i nawiązując do teorii przedstawionych we wcześniejszym dzieje, tak naprawdę ciągle odnosi 

je do głównego zagadnienia swojej pracy – ładu instytucjonalnego. Gehlenowska teoria 

instytucji to nauka o trwałym porządku, której uzasadnieniem ma być filozofia społeczna 

autora253. Koncepcja Mängelwesen, człowieka naznaczonego niedoborem, jednak będącego 

istotą działającą oraz otwartą na świat – znajduje swoje zwieńczenie w nauce o instytucjach. 

Również następująca po teorii instytucji diagnoza współczesności przedstawiona m.in. w 

Moral und Hypermoral oraz Die Seele im technischen Zeitalter jest w dużej mierze oparta na 

diagnozie kryzysu ładu instytucjonalnego. Tym samym instytucje stają się kluczem 

do  zrozumienia, często odległych tematycznie, prac badacza. Tworząc Urmensch und 

Spätkultur, Gehlen udowodnił, że jest nie tylko przedstawicielem antropologii filozoficznej, ale 

również socjologiem i politologiem. W książce badacz ukazał historię samorozwoju ludzkości 

od kultur wczesnych, totemicznych, po tzw. kultury późne254. Potencjał pojedynczego 

człowieka z Der Mensch został przyrównany do powszechnej mocy obiektywizmu 

i  zwiększania możliwości instytucji. Przede wszystkim jednak szczegółowo zarysowana teoria 

instytucji, z interesującymi tezami na temat początków ich tworzenia, pozwoliły autorowi na 

wprowadzenie czytelnika w charakterystykę świata współczesnego, wraz z towarzyszącymi mu 

zagrożeniami. Gehlen, projektując ułomną istotę, ludzką chciał udowodnić, że jest ona skazana 

na życie pod władzą ładu instytucjonalnego. Teoria instytucji stała się więc wsparciem jego 

apologii władzy i silnego państwa. Ze względu na doświadczenia Niemiec i całego świata, 

związane z II Wojną Światową, przy kolejnych wydaniach Der Mensch, Gehlen odżegnuje się 

od jakiejkolwiek próby łączenia idei najwyższych systemów kierowniczych z państwem 

nazistowskim255. W swoich kolejnych dziełach stara się udowodnić, że potrzeba silnego 

                                                           
253 K.-S. Rehberg, Antropologia działania…s. 79. 
254 H. Delitz, Arnold Gehlen…, s. 8. 
255 K.-S. Rehberg, Arnold Gehlen... , s. 124. Najwyższe systemy kierownicze to zwrot, którym pośrednio Gehlen 

określał instytucje w Der Mensch. 
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państwa, wolnego od subiektywnego wpływu mas i populizmu nie wynika z określonej 

ideologii, a ludzkich skłonności. Instytucja to kulturowy wzorzec zachowania, oparty na 

długotrwałej tradycji, powszechnej akceptacji i wiążącej relacji z człowiekiem. Państwo – 

najwyższa forma ładu instytucjonalnego jest z jednej strony uosobieniem dyscypliny 

i  obowiązku, ale z drugiej gwarantem poczucia pewności i bezpieczeństwa. Bez instytucji nie 

ma prawdziwego rozwoju, nie ma obiektywności i nie ma osobowości - mówi Gehlen. 

Opisywana przez niego współczesność to świat pogrążający się w niebezpieczeństwie, gdyż 

ludzie, negując instytucje, negują własne istnienie.  
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Rozdział V. Conditio Humana współcześnie 

1. Natura a kultura 

„Człowiek jest z natury istotą kulturalną”256. Zdanie to, będące pokłosiem badań 

Gehlena nad ludzką naturą, porządkuje i charakteryzuje stanowisko badacza w odniesieniu do 

ludzkiej naturalności. Choć w dziele Der Mensch możemy obserwować antropologiczną 

analizę ogólnej istoty ludzkiej, jeszcze bez nadanego kontekstu kulturowego, myśliciel 

podkreśla, że każdy sąd wydany na ten temat jest nabudowany na historycznej obserwacji 

człowieka jako istoty kulturalnej. Gehlen wyraźnie wskazuje, że człowiek poza kulturą istnieć 

nie może. Po pierwsze, opisywana przez antropologa specyfika ludzkiego bytu (człowiek jako 

istota ułomna, otwarta na świat, działająca) nie pozwala na obcowanie z naturą na 

podobieństwo zwierząt. Co więcej, nasza wiedza o człowieku to tak naprawdę wnioski wysnute 

z pozostawionych przez ludzi wytworów kulturowych – narzędzi i rytuałów. Określanie 

jednostki ludzkiej jako ewoluującej z naturalnej ku kulturalnej jest dla autora Moral und 

Hypermoral nieuzasadnione. To, co określamy jako zbliżone do natury, jest tak naprawdę 

kolejnym kulturowym kontekstem nałożonym na nasze postrzeganie rzeczywistości.  

Na gruncie filozofii często zestawia się dwa przeciwstawne spojrzenia na kwestię natury 

ludzkiej w odniesieniu do kultury257. Z jednej strony, mamy do czynienia z poglądem, który 

uwzględnia biologiczne wyposażenie człowieka, jednak odrzuca myśl, że to biologia decyduje 

o ludzkim człowieczeństwie. Specyfiką ludzkiego bytu i jego wyjątkowości staje się 

samoświadomość, zdolność do samopoznania, subiektywizm. Jest to pogląd przyjmowany 

często przez przedstawicieli neokantyzmu. W niemieckiej antropologii głosił go m.in. Ernst 

Cassirer. Drugi pogląd dąży do udowodnienia ciągłości rozwoju ewolucyjnego, z którego 

wynika, że człowiek jest zakorzeniony w biologii, a jego zachowanie można przyrównywać do 

zachowań zwierzęcych. Oba stanowiska zakładają jednak istnienie punktu, w którym nastąpiło 

przejście od zwierząt do ludzi. Gehlen zdaje sobie sprawę z istnienia tej opozycyji, podkreśla 

jednak niemożliwość mówienia o człowieku bez kontekstu kulturowego, gdyż to właśnie w tym 

odniesieniu ludzi zaczęliśmy określać mianem homo sapiens. Odrzuca również próby 

doszukiwania się analogii niektórych ludzkich zachowań z ich zwierzęcymi 

„odpowiednikami”. Jak już było wspomniane w rozdziale II, badacz uznaje człowieka za 

specjalny projekt natury, który nie może obyć się bez komponentu kulturowego. Z tego też 

                                                           
256 A. Gehlen, Zeit-Bilder und andere kunstsoziologische Schriften, Frankfurt nad Menem 2014, s. 349. 
257 Zob. W. Burszta, Natura – Myśl symboliczna – Kultura, [w:] „Lud” Wrocław 1987, t. 71, s. 41. 
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powodu rozdzielanie człowieka natury od człowieka kultury jest dla niego nieporozumieniem. 

Stawia go to jako myśliciela w zdecydowanej opozycji m.in. wobec Rousseau, który uznawał 

kulturę za źródło zepsucia człowieka. Założenie przyznające tak wielką wagę kontekstowi 

kulturowemu staje się jednak równocześnie źródłem problemów. Dla Gehlena praktycznie 

każdy aspekt istnienia ludzkiego wpisany jest w pewien kontekst związany z jego 

kulturotwórczą i społeczną naturą. Orzekając o jakichś zjawiskach ludzkich, oceniamy je 

zawsze z perspektywy środowiska, w jakich one zachodzą. Tym samym wydawanie sądów 

ogólnych staje się niezwykle trudne, często wręcz niemożliwe. Próbując dotrzeć do istoty 

rzeczy napotykamy uwarunkowane kulturowo stylizacje, których jednak nie jesteśmy w stanie 

poznać w ich naturalnej pierwotności258. Antropolog omawia dokładniej ten problem na 

przykładzie różnicy płci i podziału ról społecznych między nimi. Powołuje się na przypadek 

dalekiego plemienia, w którym stereotypowe cechy przypisywane w naszej cywilizacji 

określonej płci przedstawiały się całkowicie odmiennie. Współcześnie nie trzeba zresztą 

wybiegać aż tak daleko poza Europę. Patrząc na zmiany w zakresie podziału ról społecznych 

oraz ogólnych współczesnych tendencji dotyczących małżeństwa oraz rodzicielstwa, 

obowiązujący jeszcze do niedawna model został znacznie przekształcony. Współczesne 

badania pokazują, że już lata 60. XX wieku wyznaczyły koniec tzw. złotego wieku rodziny259. 

Spadła liczba zawieranych małżeństw, szczególnie w młodym wieku i liczba urodzeń oraz 

wzrosła popularność tzw. nietradycyjnych form współżycia. Zmieniły się również role 

społeczne pozostające do tej pory w jasnym podziale na męskie i żeńskie. Nastąpił wzrost 

zarówno w żeńskiej edukacji, jak i obecności kobiet na rynku pracy. Nie udowodniono 

z  całkowitą pewnością, że tendencje te doprowadziły do zmiany tradycyjnego podziału ról 

społecznych w rodzinie, lecz zauważalny wzrost wzorca tzw. „nowego ojca” w młodych 

rodzinach wyraźnie wskazuje na większe zrównanie podziału obowiązków, a co za tym idzie 

umniejszenie mocy stereotypowego podziału260. Dlatego też uzyskanie odpowiedzi na pytanie 

dotyczące różnicy między płciami nie jest możliwe bez odpowiedniego kontekstu kulturowego, 

z uwzględnieniem miejsca oraz czasu zmian. Tzw. „naturalny wzorzec” wymyka się próbom 

zdefiniowania. Dla Gehlena przykład ten można rozciągać również na inne dziedziny: religię, 

prawo, małżeństwo czy własność. Badaczowi nie chodzi oczywiście o to, by zaprzestać próby 

poznania bliżej opisywanych zjawisk, ale by nie ignorować komponentu kulturowego, który 

                                                           
258 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 125. 
259 L. Oláh, R. Richter and I. E. Kotowska, The new roles of men and women and implications for families and 

societies, [w:] “Families and Societies” 2014, nr 11,  s. 2. 
260 Tamże, s. 31. 
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pozwala uniknąć krzywdzącego uogólnienia. Twierdzenia Gehlena pokrywają się z jego analizą 

instytucjonalną ukazaną w Urmensch und Spätkulur. Pomimo wyraźnej, konserwatywnej wiary 

w tradycje i określony porządek społeczny, myśliciel przyznaje, że najważniejsza jest trwałość 

i powszechna akceptacja danej normy. Treść, która wypełnia te kulturowe byty posiada bowiem 

tysiące wariantów zarówno w skali państwowej, jak i regionalnej. Instytucje działają, 

bo  pomagają uchwycić dany rodzaj kultury i oprzeć go na stabilnych fundamentach. Koncepcja 

ujednoliconego wzoru treści instytucjonalnej musi więc być projektem utopijnym.  

Gehlen otwarcie i bardzo wyraźnie zaznacza nierozerwalność związku człowieka 

z  kulturą. Jednocześnie zauważa, że zarówno w dyskursie naukowym, zwłaszcza w naukach 

behawioralnych, jak i w mowie potocznej używa się określenia naturalności do przywołania 

tych norm czy zachowań, które wydają nam się bliższe niż inne. Łączymy określone wytwory 

z poczuciem odpowiedniości, mamy wrażenie że są one bardziej przypisane do nas jako ludzi 

niż członków danej kultury. Mimo to, Gehlen uznaje to odczucie za specyficzną i głęboko 

rozwiniętą formę przyzwyczajenia kulturowego. Podsumowuje kwestię następująco: 

„(…) każda kultura odczuwa wypracowane przez siebie normy i wytwory kulturalne, na przykład myślenie 

prawne, formy małżeństwa, skale zainteresowań, namiętności i uczucia jako jedynie naturalne i zgodne z naturą. 

Odczuwa ona z reguły normy innej kultury i społeczeństwa jako kuriozalne, komiczne, dziwaczne, a zwłaszcza 

jako nienaturalne, zdegenerowane, sprzeczne z naturą lub nawet, w skrajnym przypadku, jako grzeszne lub 

niegodziwe.”261 

Poczucie bezpieczeństwa, bliskości i naturalności pewnych norm nie wiąże się więc z ich 

rzeczywistą przynależnością do biologicznego wymiaru istnienia człowieka. To właśnie kultura 

jest w stanie tak przybliżyć zaimplementowane w niej reguły, że znika nawet świadomość 

o  wcześniejszym wprowadzeniu ich do rzeczywistości społecznej. Naturalne reguły wydają się 

bowiem istnieć od zawsze. Jednocześnie jednak sama rzeczywistość pokazuje, że naturalność 

wielu zasad wiąże się ściśle z geograficzno-społecznym kontekstem kulturowym. Poznając 

zwyczaje i codzienność odrębnych nam kultur, dostrzegamy, że zawarte w nich treści są dla 

nas obce lub jawią się jako pewne wynaturzenie. Jednak z perspektywy osób nie 

zakorzenionych w naszej kulturze to nasze wartości kulturowe mogą jawić się jako dziwaczne. 

Gehlen powołuje się tutaj na przykład badań Helmuta Schelskiego, który twierdził: 
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„utrzymywanie, że coś jest naturalne, nie dotyczy bynajmniej danych biologicznych, ale jest 

znakiem, iż norma nie jest podawana w wątpliwość”262.  

Podobnie na kwestię kultury zapatruje się inny niemiecki antropolog – Helmuth Plessner. 

Przedstawia on człowieka jako istotę ekscentryczną. Podobnie do Gehlena używa określenia 

otwartości, które sprawia, że w oczach badaczy człowiek może przyswoić nieskończoną ilość 

wariantów kulturowych. Według Plessnera, sprawia to, że nie istnieje możliwość określenia 

tego, co jest bardziej lub mniej „ludzkie”263. Mnogość norm, obyczajów i kultur, w których 

egzystują poszczególne jednostki ludzkie, jest dla filozofa dowodem uniemożliwiającym 

orzekanie o wybranej, dominującej formie kulturowej. Szereg możliwości zaprezentowanych 

człowiekowi przez naturę, a następnie społeczeństwo sprawia, że ludzie swoim życiem 

eksponują pewne wartości, pomijając inne. Z tego też powodu dla Plessnera przedstawienie 

i  poznanie człowieka jako odzwierciedlenia obowiązujących norm i wartości jest niemożliwe. 

Społeczna rzeczywistość sprawia, że możemy poznać tylko człowieka kulturowego. Co więcej, 

natura ludzka objawia się już w pierwszych chwilach życia człowieka. Chodź niemowlęta 

wydają się jeszcze nieukształtowane przez społeczeństwo czy cywilizację, to mimo to nie 

można ich istnienia zdegradować tylko do biologicznych faktów264. Pomimo podobieństwa 

stanowisk obu badaczy, Plessner przestawia odrębne założenia jeżeli chodzi o kwestię adaptacji 

człowieka do innej kultury, niż tej w której się urodził. Dla autora Władzy a natury ludzkiej 

zmiana obowiązującego kontekstu kulturowego nie jest niczym krzywdzącym, ani 

niemożliwym. Otwartość człowieka pozwala bowiem na swobodną adaptację, która choć 

wymaga pracy, przynosi wartościowe rezultaty. Człowiek, który podejmie trud poznania 

i  przyjęcia innej kultury przesuwa swój własny horyzont bliskości. Dzięki temu mniej rzeczy 

wydaje mu się obcych i wrogich. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Gehlen. Prezentując 

postawę zdecydowanie konserwatywną, ujawnia przede wszystkim słabość człowieka 

w  obliczu prób zmiany wzorców kulturowych. Dla autora Über kulturelle Kristallisation 

człowiek jest z natury istotą kulturową, co oznacza, że każdy aspekt jego istnienia powiązany 

jest z określonym kontekstem. Kultura w zamyśle Gehlena nie tylko istnieje, ale i rządzi życiem 

ludzkim, kieruje jego ruchami. Instytucje jako wzorce kulturowe prowadzą człowieka. Sama 

kultura natomiast praktycznie determinuje jego istnienie. Romantyczna wizja, w której 

                                                           
262 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 127. 
263 M. Hoły-Łuczaj, Antropologia apofatyczna, czyli Plessnerowski homo absconditus, Racjonalista 2011, 02 VI, 

[online]http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1833/q,Antropologia.apofatyczna.czyli.Plessnerowski.homo.abscond

itus, 14.09.2017.  
264 G. Gebauer, C. Wulf, After the „Death of Man”: From Philosophical Anthropology to Historical 

Anthropology, [w:] „Iris. European Journal of Philosophy and Public Debate” 2009, vol.1, nr 1, s. 177. 
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człowiek mógłby wznieść się ponad swoją kulturalne otoczenie jest dla antropologa 

nierealistyczna. Natomiast odrzucanie społecznie obowiązujących wzorców i norm prowadzi 

dla antropologa do podważania stabilności systemu społecznego. Gehlen argumentuje tutaj 

w  podobny sposób jak w przypadku ładu instytucjonalnego. Choć wytwory kulturowe 

traktowane są w danym społeczeństwie jako naturalne, również one mogą ulec 

zakwestionowaniu. Podczas gdy nienaruszone wartości kulturowe odczuwa się tak, jak gdyby 

przychodziły z własnej woli uczestników, te osłabione albo przestarzale są respektowane tylko 

jako konwencje265. Konwencja, choć posiada moc powszechnego obowiązywania, sprawia, że 

ludzie przestają dostrzegać naturalność danej normy, a widzą narzucony odgórnie wzór. 

W  obliczu konwencji ludzie zaczynają dystansować się, poszukując jednocześnie tych zasad, 

które na nowo mogłyby wydać im się naturalne. W dziele Zeit-Bilder und andere 

kunstsoziologische Schriften Gehlen dokonuje analizy ewolucji w sztuce współczesnej, 

pokazując jak odrzucanie konwencji doprowadziło m.in. do wytworzenia się tzw. nowego 

naturalizmu. Formy, które do tej pory były określane jako naturalne, zamieniły się 

w  konwencje, którym należało przeciwstawić nową naturalność266. Tendencje te odkrywa 

Gehlen również w literaturze, filozofii oraz we wzorcach myślenia naukowego. XVIII-wieczne 

Oświecenie, stawiające racjonalność za najwyższą formę dochodzenia do logicznej prawdy, 

w  pewnym momencie również zostaje określone jako sprzeczne z naturą.  

Gehlen nie bez powodu ukazuje człowieka jako istotę kulturową z natury. Kulturowe 

zakorzenienie jest bowiem niezbędnym elementem istnienia Mängelwesen. Mówienie o naturze 

ludzkiej nie jest bezzasadne, jednak antropolog przekonuje, że myślenie o naturze bez kontekstu 

kulturowego w przypadku istot ludzkich nie prowadzi do żadnych prawdziwych twierdzeń. 

Problem jest poważny, gdyż przyzwyczajenie dotyczące określania naturalnymi pewnych 

zachowań jest powszechne. Gehlen przekonuje jednak, że konwencje kulturowe są w życiu 

człowieka nadrzędne. Ujawnia to przekonanie badacza na temat rzeczywistości społecznej. 

Nawet jeżeli jednostki przeciwstawiają się narzuconemu systemowi, to dzieje się tak jedynie 

dlatego, że okoliczności społeczne naruszyły naturalny wzorzec kulturowy, przekształcając go 

w konwencję. Tego, co traktujemy jako najbardziej naturalne, nie jesteśmy często w stanie 

nawet wykryć. Można pokusić się o twierdzenie, że kultura to dla Gehlena kolejne narzędzie 

ograniczające ludzkie dążenia do skrajnego indywidualizmu i nieposłuszeństwa wobec 

obowiązujących wzorców. Każdy jest bowiem uwikłany w tak wiele norm, że nie zdaje sobie 
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sprawy z tego, co go stwarza. Działania prowadzące do burzenia fundamentów kultury 

antropolog określa mianem rewolucyjnych. Podobnie jak w przypadku teorii instytucji jest 

to  dla niego występowanie przeciwko własnej kulturowej naturze ludzkiej. 

 

2. Technika – sprawa życia lub śmierci 

„Pod pojęciem techniki w najszerszym znaczeniu rozumie się całość ludzkiego 

zachowania, które czyni naturę podporządkowaną sobie, wykorzystując jej właściwości i prawa 

(…)”267 - stwierdza Gehlen w dziele Die Seele im technischen Zeitalter. Nawiązuje tym samym 

do opisywanej w Der Mensch ludzkiej konieczności odgrodzenia się od wrogiego środowiska. 

Jako istota ułomna człowiek musi wytworzyć tzw. drugą naturę, która, choć sztuczna, jawi mu 

się jako bliższa i bezpieczniejsza niż ta realna. Niedopasowanie do naturalnej rzeczywistości, 

zarówno fizyczne, jak i psychologiczne sprawia, że kwestia zdystansowania się od natury jest 

kwestią przetrwania. Człowiek jako istota działająca (Handlungswesen) posiada jednak środki, 

które pozwalają mu na budowę takiego środowiska, które zapewnia przeżycie. Choć wydawać 

by się mogło, że są to przede wszystkim właściwości nie związane bezpośrednio z fizycznością, 

na przykład język czy umiejętność logicznego rozumowania, to Gehlen stara się udowodnić, że 

muszą mieć one swoją reprezentację w rzeczywistości. Nie tylko stwierdza, że technika jest tak 

dawna jak człowiek, ale jednocześnie wskazuje, że tylko na podstawie jej wytworów jesteśmy 

w stanie określić, że mamy do czynienia z istotami ludzkimi268. Rzeczywiście, analizując 

historię ludzkości, pewność na dowody ludzkiego istnienia zaciera się wraz z zanikiem śladów 

ludzkich wytworów, pierwszych narzędzi czy naczyń. Naukowcy zadają sobie pytania czy 

szczątki hominidów sprzed milionów lat mogą świadczyć o bytności ludzkiej, a jedynym 

sposobem konfrontacji ich „ludzkiego” oblicza są właśnie ich znalezione wytwory. 

Amerykański reżyser Stanley Kubrick w swoim najsłynniejszym dziele filmowym Odyseja 

kosmiczna 2001 złączył początki ludzkości z pierwszym użyciem narzędzia. Choć pokazana 

scena „narodzin” gatunku ludzkiego łączy się z wykorzystaniem kości do morderstwa, 

to  zgadza się ona z g{ehlenowskim stwierdzeniem, że technika od zawsze służyła temu, 

by  wspomagać życie i umieranie269. Pierwsze znane wykorzystanie techniki ograniczało się do 

krzesania i podtrzymania ognia oraz produkcji broni i narzędzi z drewna, kości czy kamieni. 

                                                           
267 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 141. 
268 Tamże, s. 145. 
269 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 145. 
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Gehlen zaznacza, że, choć jest to tak podstawowe zastosowanie pierwszych rozwiązań 

technologicznych, to każda technika może zostać zapomniana. Jak sam stwierdza, większość 

z  nas byłaby zawstydzona, gdybyśmy mieli rozpalić ogień za pomocą dwóch kawałków 

drewna270. Jest to znamienne zwrócenie uwagi, że choć osiągnięcia techniki są naszym 

wytworem, nie zostają do nas przypisane raz na zawsze. Co istotne, z perspektywy 

współczesnej większość osób nie jest w stanie wytłumaczyć jak działają rzeczy, które nas 

otaczają. Technika będąc wytworem ludzkim, jest więc w stanie oderwać się od człowieka, 

co  ma ogromne znaczenie dla Gehlenowskich badań nad współczesną kondycją ludzką.   

Analizując technologiczne osiągnięcia ludzkości, Gehlen przeprowadza empiryczną analizę 

ludzkich wytworów, które, jego zdaniem, mają na celu wyeliminowanie używania elementów 

organicznych w życiu codziennym271. By ograniczyć ludzki wysiłek oraz ochronić słabe ciało, 

pierwotne narzędzie obrony, goła pięść, zostaje zastąpiona bronią. Podobnie z każdym 

kolejnym narzędziem, aż do współczesnych samochodów – fizyczna bliskość ze środowiskiem 

zostaje przerwana przez określone narzędzia. Nawet wykorzystanie naturalnych materiałów 

wytwórczych – drewna czy liści, zostaje zastąpione przez żelazo i inne metale. Technika 

umożliwia fizyczną realizację założenia odgrodzenia się od wrogiej natury. Z jednej strony 

zastąpienie, a z drugiej wzmocnienie ludzkich organów (początki współczesnej medycyny) 

przez wytwory techniki to podstawowe zasady powiększania wydajności ludzkiej. Gehlen 

wychodzi więc od ustaleń Maxa Schelera (jego teorii niedopasowania człowieka do żadnego 

konkretnego środowiska) i przechodzi do badań nad uzupełnianiem naturalnych ludzkich 

braków. Powołując się na rozpoznania Wernera Sombarta272, Paula Alsberga273, czy Ortegi 

y  Gasseta274, przypisuje technice znaczenie uzupełnienia naturalnych braków w ludzkich 

organach, szczególnie w zakresie wytwórstwa broni. Po raz kolejny powraca więc teoria 

Entlastung czyli odciążenia, którym tym razem są narzędzia dla niedostosowanych organów. 

Człowiek w Gehlenowskiej wizji jawi się więc jako człowiek techniczny – specyficzna forma 

istoty prometejskiej, działającej275. Podobnie jak w przypadku instytucji, badacz stara się 

wskazać, że obecność techniki w życiu człowieka nie jest tylko i wyłącznie kwestią 

użyteczności. Związek ludzkości z techniką jest organiczny, technika dla Gehlena rozwija 

                                                           
270 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, s. 141. 
271 Tamże, s. 142-143. 
272 Zob. W. Sombard, Der moderne Kapitalismus, Monachium 1919. 
273 Zob. P. Alsberg, Das Menschheitsrätsel, Dresden 1922. 
274 Zob. J. Ortega y Gasset, Idee, przeświadczenia, historia, przeł. I. Kania, Warszawa 2019. 
275 K.-S. Rehberg, Nachwort des Herausgebers, w: A. Gehlen Die Seele im Technischen Zeitalter, Frankfurt nad 

Menem 2003, s. 649. 
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bowiem swoją własną logikę i formę racjonalności. Sprowadzenie związku człowieka 

z  techniką do prostej potrzeby chwili unieważniałoby samorefleksję człowieka, która jest 

dzięki tej więzi możliwa. Gehlen, uzasadniając swoją tezę, nawiązuje do Hermanna Schmidta, 

niemieckiego fizyka276. Przywołuje jego teorię stopniowej obiektywizacji ludzkiej pracy 

poprzez technikę. Schmidt łączył bowiem proces techniczny z nieświadomymi przeżyciami 

ludzkimi, wplatał go wręcz w ludzką naturę. Technika obiektywizuje pracę ludzką, gdyż, 

według Schmidta, ten sam proces techniczny, przy zachowaniu podobnych warunków 

wstępnych, przeprowadzony w jakiejkolwiek grupie ludzi dałby te same rezultaty. 

Współczesna mechanizacja świata nie wynika więc z wolnego, świadomego porozumienia 

ludzi, ale rozwijała się niezamierzenie, wręcz niezauważalnie277. U Gehlena widać podobne 

związanie człowieka z techniką. Przymus jej użycia i rozwoju nie wynika tylko i wyłącznie ze 

świadomej woli, gdyż jest od początku związany z człowiekiem na poziomie organicznym. 

Rehberg, podsumowując kwestię Gehlenowskiego podejścia do techniki, opisuje je jako 

trzystopniowy proces278. Po pierwsze, według Gehlena, dzięki technice zostają wzmocnione, 

ulepszone i przede wszystkim odciążone ludzkie organy. Następnie możliwe jest fizyczne 

uwolnienie siły w postaci nieożywionej, czyli odsuniętej od natury. Ostatnim krokiem jest 

obiektywizacja działania technicznego i uznanie go za część procesu życia fizjologicznego. 

Podsumowując współczesna obiektywizacja pozwala nie tylko wytwarzać dane dobra 

i  kierować działania techniczne na zewnątrz, ale też skutecznie tworzy dla człowieka punkt 

odniesienia, dzięki któremu może on poznać swoje wnętrze. Gehlen pokazuje, że poprzez 

technikę człowiek może poznać samego siebie. Nie dziwi więc, że w swoim dziele dokonuje 

historycznego podziału dziejów ludzkości na podstawie kolejnych przełomów technicznych, 

które prowadzą człowieka do stanu współczesnego. Powoli odsuwając od siebie bezpośrednią 

styczność ze środowiskiem oraz opanowując ogień, w pewnym momencie człowiek zaczyna 

poskramiać i hodować zwierzęta. Zwiększa to jego możliwość przetrwania. Dzięki temu 

możliwa staje się zmiana trybu życia z wędrownego na osadniczy. Kolejnym etapem staje się 

obróbka metali, dzięki czemu w historii świata odnajdujemy na przykład epoki brązu czy 

żelaza. Jednak prawdziwą zmianę jakości życia ludzkiego i jego związków z techniką wyznacza 

XVIII i XIX wiek wraz z wynalezieniem oraz upowszechnieniem maszyny parowej. Według 

Gehlena, jest to czas kluczowy, gdyż po raz pierwszy ludzkość stała się niezależna od tego 

co  wyrasta z roku na rok z ziemi, gdyż zyskała stałe źródła energii, wydobywając węgiel oraz 

                                                           
276 Zob. H. Schmidt, Die Entwicklung der Technik als Phase der Wandlung des Menschen, Düsseldorf 1954. 
277 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 17. 
278 K.-S. Rehberg, Nachwort des Herausgebers…, s. 649. 
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ropę.279 Wtedy również technika stała się dominującym elementem w życiu człowieka i, jak to 

określa Paczkowska-Łagowska, „stechnicyzowała” ludzką świadomość, odmieniając stosunek 

człowieka do samego siebie280. Technika wpłynęła również na naukę, uzależniając metody 

badawcze od przyrządów i maszyn. Gehlen posuwa się do stwierdzenia, że technika 

wytworzyła dla człowieka nową kulturę281. Nie jesteśmy bowiem w stanie dłużej wykluczać 

techniki z naszego życia.  

Jeżeli chodzi o sam stosunek antropologa do techniki to prezentuje on jasne stanowisko. 

Nie  ma sensu podchodzenie do kwestii obecności technologii w życiu człowieka z poczuciem 

dyskomfortu czy irytacji. Powszechność techniki jest stanem faktycznym, a jej związki 

z  człowiekiem wynikają z samej ułomnej natury ludzkiej. Jak podkreśla twórca teorii 

instytucji: „technika nie tylko otacza nowoczesnego człowieka, ona przenika do jego krwi”282. 

Niemożliwe jest oderwanie jej od człowieka, gdyż stanowi bezpośrednią realizację budowania 

nowego, innego świata – takiego, który wspiera specyficzną jednostkę ludzką. Tezy o tym, 

że  technika jest tak naprawdę wynalazkiem, który pojawił się w pewnym momencie 

historycznym, są dla socjologa bezpodstawne. Nie ma zresztą sensu odżegnywać się 

od  zdobyczy technologicznych, które w tak oczywisty sposób polepszyły jakość życia 

ludzkiego. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo tego racjonalnego podejścia, uznającego 

technikę za część ludzkiej rzeczywistości, Gehlen porusza temat również z powodu zmian w 

dynamice ludzkiej egzystencji społecznej. Zauważa on, że współczesny rozwój techniki 

przybrał charakter dotąd niespotykany i nie pozostaje on bez konsekwencji. Technika zaczęła 

bowiem wkraczać w poszczególne dziedziny życia, powodując przekształcenie panujących w 

nich stosunków między człowiekiem a rzeczywistością. Jej powszechność w życiu społecznym 

jest dla myśliciela faktem nieodwracalnym. Nawet odczytując tytuł pracy Die Seele im 

technischen Zeitalter – Dusza w epoce technicznej, odnosi się wrażenie, że opisywany jest w 

niej nowy rozdział w dziejach ludzkości, który ustanawia technikę nowym wyznacznikiem 

czasów współczesnych. Wyznawana przez autora wiara w tzw. „koniec historii”283 wiąże się 

również z przekonaniem o braku zamiennika dla cywilizacji spod znaku techniki. 

                                                           
279 K.-S. Rehberg, Nachwort des Herausgebers…, s. 145. 
280 E. Paczkowska Łagowska, Człowiek epoki technicznej. Rozpoznania Arnolda Gehlena, w: tejże, 

O  historyczności człowieka, Gdańsk 2012, s. 154. 
281 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 146. 
282 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 158. 
283 Gehlenowska koncepcja „końca historii” określana przez antropologa jako „kulturowa krystalizacja” jest 

opisana w późniejszych rozdziałach rozprawy. 
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3. Psychologia społeczna w czasach uprzemysłowienia 

Przechodząc do analizy znaczenia kultury technicznej dla współczesnego człowieka, 

Gehlen prezentuje związek człowieka z pracą. Choć „walka” z wrogą naturą była dla 

Gehlenowskiej Mängelwesen okupiona wielkim trudem, to pozwalała bezpośrednio 

doświadczać świata i pracy z nim związanej. Instytucje odciążając człowieka od zewnętrznych 

bodźców, nie pozbawiały jednostki okazji do pracy nad zmianą otaczających ją warunków. 

Tymczasem rozrost powszechności i zaawansowania techniki w życiu człowieka doprowadził 

do niespotykanego odciążenia go od pracy i kontaktu z trudnościami narzuconymi przez 

rzeczywistość. Zwłaszcza w krajach rozwiniętych poziom oderwania od bezpośredniego 

doświadczania świata doprowadził do wykształcenia się zupełnie innego sposobu odczuwania 

realiów życia codziennego. Nowy rodzaj państwa opiekuńczego - zrodzonego z idei odrzucenia 

tradycyjnych instytucji, dodatkowo ułatwił zerwanie więzi z pracą. Jednostka, dotychczas 

prowadząca walkę o przetrwanie, zaczęła zyskiwać nagle duże ilości wolnego czasu oraz 

ułatwień w życiu codziennym. Jej konfrontacja ze światem zewnętrznym przestała pochodzić 

z własnego, fizycznego kontaktu. Przekształcać zaczął się jednak nie tylko stosunek jednostki 

do świata zewnętrznego, ale również sama struktura rzeczywistości społecznej. Cytując 

holenderskiego socjologa Antona Zijdervelda284, Gehlen opisuje społeczeństwo jako 

rozwijający i rozrastający się twór, przyrównując go do ekspansji wszechświata285. 

Współczesne społeczeństwa nie tylko powiększają się, ale stają się również coraz bardziej 

zróżnicowane. Instytucje, dotychczas proste i zrozumiałe, mnożą się i komplikują. Światowe 

rynki zostają opanowane przez ogromne korporacje, które realizują swe zadania 

w  nieskończonej liczbie dziedzin. Na skalę tego zjawiska zwraca uwagę Gehlena również 

sytuacja na uniwersytetach. Rozrost dziedzin naukowych i odrębnych specjalizacji sprawia, że 

nawet ludzie z tego samego kręgu zainteresowań naukowych nie są w stanie się ze sobą 

porozumieć. Banki, szpitale, transport czy wojsko – wszystkie te dziedziny, według myśliciela, 

dotyka niekontrolowany rozrost i wyspecjalizowanie ponad zrozumienie jednostki. 

Współczesność porównuje Gehlen do biblijnej wieży Babel z tym, że widzi on 

w  obserwowanym świecie nie jeden, a tysiące takich tworów. Ludzki horyzont doświadczenia, 

w ramach którego ludzie są w stanie zachować porządek, nie jest w stanie znacząco wykroczyć 

poza zainteresowania związane z pracą i rodziną. Z tego też powodu, z konieczności, ludzie 

doznają wyobcowania z codzienności, a rzeczywistość odczuwają poprzez tzw. doświadczenie 

                                                           
284 Zob. A. Zijderveld, The abstract society. A cultural analysis of our time, Nowy Jork, 1970. 
285 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 205.  
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z drugiej ręki (Erfahrung zweiter Hand). Nie będąc w stanie samym przetwarzać ogromu 

informacji, zdają się na pośredników. Tymi okazują się współcześnie masowe media. Czasy 

rozwoju zaawansowanej techniki pozwoliły bowiem na rozrost powszechności tych środków 

przekazu w postaci telewizji, radia, czy już w XXI wieku Internetu. Nowe społeczeństwo 

informacyjne ustanowiło potrzebę informacji najwyższą wartością. Opinia publiczna 

paradoksalnie domaga się więc odzwierciedlania przez media własnej opinii, zamiast 

obiektywnej oceny wydarzeń. Wyraźne przeobrażenia na rynku medialnym, zwłaszcza w 

czasach współczesnych, doprowadziły do sloganizacji, emocjonalizacji oraz infantylizacji 

przekazu286. Już dla Gehlena wyraźnym znakiem nowej ery było publiczne pomieszanie 

informacji, opinii i rozrywki287. Obecnie, hasła takie jak społeczeństwo post-prawdy zyskują 

coraz większą popularność. Co więcej, dostęp do takich wiadomości stał się łatwy 

i  powszechny, a ich przetwarzanie nie wymaga wysiłku umysłowego. Człowiek 

doświadczający w ten sposób świata z drugiej ręki może więc reagować jedynie emocjonalnie, 

gdyż pozbawiony jest możliwości realnego działania. W szczególności ostrze swojej krytyki 

kieruje tutaj Gehlen w stronę intelektualistów. To oni bowiem, będąc pod presją współczesnej 

potrzeby przyjęcia określonej „postawy” wobec szumu wydarzeń, poddają coraz to nowe 

zagadnienia nieustającej do dyskusji. Kultura zostaje zintelektualizowana jednak nie idzie to w 

parze z działaniem. W związku z tym, świat staje się przedmiotem dywagacji, które jednak nie 

mają mocy nadawania realnego kierunku rozwoju i zmian. Dla Gehlena stanowi to ostateczne 

wypaczenie idei działania. Niemiecki myśliciel, podobnie jak jego ideologiczny przeciwnik – 

Rousseau – nie widzi sensu w poświęcaniu energii na pusty namysł i tworzenie idei, z którymi 

właściwie nie wiadomo co robić poza dyskusją. Empiryczne podejście do świata nauki nie tylko 

nie pozwala Gehlenowi zaakceptować nawyku bezproduktywnego rozmyślania, ale ukazuje 

także szerszy obraz konsekwencji współczesnych postaw. Oderwanie od rzeczywistości 

doprowadza współcześnie do wytworzenia się nowej struktury świadomości, a co za tym idzie 

zbudowania nowych struktur społecznych, które dla ludzi z przeszłości byłyby nie 

do  przeniknięcia. Przede wszystkim jednak konsekwencje doświadczenia z drugiej ręki 

dotykają fundamentów Gehlenowskiego ładu społecznego – instytucji. Ich pierwotna rola: 

utrwalanie głęboko zakorzenionych schematów zachowań, stwarzanie podstaw współżycia 

i  działania ludzi w społeczeństwie, zostaje zachwiana. Spłycenie dyskursu zarówno 

naukowego, jak i publicznego oraz rozpowszechnienie go sprawia, że dotychczas cenione 

instytucje stają się obiektami rozdrobnienia. Próbuje się je rozkładać na czynniki pierwsze 
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i  dekonstruować ich podstawy, przez co stają się tzw. „faktami bezsensownymi”, jak je określa 

Gehlen288. Dla konserwatywnego empirysty wyrwanie instytucji z tradycji i wieków historii 

sprowadza je do bytów abstrakcyjnych, które w żaden sposób nie są w stanie spajać 

społeczeństw ani zapewnić im stabilności. Problemem staje się tutaj również innowacyjność, 

wyprowadzona z technologicznego sposobu myślenia. Techniczna pomysłowość, skłonność 

do  podejmowania ryzykownych prób, zmian i ulepszeń zaczyna się przenosić na 

rzeczywistość, która nie jest do takich działań przystosowana. Społeczeństwo, wedle Gehlena, 

powinno opierać się na rozwiązaniach długotrwałych i powszechnych. W samym projekcie 

teorii instytucji antropolog dopuszcza rozwój i zmiany, ale tylko we wcześniej zdefiniowanych 

ramach. W jego zamyśle zmiany powinny wynikać z realnej sytuacji cywilizacyjnej, która 

przekształca społeczeństwa. We współczesności myśliciel widzi jednak innowacyjność 

podejmowaną dla samej próby zmian. To one stają się celem, a nie realny rezultat. Choć 

w  sposób kontrowersyjny, Gehlen do końca staje w obronie instytucji jako wzorców, które nie 

mogą podlegać kwestionowaniu. Po pierwsze sprawia to, że taki kulturowy wzór zachowania 

przestaje gwarantować stabilność, czyli wypełniać swoją fundamentalną rolę. Po drugie, jak 

już było wspominane, kwestionowane instytucje tracą swój status, zamieniając się 

w  konwenanse. Tych jednak człowiek nie przyjmuje jako część oczywistego porządku 

społecznego, tylko jako przymus, bądź pozostałość z przeszłości. Odsuwa to wtedy obywateli 

od struktur państwowych, niszcząc ich punkt odniesienia w społeczeństwie. Sytuacja 

ta  doprowadza do tzw. wybuchu subiektywności, gdyż jedynym sposobem na poradzenie sobie 

z życiem pozbawionym oparcia w instytucjach jest zwrócenie się do własnego wnętrza. 

Gehlenowskie spojrzenie na świat uprzemysłowiony jest krytyczne. Choć konieczność 

wystąpienia konsekwencji związanych z rozwojem technicznym świata jest oczywista, 

to  rozmiar przemian zdaje się zdumiewać samego badacza. Gehlen wprost stwierdza, że „życie 

wewnętrzne ludzi innych czasów i kultur różniło się od naszego nie tylko pod względem treści, 

czyli tego, co myśleli, odczuwali, czego pragnęli – to oczywiste; ale że różniło się także 

strukturalnie i formalnie, pod względem jakości i tego, »jak« przeżywali wydarzenia”289. 

Obecne przemiany wydają się być dla antropologa pozbawione wartości. Celem zmian są same 

zmiany, jedna dyskusja wywołuje kolejną. Idee, instytucje zaczynają istnieć po to, by można 

było je podważyć, zanalizować. Nie widać obrony tradycji, na których wyrosła nasza 

cywilizacja, konstatuje badacz. Technika pozwoliła na zapomnienie o realiach życia. Człowiek 

jako istota słaba, nie jest w stanie oprzeć się kuszącej wygodzie i łatwości, z jaką może teraz 
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iść przez życie. Nie zauważa jednocześnie, że staje się to źródłem wewnętrznych frustracji 

i  lęków. Co istotne, Gehlen nigdzie nie odrzuca podstawowych faktów, przyznając otwarcie 

że docenia możliwości, które rozwój technologii dostarczył człowiekowi. Stygmatyzowanie 

samej techniki jest bezsensowne, gdyż antropolog wpisuje ją w rdzeń istnienia ludzkiego. 

Jednak w czasach współczesnych zagrożenia związane z rzeczywistością technologiczną 

zaczynają przeważać nad otrzymywanymi możliwościami. Technika pomnaża ludzkie siły, 

jednak tworząc nowy świat, izoluje się jednocześnie od swoich twórców. Dzieło Gehlena 

Die  Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in den industriellen 

Gesellschaft do dzisiaj uznawane jest w Niemczech za jedną z najbardziej wnikliwych rozpraw 

poruszających temat techniki w życiu człowieka. Jest to zresztą nie jedyny głos ostrzegający 

przed pozorną wygodą życia w nowym technicznym świecie. Niemiecki eseista Friedrich 

Georg Jünger w 1946 roku wydaje bowiem jedną z najbardziej kontrowersyjnych książek 

poświęconych zagrożeniom związanym z rozwojem technologicznym. Perfekcja techniki 

to  dzieło podobnie do Gehlena, opisujące techniczny krajobraz, który z pozoru wydaje się być 

wybawieniem dla współczesnego świata. Zaczynając swoją książkę od analizy samej pozycji 

techniki w życiu człowieka współczesnego, Jünger burzy powszechnie panujące stereotypy na 

temat ułatwień związanych ze współczesnym rozwojem technologii: 

„(…) powszechne są nie tylko przekonanie, że technika wykona za człowieka pracę, ale i wiara, iż dzięki redukcji 

pracy człowiek zyska czas do swobodnej dyspozycji i twórczego próżnowania.”290 

Pozornie proste stwierdzenie eseista zderza z rzeczywistością. Tzw. „twórcze próżnowanie” nie 

jest wcale równoważne z nieróbstwem czy lenistwem. Ponadto nie każdy człowiek pozbawiony 

„pewnego kwantum pracy” staje się przez to zdolny do wykorzystania swojego czasu 

do  twórczych aktywności291. Zyskany dzięki odciążeniu czas wolny, nie jest więc 

współcześnie nakierowany na prawdziwie twórcze działanie. By je osiągnąć, sugeruje Jünger, 

potrzeba czegoś więcej, pewnego zestawu wewnętrznych umiejętności, które nie są dostępne 

każdemu. Podzielanie tego sposobu myślenia widać wyraźnie u Gehlena. Naiwny, według 

antropologa, jest ten, kto wierzy, że człowiek jest w stanie samodzielnie zarządzać swoim 

wolnym czasem w taki sposób, by swoim pojedynczym działaniem był w stanie osiągnąć 

określony ideał. Konieczność istnienia i trwania stabilnych instytucji jest podyktowana przede 

wszystkim antropologicznym pesymizmem badacza. Bez instytucji sam czas wolny nie 

zmotywuje do działania. Łatwość, z jaką przychodzi nam obecnie korzystać z dóbr techniki nie 

                                                           
290 F. G. Jünger, Perfekcja techniki…, s. 18. 
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przekłada się na powiększenie dobra wspólnego, a co najwyżej na eksplorację wewnętrznych, 

samolubnych pragnień jednostek. Również Jünger, odnosząc się do perspektywy jednostki, 

stwierdza, że stereotypowy człowiek na zasiłku popada raczej w depresję, gdyż nie jest on w 

stanie niczym zapełnić czasu, jaki przypadł mu w udziale z powodu odciążenia od pracy292. 

W  Perfekcji techniki pojawia się również oskarżenie, że współczesna technika niszczy tradycje 

oraz instytucje. Podobnie jak Gehlen, Jünger również zauważa, że najwcześniejsze narzędzia 

stanowią przedłużenie cielesności ludzkiej. Szpadel czy szufla to odsunięte od bezpośredniej 

łączności z ciałem ręka i ramię. Chodź niepołączone już z ciałem, pierwotnie narzędzia nadal 

stanowiły kontynuację ludzkiego organizmu. Praca przyjmowała aspekt fizyczny, dzięki czemu 

ludzie czuli z nią związek. Współcześnie maszyny wyodrębniły się od ludzkiego wpływu na 

tyle, by udział człowieka sprowadzał się do wsparcia pewnych działań, których jeszcze nie jest 

w stanie wykonać maszyna. Postępująca specjalizacja, wyraźnie zauważana również przez 

Gehlena, nie pozwala jednostce objąć umysłowo całości pracy, którą realizuje. Z początkiem 

rewolucji przemysłowej następuje więc konieczność tworzenia organizacji pracowniczych, 

gdyż inaczej nie jest w stanie przetrwać w świecie rozpisanym pod dyktando techniki. 

Im  bardziej w państwie rządzi techniczna aparatura, tym bardziej konieczne jest stosowanie 

prawnego przymusu tworzenia organizacji chroniących pracownika. Jednak Jünger ostrzega, 

że to zorganizowanie nie ma nic wspólnego z instytucjami. Epoka techniczna choć sprzyja 

tworzeniu organizacji, nie jest w stanie tworzyć instytucji293. Mówiąc o instytucjach Jünger, tak 

jak Gehlen, widzi w nich przede wszystkim ideę niezmienności i trwałości, sposób na oparcie 

się zmienności czasu. Przekształcenia, które wywołuje w nich współczesna technicyzacja 

zmienia je w samocelowe urządzenia do produkcji karier294. Powstała w ten sposób nowa 

organizacja społeczeństwa nie jest w stanie wypełnić podstawowych ról i zapewnić 

człowiekowi poczucie przynależności i celowości przy jednoczesnym zachowaniu stabilizacji. 

Niezmienności nie wpisuje się bowiem w ideały świata technicznego. Wizja Jüngera to obraz, 

w którym jednostka jest przez technikę ubezwłasnowolniona, choć łudzi się wizją swobody, 

bogactwa oraz pozornej wolności. Mechanizacja odbiera bowiem możliwość realnego 

przeżywania swojego życia, a zamiast tego wpycha w ramy techniczno-racjonalnego 

automatyzmu. Choć nie wszystkie tezy przedstawione w książce oparły się próbie czasu (np. 

skupienie się na ruchu robotniczym czy centralizacji gospodarki) to dzieło Jüngera jest wciąż 

istotne szczególnie w kontekście konfrontacji jednostki z technicznym światem. Przesądza to 
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również o wadze dzieła Gehlena. Technika bowiem nie ma jedynie fizycznego wpływu na nasze 

życie. Wywiera także nacisk psychologiczny, zmieniając struktury naszej świadomości. 

Gehlenowi daleko do potępienia rozwoju technologicznego – w świetle kierunku rozwoju 

współczesnego świata nie miałoby to sensu. Zamiast tego stara się on postawić wyraźną granicę 

między instytucjami a tym, co możemy za instytucje błędnie uznawać. Wewnętrznej 

stabilizacji, koniecznej do trwania i rozwoju istot ludzkich, nie uzyskuje się poprzez wygodę 

czy bezproblemowe życie.295 Również samo pomnażanie bogactwa na nic się nie zda, 

zwłaszcza, że definicja prawdziwego dobrobytu pozostaje w świetle techniki rozmyta 

(wspomina o tym także Jünger w Perfekcji techniki). Bezpieczeństwo i rozwój wymaga pracy 

i poświęcenia. Choć współcześnie często zadajemy sobie pytanie, jak ludzie kiedyś mogli żyć, 

bez obecnych „wygód”, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że ich spojrzenie na 

rzeczywistość wynikało odmiennie skonstruowanej struktury społeczności, w której 

funkcjonowali. Jednocześnie problemy, które obecnie nas trapią wynikają przede wszystkim ze 

zmian, wprowadzonych przez ścisłą adaptację techniki do życia codziennego. Odkrywając 

przed nami swoją interpretację rozwoju świata techniki, Gehlen buduje obraz homo technicus 

- człowieka, który bez techniki nie wyrwałby się z przytłaczającego go środowiska. 

Jednocześnie w pewnym momencie zaczął on wpadać w pułapkę bezrefleksyjności, akceptując 

swobodę dostarczoną przez zdobycze technologii bez namysłu. Kiedy więc natura przestała być 

dla człowieka problemem, zyskał on swobodę, na którą nie był przygotowany. To z kolei 

doprowadziło do zmian współczesnych struktur społecznych, które wpłynęły na świadomość, 

stając się brzemieniem a nie pomocą dla instynktownie ubogiej istoty ludzkiej. 

 

4. Wybuch subiektywizmu 

Teoria Gehlena na temat kondycji współczesnego człowieka nie jest wynikiem jednego, 

konkretnego procesu czy też przyczyny. Właściwie już zagłębiając się w Der Mensch, które to 

dzieło skupiało się raczej na antropologicznym opisie ludzkich właściwości, widzimy, 

że  zarysowane w nim podstawy będą miały konsekwencje dla człowieka współczesnego. 

Wprowadzając kolejne kategorie antropologiczne badacz sugeruje nam niejednokrotnie, 

że  charakter współczesności jest wynikiem wielu procesów, z których jedne związane są 

z  samą naturą ludzką, natomiast inne stanowią specyfikę czasów współczesnych. Motywacją 
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dla podjęcia analizy stanu psychiki człowieka XX wieku, mogły być dla Gehlena przemiany 

we własnym kraju - w Niemczech, których był naocznym świadkiem. Jako człowiek 

obserwujący zarówno wzrost potęgi kraju, jak i jego upadek, prezentuje on analizę 

rzeczywistości, w której instytucje tracą swoją obiektywność. Losy III Rzeszy porównuje autor 

Urmensch und Spätkultur do upadku potęgi Aten. Zagłębiając się w teorie na temat greckiej 

moralności zauważa, że to właśnie wraz z sofistami rozpoczęła się refleksja i krytyka tego, co 

dane – początki wolności subiektywnej296. Jest to oczywiście nawiązanie do krytyki 

długowiecznych i trwałych instytucji oraz wytworzonych na ich gruncie tradycji. Tak jak 

kiedyś, tak również teraz szereg czynników doprowadza do rugowania idei obiektywności z 

kulturowych wzorców zachowań. Gehlen chce jednak zastanowić się, dlaczego obecnie ten 

proces przybiera tak powszechny charakter297. Dochodzi do wniosku, że współcześnie 

„dopomaga” w tym zarówno postęp przemysłowy, jak i umasowienie się społeczeństw 

i  powszechnych form przekazu medialnego. Zmiany przybierają więc formę niespotykaną. 

Charakter współczesności pozwala bowiem na rozprzestrzenianie się negatywnych (z punktu 

widzenia myśliciela) idei na poziomie społecznym i międzynarodowym. Właśnie w masowości 

i kulturze kolektywnej Gehlen upatruje fundamentów dla czasów nie szanujących tradycji. 

Gehlenowski ideał człowieka poddającego się rygorowi ascezy jest całkowicie niezgodny 

z  nowym typem człowieka298. Współczesny członek społeczeństwa, zwłaszcza państw 

zachodnich, żyje bowiem w odciążonej rzeczywistości. Nie chodzi tutaj jednak tylko 

o  zmniejszenie nakładu fizycznej pracy. Rozrost idei państwa opiekuńczego sprawia, że 

możliwe staje się życie bez pracy. Der Sozialstaat to współcześnie dla Gehlena synonim 

wypaczenia tego, co określa się mianem „socjalne”. Masowość społeczeństwa sprawiła 

bowiem, że przymiotnik socjalny został skojarzony z bezrefleksyjną wolą tłumu, która 

wywiedziona jest z subiektywnych przekonań jednostek na temat tego, jak powinna wyglądać 

rzeczywistość. Rezygnacja z etosu posłuszeństwa i idei obiektywności, tworzą dla Gehlena nie 

państwo, ale bezimienną, zbitą strukturę299. Opisując współczesne czasy, antropolog widzi 

w  nich „fizyczne stłoczenie, bliskość pozbawioną formy i kształtu, w której ludzie ze sobą 

wegetują”300. Brak stabilnych instytucji sprawia, że życie publiczne zostaje pozbawione 

symbolicznych treści. To, co najważniejsze w świecie instytucjonalnym – potęga symbolu, 

                                                           
296 K.-S. Rehberg, Antropologia działania…, s. 83. 
297 Gehlen sugeruje, że nigdy w historii ludzkości nie został osiągnięty taki poziom abstrakcyjności świata i idei, 

w ramach którego funkcjonujemy. Zagadnienie to rozwinięte jest w teorii kulturowej krystalizacji, omówionej w 

późniejszej części rozprawy. 
298 A. Wagner, Mensch und Macht, Marburg 2004, s. 121. 
299 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 115. 
300 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 293. 
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czyli trwania tego, co niewidoczne, współcześnie nie znajduje racji bytu. Wszelkie emocje 

i  potrzeby są bowiem analizowane, rozkładane na czynniki pierwsze, a następnie odrzucane, 

by podjąć kolejną dyskusję. Gehlen z niepokojem obserwuje świat, w którym każdy kolejny 

wzór przestaje być dla ludzi symbolem trwałości. Emocje i wskazówki są bowiem dostarczane 

zastępczo – za pośrednictwem środków masowego przekazu. Świat staje się dla jednostek 

ponownie problematyczny. Analizując Gehlenowskie przemyślenia na temat upadku wartości 

instytucjonalnych, warto przywołać fundamenty jego teorii instytucji. Człowiek - jako istota 

pozbawiona silnych instynktów - nie tylko nie jest w stanie przetrwać w niezmienionym przez 

siebie środowisku naturalnym, ale przede wszystkim nie jest w stanie podejmować decyzji. 

Ludzki egoizm oraz skłonność do ulegania bodźcom nie pozwalają na wzniesienie się ponad 

swoją jednostkowość. Skoro więc człowiek z natury nie jest przygotowany do wyznaczania 

ścieżki samemu sobie, tym bardziej misja mająca polegać na rozsądzaniu sporów w grupie jest 

skazana na porażkę. W tym miejscu obiektywna rola instytucji staje się wybawieniem. Jako 

instancje bezstronne mogą one wydawać wyroki w oparciu o normy, które nie podlegają 

indywidualnym osądom czy chwilowym przekonaniom. Współcześnie jednak instytucje tracą 

tę rolę, stając się, jak już było wspominane, faktami bezsensownymi. Jednostki z powrotem są 

zmuszone do obcowania ze sobą bez stabilnej pewności co do sytuacji, w której się znajdują. 

To natomiast doprowadza do psychologicznej zmiany patrzenia na siebie i innych. Znika 

zapośredniczenie, którego jednostki mogły używać do samookreślenia. Następuje 

rozbudowanie wewnętrznej sfery psychicznej, gdyż z zewnątrz nie można już oczekiwać 

wsparcia. „Bliski świat przypadkowych natur rozwijających się w skomplikowanych 

warunkach nowoczesnego życia”301 - to właśnie rzeczywistość, która formuje nowy typ 

człowieka. 

Nie ulega wątpliwości, że choć Gehlen cały czas opisuje tę samą istotę ludzką, która 

posiada specyficzne naturalne właściwości wyróżniające ją na tle świata zwierzęcego, to 

w  czasach współczesnych widzi on początek ery nowego człowieka. Co jakiś czas przywołuje 

postaci historyczne, pokazując czytelnikowi, że są to osoby nie tylko o odmiennych 

doświadczeniach, ale również strukturach pojmowania świata i rzeczywistości. Współczesność 

wytworzyła bowiem nową jednostkę – człowieka, którego charakteryzuje tzw. „wybuch 

subiektywizmu”. Podstawowe znaczenie terminu „subiektywizm” w mowie potocznej 

to  przestawienie i ocenianie czegoś wyłącznie z własnego punktu widzenia302. Tę stronę 
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[dostęp: 5.11.2017].  



141 
 

definicji poddaje analizie Gehlen, skupiając się przede wszystkim na psychologicznym 

aspekcie rozrostu subiektywizmu w ramach odbierania przez jednostkę rzeczywistości. 

„Wszystkie instynkty, które nie wyładowują się na zewnątrz, zwracają się do wewnątrz” cytuje 

za Nietzschem303. Zjawisko opisywane przez antropologa polega na skierowaniu do wnętrza 

człowieka wszystkich przeżyć i emocji, które we współczesnym świecie nie mogą zostać 

„wyładowane” i spełnione w świecie zewnętrznym. Świat postindustrialny został bowiem, jak 

wspomniano wcześniej, pozbawiony warstwy symbolicznej. Instytucje przestały być filarami, 

na których można by oprzeć swoje jestestwo. Wysiłek fizyczny został znacznie ograniczony, 

a  wraz z oddaleniem zagrożenia płynącego ze strony natury, nie zostało we współczesnym 

świecie wiele rzeczy, które byłyby w stanie zdyscyplinować jednostkę. Człowiek, nie widząc 

więc możliwości realizacji siebie, swoich instynktów i przeżyć w otaczającej rzeczywistości, 

kieruje wszystkie swoje przemyślenia i siły na samego siebie. Następuje niespotykane dotąd 

rozbudowanie sfery wewnętrznej, które wspierane jest rozwojem nowych dziedzin naukowych 

takich, jak psychologia czy psychiatria. Analiza ludzkich emocji i przeżyć staje się głównym 

przedmiotem zainteresowania, nawet w kulturze popularnej, w której powieść psychologiczna 

zyskuje największą popularność. Przeżycia, pragnienia i emocje dotychczas pozostające 

sprawami ściśle prywatnymi, stają się obiektem publicznej dyskusji. Przy zracjonalizowaniu 

rzeczywistości zewnętrznej, sfera wewnętrzna zostaje „rozdęta” w sposób niekontrolowany. 

Rezultaty tego procesu są widoczne przede wszystkim w ramach kultury masowej, która 

rozluźniła dotychczasowy gorset norm. To, co do tej pory hamowało wylew subiektywnych 

emocji, przestało powszechnie obowiązywać. Obecnie zarówno kultura popularna, jak i normy 

życia codziennego potwierdzają zmianę, jaka nastąpiła w sposobie odbierania i przeżywania 

rzeczywistości. Po pierwsze, rozluźnieniu i zmniejszeniu uległy formy grzecznościowe. Nie 

tylko język, ale przede wszystkim ścisły układ stosunków społecznych i oficjalnej tytulatury 

dziwią nas przy oglądaniu filmów historycznych. Wcześniej oczywista hierarchia społeczna 

była dopełniania odpowiednimi zwrotami oraz sposobami zachowania w stosunku do członków 

danej wspólnoty. Obecnie, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich, ulega to rozmyciu. 

Liczne zwroty grzecznościowe zostają zastąpione jednym bądź dwoma podstawowymi, które 

szybko tracą na ważności. Z perspektywy współczesnego Europejczyka kultura japońska 

wydaje się dziwna, gdyż sama struktura języka japońskiego wymaga ciągłego przestrzegania 

oficjalnych zwrotów zarezerwowanych do bliższych czy dalszych znajomych, rodziny czy osób 

z pracy. Rozluźnienie obowiązujących norm powiązane jest również z demokratyzacją 
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społeczeństw oraz umasowieniem kultury. Ścisłe reguły i wartości tradycyjne ulegają 

spłaszczeniu, gdyż nie są one w stanie podporządkować się wymogom kultury 

ogólnodostępnej. Ważny z perspektywy Mängelwesen charakter dyscyplinujący norm zostaje 

zarzucony. Paczkowska-Łagowska określa współczesnego człowieka jako jednostkę 

„psychicznie rozchełstaną”, gdyż zanikło dotychczasowe poczucie dystansu i dyskrecji304. Nie 

chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o zauważenie samej wylewności współczesnego 

człowieka, ale również o jego zinstytucjonalizowanie. Kultura masowa zachęca do 

ekshibicjonizmu własnych myśli i emocji ku uciesze tłumu. Telewizyjne programy 

rozrywkowe, analizujące i wymuszające na uczestnikach najbardziej prywatne wyznania są 

wplatane w codzienne ramówki. Zrównanie emocjonalności z rozrywką i wykorzystywanie jej 

do przyciągnięcia odbiorców jest powszechne do tego stopnia, że zaczyna ona być włączana 

również do programów informacyjnych. Emocje nie tylko są postrzegane jako równie ważne 

co fakty, ale wręcz przewyższają je mocą swojego oddziaływania. 

Gehlenowska jednostka nie jest jednak stworzona do tak intensywnej analizy własnego 

wnętrza bez odciążenia zewnętrznego. Jednym z powodów nadmiernej potrzeby mówienia 

o  sobie jest wewnętrzny niepokój, który rodzi się, gdy jednostki nie znajdują oparcia w 

stabilnych instytucjach. Głębiej zagadnienie to analizuje amerykański socjolog David Riesman 

w swoim dziele Samotny tłum305. Książka ta została zresztą bardzo pozytywnie odebrana przez 

Gehlena306. Riesman porównuje trzy typy charakterów, które mogą być rozpoznane w ramach 

społecznych struktur. To, co przede wszystkim je różnicuje, to tzw. emocjonalne sankcje, 

właściwe każdemu z nich307.  

Pierwszy typ charakteru to osobowość sterowana tradycją. Człowiek odczuwa swoją kulturę 

jako jedność i odbiera ją za pomocą ścisłej grupy najbliższych jednostek. Jej zachowanie 

warunkowane jest przepisami ustalonymi w ramach danej kultury, a regulatorem zachowania 

jest lęk przed wstydem. Na tym też opiera się siła Gehlenowskich instytucji, bo chodź ich 

autorytet chroniony jest prawem i sankcjami, to ich siłą jest poczucie przynależności i hierarchii 

przez jednostki, które blokują swobodne łamanie nakazów. Jednostka łamiąc kulturową normę 

zachowania, przeczy tym samym samej sobie, gdyż definiowana jest nie jako osobny typ 

                                                           
304 E. Paczkowksa-Łagowska, dyskusja podczas seminarium: Kategorie antropologiczne w pismach klasyków 

współczesności: H. Plessner, A. Gehlen, E. Cassirer i inni, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, rok 

akademicki 2013/2014. 
305 Zob. D. Riesman, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa 1971. 
306 Zob. Technology, Pessimism, and Postmodernism, red. Y. Ezrahi, E. Mendelsohn, H. Segal, Dordrecht 1994. 
307 D. Riesman, Samotny tłum…, s. 33-35. 
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człowieka, a jako część kulturowej wspólnoty. Drugim typem jest osobowość 

wewnątrzsterowna, wyposażona w tzw. psychiczny żyroskop. Wzorem dla działania tego typu 

jednostki są najczęściej rodzice lub najbliższa rodzina, a nadany w procesie wychowywania 

psychiczny żyroskop prowadzi ją przez dalsze życie. W procesie wychowania, co ważne, 

zostają wpojone nie szczegóły i okoliczności zachowania w każdej sytuacji, ale ogólne zasady. 

Dzięki temu jednostka zdolna jest do stabilności, nawet gdy znajdzie się poza rodzinnym 

środowiskiem, gdy tylko ma możliwość dopasowania wpojonych zasad do zastanych 

okoliczności i uregulowania ich szczegółów na własną rękę. Zejście z wyznaczonego kursu 

przypłacane jest poczuciem winy. Również u Gehlena łatwo zauważyć rolę, jaką przypisuje 

wychowaniu rodzinnemu. Nie bez powodu rodzina jest dla niego jedną z instytucji, które jako 

pierwsze podejmują trud ukształtowania nieokreślonej istoty ludzkiej. Jest to zresztą 

ta  „symbiotyczna” forma społeczna, która najbardziej opiera się współczesnym zmianom 

rozluźniającym struktury współżycia społecznego308. Ostatnim typem charakteru wyróżnionym 

przez Riesmana jest osobowość zewnątrzsterowna. Cechuje ją kosmopolizm, gdyż uczy się ona 

odpowiadać na sygnały pochodzące z grona o wiele szerszego niż rodzina czy zamknięty krąg 

kulturowy. Wyznaczana w przypadku tradycji granica między tym, co znane, a tym co obce 

zostaje zatarta. Człowiek sterowany tradycją czuje się „u siebie” w swoim kręgu kulturowym. 

Wewnątrzsterowny, dzięki wpojonym rodzinnym zasadom, jest w stanie dostosować 

zewnętrzne środowisko do swoich zasad. Natomiast osobowość zewnątrzsterowna jest w 

pewnym sensie u siebie wszędzie i nigdzie309. Od tego typu wymaga się bowiem odbierania 

sygnałów z różnych źródeł oraz ich natychmiastowej interpretacji. Nie ma już uczuć wstydu 

i  winy, a jedyny pozostały mechanizm autokontroli to rodzaj nieokreślonego niepokoju. Ten 

nowy, zagubiony typ wypiera według Riesmana we współczesnej cywilizacji Zachodu 

osobowość wewnątrzsterowną, która z kolei coraz bardziej zastępuje typ tradycyjny310. 

Sterowność tradycyjna dominuje jeszcze na niektórych terenach Ameryki Łacińskiej czy 

w  rejonach rolniczych południowej Azji czy Afryki. Wewnątrzsterowność to domena małych 

miasteczek na terenie m.in. Stanów Zjednoczonych czy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Natomiast osobowość zewnątrzsterowna to coraz powszechniejszy typ z łatwością 

obserwowany w dużych ośrodkach miejskich Europy Północno-Zachodniej, Stanów 

Zjednoczonych czy Kanady. Oczywiście opisana typologia jest wyłącznie pewnym 

uproszczeniem i przedstawieniem weberowskiego typu idealnego danej koncepcji. Nie istnieje 
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społeczeństwo, w którym realizuje się wyłącznie jeden typ osobowości, a nawet w ramach 

mniejszych grup społecznych, przekształcenia powodowane indywidualnym charakterem 

jednostek nie pozwalają na przypisanie ich ściśle do określonego typu. Nie zmienia to jednak 

faktu, że zabieg Riesmana polega na wyróżnieniu pewnych tendencji społecznych, które 

spełniają się w ramach osobowości jednostek. Ten sam zabieg przeprowadza Gehle. Opisywany 

przez niego nowy typ człowieka, to właśnie jednostka zewnątrzsterowna, która z powodu 

otaczających ją przemian traci łączność zarówno ze swoją tradycją, jak i najbliższymi jej 

instytucjami. Taki człowiek nie może być dla antropologa prawdziwie twórczy. Z dyskursu 

publicznego znika właściwa twórczości i działaniu powaga. Można to przyrównać do zjawiska 

„puerylizmu” opisywanego przez Johana Huizingę, autora Homo Ludens. Eseista zasłynął 

koncepcją człowieka bawiącego się, czyli takiego, u którego podstaw działania znajduje się 

zabawa i gry. Choć rozrywka jest, według Huizingi, niezbędnym elementem do rozwoju, to 

w  czasach mu współczesnych obserwuje on postawy, które wypaczają podstawowe cele gry 

w  życiu człowieka. Puerylizmem określa postawę społeczną, w której zachowanie wspólnoty 

jest bardziej niedojrzałe niż jej stan intelektualny311. Co ważne, nie jest to zjawisko o podłożu 

psychologicznym i nie chodzi w nim o powiązanie z infantylizmem. Cechami puerylizmu 

są  nieakceptacja krytyki, przesadne reakcje na pochwały czy nagany oraz sprowadzanie 

poważnych wydarzeń życiowych do zabawy. Huizinga łączy zjawisko ze specyfiką czasów 

współczesnych. W przeszłości, np. w starożytnej Grecji czy Rzymie, również obserwowaliśmy 

duży nacisk na elementy zabawy czy gry w życiu społecznym. Wielkie turnieje, olimpiady czy 

publiczne przestawienia teatralne miały dostarczać mieszkańcom rozrywki. Jednak autor 

zauważa, że tym, co odróżnia grę od dziecięcej zabawy jest jej zakończenie. W przypadku 

zorganizowanych zabaw zawsze wyróżnić możemy moment, w którym się one kończą. Jednak 

czasy współczesne wprowadziły nieustającą rozrywkę w codzienność. W wyniku tego sprawy 

poważne zaczynają przeplatać się z elementami zabawy. Ten stan „permanentnej 

młodzieńczości” wiąże Huizinga ze współczesnym brakiem poczucia przyzwoitości, braku 

godności osobistej, szacunku dla innych i nadmiernej koncentracji na samym sobie312. Od razu 

można zauważyć, że są to cechy, o które posądza współczesnego człowieka Gehlen:  

„Podchodzenie do rzeczy istotnie doniosłych z instynktem gry, a nawet hazardu, sąsiaduje ze wzniosłą powagą, 

z  jaką są uprawiane dziecinne zajęcia”313. 
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Następuje przemieszanie dyskursów, gdyż to, co uprzednio przynależało do sfery rozrywki 

traktuje się z osobliwym pietyzmem i fanatyzmem, natomiast w rzeczy doniosłe wplata się 

elementy zabawy. Wystarczy skojarzyć Gehlenowski opis etosu posłuszeństwa i oddania dla 

sprawy państwowej, który współcześnie kojarzy się z czymś przesadzonym i wyolbrzymionym. 

Rzecz historycznie uznawana za szczyt działania honorowego staje się obecnie czymś co 

najmniej dziwacznym. Wszystko dopełniane jest przez komentarz medialny, w którym, 

zwłaszcza w czasach współczesnych, nawet w Polsce można z łatwością zauważyć częste 

sprowadzanie doniosłych informacji ze świata polityki do kwestii śmieszności i rozrywki.  

Krytykując nowy subiektywizm Gehlen zwraca uwagę na jego wypływ na konstruktywne 

działanie człowieka. Człowiek nowoczesny skupiając się na samym sobie, nie przenosi swoich 

czynów na twórczą działalność. Z rzeczywistości społecznej działanie zostaje wyrugowane. 

Upadek norm i stabilnych instytucji nie tyle przynosi pustkę, jednak nie wypełnia miejsca 

prawdziwą spontanicznością, prowadzącą do realnych działań. Akcje, które podejmuje 

nowoczesna jednostka subiektywna, skupione są na twórczości, ale ograniczonej do samej 

siebie lub też krytyki zastanych idei. Zarzucając intelektualistom i życiu uniwersyteckiemu 

nieuzasadnioną dyskusyjność, filozof ma na myśli właśnie dyskusję pozbawioną działania. 

Komplikuje się nauka, język, sieć stosunków społecznych. Człowiek ulega nadmiernemu 

obciążeniu psychicznemu. Problem ten uwidacznia się dla Gehlena właśnie w rzeczywistości 

nowych doktryn i idei, które nie mają według niego mocy sprawczej, tak jak wielkie konstrukty 

z przeszłości. Nowy subiektywizm to odfiltrowanie działania poprzez intelektualizację 

i  subiektywizację kultury314. Dla antropologa jest to fenomen niespotykany nigdy wcześniej. 

Problematyczność człowieka współczesnej techniki jest jednak zjawiskiem obserwowanym 

przez wielu współczesnych myślicieli. Istota myśląca w pewnym momencie przekroczyła 

horyzont, w ramach którego mogła czuć się bezpiecznie.  

 

5. Koniec dziejów? Kulturowa krystalizacja 

5.1 Antropologiczny pesymizm 

Zagłębiając się w Gehlenowskie rozpoznania na temat współczesności, daje się 

zauważyć wyraźny antropologiczny pesymizm autora. Gehlen mówiąc o człowieku wątpi 

w  zdolności ludzi do wzbicia się ponad swoją jednostkowość. Tworząc koncepcję istoty 
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naznaczonej brakiem, myśliciel precyzyjnie ukazywał ludzkie niedobory zarówno w sensie 

fizycznym, jak i psychicznym. Nie zmienia to jednak faktu, że idea Mängelwesen to projekt 

równowagi, gdzie każdy brak przyczynia się do działania stawiającego istotę ludzką w pozycji 

wyjątkowej. Czytając Der Mensch, odnosi się wrażenie, że choć autor chce nas utemperować 

w naszym samozachwycie, to sam przyznaje, że ludzie są specjalnym projektem natury. 

Również wychwalane przez badacza instytucje są niczym innym niż wytworem ludzkiej 

działalności i pomysłowości (choć następnie z konieczności uniezależnionym od swoich 

twórców). Pesymistyczna wizja człowieka była więc do tej pory równoważona przez 

zbudowaną właśnie przez ludzi drugą naturę i jej owoce. Podejście Gehlena zmienia się jednak 

znacząco, kiedy przystępuje on do analizy czasów współczesnych, Europy i świata 

powojennego, naznaczonego gwałtownym rozwojem techniki. Czasy obecne wydobywają 

bowiem z człowieka jego najgorsze cechy: skłonność do subiektywizmu, prymitywizację, 

niechęć do posłuszeństwa i dyscypliny. Człowiek współczesny odrzuca tradycyjny porządek, 

który sam w toku historii stworzył, a nowa techniczna rzeczywistość wpływa na struktury jego 

patrzenia na świat. Gehlen, analizując historię, wielokrotnie zaznacza, że są to wydarzenia 

unikatowe w dziejach ludzkości, a ich skala nie ma precedensu. Wraz z powszechnością 

opisywanych zjawisk autor Urmensch und Spätkultur dochodzi do wniosku, że w toku dziejów 

ludzkość osiągnęła pewien punkt, który uniemożliwia dalsze wielkie przemiany w obszarze 

kultury. Tym samym wprowadza w swoją analizę współczesności koncepcję krystalizacji 

kulturowej oraz post-historii. 

Zanim teza końca historii Francisa Fukuyamy wywołała poruszenie wśród uczonych końca XX 

wieku, o koncepcjach końca dziejów pisali już pod koniec wieku XIX i na początku XX 

Antoine-Augustin Cournot, Hendrik de Man, Roderick Seidenberg, a także sam Gehlen315. 

Niewątpliwie specyfika czasów współczesnych, tak bardzo wzmocniona przez rewolucję 

przemysłową, a następnie świat technokratyczny, przyczyniły się do ponownego zdefiniowania 

osiągnięć kultury i kierunku, w którym zmierza ludzkość. Dla Gehlena o wyjątkowości 

nowoczesności świadczy realizacja pierwotnego i najbardziej istotnego założenia 

antropologicznego, budowy „drugiej ziemi”316. Człowiek, istota z natury niezdolna przetrwać 

w niezmienionym środowisku, za główny cel swojego działania od początków dziejów stawiał 

odgrodzenie się od wrogiej natury. Gehlen pisze: 
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„Człowiek nie jest w stanie przetrwać w prawdziwie naturalnych i prymitywnych warunkach z powodu swojej 

pierwotnej prymitywności i braku naturalnych środków przetrwania. Musi sam nadrobić te braki, aktywnie 

przekształcając świat, aby pasował do jego własnych celów”317. 

 Stopniowy rozwój wytwórstwa, podporządkowywanie sobie świata przyrody, następnie 

budowa i rozwój wsi czy miast były w historii kolejnymi etapami, które służyły zabezpieczeniu 

ludzkiego bytu. Coraz wyraźniej było widać oddalanie się ludzi od wrogiego środowiska, aż 

z  czasem to właśnie człowiek zaczął na świecie dominować. W momencie, gdy ludzie prawie 

uniezależnili się od naturalnych zasobów ziemi, kiedy rozwinęli technikę wydobywczą, był to 

znak zbliżającego się końca antropologicznego przymusu. Oto udało im się stworzyć drugi, 

zastępczy świat, który dzięki techniczno-przemysłowemu rozwojowi stał się nie tylko 

powszechny, ale również potężny. Jednocześnie wraz z fizycznym przekształcaniem się miast 

i krajów, zmieniał się również sposób postrzegania rzeczywistości. Siła współczesnej kultury 

okazała się nie do odparcia, zwłaszcza dla państw Europy czy Ameryki Północnej318. Nasunąć 

się tutaj mogą pojęcia takie jak okcydentalizacja czy jego synonim westernizacja. Gehlen 

kładzie nacisk na ujednolicenie kultury zachodniej. Opinia ta nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod 

uwagę fakt, że tekst Über kulturelle Kristallisation powstał na początku lat 60. ubiegłego 

wieku. Sztywnie ustalony porządek powojenny oraz docierający zza oceanu niespotykany 

wcześniej wzór kulturowy z pewnością świadczyły o pewnej uległości kolejnych państw wobec 

nowej, wyzwolonej kultury, czczącej dobrobyt świata technicznego. Zmiany, które nadały 

kierunek rozwojowi nowej kultury, znacząco przyspieszyły również dziejące się wokół nich 

wydarzenia. To, co wcześniej przez wieki stanowiło temat tabu, zaczęło w ciągu zaledwie 

parunastu lat stawać się stopniowo coraz bardziej rozpoznawalne, uznawalne, a następnie 

powszechne. Normy utrzymujące się przez stulecia, zaczęły być spychane na margines jako 

przestarzałe i konserwatywne. Na ich miejsce pojawiały się nowe idee, które (jak już autor 

wcześniej wspominał) mnożyły się, choć nie pociągały za sobą konkretnego działania.  

 

5.2 Upadek wielkich idei 

Pomimo wielu konsekwencji wywołanych przez nową, techniczną rzeczywistość, 

Gehlena najbardziej uderza nieustystematyzowanie współczesnego świata. Wszystko się 

rozrasta, pomysłom i teoriom „nie ma końca”, jednak nic nie świadczy o próbach 
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wypracowania wspólnej idei. Poszczególne dziedziny naukowe posiadają tyle specjalizacji, że 

nie tylko zaprzestano prób objaśnienia ich laikom, ale nawet naukowcy danej specyfikacji nie 

wychodzą poza jej obręb. Język nauki odseparował się od człowieka. Analizując historię, 

myśliciel wskazuje światopoglądy, które dotychczas próbowały objąć całości rzeczywistości. 

„To w naukach pokładano nadzieję wyjaśnienia wielkich pytań, które brzmiały: «Co możemy 

wiedzieć»? i «Co powinniśmy czynić»?319” stwierdza. Nawiązuje do wielkich idei, które były 

w stanie wywołać realną zmianę w systemie myślenia, a jednocześnie konsolidowane były w 

ramach teorii danego myśliciela bądź kierunku filozoficznego. Jeszcze niedawno bowiem 

teorią, która starała się rozciągnąć na szersze obszary życia była filozofia Nietzschego. Projekt 

autora Woli mocy obejmował podstawy biologiczne, elementy fizyki, oraz był silnie 

zakorzeniony w myśleniu kulturologicznym oraz w religii. Podobnie, wspomina Gehlen, było 

z teorią Darwina. Jest to zresztą niezwykły przypadek, kiedy to teoria typowo biologiczna, 

zdołała tak znacznie wpłynąć na ludzkie spojrzenie na własną historię, na kwestie etyki czy 

psychologii. Do grona wymienionych przez autora myślicieli dołącza również Freud ze swoją 

teorią psychoanalizy oraz Marks z być może najbardziej systemowo wpływową teorią dziejów. 

Tym, co łączyło te ideologiczne projekty była aspiracja, by swoim zasięgiem objąć jak 

najszersze pole i grupę odbiorców. Choć specjalistyczne, nie odgraniczały się od zwykłego 

człowieka (np. klasy u Marksa). Każdy posiadał swoją główną dziedzinę (np. zoologia 

u  Darwina), jednak nie przeszkadzało to, by teoria przenosiła swoje rozpoznania również na 

inne aspekty życia. Dzięki temu idee te mogły wywoływać posłuch i realnie wpływać na 

dokonania i przekonania ludzi. Dzisiejszy stan nauk nie pozwala jednak na przeniesienie 

rezultatów wielkich idei do strefy światopoglądowej czy etycznej320. Wspomniana wcześniej 

specjalizacja tworzy wyrwę, oddzielając poszczególne jednostki od wiedzy eksperckiej. 

Gehlenowi nie chodzi tutaj wszakże o ignorowanie faktu, że niektóre osoby z powodu własnych 

braków w wiedzy nie są w stanie zagłębić się w część tematów, którymi zajmuje się nauka. 

To  raczej fakt, że nauka nie stara się już nikomu nic tłumaczyć poza swoją dziedziną, a od jej 

zdobyczy często odcięci są nawet ludzie wysoko wykształceni, wzbudza sprzeciw antropologa. 

Oczywiście skomplikowanie systemu nie przeszkadza w jego przełożeniu się na świat 

rzeczywisty. Mnogość rozwiązań technologicznych i przemysłowych oplata świat ścisłą 

strukturą, w której muszą one współdziałać. W końcu jest to jedna z cech charakterystycznych 

współczesnych technologii, które, by przetrwać, muszą „ewoluować”. W taki sposób Gehlen 
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dochodzi do opisu współczesnego systemu, który osiągnął status quo. Pomimo, że widzimy 

nieustający postęp i ruch, w świecie duchowym idei niewiele się zmienia. Myśliciel pisze: 

„(…) proponuję, aby pojęciem »krystalizacja« określać taki stan w dowolnym obszarze kultury, który 

pojawia się, kiedy dochodzi do całkowitego rozwinięcia wszystkich tkwiących w nim możliwości. (…) Możliwe 

są nowinki, niespodzianki, prawdziwa twórczość, ale tylko we wcześniej ograniczonym polu i na podstawie już 

istniejących zasad, których nie można zmienić321”. 

Termin kulturowa krystalizacja zapożycza Gehlen, jak sam stwierdza, od Vilfreda 

Pareto. Opisuje za jego pomocą do świat, w którym historia wielkich idei już się dokonała. Poza 

marksizmem i zdemokratyzowanym obliczem Zachodu Gehlen nie dostrzega żadnych nowych 

perspektyw. Świat dotarł do post-histoire, nie pojawi się już żadna alternatywa, podsumowuje 

badacz. Ma to zastosowanie w szczególności do systemów ideologicznych, które odwrotnie niż 

te wielkie, z początków XX wieku, nie są w stanie objąć swoimi teoriami całości kultury 

myślenia. Zmiana relacji pomiędzy życiem gospodarczym a politycznym jest już niemożliwa – 

powołuje się Gehlen na Riesmana322. Tym samym, choć będzie rósł poziom wiedzy 

społeczeństwa, jednocześnie świat będzie rozwijać się raczej w poprzek, tworząc kolejne 

obszary naukowe. Osiągnięcie kolejnego poziomu historii idei nie będzie już możliwe. Warto 

dodać, że w teorii dotyczącej końca historii, Gehlen nie twierdzi, że niemożliwością byłoby 

obmyślić taką teorię, ale że nie znalazłaby ona umocowania we współczesnym świecie. 

Pluralizm powoduje, że choć można stworzyć skorupę, to niemożliwe jest obecnie wypełnienie 

jej w taki sposób, by jakiś wielki projekt zdołał przebić się zarówno na poziomie naukowym, 

jak i filozoficznym. Jak słusznie zauważa Rafał Michalski, Gehlenowski koniec dziejów 

przywodzi na myśl późniejsze rozważania Jeana-Françoisa Lyotarda i jego teorię o końcu 

wielkich metanarracji323. W dziele Kondycja ponowoczesna francuski przedstawiciel 

postmodernizmu opisuje koncepcję dwóch „opowieści”, które legitymizują władzę. Narracje te 

miały znaczenie przede wszystkim dla historii nowożytnej, w szczególności historii nauki i jej 

instytucji. Pierwsza z nich to opowieść, która czyni swoim podmiotem ludzkość jako bohatera 

wolności324. Uznaje, że to właśnie lud powinien być bohaterem wiedzy naukowej i splata się z 

podstawowym poziomem dotarcia do wiedzy obywateli. Przykładem może stać się III 

Republika Francuska. Druga opowieść wiąże się z poziomem wyższym, uniwersyteckim, który 

za cel stawia sobie spekulację, czyli dyskurs który nie opiera się na użyteczności. Chodzi tutaj 

                                                           
321 A. Gehlen, O kulturowej krystalizacji…, s. 117. 
322 Tamże, s. 119. 
323 R. Michalski, Homo defectus…, s. 375. 
324 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, [w:] „Sztuka i Filozofia”, nr 13, 

1997, s. 25. 
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o przekaz, który mówi o rzeczach „nie ze względu na wartość ich bezpośredniej  prawdy, ale 

ze  względu  na  wartość,  jakiej  nabierają  przez  zajmowanie  pewnego miejsca  w  dziejach  

Ducha  lub  Życia”325 (autor odnosi się tutaj do Hegla). Narracje, które spełniają założenia tych 

dwóch opowieści prezentują wolnościowy cel dla podmiotu (ludzkości, wybranej części ludu 

czy określonej klasy) i narzucają mu metaopowieść, dzięki czemu możliwe jest spojrzenie 

w  przyszłość, bez jej bezpośredniej realizacji w danym momencie. Jednak dla Lyotarda 

współczesne społeczeństwo i kultura postindustrialna zmieniły sposób postrzegania 

legitymizacji władzy i idei. Metanarracje, opierające się na kombinacji tych dwóch opowieści, 

straciły w ponowoczesności wiarygodność326. Powodu schyłku tych opowieści francuski 

myśliciel upatruje w rozwoju technologii oraz w zmianie sposobu myślenia, na gruncie którego 

środki stają się ważniejsze niż cele. Wielkie narracje zostają zastąpione przez gry językowe. 

Ambicja stworzenia idei przedstawiającej pewną „prawdę” o świecie jest przestarzała, gdyż 

liberalizm dopuścił istnienie wielu mniejszych prawd, zależnych od mówiącego, a nie 

od  obiektywnej sytuacji. Teoria Lyotarda w wielu miejscach odpowiada założeniom Gehlena. 

Powoływanie się na heglowskiego ducha i jego brak we współczesności to podobny zarzut, 

który niemiecki antropolog stawia współczesnym formom instytucji, z których wyeliminowano 

obiektywność. Dotychczasowe światopoglądy, stwierdza Gehlen, miały jednocześnie 

teoretyczne i praktyczne nastawienie327. Łączyły więc opowieść dyskursu spekulatywnego, 

oddzieloną od użyteczności, z bezpośrednią realizacją w działaniu. Pluralizm niszczy ten 

sposób rozumowania, gdyż dopuszcza wiele podejść, które jednak nie przekładają się na realne 

zmiany. Choć społeczeństwo kształci się i widoczny jest postęp, w rzeczywistości nie ma już 

miejsca na ideowe odkrycia. Gehlen mówi, że „wielka duchowa nadzieja”328 już się nie pojawi. 

Współczesny świat jest jednak przewidywalny i ograniczony. Prawdziwa twórczość nie 

wychodzi poza wyznaczone zasady, a innowacje łączą się przede wszystkim ze światem 

techniki, a nie idei. Wielkie metanarracje nie mogą być urzeczywistnione, gdyż cały system 

nauk oddala się od siebie. „Poszczególne rozdziały tego, co możemy wiedzieć, (…) nie tworzą 

już jednej książki”329 - podsumowuje Gehlen. Jedyną częścią rzeczywistości, która mogła 

aspirować do tego, by być podstawą dla wielkiej teorii, była nauka. Skoro więc ona została 
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nieodwracalnie, według antropologa, podzielona, nadzieja na powrót wielkich idei odeszła 

do  przeszłości.  

Diagnoza Gehlena o wejściu kultury w fazę post-histoire nasuwa skojarzenie ze znaną 

teorią końca historii Francisa Fukuyamy330. Głośna teza amerykańskiego politologa - podobnie 

jak Gehlena - głosiła, że historia dotarła do pewnego kresu. Odmiennie jednak do niemieckiego 

antropologa, dla autora Ostatniego człowieka koniec historii oznacza triumf demokracji 

liberalnej, utożsamianej przez niego również z kapitalizmem. Demokracja liberalna 

u  Fukuyamy to ostateczny cel i kres dążenia do odnalezienia systemowych alternatyw dla 

komunizmu i innych systemów politycznych. Koniec historii to koniec poszukiwań. Ludzkość 

osiągnęła ostateczny możliwy etap rozwoju. Jest to więc teoria, która wyznacza pozytywny 

moment w historii człowieka. Wieki wielkich zmian prowadziły ludzkość do zwycięstwa 

i  obecnie nie trzeba już będzie szukać, a jedynie dbać i bronić najlepszego możliwego systemu. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że koniec historii Fukuyamy, nie oznacza krystalizacji 

kulturowej o której mówił Gehlen. Dla Amerykanina to właśnie koniec historii wyznacza 

moment, w którym prawdziwa twórczość może się rozwijać. Choć demokracja liberalna nie 

oznacza jeszcze końca konfliktów na świecie, to jej upowszechnienie jest dla ekonomisty 

znakiem, że ludzkość weszła na kolejny szczebel w rozwoju. Autor Der Mensch z kolei nie 

potrafi w liberalizmie widzieć ludzkiego triumfu. Analizując ten etap w historii ludzkości, 

Gehlen dostrzega uwidacznianie się w człowieku jego najgorszych cech, osłabienie systemu, 

który był w stanie go dyscyplinować. Współczesność po końcu historii to czas ludzi słabych 

i  nieokreślonych. To również rzeczywistość upadku instytucji i stojącej za nimi kultury. 

Pesymizm Gehlenowskiej teorii jest więc przeciwieństwem optymistycznego podejścia 

Fukuyamy. Stwierdzenie, że po końcu historii „nie będzie już dalszego rozwoju podstawowych 

zasad oraz społecznych instytucji, wszystkie istotne problemy znajdą bowiem swe ostateczne 

rozwiązanie”331 przedstawia myśl zupełnie nieprzystającą teorii Gehlena. Unieruchomienie 

instytucji nie prowadzi współcześnie do zwycięstwa wolności, ale do zapominania o dających 

stabilizację tradycjach i do mnożenia problemów bez rozwiązania. Teorie Gehlena i Fukuyamy, 

choć wychodzące z podobnych założeń, nie zbiegają się ostatecznie w swoich konkluzjach. 

Książka Koniec historii wywołała dużą reakcję w świecie nauki, choć nie brakło głosów 

krytycznych. Przede wszystkim zarzucano autorowi brak wrażliwości historycznej 
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i  integralności intelektualnej, które były doceniane właśnie u Gehlena332. Sam Fukuyama 

odniósł się do zarzutów w swoim kolejnym dziele: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji 

biotechnologicznej333. Przyznał, że jednym z kontrargumentów, które ciężko było mu odrzucić, 

było stwierdzenie, że „historia nie może się skończyć, dopóki nie ustanie postęp w naukach 

przyrodniczych i technice”334. W książce wiąże on kondycję ludzką z nowymi zagrożeniami 

płynącymi ze świata biotechnologii i inżynierii społecznej, wieszcząc jej negatywny wpływ na 

stosunki polityczne. Ponownie jednak zauważa, że przy odpowiednich działaniach ludzkość 

jest w stanie zwyciężyć również i tę przeciwność. W przeciwieństwie do Fukuyamy Gehlen nie 

widzi zagrożeń dla człowieka bezpośrednio w rozwoju technologii. Dopiero w połączeniu 

z  liberalnym rozluźnieniem więzi społecznych rozwój współczesnych nauk doprowadza do 

kulturowego zubożenia. Problemem nie jest więc technologia, a nowoczesna kultura, która 

uniemożliwiła rozwój idei. Post-histoire to wygnanie z ludzkiej rzeczywistości prawdziwego, 

twórczego działania.  

 

5.3 Krytyka teorii 

 Teza o kulturowej krystalizacji stanowi podsumowanie Gehlenowskich rozważań na 

temat kierunku, w którym zmierza współczesna ludzka istota naznaczona brakiem. 

Rzeczywistość, w której upadają instytucje a subiektywizm zdaje się rządzić stosunkami 

społecznymi jest końcem prawdziwej twórczości na poziomie wielkich idei. 

Wykrystalizowanie się systemu doprowadziło do postawienia wyraźnych granic rozwoju, co 

stanowi smutne podsumowanie ludzkiej ewolucji. Gehlen, pisząc o końcu historii, wyraźnie 

rozgranicza aspekt społeczny od technicznego. W naukach, zwłaszcza astronomicznych 

i  przyrodniczych, z pewnością czekają nas jeszcze przełomy i odkrycia. Specjalizacja 

i  technicyzacja rzeczywistości doprowadza w końcu do systematycznego wzrostu wiedzy 

w  całym społeczeństwie. Nie przekłada się to jednak na poziom ducha i odbierania 

rzeczywistości. Ludzie stają się samotnymi jednostkami stłoczonymi w masie. Pozbawieni 

oparcia w silnych instytucjach skupiają się na sobie, nie wiedząc nawet, że pole ich rozwoju 

zostało ostatecznie ograniczone. Teoria kulturowej krystalizacji to pesymistyczna wizja 

przyszłości bez przyszłości. 
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Z perspektywy czasów obecnych, teoria Gehlena wydaje się być nieco przestarzała. Przede 

wszystkim jego skupienie się na państwach zachodu, podobnie jak u Fukuyamy wykazuje 

pewną ignorancję w stosunku do reszty świata. Patrząc na wydarzenia ostatnich lat, wcale nie 

możemy być pewni, że świat kieruje się w stronę jednej rzeczywistości społeczno-politycznej. 

Zaledwie 4 lata po pojawieniu się teorii Fukuyamy, Samuel Huntington publikuje esej 

Zderzenie cywilizacji335, przepowiadając nowy rozdział w dziejach ludzkości. Nowym źródłem 

konfliktów nie będą już ideologie czy gospodarka, a konflikty kulturowe336. Jego teza podważa 

twierdzenie o ostatecznej dominacji tzw. cywilizacji zachodniej. Następne lata przynoszą 

również wielkie kryzysy gospodarcze, a wielki kryzys finansowy z 2007/8 roku powoduje, że 

system kapitalistycznej gospodarki przestaje wydawać się tak atrakcyjny. Władza, jaką 

światowe banki i korporacje zdobyły nad ludźmi, zaczyna rodzić bunt. Uwidacznia się to na 

przykład w tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 roku, gdzie atak terrorystyczny 

w  Nowym Jorku wymierzony jest właśnie w społeczeństwo „zepsute” konsumpcjonizmem. 

Dopiero z perspektywy czasu oceniamy politykę, która w sposób bezmyślny regulowała dostęp 

do pieniędzy. Przykładem może być jeden z najbardziej lubianych prezydentów Stanów 

Zjednoczonych, Bill Clinton. Po latach jest uznawany za jednego z polityków, którzy 

przyczynili się do kryzysu początków XXI wieku. W 1995 r. wpłynął on bowiem na przepisy 

mieszkaniowe, zmieniając wspólnotowy akt reinwestycji, który wywierał dodatkową presję na 

banki, by udzielały pożyczek w dzielnicach o niskim dochodzie337. To, co w tamtych latach 

wydawało się szansą dla wielu ludzi, by uzyskali swój udział w ogólnym dobrobycie 

kapitalizmu, po latach sprawiło, że Stany Zjednoczone to jeden z najbardziej rozwiniętych 

krajów, w których średnie zadłużenie obywatela jest nieprawdopodobnie wysokie. Sytuacje 

takie jak kryzys finansowy pokazują, że demokracja liberalna nie stała się ostatecznie najlepszą 

formą ustroju. W swoim tekście O krystalizacji kulturowej Gehlen wspomina, że jedną z opcji, 

na których warto się w posthistorycznym świecie skupić jest pomoc krajom rozwijającym się. 

Zadanie to – według antropologa - wynika z konsekwencji polityki postkolonialnej. Agresywna 

gospodarka zachodnia nastawiona na system pożyczek bez inwestycji w lokalny rozwój 

doprowadziła do niszczenia i coraz głębszego uniezależniania państw rozwijających się. Z tego 

powodu wiele krajów wycofało się z wolnorynkowego globalnego projektu. Przykładem może 
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być nieprzemyślana działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec tak 

zwanych państw Trzeciego Świata. Były pracownik organizacji - Davisona Budhoo - oskarża 

Fundusz o działalność przeciw ludzkości oraz żerowanie na nieszczęściu krajów rozwijających 

się338. Jest to konsekwencja polityki pozbawionej odpowiedzialności. 

Pisząc swój tekst Gehlen oczywiście nie mógł znać konsekwencji upadku muru berlińskiego, 

końca Zimnej Wojny ani rozkwitu organizacji ponadnarodowych z Unią Europejską na czele. 

Obserwując współczesny kryzys instytucjonalny wydaje się, że wydarzenia mu towarzyszące 

przeczą tezie o ostatecznej demokratyzacji i liberalizacji kapitalistycznego świata. Europejski 

kryzys migracyjny, zapoczątkowany w 2015 roku burzy zachwyt nad ideą otwartości, 

a  postulaty niemieckiego antropologa o potrzebie silnych instytucji na nowo zyskują na 

wartości. Nie kończy się więc historia idei, gdyż daleko jest jeszcze do ostatecznej krystalizacji. 

Dodatkowo azjatyckie kraje z Chinami na czele, odkrywają nowe rozwiązania polityczno-

gospodarcze, które nie pozwalają przypisać ich wartości typowemu liberalizmowi 

demokratycznemu.  

Pomimo przedawnienia niektórych tez, teoria kulturowej krystalizacji dostarcza przede 

wszystkim głębokiego wglądu w założenia Gehlena dotyczące kondycji współczesnego 

człowieka. Myśliciel ostrzega przed zachwytem nad nowymi czasami i dodaje do niego 

chłodne, konserwatywne spojrzenie339. Bezrefleksyjne przyjmowanie czy to technicznych czy 

systemowych udogodnień może mieć tragiczne konsekwencje. Oderwanie człowieka od 

bezpośredniego przeżywania rzeczywistości jest rezultatem osłabienia łączących niegdyś ludzi 

struktur. Być może nie nastąpił jeszcze kulturowy koniec historii, ale mimo to sytuacja 

człowieka wcale nie stała się bardziej komfortowa. 

 

6. Moralność i hipertrofia moralności 

6.1 Pluralizm etosów 

Posumowaniem poglądów Gehlena na temat współczesnego człowieka jest teza 

o  hipertrofii moralności. Teoria ta opisana została w ostatniej monografii myśliciela z 1969 

roku Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna. Dzieło to było sześciokrotnie 

przepisywane i poprawiane zanim finalnie trafiło do druku. Sam Gehlen uznawał książkę za 
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finalną postać swojej doktryny dotyczącej człowieka340. Moral und Hypermoral traktuje o 

moralności człowieka we współczesnym świecie. Wcześniej jednak, by jeszcze lepiej 

zobrazować współczesny „upadek” norm, opisany jest w niej pluralizm etosów, które według 

antropologa, rządzą nowoczesnym światem stosunków społecznych. Jak stwierdza Rehberg, 

Gehlenowi zależało na obaleniu abstrakcyjnej etyki oświecenia, według której istnieje tylko 

jedna moralność341. Przede wszystkim dla niemieckiego filozofa „istnieje kilka fundamentów 

moralności (…), które są całkowicie niezależne, a nawet niezgodne ze sobą”342. Podobnie o 

moralności pisał brytyjski historyk Isaiah Berlin, który w jednorodnym postrzeganiu 

rzeczywistości czyli tak zwanym monizmie, dostrzegał źródła idei totalitarnych 

i  odczłowieczenia343. Społeczna rzeczywistość jest bowiem na tyle skomplikowana, że narzuca 

człowiekowi wiele możliwości. W zależności od sytuacji te same rozstrzygnięcia moralne, nie 

zawsze się sprawdzają. Przypomina to opis niebezpiecznej dla człowieka natury, która również 

stawia człowieka przed koniecznością wyboru między wieloma opcjami. W wypadku sytuacji 

społecznej wskazane jest zatem uważne śledzenie tych moralnych drogowskazów oraz 

kontekstu w jakim się pojawiają. Ignorancja może bowiem doprowadzić do zaburzenia systemu 

społecznego (przejawy tego kryzysu Gehlen dostrzega we współczesności). Z tego też powodu, 

mając na celu złączenie antropologii i socjologii w naukę ujawniającą różne oblicza ludzkiej 

moralności, Gehlen prezentuje 4 główne rodzaje etosów, których pomieszanie powoduje zamęt 

w obecnych czasach344: 

1. Etos oparty na wzajemności, 

2. Etos satysfakcji i szczęścia (eudajmonistyczny), 

3. Etos humanitarny, zakorzeniony w życiu rodzinnym, 

4. Etos instytucjonalny, w tym państwowy. 

 

                                                           
340 K.-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, red. K.-S. Rehberg, 

Frankfurt nad Menem 2004, s. VII. 
341 Tamże, s. VIII. 
342 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 20. 
343 I. Berlin, O dążeniu do ideału, przeł. M. Tański, [w:] tegoż, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, przeł. M. 

Pietrzak-Merta, M. Tański, Warszawa 2004, s. 17. 
344 Tamże, s. 41. 
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1. Etos oparty na wzajemności jest uznawany przez Gehlena za podstawę ludzkiego 

zachowania345. Wzajemność ludzkich czynów wprowadza równowagę, która jest widoczna 

zarówno w zachowaniach instynktownych, jak i normach prawnych. Podstawowa zasada: 

odpłacaj dobrem za dobro, czasami rozciągana również na zło, stanowi logiczną próbę 

usystematyzowania kontaktów społecznych. Słynny kodeks Hammurabiego oparty był na 

wypracowanym systemie odpłaty za określone zachowanie. Brak równowagi we wzajemnych 

relacjach między winą a karą sprawił, że do dzisiaj uznawany jest za jeden z najbrutalniejszych 

kodeksów karnych. Etyka wzajemności ma na celu zapewnienie pokojowej koegzystencji ludzi 

w ramach ustalonych warunków. Wymienione przez Gehlena prawa natury, dziesięć przykazań 

czy teorie umowy społecznej są przykładami regulacji opartych właśnie na tym etosie. Hobbes 

przywołując prawa natury w De Cive346, używa etosu wzajemności do opisania zasad mających 

rządzić stosunkami międzyludzkimi. „Każdy powinien dotrzymywać umów i nie łamać danego 

słowa, (…) każdy jest równy drugiemu” – cytuje filozofa Gehlen347. 

  

2. Etos satysfakcji i szczęścia (eudajmonistyczny) jest ściśle powiązany z zachowaniami 

instynktownymi i ludzką fizjologią. Przede wszystkim chodzi w nim o cielesne i emocjonalne 

reakcje na bodźce zewnętrzne. Antropolog odnosi się tutaj do przykładu Konrada Lorenza, 

który w swoich badaniach powoływał się na ludzkie reakcje w stosunku do dzieci348. 

Zakodowany w naszej biologii wygląd i charakter dziecka sugeruje niewinność i automatyczną 

potrzebę opieki i ochrony. Co ciekawe, reakcja ta wykracza poza przykład dzieci, kiedy inne 

obiekty przejmują dziecinne cechy. Lorenz prowadził rozległe badania na temat właściwości, 

które wywołują tak opisywane reakcje349. Nieproporcjonalnie duża głowa w stosunku do ciała, 

duże oczy oraz łagodny wyraz twarzy to tylko niektóre z charakterystyk uznawanych 

za  niewinne. Z tego też powodu inne obiekty np. zwierzęta mogą wywoływać podobne reakcje. 

Są one bowiem zakorzenione w naszych biologicznych instynktach, choć według Gehlena, 

wzmocnione kulturową formacją. Współcześnie jednak bliskość, która jest wymagana przy 

tego rodzaju reakcjach, zostaje oddalona. Nasza empatia napotyka na dramatyczne przekazy 

telewizyjne, które z jednej strony wywołują u nas grozę, ale z drugiej zmniejszają realną 

                                                           
345 I. Berlin, O dążeniu do ideału…, s. 41. 
346 Zob. T. Hobbes, De Cive, Londyn 1651. 
347 Tamże, s. 42. 
348 Tamże, s. 49.  
349 Zob. K. Lorenz, Die angeborenen Formen möglichen Erfahrung, [w:] „Zeitschrift für Tierpsychologie” 

1943. 



157 
 

reaktywność. W obliczu codziennych, tragicznych wiadomości ze świata obojętniejemy na 

ukazywaną krzywdę. Etos eudajmonistyczny, jak sama nazwa wskazuje, opiera się również na 

potrzebie dobrobytu, rozumianej już w bardziej kolektywnym sensie. Gehlen nawiązuje tutaj 

do Maxa Schelera i jego rozdzielenia odczuć dostępnych dzięki zmysłom od tzw. Lebensgefühl 

czyli siły życiowej, witalności350. Właśnie w tej drugiej ludzie realizują swoje poczucie 

społecznego szczęścia - dobrobytu, o który powinni dbać rządzący. Etyka eudajmonistyczna 

nie jest więc dla Gehlena wyłącznie prostym dążeniem do szczęścia, ale etosem eliminacji tych 

czynników, które uniemożliwiają społeczne spełnienie się członków. Jednakże czasy 

współczesne odkrywają masowe i roszczeniowe oblicze eudajmonizmu. Postulaty zdrowia, 

szczęścia i nieskrępowanej radości stają się żądaniami wystosowywanymi w kierunku 

państwa351. To, co kiedyś dostępne było jedynie nielicznym, teraz jest oczekiwanym prawem 

dla każdego. Nowoczesne oblicze liberalizmu czy komunizm to dla Gehlena przykłady doktryn, 

które wspierają postawy roszczeniowe wobec państwa. Instytucja w takim kontekście nie jest 

więc już bezstronnym sędzią i kierownikiem, ale maszyną reagującą na bodźce. Konstrukcja 

współczesnych społeczeństw nie pozwala jednak na to, by wszyscy osiągnęli satysfakcję. Przez 

to, że większość społeczeństwa prezentuje postawę roszczeniową, rośnie jednocześnie 

rozczarowanie brakiem widocznych efektów.  

 

3. Etos humanitarny, określany ogólnie przez Gehlena jako humanitaryzm (Humanitarismus), 

odróżnia się od etosu eudajmonizmu swoją genezą. O ile postawa roszczeniowa, dążąca do 

uzyskania przez grupy społeczne kolejnych stopni wolności, rozwinęła się w okolicach 

Oświecenia, o tyle etos humanitarny obserwowany jest znacznie częściej i szczególnie obecny 

w chrześcijaństwie. Jego podstawowe cechy kojarzone są przez myśliciela z cechami 

rodzinnymi: miłością, pokojowym nastawieniem, wyrozumiałością czy tolerancją. Zgodnie 

z  tymi wartościami postawa humanitarna to postawa pacyfistyczna352. Oczywiście prymat 

takich wartości jest zasadny, kiedy mówimy o rodzinie czy religii. W ramach tych instytucji 

etos humanitarny może być rozwijany i pielęgnowany, dając poczucie spełnienia realizującym 

go członkom. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy łączy się go z eudajmonizmem 

i  rozszerza na postulaty wobec państwa. Cechy rodzinne, pacyfistyczne nie sprawdzają się 

w  przypadku państwa i jego konieczności ochrony swoich obywateli. Niezdecydowanie, 

                                                           
350 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 55. 
351 Tamże, s. 68. 
352 Tamże, s. 79. 
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łagodność i potrzeba bezpieczeństwa muszą w pewnym momencie ustąpić, by do głosu mogła 

dojść dyscyplina, która zadziała w obliczu zagrożenia. Zignorowanie tego faktu doprowadza 

do upadku instytucji oraz samego państwa, które przestaje być organem decyzyjnym, a staje 

się bytem reagującym na żądania obywateli, bez mocy działania. Winą za to obarcza Gehlen 

Oświecenie i jego postulaty prowadzące do umocnienia w przestrzeni państwowej etosów 

humanitarnego oraz eudajmonistycznego. 

 

4. Ostatni rodzaj etosu – instytucjonalny został już szerzej opisany we wcześniejszej części 

rozprawy353. Gehlen, wymieniając etos instytucji jako ostatni, chce pokazać w jaki sposób 

pomieszanie etosów i ich „miejsc” przyczynia się do wieszczonego przez niego upadku 

kulturowych norm zachowań. Instytucje jako jedyne twory są bowiem w stanie regulować 

i  współdziałać z ułomną naturą ludzką. Ograniczają i kierują ubogimi instynktami. Autor 

Urmensch und Spätkultur posuwa się nawet do stwierdzenia, że instytucje to przedsiębiorstwa, 

które regulują najważniejsze aspekty życia - od narodzin aż do śmierci człowieka354. Instytucje, 

niczym reguły dobrego wychowania, pozwalają nam się czuć dobrze w swoim towarzystwie 

i  regulować stosunki międzyludzkie w zależności od określonej sytuacji. Są wspomnianymi 

wcześniej ostojami obiektywności, uwalniając nas od ciężaru każdorazowego podejmowania 

decyzji i wydawania sądów. Współczesność ostatecznie wypędza jednak tę moc z instytucji, 

oddziela je od działania. Proces rozpoczęty, wedle Gehlena, w Oświeceniu, obecnie zostaje 

wzmocniony masowością społecznych środków przekazu. Wymienione przez myśliciela etosy 

mają swoją zasadność i zastosowanie w określonych sytuacjach, często sprzecznych. Jednak 

nowoczesność ignoruje ich ograniczenia. Etos eudajmonistyczno-humanitarny wkracza 

w  przestrzeń państwową i tym samym umniejsza znaczenie etosu instytucjonalnego. 

Równowaga zostaje zachwiana. Krótkie poczucie satysfakcji szybko niknie i skutkuje 

zjawiskiem moralnej hipertrofii, która dla Gehlena jest ostatnim dowodem na upadek człowieka 

współczesnego. 

 Opisany przez Gehlena pluralizm obowiązujących w społeczeństwie etosów spotkał się 

z krytyką jednego z najbardziej znanych współcześnie niemieckich filozofów – Jürgena 

Habermasa. Krytyka zamieszczona w czasopiśmie Merkur skierowane było przede wszystkim 

                                                           
353 Zob. 1.5 Etos państwowy, Rozdział III. Teoria instytucji. 
354 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 93. 
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w Gehlenowskie rozumienie humanitaryzmu355. Według Habermasa, autor Der Mensch 

demonizuje współczesny humanitaryzm. Wyraźne rozdzielenie wartości humanitarnych od 

państwowych przedstawione przez Gehlena, nie znajduje u autora krytyki uzasadnienia. 

Według niego, honor, dyscyplina czy ofiarność, przez Gehlena utożsamiane z etosem instytucji, 

mogą odnaleźć się również w ramach humanitaryzmu356. Habermas przeciwstawia Gehlenowi 

wizję intersubiektywnego dyskursu etycznego, który pozwala porozumieć się w nowoczesnym 

świecie pomieszania cnót357. Nie podziela on zdania, że czasy współczesne wypędziły etos 

państwowy z przestrzeni publicznej. Opisane przez autora Der Mensch krzyżowanie się 

i  przeczenie sobie etosów jest dla Habermasa możliwe do rozwiązania właśnie poprzez 

komunikację. Gehlen jednak nie widział takiej siły w ludziach i zadanie to powierzał jedynie 

silnym instytucjom i utrwalanym przez nie normom i zwyczajom.  

Konflikt między myślicielami był widoczny w wielu krytycznych tekstach i recenzjach autora 

Teorii działania komunikacyjnego. Wynikać to może jednakże z początkowej bliskości 

omawianych problemów antropologicznych. Odniesienia do Gehlena pojawiały się bowiem w 

wielu wczesnych dziełach Habermasa i dopiero później przybrały jawnie negatywny odcień. 

Koncepcja pluralistycznej etyki jest teorią krytykującą współczesny humanitaryzm. Jednak 

Gehlen swoją postawę uzasadnia nie sprzeciwem wobec reprezentowanych przez etos wartości, 

ale jego masowym obliczem umniejszającym znaczenie cnót polityczno-państwowych. 

Antropologiczny pesymizm myśliciela wielokrotnie był poddawany krytyce. Broniąc się, 

Gehlen podkreśla, że jego projekt antropologiczny to obraz człowieka takim, jakim jest 

w  rzeczywistości. Obserwując współczesne tendencje nie widzi w człowieku cech 

pozytywnych, gdyż prezentowane przez nowoczesność wartości godzą w jego obraz świata. 

Swoje rozpoznania podsumowuje w ramach teorii o Moralhypertrophie, która stanowi dla 

filozofa potwierdzenie wcześniejszej nieufności w stosunku do współczesnego człowieka. 

 

6.2 Hipertrofia moralności 

Genealogię moralności u Gehlena wieńczy teoria o współczesnej hipertrofii moralności 

czyli jej przerostu.  Już w tytule dzieła pojawia się termin Hypermoral – hipermoralność  – 

sugerujący pewien naddatek i przesadę. Termin ten najprawdopodobniej zapożyczył Gehlen od 

                                                           
355 J. Habermas, Nachgeahmte Substanzialität. Eine Auseinandersetzung mit Arnold Gehlens Ethik, [w:] “Merkur” 

1970, t. 24, nr 264, s. 313-327. 
356 R. Michalski, dz. cyt., s. 419. 
357 Tamże, s. 420. 
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Nietzschego, co sugeruje Helmuth Schelsky358. Nietzsche używał go do określania pewnego 

nadmiernego w swej treści i realizacji zwyczaju, co zgadzałoby się ze wstępnym założeniem 

Gehlena359. Sam autor powołuje się na poglądy Michaela Polanyi, który pisał o namiętnym 

zwrocie ku moralności, która spowodowała obecnie rozrost nadmiernych żądań360. Jest to 

zarazem klucz do odczytania, co niemiecki antropolog miał na myśli, używając pojęcia 

hipertrofii moralności. Problemem współczesnego społeczeństwa jest dla Gehlena jego 

masowość, stłoczenie i jednocześnie nieokreśloność. Upadłe instytucje nie formują już 

ludzkich charakterów, więc jednostki stają się plastyczne, podatne na ukształtowanie przez 

pluralizm bodźców. Równocześnie związane z zalewem informacji i brakiem odciążenia 

instytucjonalnego, psychiczne obciążenie człowieka zmusza jednostki do subiektywnego 

zwrotu w głąb siebie. Kiedy nie można znaleźć komfortu w świecie zewnętrznym, koniecznym 

dla Mängelwesen jest skupienie się na sobie i swoich przeżyciach. Ten wybuch subiektywizmu 

skutkuje jednak postawą roszczeniową wobec świata zewnętrznego oraz żądaniem 

dostosowywania rzeczywistości politycznej do własnych odczuć. Ludzkość zaczyna uznawać 

siebie za byt najwyższy i najdoskonalszy, odbierając prawo rządzenia państwu i instytucjom. 

Szczęście staje się postulatem absolutnym, w czym wspiera ludzi panujący powszechnie etos 

eudajmonistyczno-humanitarystyczny. Rozwijająca się w tym otoczeniu postawa moralna 

odrzuca wszystko to, co do tej pory dyscyplinowało człowieka zarówno w życiu prywatnym, 

jak i w przestrzeni publicznej. Hipertrofia moralności to odsunięcie odpowiedzialności ludzi za 

swoje czyny.  

„Moralność nie toleruje próżni, więc czujemy się współwinni w związku z nieprawymi czynami, zamiast po 

prostu odpowiedzialni (…)”361. 

Humanitaryzm, według Gehlena, nakazuje współczuć, ale nie działać. Wina staje się pojęciem 

abstrakcyjnym i ogólnym. Nie przynależy już do określonych działań konkretnych jednostek. 

Problemem zarysowanym w ramach teorii nie jest fakt, że docenia się człowieka jako byt, ale 

że za cnoty uważa się cechy zupełnie do tego nieprzystające. Głupota, dziecinność, szaleństwo 

– wszystko uprzednio godne potępienia, we współczesności zyskują drugie oblicze. Przestępcy 

stają się celebrytami, głupota jest paliwem napędowym współczesnej telewizji, a dziecinność 

wkracza w pole relacji poważnych. Przenosząc tezy Gehlena na grunt czasów obecnych, 

widzimy popularność programów telewizyjnych, które promują głupotę jako godną telewidza 

                                                           
358 K.-S. Rehberg, , Vorwort, [w:] A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. VII. 
359 Nietzsche und Hegel, red. M. Djuric, J. Simon, Würzburg 1992, s. 160. 
360 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 141. 
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rozrywkę. Marketingowcy tworzą najbardziej absurdalne historie po to, by widz mógł się 

poczuć lepiej sam ze sobą. Ludzie zamiast porównywać się do najlepszych, czerpią 

przyjemność z promowanego infantylizmu.  

 Współczesny człowiek jest dla Gehlena tworem pozbawionym osobowości. Prawdziwie 

ludzką istotą można bowiem stać się jedynie dzięki silnym instytucjom. To, co współcześnie 

obserwuje myśliciel, to zacieranie się przeciwieństw, odnosząc się do teorii Maxa Schelera362. 

W swojej książce Der Mensch im Zeitalter des Ausgleichs Scheler stwierdza, że wszystko, co 

istnieje w przestrzeni społecznej dąży do zrównania. Przede wszystkim człowiek staje się istotą 

uniwersalną. Dochodzi do zatarcia w nim różnic na poziomie duchowym, indywidualnym czy 

narodowym. Gehlen widział w tym zjawisku konsekwencje przede wszystkim dla 

funkcjonowania strefy publicznej. Choć istnieje pluralizm idei, to tak naprawdę poglądy się 

zrównują, spłycają i podporządkowane są właśnie nowemu, humanitarystycznemu obliczu 

świata. Tam, gdzie jest miejsce dla etyki posłuszeństwa i dyscypliny, wyrzuca się ją i ustępuje 

subiektywizmowi. Hipertrofia moralności nie tylko pozostawia człowieka w kręgu swoich 

własnych przekonań. Dodatkowo doprowadza do ostatecznego upadku obyczajów, hierarchii i 

porządku, rodząc jedynie poczucie niezadowolenia. Jest to pewien paradoks. Świat 

nakierowany na dążenie do szczęścia doprowadza do wielkiego rozczarowania. Wygórowane 

i  sprzeczne postulaty współczesnej moralności pozostawiają nie tylko niedosyt, ale wręcz 

zawód. Hipertrofia moralna ostracyzuje granice i tradycje, akceptując bezrozumnie wszystko, 

co może nadejść363. Ta myśl zdaje się dobrze wpasowywać we współczesną problematykę 

akceptacji i poprawności politycznej. Obecnie ludzie często nie wiedzą co myśleć 

o  określonych zjawiskach, gdyż dotychczasowe normy przestały wyznaczać im znane granice. 

Tolerancja zaczyna przybierać rys humorystyczny, gdyż nie jesteśmy już w stanie ostatecznie 

stwierdzić, co tak naprawdę powinno być akceptowane. Rozbawienie i irytacja wkraczają w 

tematy poważne, do tej pory regulowane instytucjonalnie. Niewiedza rodzi agresję. Ataki 

o  podłożu kulturowym wynikają z irytacji, gdyż brakuje współcześnie ponownego 

wyznaczenia granic. Zaskakujący wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 

2016 roku, być może nie byłby taką niespodzianką, gdyby wcześniej dostrzeżono rosnące 

niezadowolenie znacznej grupy obywateli. Ich narastająca frustracja wywodziła się z uciszania 

pytań o realne fakty. Obowiązujące jeszcze niedawno normy zostały zastąpione, jednak nie 

ustanowiono nowych, wyraźnych granic. Każdy wyraz sprzeciwu wobec obowiązującego 

                                                           
362 Zob. M. Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw, tłum. S. Czerniak, w: tegoż, „Pisma 

z  antropologii filozoficznej i teorii wiedzy”, Warszawa 1987. 
363 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 163. 
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dyskursu otwartości i akceptacji skazany był na potępienie i krytykę. Gehlen już w latach 60. 

XX wieku dostrzegał, że rozmycie granic i tradycji nie prowadzi do powszechnej swobody. 

Wolność osiąga się bowiem pracą i dyscypliną, a nie nieskrępowaniem. 

 Opisując współczesną moralność antropolog przedstawia złożony obraz rzeczywistości. 

Współczesne tendencje zmuszają ludzi skupienia się na rzeczach prostych i przyjemnych. 

Postawa hipertrofii moralności to bezkrytycznie przyjęcie człowieka, z jego wadami 

i  ułomnościami. Pisząc Der Mensch, Gehlen świadomie rysował obraz człowieka, który nie 

jest ideałem, jednak posiada możność wyjścia z wrogiego stanu natury. Nigdy nie ukrywał, 

że  człowiek jest istotą problematyczną i jedynie dyscyplina jest w stanie okiełznać jego 

naturalne zapędy. Tym bardziej w teorii hipertrofii moralności odczuwamy obawy, jakie 

wyraża antropolog, obserwując współczesny świat. Państwa zbudowane na tradycji, wzorcach 

kulturowych i normach odrzucają wieki doświadczeń. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 

prawa zostają zinfantylizowane i wyśmiane. Równocześnie głupota zostaje podniesiona do 

rangi czegoś wartego pokazywania i promowania. Tak jak problemem dla obecnego wybuchu 

subiektywizmu jest oderwanie myśli od działania, tak w przypadku moralnej hipertrofii jest 

nim pozbawienie ludzi realnej odpowiedzialności za swoje czyny. W zbrodniach, głupocie, 

szaleństwie szuka się usprawiedliwienia, oddala się czyn od sprawcy. Indywidualizm przestaje 

być postawą walczącą o własne prawa, a staje się walką o podporządkowanie świata swoim 

zachciankom. Winą obarcza Gehlen intelektualistów, którzy niczym nowa karykaturalna forma 

arystokracji rozprzestrzeniają idee bez możliwości przełożenia ich na praktyczną politykę. Nie 

pomagają również media, które karmią się ludzkim pędem do współodczuwania, ale nie 

współdziałania. Oderwanie od realności to, według badacza, błąd, za który ludziom przyjdzie 

zapłacić w postaci nieustabilizowanego życia. „Kiedy nic nas nie powstrzymuje, a krytyka staje 

się konstrukcją samej świadomości prowadzi to do entropii i zmierza do stanu największego 

nieporządku” - podsumowuje364. 

 

7. Ułomna kondycja współczesnej kultury 

Choć człowiek to dla Gehlena istota naznaczona brakiem, czytając Der Mensch ma się 

wrażenie, że każda wada tak naprawdę służy jego rozwojowi. Ubogie instynkty motywują nas 

do stworzenia instytucji, a braki fizyczne do przeciwstawienia się groźnej naturze. Człowiek to 
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specyficzny twór natury, który jednak w swojej niezwykłości osiągnął to, czego nie dane było 

żadnemu zwierzęciu. Dzieło Moral und Hypermoral jest niczym przestroga przed zbytnim 

optymizmem. Ludzie są z natury istotami kulturowymi365, jednak nie upoważnia to ich do 

traktowania określonego stanu kulturowego jako pewnik. Podobnie jak historia ludzka, 

społeczna rzeczywistość ewoluuje. Wydawać by się mogło, że współczesny świat technologii 

to realizacja drogi postępu. Dla Gehlena jednak współczesność zabiła prawdziwy postęp, 

doprowadzając do wykrystalizowania się świata pozbawionego realnego działania. Choć 

autorowi Urmensch und Spätkultur daleko do bezmyślnej krytyki technicznych zdobyczy 

współczesności, nie jest on w podobny sposób wyrozumiały w stosunku do „osiągnięć” 

człowieka. Subiektywizm, wypaczony indywidualizm, pomieszanie etosu politycznego 

z  humanitarno-eudajmonistycznym, hipertrofia moralności – to wszystko zjawiska, które 

odkrywają kolejne etapy upadku wartości. Świat dla Gehlena winien być zbudowany na silnych 

instytucjach. Porządek społeczny nie powinien ustępować ani humanitarnym, ani prywatnym 

przekonaniom. Nieustępliwość w tych poglądach stanowiła często źródło krytyki skierowanej 

w stronę Gehlena, m.in. przez Habermasa. To, co zdaje się najbardziej istotne z perspektywy 

badaczy rzeczywistości polityczno-społecznej, to rozerwanie więzi między czynem 

a  odpowiedzialnością. Dyscyplina instytucjonalna uczy i wychowuje w taki sposób, by każdy 

mógł spełniać się w roli członka społeczeństwa. Osłabiając tradycje i normy, i nie zastępując 

ich równie trwałymi oraz jasno zdefiniowanymi, skazujemy się na błądzenie i próbowanie 

wszystkiego od nowa. Nie czujemy ciężaru obowiązku, skruchy i posłuszeństwa. Choć niektóre 

spostrzeżenia Gehlena nie przystają już do czasów współczesnych, to opisany przez niego 

ludzki niepokój i niepewność jest widoczny we współczesnej polityce międzynarodowej. 

Kryzys migracyjny, zwrot ku partiom prawicowym i skrajnym w Europie, odsuwanie się 

krajów od instytucji międzynarodowych, to tylko niektóre ze zdarzeń pokazujących, że 

dotychczasowe rozwiązania polityki otwartości i wielokulturowości nie sprawdziły się. Gehlen, 

opisując kondycję człowieka współczesnego, mimo że poruszał problemy swoich czasów, 

dotykał jednak sedna, które ma wymiar ponadczasowy. Jego antropologiczny pesymizm 

czasem wydaje się prezentować skrajne poglądy, jednak często w konfrontacji 

z  rzeczywistością uderza swoją słusznością. 
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Rozdział VI. Teoria współczesnego człowieka politycznego 

1. Drogi obrony Gehlenowskiej jednostki  

1.1 Kontekst działania 

Analizując przedstawiony przez Gehlena obraz współczesnej jednostki, widzimy 

umiejscowienie jej w niesprzyjających okolicznościach społeczeństwa posthistorycznego. 

Dostrzegamy, wspólnie z autorem Der Mensch, liczne aspekty życia, które obecnie nie 

zapewniają stabilności przetrwania. Zagrażający ludziom rozkład ładu instytucjonalnego staje 

się wyznacznikiem współczesnych przemian. Wszystkie one rzutują na ludzką świadomość. 

Sprawiają, że człowiek, niczym jednostka Riesmana z Samotnego tłumu, czuje się zagubiony 

i  niepewny. Gehlen, wychodząc od antropologii, stawia sobie za cel udowodnienie, że 

człowiek tylko do pewnego stopnia może akceptować nieskrępowaną ładem instytucjonalnym 

swobodę. Zagubiony człowiek (verlorener Mensch) w społeczeństwie masowym - takim 

hasłem często podsumowuje się centralny temat Gehlenowskiej antropologii366. Kulturowo 

dyscyplinowane, ułomne instynkty we współczesnym świecie zaczynają na nowo rządzić 

zachowaniem człowieka. Rodzi się więc pytanie: co my, ludzie, jesteśmy w stanie uczynić, by 

zapobiec zgubnym konsekwencjom życia w technicznym świecie, w którym historia już się 

dopełniła? Problem tego pytania to jednocześnie problem z filozofią Gehlena poświęconą 

jednostce w ogóle. Autor Die Seele im technischen Zeitalter, skupiając na człowieku, nie daje 

mu jednocześnie mocy samodzielnego kierowania własnym życiem. Z jednej strony stara się 

on zachować rozsądek w ocenie postępowania ludzkiego: 

„Błędem byłoby jednak także wskazywanie jedynie na mizerię ludzi, na ich nikczemność czy też podstępność, 

podobnie jak tylko na ich wielkość”367. 

Z drugiej strony nie kryje wcale, że jego teoria zakłada określone podejście do ludzkiej natury, 

która bez odpowiednich bodźców demoralizuje się. Działanie, jako kategoria antropologiczna 

ma, według Gehlena, kluczową rolę w rozwoju ludzkim, jednak jest niczym bez nadania jej 

odpowiedniego kierunku. Wolność, za którą podąża człowiek, rozumiana potocznie jako brak 

skrępowania, jest dla myśliciela jedną z przyczyn współczesnego kryzysu jednostki. Inspirując 

się Fichtem, zapożycza on od niego termin „wyobcowania” w kontekście odzyskiwania 

wolności przez człowieka. Człowiek dla Gehlena może „wchodzić w trwałe związki ze sobą 

                                                           
366 Ch. Müller, B. Nievergelt, Technikkritik in der Moderne. Empirische Technikereignisse als Herausforderung 

an die Sozialwissenschaft, Wiesbaden 1996, s. 118. 
367 A. Gehlen, O  narodzinach  wolności…, s. 133. 
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i  podobnymi do siebie tylko niebezpośrednio, okrężną drogą, uzewnętrzniając się, aby siebie 

odnaleźć”368. Prawdziwe narodziny wolności z wyobcowania następują dopiero wtedy, kiedy 

na scenę wkraczają instytucje. Podobnie jak u Marksa, u Gehlena są one takimi formami, 

w  których zostaje urzeczywistnione to, co duchowe. Człowiek zostaje osadzony w szerszym 

kontekście, dzięki któremu może on wydostać się z niepewnej, prywatnej subiektywności. 

Stworzenie instytucji, jest więc dla Gehlena najważniejszym z osiągnięć ludzkich, które 

pozwoliło wydostać się z niewoli instynktów. System ten jednak nie okazał się na tyle trwały, 

by zmierzyć się z ponowoczesnością, która odciążyła ludzi od trudów życia i pomogła 

ponownie wypłynąć na wierzch bezpośredniemu subiektywizmowi jednostek. Masowość 

nowoczesnego, technicznego świata zatraca w sobie jednostki. Dzieło Moral und Hypermoral 

buduje więc obraz utraconego świata. Koncepcja kulturowej krystalizacji ustanawia status quo 

opisywanego układu. Czy więc ludziom nie pozostało nic innego niż refleksja nad własnym 

losem? Gehlena sugeruje możliwe rozwiązania, jednak są one raczej sposobem na złagodzenie 

konsekwencji współczesnych wydarzeń. Badacz Gehlenowskiej literatury, Rehberg stwierdza, 

że Gehlen nie tylko opisywał jednostki w sytuacji bez wyjścia, ale nawet odmawiał im refleksji 

na temat własnego losu 369. Jedynie bowiem nieliczni są, według XX-wiecznego antropologa, 

w stanie uświadomić sobie konsekwencje dążenia do nieskrępowanej wolności. Jest jednak 

jedna rzecz, która daje nadzieję na to, że współczesny stan nie jest sytuacją bez wyjścia dla 

wszystkich. Asceza, czyli, jak to określił Herbert Schnädelbach w przedmowie do jednego 

z  dzieł Gehlena – samoopanowanie, kiedy instytucje są słabe, może stanowić odpowiedź na 

przytłaczającą obcość współczesności370. 

 

1.2 Asceza jako droga wyjścia 

Analiza zagadnienia ascezy została przez Gehlena przedstawiona podczas wykładu 

w  1952 roku w Wyższej Szkole Handlowej St. Gallen i opublikowana w czasopismach Merkur 

oraz Die neue Weltschau371. Pomimo, że poglądy autora często wzbudzały krytykę, to same 

wywody na temat ascezy zostały generalnie przyjęte pozytywnie. Jest to zresztą zaskakująca 
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część filozofii niemieckiego myśliciela, gdyż stanowi ona utopijną odpowiedź na problemy 

współczesnej kultury. Opisywane przez niego, dominujące w XX wieku ideologie: komunizm 

i liberalizm sprowadza Gehlen do pogoni za dobrobytem. Nie daje on się zwieść odrębnej 

nomenklaturze, uznając „staranie o podniesienie życiowego standardu” za zakamuflowany 

postulat dążenia do nieograniczonego posiadania372. W pracy Badania nad naturą 

i  przyczynami bogactwa narodów Adam Smith, XVIII-wieczny ekonomista, kładąc 

fundamenty pod teorię liberalizmu ekonomicznego, ostrzegał przed nadmiernym zapatrzeniem 

się w powiększanie swojego majątku. Jednak to właśnie od drugiej połowy XX wieku świat 

naukowy w sposób szczególny zaczął analizować zagrożenie ze strony masowej pogoni 

za  dobrami. Wspomniany już David Riesman, ale również Erich Fromm czy Jurgen Habermas 

w swoich pracach poruszali wątki związane z konsumpcyjną naturą współczesnego człowieka. 

Szczególnym krytykiem ponowoczesnego dążenia do bogactwa był polski socjolog Zygmunt 

Bauman. W swoim dziele Życie na przemiał stwierdził, że nowoczesność jest cywilizacją 

nadmiaru, zbędności, odpadów i ich uprzątania373. „Jeżeli życie w epoce przednowoczesnej 

przypominało codziennie o nieskończonym trwaniu wszystkiego z wyjątkiem śmiertelnego 

życia, to życie w epoce płynnej nowoczesności przypomina codziennie o powszechnej 

przemijalności wszystkiego bez wyjątku”374 pisze. To, co według Gehlena powinno być jądrem 

życia społecznego, stało się czymś niepotrzebnym, skazanym na wyśmianie i zapomnienie. 

Dążenie do posiadania większej liczby rzeczy nie daje bowiem ukojenia w momencie 

osiągnięcia celu. Chwilowe spełnienie zastępowane jest kolejną potrzebą. Konsumpcjonizm 

sprzyja zmianom, wzmacniając ludzkie popędy kierowane jedynie zaborczością. Podczas gdy 

instytucje nadają ludzkiemu życiu szerszy kontekst, rzeczy wiążą ludzi, skupiając ich jestestwo 

na przedmiocie. Dają krótkotrwałą satysfakcję, jednak nie tworzą więzi, którą zapewnia jedynie 

długotrwałość i stabilność norm. Dlatego właśnie antropolog stwierdza, że asceta to osoba 

utopijna, dla której nie ma miejsca we współczesnym świecie375. Asceza jest jednak sposobem, 

by oprzeć się negatywnym skutkom odczuwanym przez człowieka w związku z niestabilnością 

istnienia.  

 Dla Gehlena asceza jest kontynuacją procesu uczłowieczania376. Z antropologicznego 

punktu widzenia jest to bowiem sposób na aktywne redukowanie instynktów wedle własnej 
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woli. Z Der Mensch dowiadujemy się, że instynkty ludzkie, choć istotnie wpływające na 

ludzkie odbieranie rzeczywistości, nie chronią człowieka od negatywnych skutków życia 

w  niezmienionym środowisku naturalnym. Wewnętrzne życie popędowe człowieka jest 

nieuporządkowane. Nasze zmysły pozwalają nam odbierać bodźce z zewnątrz, ale brak nam 

wewnętrznej siły, która pozwala żyć zwierzętom. Z konieczności więc człowiek tworzy wokół 

siebie system, który niejako jest w stanie podejmować decyzje za niego i, co ważne, 

dyscyplinować jego naturalne popędy. Współcześnie rola ta zostaje podana w wątpliwość. 

Asceza jest sposobem na to, by dotychczasowy system funkcjonujący na zewnątrz, stworzyć 

we wnętrzu jednostek. By to zrobić, należy się zdyscyplinować, odrzucić wewnętrznie chaos, 

konsumpcjonizm i swobodę zewnętrznego świata. Wyprzeć z siebie to, do czego tak łatwo 

obecnie jest dążyć. Elżbieta Paczkowska-Łagowska stwierdza, że asceza jest sposobem, 

by  człowiek przekuł instytucje w samego siebie, by stał się wzorem, którym przestało być dla 

niego społeczeństwo instytucjonalne377. Asceza jest potrzebna ze względu na rozregulowanie 

ludzkich popędów. Współczesną plastyczność człowieka sprawia, że jest on jednocześnie 

wszystkim i nikim (tutaj w znaczeniu, że wyznaje wiele poglądów, jednak nie przekuwa 

żadnego w działanie – przyp. S.H.). Jest to też sposób na odbudowę osobowości, czyli 

prawdziwie twórczej jednostki, która do tej pory mogła istnieć jedynie w ramach ładu 

instytucjonalnego.  

Nawiązując w Moral und Hypermoral do swojego wykładu z 1952 roku, Gehlen ponownie 

poddaje zagadnienie ascezy analizie, tym razem jednak bliżej przyglądając się jej znaczeniu. 

Proponuje podział znaczenia zagadnienia na trzy aspekty: stimulans, disciplina i sacrificium378. 

1) Asceza jako stimulans to stymulacja własnego bytu i odczuwania, poprzez odrzucenie 

dążenia do dóbr i bodźców zewnętrznych. Gehlen opisuje ją jako sposób na intensyfikację 

wewnętrznej, ludzkiej mocy. Nawiązuje w ten sposób do praktyk szamanów i magów, czerpiąc 

z badań Maxa Webera na temat hinduizmu i buddyzmu. Chodzi tutaj o odrzucenie dóbr 

przyziemnych, porzucenie doczesności współczesnego istnienia na rzecz wzmacniania swojej 

kontroli nad własnym życiem. Powrót do prostego życia, skupienie się na najprostszych 

obowiązkach prowadzi więc do uwolnienia się w człowieku siły życiowej, niedostępnej dla 
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masowego człowieka współczesnego. Jeżeli zaś działania te łączy się z poświęceniem służbie 

społecznej, prowadzi to do przejścia na kolejny poziom ascezy jako dyscypliny.   

2) Asceza jako disciplina to powrót Gehlena do etosu państwowego, opierającego się na 

obowiązku, posłuszeństwie i dyscyplinie właśnie. Współcześnie wyśmiewana, uważana za coś 

dziwacznego, w historii uznawana była za najwyższą formę oddania. Antropolog nawiązuje do 

początków Rzeszy, kiedy to posłuszeństwo i organizacja były jednymi z najbardziej 

podziwianych cech. Dyscyplina oczywiście jest realizowana w największym stopniu, gdy 

jednostka jest posłuszna wiedzy i władzy instytucjonalnej. Gehlen pisze, że „być pochłoniętym 

przez instytucje jest ścieżką godności dla każdego, a ten kto spełnia ten obowiązek zdobywa 

motywację niepodważalną dla innych”379. Brak etosu posłuszeństwa jest dla autora Urmensch 

und Spätkultur szczególnie odczuwalny we współczesnych społeczeństwach. Każdy obowiązek 

odczytywany jest automatycznie jako przymus. Jednak Gehlen broni instytucji, mówiąc, że 

mają one prawo wystosowywać w naszym kierunku żądania, gdyż to one nas utrzymują, one 

nadają sens naszemu działaniu. Orzekając o wrodzonej potrzebie służenia człowieka, myśliciel 

zdaje sobie sprawę, że współcześnie postawa zdyscyplinowana narażona jest na wyśmianie. 

Ponownie przywołuje ideę wolności płynącej z wyobcowania, kiedy tylko etos posłuszeństwa 

i obowiązku może przynieść prawdziwą wolność i spełnienie jednostce. Bez nich bowiem 

społeczeństwo zamienia się w masę niezwiązanych ze sobą bytów. 

3) Asceza jako sacrificium to analiza zagadnienia z perspektywy religii, z którą najczęściej jest 

kojarzona. W swoim wykładzie w St. Gallens, Gehlen mówi o ascezie jako o jednym z niewielu 

elementów religii chrześcijańskiej, który nie został zsekularyzowany380. O ile bowiem 

humanitaryzm, postęp, wolność czy równość, to dla myśliciela zsekularyzowane treści 

chrześcijańskie, ascetyzm zdołał uniknąć przedostania się do współczesności w wypaczonej 

formie. Być może ma to związek z faktem, że jest to postawa, która nie przystaje do trendów 

nowoczesności. Stanowi bowiem zaprzeczenie podstawowych dążeń do dóbr materialnych, 

a  nawet potrzeb cielesnych oraz związana jest ściśle z dyscypliną. Gehlen jednak bierze pod 

uwagę fakt, że asceza zwraca uwagę człowieka na negatywne aspekty jego istnienia. 

Współczesność, zwłaszcza wspomagana techniką, odciąża człowieka od przykrości i trudu 

ludzkiej egzystencji. Zmniejsza nakład pracy przy jednoczesnym zwiększeniu źródeł 

przyjemności. Wszystko nastawione jest na rozrywkę, co pokazują np. publicystyczne 

programy telewizyjne, które mając obnażyć ciężar ludzkiego bytu, często popadają w absurd, 

                                                           
379 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 71. 
380 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 107. 
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skupiając się bardziej na epatowaniu pewnymi obrazami niż faktycznej refleksji. Jednak to 

właśnie pesymistyczna samoświadomość własnego, nieidealnego bytu oraz śmierci są 

istotnymi elementami życia. Gehlen posługuje się metaforą plamki na oku, która jest niczym 

plama na ludzkiej duszy. Uświadomienie sobie marności życia to istotna część ludzkiego 

doświadczenia, które współczesność odsuwa. Docenianym przez Gehlena filozofem w tym 

aspekcie jest Arthur Schopenhauer, który jako jeden z nielicznych opisuje wagę zrozumienia 

ludzkiego przemijania. W dziele O wolności ludzkiej woli stwierdza, że to właśnie świadomość 

ciągłej zmiany i przemijania wszechrzeczy prowadzi myśl filozoficzną do szukania tego, 

co  niezmienne, prawdziwe i rzeczywiste381. Jednak nawet religia, jako jedna z najtrwalszych 

instytucji w czasach współczesnych, nie jest w stanie oprzeć się żądzy posiadania. Asceza 

przestaje więc stawać się realną opcją dla jednostki posthistorycznej z powodu swojej 

„nieatrakcyjności”. W wyścigu ku dobrobytowi wewnętrzna dyscyplina jest wyzwaniem 

daleko wykraczającym, zdaniem Gehlena, poza możliwości członka społeczeństwa masowego. 

Jedynie nieliczni są w stanie pokierować sobą w taki sposób, by pamiętać w swoim życiu, 

że  śmiertelność motywuje nas do prawdziwego działania. 

Gehlen wierzy, że upowszechnienie się ascezy stanowiłoby przyczynek do budowy nowej 

rzeczywistości, początek nowej epoki. Jednocześnie rozwiewa wszelkie nadzieje, określając 

swój projekt jako utopię, z powodu niedopasowania idei do możliwości współczesnych 

społeczeństw. Myśliciel jest zdumiony, że w obliczu chaosu opinii i poglądów, świat nie znalazł 

miejsca na ideały ascetyczne. Dążenie do powiększenia swojego majątku, do osiągnięcia 

bogactwa i stabilności nie są bowiem pragnieniami, które charakteryzują wyłącznie człowieka 

współczesnego. We wcześniejszych wiekach bogactwo również było stanem pożądanym. 

Jednak w społeczeństwie masowym konsumpcjonizm uczynił posiadanie dóbr równym 

szczęściu na poziomie życiowego celu. Asceta, kiedyś podziwiany za swoją wstrzemięźliwość, 

obecnie nie ma szans na bycie uznanym za autorytet moralny. Asceza nie jest przedstawiana 

jako realna opcja, bardziej jako dziwactwo. Z zaspokajania potrzeb przemysł współczesny 

przeszedł do ich kreowania, stwierdza Gehlen. Proces ten jest nieskończony, gdyż pojęcie 

dobrobytu nie wyznacza żadnych granic. Znakomicie obrazuje to Henri Bergson, francuski 

filozof i laureat Nagrody Nobla, w swoim dziele Dwa źródła moralności i religii: 

„(…) dążenie do wygody i luksusu, które, jak się wydaje, stało się podstawową troską ludzkości. Widząc, jak 

rozwinęło ono zmysł wynalazczości, jak wiele wynalazków to po prostu praktyczne zastosowania naszej wiedzy, 

jak sama wiedza zmierza do poszerzania się bez końca, skłonni bylibyśmy wierzyć, że postęp będzie przebiegał 

                                                           
381 A. Schopenhauer, O wolności ludzkiej woli, przeł. A. Stögbauer, Warszawa 1908, s. 111. 
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ciągle w tym samym kierunku. W rzeczywistości zadowolenie z zaspokojenia dawnych potrzeb przez nowe 

wynalazki nigdy nie skłania ludzkości do poprzestania na tym, co osiągnęła; pojawiają się nowe potrzeby, tak 

samo władcze i coraz liczniejsze. Widzieliśmy, jak wyścig do dobrobytu nabiera tempa, angażując coraz 

liczniejsze tłumy. Dziś jest to po prostu gorączka”382. 

Bergson zaznacza, że przeciwstawny współczesnym trendom ideał ascetyzmu, obecny w 

średniowieczu, obecnie uległ osłabieniu. W ascezie z perspektywy współczesnej nie chodzi 

bowiem o skrajną wstrzemięźliwość, którą osiągano we wcześniejszych wiekach, ale 

o  pohamowanie, otrzeźwienie swojego oglądu pościgu za bogactwem. 

Pomimo pozostawienia furtki dla nowoczesnego człowieka w postaci ascezy, Gehlen 

podkreśla, że opisywane rozwiązanie możliwe jest do osiągnięcia jedynie przez nielicznych. 

Chciwość, niepohamowana żądza posiadania to cechy społeczeństw masowych. Tylko wybrane 

elity mają szansę wprowadzić w życie konieczną samodyscyplinę. Antropolog nie wyróżnia 

ich na podstawie wykształcenia czy statusu społecznego, ale tylko i wyłącznie faktu 

przynależności do kultury masowej bądź odseparowania się od niej. Samokontrola i dystans 

pomagają więc odnaleźć siebie, jednak dzieje się to w ograniczonym obrębie, nielicznych, 

zdolnych do tego jednostek. Odwołując się do hasła Maxa Schelera, myśliciel przywołuje 

pojęcie pleonaksji, czyli chciwości, uzurpacji i żądzy panowania383. Charakterystyczne dla 

nowoczesności potrzeby realizują się znakomicie w społeczeństwie nastawionym 

na  zwiększanie bogactwa. Jednocześnie jednak powiększają one negatywny stan zatracenia 

jednostki w świece materialnym. Odcięcie się od tych afektów daje efekt w postaci wewnętrznej 

stabilności i systematyzuje rozchwiane do tej pory życie psychiczne. Narzucając samemu sobie 

normy oraz wprowadzając rytuały w naszą codzienność, niejako prowadzimy wewnętrzną 

walkę ze światem zewnętrznym. Asceza nie bez powodu określana jest przez Gehlena jako 

droga wyjścia. Pytanie tylko, dlaczego antropolog pokładał tak mało wiary we współczesnym 

świecie w człowieka walczącego z kulturą konsumpcyjną. 

 

 

 

 

                                                           
382 H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, przeł. P. Kostyło, K. Skorulski, Kraków 1993, s. 289-290. 
383 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 326. 
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1.3 Współczesne spojrzenie na krytykę epoki człowieka masowego 

Patrząc na stan badań nad współczesną kulturą masową, już od drugiej połowy XIX 

wieku384 aż do czasów obecnych, łatwo dostrzec wspólny punkt zgodności między wieloma 

badaczami. Ustalenia Gehlena nie odbiegają więc zbytnio od innych myślicieli, których liczne 

przykłady wyrażania podobnych spostrzeżeń do niemieckiego antropologa, zostały 

wspomniane w tym rozdziale. Co istotne, pokrywają się one również z zastrzeżeniami tych 

badaczy, których teoriom często daleko do Gehlenowskiego konserwatyzmu. Obserwując 

współczesny model zachowań konsumpcyjnych, trudno nie zgodzić się, że zagrożenie 

prezentowane przez Gehlena jest realne. Jeżeli uznajemy tradycje i długotrwałe wartości 

w  kulturze za gwaranta autentycznej osobowości człowieka, współczesność z jej galopującym 

postępem i kulturą pieniądza musi sprawiać wrażenie stojącej w opozycji do człowieka kultury. 

Idea harmonijnego rozwoju jednostki w duchu Wilhelma von Humboldta wydaje się nie 

do  spełnienia. Niemiecki socjolog Max Horkheimer w napisanej wraz z Adorno pracy 

Dialektik der Aufklärung (Dialektyka oświecenia) łączy ideę wolnego rynku z 

konformizmem385. Jeżeli bowiem liberalizm opiera się na zasadach handlu, wymiany 

i  konsumpcji, to we współczesnej kulturze indywidualizm traci swój wyjątkowy wymiar: 

„W przemyśle kulturalnym indywiduum jest złudzeniem nie tylko wskutek standaryzacji  sposobów  produkcji. 

Tolerowane jest dopóty, dopóki nie ulega wątpliwości, że utożsamia się bezwzględnie z tym, co ogólne”386. 

Jest to więc podejście bliskie Gehlenowskiemu, choć sama praca obfituje w krytykę władzy, 

utrzymując, że panowanie jest czymś z gruntu złym. Z tymi stwierdzeniami autor Der Mensch 

nie mógłby się zgodzić. Łatwo można zauważyć, że głosów na temat zagrożeń spowodowanych 

zmianą panujących w społeczeństwie stosunków pojawia się wiele we współczesnym dyskursie 

naukowym. Czy jednak oznacza to automatycznie, że rzeczywiście staliśmy się jedynie 

świadkami smutnej rzeczywistości konsumpcyjnej, od której nie ma odwrotu? Czy państwa 

dążące do zrównania statusu swoich obywateli wobec prawa i rynku, automatycznie kreują 

społeczeństwa masowe?  

Wydaje się, że trudno jest współczesnemu człowiekowi zaakceptować bezsilność, jaką sugeruje 

Gehlen. Czym innym jest zdawać sobie sprawę z własnych przyrodzonych ułomności, a czym 

                                                           
384 Jedne z najwcześniejszych badań na kulturą masową w Stanach Zjednoczonych prowadzone były przez Irvinga 

Babbitta, Paula Elmera More’a i George’a Santayanę, por. P. Kimla, Ujarzmianie chaosu. Rzecz o eseistyce T. S. 

Eliota, [w:] „Kwartalnik konserwatywny”, nr 5, Kraków 1999. 
385 Zob. M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994. 
386 Tamże, s. 175. 
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innym rezygnować z próby zmiany własnego losu. Choć krytyka antropologa w wielu 

miejscach wychwytuje trendy obecne nawet w XXI wieku, nie oznacza to, że ludzkość bez 

sprzeciwu przystała na opisywane zmiany. Przede wszystkim samo podejście do kultury 

masowej i obecnego w niej konsumpcjonizmu pozostaje w większości przypadków krytyczne. 

Temat nie jest już zarezerwowany tylko dla specjalistów i filozofów kultury 

postmodernistycznej. Potępiane przez Gehlena media, które mają jedynie dostarczać zastępcze 

emocje, współcześnie nie są wcale tak zunifikowane, jak widział to antropolog. Sam temat 

konsumpcjonizmu staje się domeną analizy nie tylko naukowej, ale również dziennikarskiej. 

Przykładem może być Naomi Klein – kanadyjska aktywistka i działaczka społeczna, której 

głośna książka Doktryna szoku387 stała się manifestem krytykującym współczesny kapitalizm 

oraz kulturę konsumpcji. Dochodzą do tego również próby instytucjonalizacji sprzeciwu 

w  postaci ruchów alterglobalistycznych na całym świecie. Słynny amerykański językoznawca 

Naom Chomsky jest jednym z sympatyków ruchu. Idea sprzeciwu wobec ponowoczesnych 

zmian nie koncentruje się więc jedynie wokół grupy nielicznych. Nacisk na wspieranie kultury 

regionalnej, odwrót od masowości do społeczności mniejszych to fakty, które w XXI wieku 

zyskują nie tylko uznanie, ale własne instytucjonalne umocowania. Przykładem może być stale 

działający Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, promujący 

przede wszystkim lokalność, nie globalność kulturowego dziedzictwa. W wielu państwach 

powstają również ministerstwa kultury czy zrównoważonego rozwoju nastawione na 

zacieśnianie lokalnych więzi społecznych. Współczesne kraje Europy nie godzą się więc na 

odseparowanie swoich członków od instytucji narodowej wspólnoty. Działania te 

podejmowane są właśnie dlatego, że problem współczesności, o którym pisał Gehlen, został 

zauważony, a nie zignorowany. Prowadzone działania również nie maja jedynie charakteru 

doraźnego, ale próbują stać się zmianą trwałą i powszechnie akceptowaną, czyli spełnić 

założenia wymieniane w teorii instytucji. Dodatkowo warto wspomnieć, że opisywane zjawiska 

w różnych częściach świata przybierają odmienne oblicza. Kultura masowa, pomimo swojej 

kuszącej propozycji, ciągle nie stała się dominującym obliczem kultury na całym świecie. 

Wręcz przeciwnie, Europa i Stany Zjednoczone mierzą się teraz z własnymi wartościami 

i  kierunkiem, do którego dążą.  

Kolejną kwestią jest sama jednostka i krytykowany indywidualizm, który w społeczeństwie 

masowym jest jedynie ułudą wolności. Gehlen często krytykuje ideę zrównania, która pozbawia 

jednostki umocowania we własnym świecie. Silne instytucje, jako kulturowe drogowskazy, 

                                                           
387 Zob. N. Klein, Doktryna szoku, przeł. H. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaruk, Warszawa 2016. 
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pomagały człowiekowi w samookreśleniu, wręcz go wyręczały. Gehlen zauważa jednak, że 

obecnie ludzie żyją stłoczeni w masie, a ich pozorna równość nie przynosi wcale stabilizacji. 

Uniformizacja jednak oznacza nie tylko zrównanie w masie, ale również równość wobec prawa. 

Lata niesprawiedliwości narzucające życiowe ścieżki tylko ze względu na miejsce bądź 

okoliczności narodzin, były być może wspierane stabilnymi instytucjami, jednak nie sprawiały 

wcale, że poszczególni ludzie zyskiwali opisywaną w teorii instytucji pewność życia. 

Nowoczesność, począwszy od rewolucjonistycznych haseł egalitaryzmu, miała jeden główny 

cel: ochronę jednostki. Czasy współczesne przynoszą dodatkowo rozwój praw człowieka, 

a  wraz z nimi praw mniejszości, praw obywatelskich czy praw dzieci – grup, które do tej pory 

nie mogły liczyć na instytucjonalne wsparcie. Równość nawet w masie, zaczęła ukazywać 

więcej możliwości i choć Gehlen twierdzi, że są one jedynie pozorne, to niekoniecznie 

nakierowane są jedynie na konsumpcję. Asceza jako droga obrony, być może nie realizuje się 

w pełnym historycznym znaczeniu tego słowa, ale obecna jest w zachowaniu wielu jednostek, 

które wypracowują silny charakter właśnie dzięki zyskanej w społeczeństwie masowym 

swobodzie. Pojawiają się głosy, że współcześnie instytucjonalizacji podlega sama osobowość, 

gdyż to człowiek ma wreszcie możliwość uzyskania prawnego, społecznego i kulturowego 

oparcia388. Analizując z perspektywy człowieka nowoczesnego postawy ludzkie z poprzednich 

wieków, Gehlen wpada w pułapkę nieprzystawalności. Skoro za Schelerem opisuje wysoką 

plastyczność jednostek ludzkich i ich otwartość na świat, to rodzi się pytanie, dlaczego tak 

bardzo wątpi w możliwość dostosowania się do czasów współczesnych. Pytanie czy nie lepiej 

poszukać dróg ku instytucjonalizacji nowej osobowości jednostek. Patrząc na Gehlenowskie 

podejście do współczesności, widać wyraźnie, że stara się on połączyć wiele istnienia 

ludzkiego. Wybuch subiektywizmu jest jedną z tych cech, które we współczesnej kulturze 

najłatwiej nam zaobserwować. Sam Internet, nieobecny w czasie tworzenia dzieła przez 

Gehlena, przybiera często formę niekontrolowanego pola ekspresji, przed którą badacz 

ostrzegał. Jednocześnie jednak nie wszystkie aspekty współczesności sprowadzają ludzi 

do  jednakowego zubożenia świadomości instytucjonalnej. Tak jak asceta jest sam dla siebie 

instytucją, tak nowoczesność w człowieku widzi instytucję. Choć swoje tezy dotyczące 

współczesności Gehlen gruntownie motywuje, to pozostawienie pytania o drogę obrony 

jednostki bez jasnej odpowiedzi jest często krytykowanym, na przykład przez Rehberga, jego 

asystenta, błędem. 
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2. Drogi obrony majestatu państwa 

2.1 Filozofia porządku 

Gehlen jest myślicielem utożsamianym często z filozofią porządku, który z trwałości, 

porządku i doświadczenia uczynił wartość samą w sobie389. Stabilność w połączeniu 

z  dyscypliną są dla myśliciela tymi cnotami, które powinny powszechnie obowiązywać. 

Najwyższa forma instytucji winna stać się, według Gehlena, urzeczywistnieniem idei 

hobbesowskiego Lewiatana. Antropolog często odnosi się do rozpoznań angielskiego filozofa 

i przytacza tezy Hobbesa na temat korzyści, jakie daje poddanym podążanie za cnotami 

państwowymi. Właśnie w państwie widzi on siłę, która zarówno stoi na straży bezpieczeństwa, 

jak i reguluje stosunki między obywatelami stojąc na straży prawa. Nie przeraża go ogrom 

i  niepowstrzymanie władzy Lewiatana. Wręcz przeciwnie, imponuje mu siła, gdyż tylko ona 

jest w stanie zagwarantować ostatecznie pożądany pokój. Bowiem tylko państwo silne 

i  władcze jest w stanie wypełniać swoje odgórne zobowiązanie wobec społeczeństwa. 

Zobowiązanie, które Gehlen ustanawia jako organiczne już na poziomie natury ludzkiej. Mimo 

że sam odżegnuje się od koncepcji umowy społecznej, w prezentowanej przez niego 

antropologii wyraźnie widzimy sugestię dotyczącą niewypowiedzianej konieczności, zgody na 

władztwo instytucjonalne nad człowiekiem. Gehlen uzasadnia siłę państwa samą naturą 

człowieka, jego ułomnością i bezbronnością w obliczu chaosu własnych odczuć. Przywołanie 

przez niego Kantowskiej tezy jakoby człowiek był zwierzęciem, które potrzebuje pana390, tylko 

poświadcza jego zdanie.  

Sposób prezentacji idei państwa przez Gehlenia uwidacznia konserwatyzm jego poglądów. 

Myśliciel przyjmuje postawę ahistoryczną, czyli wywodzi genezę państwa, jak i pozostałych 

instytucji, z założeń antropologicznych, których nie umiejscawia w sprecyzowanym 

kontekście. Przywoływane przez niego wydarzenia historyczne stanowią raczej potwierdzenie 

jego pierwotnej wizji. Podobnie na temat państwa wypowiadał się inny niemiecki myśliciel 

Carl Schmitt391. Również dla niego Lewiatan Hobbesa jest symbolem politycznej jedności, 

dzięki której jesteśmy w stanie przezwyciężyć chaotyczny stan natury392. Przede wszystkim 

jednak silne państwo to symbol zwycięstwa nad siłami ludzkimi (naturalnymi, 

niekontrolowanymi skłonnościami), które podważają znaczenie instytucji. W zamian za 

                                                           
389 H. Delitz, Arnold Gehlen…, s. 128. 
390 I. Kant, Idee do ujęcia historii powszechnej…, dz. cyt., s. 182. 
391 Zob. C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.  
392 C.-G. Heidegren, Helmut Schelsky's "German" Hobbes Interpretation…, s. 28. 
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posłuszeństwo państwo zapewnia swoim obywatelom obronę, która, podobnie jak u Gehlena, 

odciąża jednostki od chaosu życia naturalnego. Instytucja państwa nie jest bowiem jedynie 

wzorem zachowania, ale ma przede wszystkim rozwiązywać problemy praktyczne. Jednak obaj 

myśliciele dodają, że elementem kluczowym jest tak naprawdę odrzucenie sprzeciwu, czy 

choćby podważania przez poddanych/obywateli narzucanych norm. Podejmując takie kroki, 

lud musi być świadomy, że jednocześnie naraża na ryzyko swoje długotrwałe tradycje oraz 

praktycznie odrzuca podstawę swojego istnienia393. By zapobiec wieszczonej przez myślicieli 

katastrofie, instytucje, z państwem na czele, muszą się cieszyć absolutnym zaufaniem, tak by 

były częścią nas i naszego zrutynizowanego życia, nad którym się nie zastanawiamy. Schmitt 

otwarcie przyznaje państwu władzę desygnowania wrogów bądź przyjaciół, który to podział 

odróżnia wspólnotę polityczną od innych394. Prawo do wypowiadania wojny bądź uznanie 

kogoś za wroga to konsekwencje związku politycznego. Zasada „ochrony i posłuszeństwa” 

wzięta ponownie z teorii Hobbesa, doskonale wpisuje się w zadania i wymagania stawiane 

przez niemieckiego teoretyka państwu. Współcześnie jednak dostrzega Schmitt i Gehlen, 

społeczeństwo rości sobie coraz więcej praw w obszarze, w którym dotychczas dominowało 

państwo. O ile jeszcze w XVIII wieku państwo nie musiało konkurować ze społeczeństwem, 

bądź przynajmniej sprawowało nad nim realną władzę (np. w Niemczech XIX i na początku 

XX wieku), to obecnie sprawy państwowe i społeczne przenikają się wzajemnie395. Jak 

zauważa Piotr Kimla, Schmitt był jednym z wymowniejszych krytyków utożsamiania tego, co 

społeczne, z tym, co państwowe396. Odpowiada to poglądom Gehlena odnośnie do konieczności 

rozdzielenia etyki prywatnej czyli humanistyczno-eudajmonistycznej od państwowej (o czym 

była mowa w rozdziale). Podobnie zresztą zapatruje się Schmitt na kwestię indywidualizmu 

i  polityki liberalnej. Konsekwentny indywidualizm to dla niego zanegowanie polityczności397. 

Doprowadza to ostatecznie do podważenia politycznych instytucji i form państwa, gdyż 

liberalizm dla Schmitta zrównuje państwo ze społeczeństwem. W obliczu takich 

współczesnych zmian pożądany ład nie może zostać utrzymany. Państwo bowiem ma 

do  odegrania określoną rolę, ale warunki jej spełnienia są uzależnione od postawy obywateli. 

Schmitt wyznacza wyraźną granicę między obywatelskimi wolnościami a uprawnieniami 

państwowymi. Wierząc w konserwatywne zasady, odrzuca politykę liberalną, która, promując 

                                                           
393 M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, Nowy Jork 2013, s. 118. 
394 C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: Tegoż, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 

2000, s. 216. 
395 Tamże, s. 194. 
396 P. Kimla, Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa, [w:] „Państwo i 

Społeczeństwo” 2005, t. V, nr 1, s. 48. 
397 C. Schmitt, Pojęcie polityczności…, dz. cyt., s. 240. 
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indywidualizm, niszczy silną władzę państwową. Założenia te stanowią również sedno 

rozwiązań Gehlena odnośnie do najlepszego projektu państwowego. Najskuteczniej państwo 

może działać tylko w przypadku zachowania zasad najwyższego porządku, kiedy posłuch jest 

gwarantem wypełniania przez nie jego zobowiązań. Współczesna cywilizacja nie korzysta 

jednak z drogi wyznaczonej przez niemieckich konserwatystów. Obaj zauważają silne 

tendencje liberalizujące oraz kuszącą siłę demokracji, która zdobywa uznanie w rozwiniętych 

krajach. Czasy państw ładu kończą się wraz z Oświeceniem, by wykrystalizować się 

we  współczesności, nastawionej na gospodarczy zysk. O nieuchronności tego scenariusza 

świadczy u Gehlena jego pewność w tworzeniu teorii krystalizacji kulturowej. Ocalałe 

ideologie nie muszą już bowiem obawiać się nowych rywali czy niebezpieczeństw, gdyż same 

wykorzystały wszystkie możliwości we współczesnym świecie398. Sytuacja, kiedy inne 

ideologie i postawy mogłyby stać się obowiązującym wzorem, jest dla antropologa nierealna. 

Uznaje on bowiem rozrost kultury gospodarczo-liberalnej jedyny możliwy kierunek ideowy 

rozprzestrzeniający się stopniowo na całym świecie.  

Tworząc swoją teorię porządku, Gehlen z góry wiedział, że nie jest ona możliwa do 

urzeczywistnienia. Jest on więc obrońcą porządku o tyle, że nie chce pozwolić nam zapomnieć, 

co dzieje się, jego zdaniem, z państwem, kiedy niszczymy otaczający je ład instytucjonalny. 

Nie podaje jednak nigdzie remedium na taki stan rzeczy. Teoria kulturowej krystalizacji 

dowodzi, w jego przekonaniu, końca ideologicznego rozwoju świata. Współczesne wygody 

i  dążenie do wolności utożsamianej z wybuchem subiektywizmu są dla myśliciela zbyt 

kuszące, by rozsądek zdołał zwyciężyć. Zwykle bowiem przystosowanie się do zmian jest 

procesem trudnym. W przypadku obserwacji antropologa, nowoczesność, wraz z ułatwieniami 

techniki i swobodą moralną, stała się bliską i dostępną opcją. W przypadku rozrastającej się 

dostępności wygód, kwestia państwa i jego siły schodzi na plan drugi. Skoro jest możliwe 

uzyskanie korzyści materialnych wprost od Lewiatana, nikt nie dba o jego siłę. Wraz z zanikiem 

jego pierwotnej roli, zanika więc jego władza. 

 

2.2 Historyczna droga państwa – przykład niemiecki 

Jak już było wspomniane, wizja silnego państwa Gehlena,  jako najwyższej instytucji, 

obwarowana jest uprzednimi założeniami dotyczącymi instytucjonalnych bytów. Teoria 
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instytucji nie jest więc podatna na zewnętrzne wpływy i zmiany, gdyż do jej uprawomocnienia 

nie służą historyczne fakty, choć ją często wspierają. Jest to swego rodzaju forma obrony 

myśliciela przez zbytnią dowolnością interpretacji obowiązków i przyzwoleń państwowych 

oraz instytucjonalnych. Nie oznacza to jednak, że Gehlen nie przedstawia historycznych 

tropów, mających wskazać na odbicie swojej teorii w rzeczywistości. Pierwotna potrzeba 

bezpieczeństwa, od której socjolog wywodzi potrzebę zawiązywania wspólnoty, ma swoje 

początki w jeszcze przedpaństwowych próbach zawiązywania wspólnot, grup plemiennych czy 

klanów. Więzi te, oparte na naturalnej potrzebie stabilizacji, są w stanie przetrwać nawet po 

zawiązaniu się struktur państwowych. Dzięki temu, obowiązujące w nich z konieczności 

lojalność i szacunek wobec władzy cedowane są na państwo, zwłaszcza kiedy klany słabną w 

obliczu jego siły. Starożytność zatem dla Gehlena to ten etap dziejów, w którym pożądany etos 

państwowy mógł zostać zrealizowany. Działo się tak głównie dlatego, że etos rodzinny był 

wyraźnie oddzielony od spraw państwowych. Paradoksalnie, nawet opisywany przez 

Benjamina Constanta sposób pojmowania wolności przez starożytnych, zdaje się wspierać 

teorię Gehlena. Francuski filozof w swoim tekście O wolności starożytnych i nowożytnych 

przedstawia rozdział państwa od jednostek i ich prywatności, który obowiązuje od 

starożytności, do czasów rewolucji francuskiej. Choć wydawałoby się, że ludy starożytne 

ceniły wolność jednostek w strukturach państw-miast ponad wszystko, Constant stara się 

udowodnić, że jest to ułuda i nie przystaje do rzeczywistości XVIII-XIX wieku. Chodzi tutaj 

o  kwestię dopuszczenia ogółu obywateli do bezpośredniego sprawowania władzy, czyli 

wydawać by się mogło, zaprzeczenie Gehlenowskiego spojrzenia na obecność ogółu obywateli 

w procesie rządzenia. Rzeczywiście, według Constanta, struktura rządzenia u starożytnych 

polegała na kolektywnym i bezpośrednim sprawowaniu wielu części władzy, na obradowaniu 

na temat spraw wojny i pokoju, na uchwalaniu praw, wydawaniu wyroków czy pełnieniu 

obowiązków sądowniczych399. Jednocześnie jednak, godząc się na wolność kolektywną, 

jednostka zupełnie podporządkowywała się władzy ogółu. Prywatność była poddana ścisłemu 

nadzorowi, a rządzenie nie polegało na podnoszeniu własnej subiektywności do rangi 

powszechnej ważności, a wręcz odwrotnie, na poświęceniu jej w imię dobra kolektywnego. 

W  każdej prywatnej sprawie wkraczał więc autorytet społeczności, krępując wolę jednostki400. 

Nie chodzi w tym przykładzie oczywiście o to, by uznawać tak głębokie wejście w ideę 

prywatności za ideał. Gehlen wyraźnie przyznawał w życiu człowieka miejsce dla etosu 

                                                           
399 B. Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, przeł. Z. Kosno, [w:] „Arka” 1992, nr 42, s. 1. 
400 Tamże, s. 2. Por. także R. Jahanbegloo, Rozmowy z Isaiahem Berlinem, przeł. M. Pietrzak-Merta, Warszawa 

2002. 
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rodzinno-humanitarnego, który pomagał mu realizować indywidualne potrzeby. Jednak nawet 

w tym skrajnym opisie życia starożytnych przez Constanta prywatność nie podważała władzy, 

tylko ustępowała jej. Współcześni ludzie, dla Gehlena, mają za nic posłuszeństwo i nie 

wyobrażają sobie poświęcenia własnych potrzeb dla większości. Wręcz przeciwnie, myśliciel 

określając pogardliwie współczesnego Lewiatana jako „dojną krowę”, uważa, że to masy 

przyjmują obecnie postawę roszczeniową, żeby to państwo poświęcało się dla nich.  

Pierwsze problemy przy utrzymaniu dominacji etosu państwowego w sferze rządzenia widzi 

Gehlen w okresie średniowiecza, kiedy to siła Kościoła okazała się na tyle istotna, że również 

z nią należało omawiać kwestie władzy. Samo chrześcijaństwo jako ogólnoludzka siła, lecz 

jednocześnie potężna instytucja w postaci władzy Kościoła, musiało wypracować sposób 

radzenia sobie z konfliktami państwowymi. Spór o inwestyturę przyniósł rozdzielenie tego, co 

świeckie, od tego, co duchowne, jednak historia pokazuje, że pełna sekularyzacja polityki nie 

mogła nastąpić przy jednoczesnym panowaniu królów chrześcijańskich w Europie401. Kościół 

bowiem nie może w pełni uznać idei konieczności w państwie za ostateczną instancję 

odwoławczą. Nagięcie się do wymogów okoliczności, nawet w duchu honoru czy dyscypliny, 

jest akceptowane bowiem tylko przy uznaniu w pełni majestatu danej instytucji402.  Państwa 

przyjęły więc przede wszystkim świeckie oblicze rządzenia, zyskując tym samym większą 

swobodę. Nadchodzące wojny domowe ujawniły nową moc państwa w postaci zdolności do 

neutralizacji konfliktów społecznych. Gehlen opisuje racjonalność silnego bytu państwowego. 

Tylko silne państwo jest w stanie stawić czoła wszystkim zagrożeniom i jednocześnie dalej się 

rozwijać. Na tym etapie nawet rewolucja, choć groźna, nie oznacza automatycznie załamania 

rzeczywistości państwowej. Stabilność państwa, którego władza nie jest podważana pozwala 

na tworzenie nowych rozwiązań w postaci urzędów i instytucji. Myśliciel przywołuje etos 

instytucji w pełnym majestacie, jako ten, który nie tylko rozładowuje napięcia, ale również 

ukierunkowuje je i przekształca na coś pożytecznego dla społeczeństwa. Podobne zadania 

państwo spełniało dla Gehlena w przypadku imperializmu, kiedy to wewnętrzne spory 

i  potrzeby były nakierowywane na zewnętrzny rozrost terytorialności państwowej.  

Momentem kluczowym w historii dziejów był natomiast koniec XVIII wieku wraz 

z  Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela oraz działalnością Locke’a w Anglii403. Myśliciel 

wskazuje ten okres, gdyż to właśnie wtedy państwo wchodzi w wyraźną kolizję 
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ze  społeczeństwem. Państwo, jako neutralizator konfliktów, zostało na nowo ukształtowane 

przez ideały demokratyczne i musiało przyjąć na siebie rolę zadbania o szereg nowych 

stosunków społecznych. Nędza i dysproporcja w poziomie życia różnych grup stały się nie do 

zaakceptowania w nowych warunkach. Państwo musiało więc zaangażować swoje siły w 

politykę społeczną, zająć się bezpośrednio dystrybucją dóbr i zrównywaniu rażących różnic. 

Oczywiście nie należy poczytywać tego za błąd Gehlena, że zwraca uwagę na przeniesienie 

ciężaru obowiązków państwowych na strefę socjalną. Choć trudno jest się godzić na 

niesprawiedliwość w stosunku do najbiedniejszych, myśliciel zwraca uwagę na inny aspekt 

nowej, społecznej działalności instytucji. Rozwój społeczeństwa przemysłowego i szybkie 

przyzwyczajenie się do rosnących ciągle standardów życia powodują, że obywatele przestają 

uznawać pomoc państwa za okazję do wdzięczności i oddania posługi w postaci 

zdyscyplinowanego życia. Wręcz przeciwnie, rola społecznego dostarczyciela dóbr zostaje 

niejako przypisana państwu. Traci ono więc swój autorytet na innych polach, socjalna 

demokracja zaspokaja bowiem najbardziej powszechne i niskie potrzeby konsumpcyjne. 

Ponadto sprowadzenie państwa do poziomu „dostawcy” pozostawia otwarte pole polityki 

i  władzy. Społeczeństwo wkracza więc w kompetencje państwowe i podnosi swoje 

partykularne interesy do rangi prawodawstwa państwowego. Rola wielkiego neutralizatora nie 

jest więc już potrzebna. Najwyższa instytucja, w dobie współczesności, traci więc umocowanie 

dla swojej powagi rządzenia i autorytetu. Gehlen oskarża współczesne społeczeństwa zachodu, 

że uległy materialistycznej idei dobrobytu na tyle, iż uznały że jest on rozwiązaniem wszystkich 

problemów, którymi do tej pory zajmowało się silne państwo. Kultura konsumpcyjna, choć 

kusząca, nie jest w stanie spełnić roli powierzonej przez myśliciela instytucjom. Brak celu, 

poczucia sensu, dominująca niepewność i niezgoda na wszystkie przemiany to tylko kilka 

spośród licznych pobudek, które wymienia Gehlen, próbując obalić podstawę filozofii 

konsumpcyjnej. Współczesne badania naukowe na ten temat są często realizowane w ramach 

psychologii. Co ciekawe, to właśnie rozwój tej dziedziny łączył autor Moral und Hypermoral 

z problemem niespójności wewnętrznej nowoczesnych ludzi. Steven Reiss, współczesny 

amerykański psycholog i badacz zaburzeń rozwoju, przeprowadził szeroko zakrojone badania 

dotyczące ludzkiej motywacji oraz zaburzeń często wynikających z nierozpoznania potrzeb 

jednostki. Wyróżnił on szesnaście podstawowych potrzeb, które w mniejszym lub większym 

stopniu mogą stanowić podstawę działania danej grupy ludzi. Przy okazji przeprowadzonych 

badań okazało się, że motywacja w postaci bodźca materialnego (np. zarobki) rzadko ma 

dominujący wpływ na zachowanie. Co więcej badania pokazały, że zignorowanie pozostałych 

potrzeb na rzecz zaspokojenia wyłącznie wymiaru materialnego nie przynosi długotrwałego 
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efektu i może prowadzić do frustracji i lęków spowodowanych niedostosowaniem środków do 

złożonej potrzeby404. Gehlen, choć nie darzył psychologii szczególną sympatią, uznawał 

konieczność jej istnienia we współczesnym społeczeństwie, w którym jednostki targane są 

niepewnością i wewnętrznymi konfliktami. Państwo niegdyś jako konstrukcja najwyższego 

porządku upadając, daje pole rozwoju nauce starającej się uzdrowić nasze wnętrze405. 

Państwem, które urzeczywistnia negatywne konsekwencje utraty przez instytucje obiektywnej 

i rozstrzygającej mocy, są dla Gehlena Niemcy drugiej połowy XX wieku. To właśnie na ich 

przykładzie antropolog dokonuje analizy humanitaryzmu i orzeka o słabości kraju, który 

niegdyś był potęgą. Przede wszystkim spojrzenie Gehlena na ówczesny stan państwa 

przepełnione było resentymentem mocno naznaczonym klęską wojenną kraju. Twierdzi on, 

że  Niemcy już na zawsze zostały wykluczone z wielkiej polityki i uzależnione od 

zewnętrznego wsparcia i kontroli406. Tak kategoryczne stwierdzenie u antropologa jest ciekawe 

i dosyć nierealistyczne patrząc jak szybko w historii może zmienić się pozycja danego kraju. 

Jakże odległe jest to stwierdzenie od współczesnego spojrzenia na Republikę Federalną 

Niemiec, której pozycja w świecie gospodarczym uznawana jest za jedną z najsilniejszych w 

Europie. Niemcy uznawani są nie tylko za głównego beneficjenta i wiodący głos w ramach 

Unii Europejskiej, ale również polityka niemiecka uzyskuje ciągle bardzo duży wpływ na 

działania organizacji, zwłaszcza w ostatnich latach w kwestii kryzysu zadłużeniowego w strefie 

euro407. Niemcy były głównym pożyczkodawcą dla innych krajów unijnych. Orzekanie więc o 

sytuacji „na zawsze” jest ryzykowne. Oczywiście Gehlen odnosi się również do kryzysu 

społecznego kraju, który w świetle ciągłych zmian związanych z kryzysem migracyjnym 

i  polityką otwartości, rzuca nowe światło na kwestię integralności społecznej. Przede 

wszystkim przez wypowiedzi niemieckiego myśliciela przebija się, z jednej strony żal za 

utraconą potęgą, a z drugiej przytłaczająca świadomość porażki. Według antropologa rozmiar 

tej klęski był większy niż w  jakimkolwiek innym państwie i można go przyrównać jedynie do 

upadku wielkiej potęgi peloponeskiej408. Rekompensata socjalna, którą powojenne Niemcy 

uczyniły swoją podstawą, miała doprowadzić do niszczącego pomieszania etyki państwowej 

z  humanitarną. Gehlen przytacza słowa Ernsta Forsthoffa jakoby narodowy socjalizm i klęska 
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405 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 295. 
406 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 109. 
407 Zob. J. Węc, Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro, [w:] „Roczniki nauk społecznych” 2016, t. 8 (44), 

nr 3. 
408 K.-S. Rehberg, Antropologia działania…, s. 83. 



181 
 

wojenna zdyskredytowały państwo być może już na zawsze409. Podobnie jak niemiecki 

konstytucjonalista wyróżnia on Der Sozialstaat jako drogę do ostatecznej porażki mającej 

rekompensować utratę integralności poprzez dobrobyt. W szczególności krytykował on 

protesty studenckie w Niemczech z 1968 roku jako wyraz rozprzestrzeniania się lewicowej 

i  liberalnej ideologii. Widział w nich bowiem kolejne sygnały upadku ładu instytucjonalnego 

oraz zagrożenie dla resztek porządku. Krytyka zarówno państwa niemieckiego, jak 

i  współczesności w ogóle w Moral und Hypermoral była wyrazem konserwatywnego zwrotu 

myśliciela, w którym antropologiczne braki nie mogą już usprawiedliwiać niszczącego wpływu 

nowoczesności na stosunki społeczne. Najbardziej Gehlenowi przeszkadzał nowo powstały 

immobilizm państwa, który blokował jego realny rozwój. Wyraźnie nałożone na instytucje 

zadania oraz dostosowana do nich etyka nie mogą być realizowane, gdy pozbawi się ich siły. 

Państwo jednak z perspektywy badacza z tej siły zostało odarte. Socjalne obowiązki zyskują 

bowiem przewagę nad władzą. Niemcy powojenne były oderwane od stosunków władzy 

i  aspiracji mocarstwowych. Nazwisko Hitlera i traumatyczne wspomnienia z czasów wojny 

nakazują unikać siły jako ostatecznego zła. Pożądanie „więcej” zarówno życia, jak i możliwości 

może zostać urzeczywistnione jedynie poprzez siłę410. Niemcy dla Gehlena tracą tę możliwość. 

Jawią się więc jako pokonani oraz wykluczeni z wielkiej walki o wpływy. 

 

2.3 Współczesność naprzeciw ideału Gehlenowskiego państwa 

Nie ulega wątpliwości, że czasy, w których Gehlen tworzył swoją teorię instytucji 

znacząco wpłynęły na kształt, jaki nadał swojej teorii. Karl-Siegbert Rehberg stwierdził, że 

samo dzieło Moral und Hypermoral jest ukształtowane przez ducha czasów, gdyż jego celem 

jest przeciwstawienie się dominującym ówcześnie tendencjom411. Projekt państwa wywodzi 

jednak Gehlen z samej natury ludzkiej. Określając za Nietzschem człowieka jako zwierzę nie 

w pełni ukształtowane, sugeruje jednocześnie konieczność objęcia go zarówno opieką, jak 

i  dyscypliną. Prezentując szereg ludzkich właściwości, odróżniających człowieka od 

zwierzęcia, antropolog jednocześnie zaznacza, że same umiejętności są tylko fundamentem, 

mającym pomóc stworzyć większy system. Jest zresztą rzeczą zastanawiającą w Gehlenowskiej 

antropologii, że przypisując w Der Mensch tak wielką wagę kategorii działania, w późniejszych 

                                                           
409 A. Gehlen, Moral und Hypermoral…, s. 109. 
410 Tamże, s. 113. 
411 K.-S. Rehberg, Vorwort, [w:] A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik…, s. XVI. 
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opisach umniejsza jej znaczenie, zwłaszcza gdy pewien ład instytucjonalny zostaje 

wykrystalizowany. Opis instytucji z państwem na czele jest apologią władzy i powagi świata 

polityki, która oddaje poważanie państwu. Czy to na realnych przykładach, czy w samej teorii, 

Gehlen wymienia dokładnie pożądane cechy państwa i niezbędne do tego umysły obywateli, 

szanujące podmiot państwowy. Dostajemy więc obraz wykreowany przez konserwatystę, który 

widzi upadek swojego kraju oraz dostrzega demoralizujące tendencje wśród państw Europy 

Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.  

 

2.3.1 Państwo, a dobrobyt 

Druga połowa XX wieku rzeczywiście mogła się wydać myślicielowi czasem 

ogromnych zmian zarówno terytorialnych, jak i obyczajowych. Europa, podzielona na dwa 

bloki, mogła sprawiać wrażenie krystalizacji dwóch systemów. Gehlen słusznie przewidywał, 

że jeden z nich – liberalna demokracja zdobędzie jednak przewagę i to właśnie jej poświęcał 

najwięcej przemyśleń. Analiza państwa w ujęciu Gehlena, mimo że osadzona w kontekście 

opisu czasów współczesnych, nie wydaje się jednak nieprzystająca do współczesności. Przede 

wszystkim powiązanie współczesnego państwa ze społecznym wpływem wydaje się stanowić 

podstawę wielu państw europejskich XXI wieku. Podobnie zresztą jak połączenie idei 

demokratycznych z założeniami państwa socjalnego. Mamy w Europie kraje, które na polityce 

socjalnej oparły swoje podstawy rządzenia. Sama idea państwa opiekuńczego (welfare-state) 

rozkwitła w szczególności w latach powojennych. Jej początki związane są z tzw. fordowskim 

modelem socjoekonomicznym, nastawionym na logikę kompensacyjną412. Jest to model bliski 

Gehlenowskiemu rozumieniu Der Sozialstaat, czyli państwa, które kompensuje braki 

społeczne, skupiając się na powiększaniu ogólnego dobrobytu. Gehlen widział w tym modelu 

przede wszystkim umniejszanie roli społecznej państwa i sprowadzanie relacji państwo-

obywatel do relacji ekonomicznej wymiany. Choć dostrzegał pozytywne aspekty w postaci 

walki z biedą i wspomaganie najbiedniejszych, to jednocześnie ostrzegał przed 

konsekwencjami dalszego odciążenia ludzi od rzeczywistości pracy. Współcześnie problem 

osób „zawodowo” żyjących na zasiłkach stał się dodatkową kontrowersją w kontekście 

migracji uchodźców z krajów biedniejszych. Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja - to tylko 

niektóre z krajów, które, kształtując w różny sposób model polityki społecznej, muszą się 

                                                           
412 M. Ferrera, From the welfare state to the social investment state, [w:] “Rivista Internazionale di Scienze 

Sociali” 2009, t. 117, nr 3/4, s. 514. 
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współcześnie mierzyć z imigracją już nie zarobkową, ale socjalną. Europejski kryzys 

migracyjny obciąża kraje współczesnej Europy, gdyż problem selekcji imigrantów nie został 

rozwiązany. Faktem pozostaje jednak ciągły wzrost napływających wniosków o udzielenie 

azylu. Według danych Eurostatu skupiając się jedynie na wnioskach obywateli państw trzecich, 

zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby wniosków, zwłaszcza około 2015 i 2016 roku413. 

Liczba stanowiła dwukrotność odnotowanej poprzednio rekordowej aktywności w tym 

względzie z 1992 roku. Nie znane są jednak statystyki, jaki procent uchodźców wybiera kraje 

właśnie ze względu na ich udogodnienia socjalne. Zrównanie państwowości z pakietem 

socjalnym jest więc kolejnym współczesnym symptomem kryzysu idei silnego państwa. 

Sama idea państwa opiekuńczego była zresztą poddawana krytyce zanim nastąpił jej rozkwit. 

Opublikowana w 1973 roku praca Law, Legislation and Liberty (Prawo, ustawodawstwo 

i  wolność) Friedricha Augusta von Hayeka, austriackiego ekonomisty i filozofa polityki miała 

na celu uchwycenie zasad sprawiedliwości państwowej414. Poruszając temat państwa dobrobytu 

Hayek zauważa, że u podwalin teorii leży błędne założenie zrównujące interes publiczny z 

sumą interesów prywatnych obywateli. Choć prezentuje on zupełnie odrębną – 

od  Gehlenowskiej – wizję państwa, to podobnie jak niemiecki myśliciel odrzuca ideę gdzie 

państwo, miałoby służyć zaspokajaniu indywidualnych potrzeb: 

„ Pomijając fakt, że poszczególne cele realizowane przez różne osoby muszą być w większości nieznane tym, 

którzy ustanawiają lub egzekwują przepisy prawa, nie jest to również częścią ogólnego interesu, aby każde 

prywatne pragnienie zostało spełnione”415. 

Co więcej, Hayek zaznacza, że sytuacja ma się podobnie z, tak zwanymi, interesami 

publicznymi społeczeństwa, które wcale nie powinny być automatycznie zaspokajane. 

Zapewnianie wspólnych dóbr i przywilejów określonym grupom społecznym, często nie 

przynosi zysku dla całego społeczeństwa. Problematyczne staje się wtedy mówienie o 

sprawiedliwości prawa. W rozumieniu laureata Nagrody Nobla „to, co każda grupa otrzymuje 

ze wspólnej puli, powinno być w przybliżeniu proporcjonalne do tego, co wnosi”416. Tak 

oczywiście często nie jest. Jednym z najgłośniejszych głosów przeciwko idei państwa 

dobrobytu były tezy głoszone przez Roberta Nozicka, amerykańskiego filozofa 

                                                           
413 Dane statystyczne dotyczące azylu, [w:] „Eusostat Statistics Explained”, [online] 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Asylum_statistics/pl&oldid=353122#Decyzje_w_sprawie_wniosk.C3.B3w_o_udziele

nie_azylu , [dostęp 16.11.2017]. 
414 Zob. F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. 1,2,3, Londyn 1993. 
415 Tamże, t. 2, s. 2. 
416 Tamże, t. 2, s. 7. 
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i  przedstawiciela libertarianizmu. Krytykując model państwa socjalnego łączył on kwestię 

pomocy socjalnej państwa i podatków z moralnością: „W sensie moralnym życie innych nigdy 

nie przeważa nas naszym życiem tak, aby można było mówić o jakimś większym ogólnym 

dobru społecznym. Nie ma czegoś takiego jak uzasadnione poświęcenie niektórych z nas dla 

dobra innych”417. Oczywiście teoria Nozicka jest skrajnie różna od idei państwa Gehlena. 

Jednak krytyki państwa dobrobytu nie brakuje również ze strony bliższych ideologii autora 

Moral und Hypermoral badaczy. Jarosław Zadencki, polski publicysta i myśliciel polityczny, 

w swoim dziele Lewiatan i jego wrogowie. Szkice postkonserwatywne,  wyróżnia dwa oblicza 

jakie może przybrać państwo: Lewiatana i Behemota. O ile pierwsza wersja to państwo 

podobne do wizji Gehlenowskiej, będące ponad partykularnymi interesami jednostek, to 

Behemot opiera swoje władztwo na rozdawnictwie, kupcząc własnym autorytetem418. Krytyka 

potępia postawę roszczeniową wobec państwa i utożsamianie roli państwa z dostarczycielem 

dóbr. W tym samym zakresie przed ułudą dobrobytu państwa socjalnego ostrzega Gehlen.  

Warto jednak zwrócić uwagę, że konstrukcja państwa dobrobytu nie została zatrzymana 

w  czasie. Na fali krytyki założeń modelu społecznego, nowa strategia inwestycji społecznych, 

opracowywana od drugiej połowy lat 90. stała się próbą rekonfiguracji dotychczasowych 

relacji419. Przede wszystkim do budowy nowego modelu dołączono takie zmienne jak 

nowoczesny rynek pracy, nowe struktury modelu rodziny, zaistniałe ryzyka oraz nowy wymiar 

współczesnej polityki publicznej. Tym samym, niejako współczesną odpowiedzią na zarzut 

Gehlena o bezrefleksyjnym skupieniu się na dobrobycie i konsumpcji, stał się model państwa 

społecznie inwestującego. Przede wszystkim wiele państw zaakceptowało szerszą strategię 

społeczną, inwestując perspektywicznie nie tylko w obszary zarobkowe, ale również w samego 

człowieka i jego otoczenie. Przykładem tego typu inwestycji może być system szkolnictwa 

skandynawskiego, który jest w większości państwowy, a jednocześnie przynosi wymierne 

efekty. 

 

2.3.2 Państwo a działalność jednostki 

Kolejnym istotnym elementem patrzenia na ideę państwa oraz instytucji w ujęciu 

Gehlena jest odniesienie do nich kwestii jednostki i jej aktywności. Jak już było wspomniane 

                                                           
417 R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 2010, s. 41. 
418 J. Zadencki, Lewiatan I jego wrogowie. Szkice postkonserwatywne, Kraków 1998, s. 133-134. 
419 M. Ferrera, dz. cyt., s. 515. 
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w rozdziale III, kwestie wolności jednostki i jej rozwoju rozpatruje Gehlen tylko w kontekście 

instytucjonalnych granic. Nacisk na dominację etosu państwowego w stosunku 

do  zewnętrznych sił dyscyplinujących jest u myśliciela szczególnie wyraźny, gdy przedstawia 

poszczególne etapy osłabiania państwa. Co ważne, Gehlen nie obarcza bezpośrednio jednostki 

winą za przedstawiane zjawiska. Z jej wad i skłonności do ulegania popędom zdaje sobie 

bowiem sprawę już na etapie projektowania modelu Mängelwesen. Jego antropologiczny 

pesymizm ujawnia się głównie wtedy, gdy widzi, jak otaczający ludzi system przestaje spełniać 

swoje zadania. Daleko mu od krytyki samego rozwoju społeczeństwa przemysłowego, jednak 

jego skutki są już udziałem kryzysu człowieka we współczesnej rzeczywistości. Współczesne 

państwa umiejscawiają, zdaniem myśliciela, człowieka w tzw. „kulturze późnej” (Spätkultur). 

Jest to poziom cywilizacji bez postępu (rozumianego nie w sensie technologicznym, ale 

ideowym i kulturowym). Gehlen, nawiązuje tym samym do Oswalda Spenglera i jego teorii 

cywilizacji, którą przedstawił w Zmierzchu Zachodu420. Według Spenglera kultura, która osiąga 

ostatnie stadium cywilizacyjne, chyli się ku końcowi. Wykazywał, że również Europa XX 

wieku znalazła się w takim momencie dziejów. Gehlen wymienia za Spenglerem współczesne 

objawy upadku kultury: dominacja kosmopolitycznych miast, pogoń za pieniędzmi oraz idea 

racjonalnego intelektu421. W tym nowym, industrialnym świecie ludzkość, choć dostosowała 

się do zmian, to jednak tylko powierzchownie, nie akceptując ich jako część swojej natury. 

Wszystko dlatego, że, według badacza, odnalezienie się człowieka we współczesności jest 

niemożliwe. Stąd właśnie wybuch subiektywizmu oraz jego negatywne dla ludzkiej psychiki 

następstwa. Ład instytucjonalny pozwala się związać z państwem na poziomie 

nieuświadomionego symbolu, wewnętrznego przekonania. Współczesny brak tej podpory 

prowadzi do ukształtowania jednostek niezdolnych do realnego postępu. Myśliciel wprost 

odnotowuje: 

„Nieprzejrzystość, skomplikowanie i sztuczność struktur cywilizacyjnych wieku technicznego wywołały zwrotnie 

widoczne psychiczne następstwa422.” 

W filozofii Gehlena nie ma więc miejsca na dalszą aktywną działalność jednostek w celu 

ulepszania i umacniania instytucji. Autorytet państwa i instytucji zostaje podważony, 

a  człowiek jest tylko odbiorcą negatywnych skutków tej sytuacji. Tak jak zatrzymał się rozwój 

kulturowy, tak też zatrzymał się rozwój instytucji – chylą się one ku upadkowi, Gehlen nie 

                                                           
420 Zob. O. Spengler, Zmierzch Zachodu, J. Marzęcki, Warszawa 2014. 
421A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter…, s. 94. 
422 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 300. 
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przewiduje odwrotu od tego procesu. Mówiąc o relacji współczesny człowiek - instytucje, 

teoria Gehlena wydaje się jednak nie do końca przystawać do realiów XXI wieku. Sama 

antropologiczna geneza instytucji oraz ich funkcji wnosi wiele wartości do spojrzenia na świat 

instytucjonalny. Teoria instytucji nie odstaje bowiem poziomem ani spójnością poglądów od 

innych, słynnych teorii dotyczących kulturowych systemów wartości. Z tego też powodu 

dyskusja Adorno – Gehlen tak żywo rozpalała zainteresowanie teoretyków instytucji i państwa. 

Kiedy jednak Gehlen odnosi się do kontaktów między współczesnym Mängelwesen 

a  instytucjami, spoistość jego twierdzeń traci z czasem na wartości. Myśliciel często trafnie 

rozpoznaje współczesne przemiany. Nie dopuszcza jednak do siebie myśli, że sytuacja, którą 

zastaje jest dopiero początkową fazą pewnych zmian i ludzie dopiero dostosowują się do 

nowych warunków istnienia. Z tego też powodu odmawianie instytucjom prawa do 

przekształcenia wydaje się nieuprawnione. W jego teoretycznym opisie cechami instytucji były 

m.in.: samodzielność, rytualizacja motywów działania, przekształcanie celu i dostosowywanie 

go do okoliczności oraz ukierunkowanie popędów w konkretne zachowania i nadanie im 

nominalnej funkcji423. Myśliciel uznawał, że to właśnie instytucje „wyłapują” nasze motywy, 

potrzeby i cele, a następnie umiejscawiają je w konkretnych okolicznościach. Dopuszczał 

zmiany, ale widział je bardziej jako reakcję instytucji na zmieniające się warunki, niż jako 

aktywne działanie człowieka. Przede wszystkim zaś odmawiał ludziom prawa do zbytniej 

krytyki czy podważania ładu instytucjonalnego. W tym względzie zbliżał się do poglądów 

Hobbesa, który uznawał, że zawiązany układ z Lewiatanem odbiera prawo wystąpienia 

przeciwko niemu. Współcześnie jednak widzimy, że aktywna postawa poszczególnych grup 

i  członków społeczeństw może wpływać na zmiany instytucjonalne bez konieczności 

podważania całego systemu. Pozbawione refleksji przyjmowanie istniejącego stanu rzeczy 

spowodowałoby zatrzymanie rozwoju w ogóle. Instytucje istniejące nie tylko współcześnie, ale 

również te wieki temu zmieniały się właśnie dlatego, że w pewnych momentach perspektywa 

jednostkowa mogła na nie wpłynąć. Gehlen nie znalazł miejsca w swojej antropologii 

współczesności na nowy wymiar tworzenia instytucji, który obejmuje aktywne działanie 

człowieka. Współcześnie brak ten uzupełnia Rehberg, dodając do teorii instytucji kategorię 

„konsternacji” (Betroffenheit). W jej ramach w procesie działania instytucji na nowo miała być 

wzięta pod uwagę perspektywa aktorów społecznych, a wspomniana konsternacja działałaby 

jako system ostrzegania przez ofiary systemu o jego nadużyciach424. Obecnie założenie 

                                                           
423 Zob. A. Gehlen, Urmensch und Spätkulur…, s. 38. 
424 P. Wöhrle, Metamorphosen des Mängelwesens. Zu Werk und Wirkung Arnold Gehlens, Frankfurt 2008, s. 

390. 
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to  często jest realizowane w ramach systemu ponadnarodowego, gdy państwowe instytucje 

nadużywają swoich uprawnień wobec jednostek. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

działający na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wspomaga obywateli, którzy 

uznają się za ofiary nadużyć ze strony państwowych organów władzy. Również w ramach 

systemów państwowych wykształcone zostały mechanizmy aktywnego wpływu nie tylko na 

proces legislacyjny, ale również na przestrzeganie praw pokrzywdzonych, którzy nie zawsze 

odnajdują schronienie w ramach systemu instytucjonalnego. Instytucje mogą więc istnieć nawet 

w ramach aktywnego współudziału perspektyw poszczególnych członków społeczeństwa. 

Oczywiście zakres tego udziału może być przedmiotem kolejnych dyskusji. Gehlen sam 

zauważał negatywny wpływ ładu instytucjonalnego na jednostkę, jednak uznawał że aspekty 

pozytywne przeważają: 

„Nawet jeśli instytucje w pewien sposób nas schematyzują, jeśli wraz z naszym zachowaniem typizują 

i  specyficznie kształtują nasze myślenie i odczucia, to właśnie z nich przecież czerpiemy rezerwy energii, aby 

(…) działać owocnie, twórczo i wydajnie”425. 

Jednak współcześnie ta schematyzacja i typizacja jest zbyt zauważalna, by można ją było 

zignorować. Nawet w perspektywie historycznej obecnie oburza nas niesprawiedliwość 

i  poświęcenie wielu ludzkich istnień dla większego dobra i zachowania ładu. Gehlen odrzuca 

te problemy jako mało istotne. Obecnie warto im nadać większego znaczenia, by instytucje 

mogły się rozwijać również przy wsparciu indywidualnych perspektyw. Z tego też powodu 

teoria Gehlena musi zostać wzbogacona o perspektywę historyczną. Abstrakcyjny zespół norm, 

który funkcjonuje tylko w ramach tęsknoty za przeszłością, nie daje szansy na rozwój instytucji 

współcześnie. Ceniąc teorię Gehlena, nie chce się jej odsuwać w zapomnienie tylko z powodu 

faktu, że zmieniła się rzeczywistość. Jednak konstrukcja ideału państwa i instytucjonalnego 

ładu, według myśliciela, nie pozwala na naprawę systemu w społeczeństwie ponowoczesnym. 

Tymczasem furtka do tego typu rozwiązania znajduje się już w samym teoretycznym opisie 

instytucji. Gehlen wierzy, że w ramach instytucji możliwe jest doskonalenie, wzbogacanie 

i  pogłębianie każdorazowo wprowadzonego problemu426. Sama kategoria wtórnej celowości 

obiektywnej ukazuje zasadę instytucjonalną, która pozwala na odpowiednie skanalizowanie 

potrzeb grupy. W ramach teorii należy więc odrzucić ślepą wiarę w świat zastany i uznać, że 

współczesne instytucje, mogą przekształcić również potrzeby nowoczesnego człowieka w 

długotrwałe normy. Sam Gehlen twierdził, że ważniejsze od treści norm, jest ich długotrwałość 

                                                           
425 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 115. 
426 A. Gehlen, Instytucje…, s. 46. 
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i powszechne obowiązywanie. Ponowoczesność przynosi zmianę treści, ale nie wyklucza jej 

adaptacji do współczesnych warunków.  

 

2.3.3 Autorytet państwa 

Ostatnim z aspektów, które wydają się utwierdzać Gehlena w swojej konserwatywnej 

teorii dotyczącej zmian jest kwestia państwa i jego autorytetu. W związku z opisanym już 

wcześniej problemem rodzi się pytanie: czy państwo, choć zagrożone, jest w stanie włączyć 

społeczeństwo w proces rządzenia w taki sposób, który jednocześnie nie podważałby jego 

autorytetu? We współczesnej antropologii pytanie to sprowadza się często do ponownego 

rozstrzygnięcia kwestii, czym w ogóle państwo współcześnie jest. Głosem, który podobnie jak 

Gehlenowski, wywołał wiele kontrowersji odnośnie do kondycji państwa, było stanowisko 

Alfreda Radcliffe-Browna, który uznał, że współczesne państwo w rozumieniu siły państwowej 

nie istnieje. Tym, z czym musimy się mierzyć, jest raczej organizacja, pewien zbiór 

indywidualnych jednostek, złączonych w skomplikowanym systemie relacji427. 

To  symboliczne „uśmiercenie” ideału państwa, choć wywarło silny wpływ na rozpatrywanie 

kwestii w środowisku antropologicznym, nie mogło pozostać bez odzewu i ostatecznie zostało 

przez wielu badaczy odrzucone. Dlatego już w 1988 roku Philip Abrams tworzy na nowo 

konstrukcję państwa jako idei. Tym, co w jego teorii zdaje się przyciągać najwięcej uwagi, jest 

utożsamienie państwa z bytem, który wspiera, bądź toleruje rzeczy i wydarzenia, które w innym 

wypadku byłyby dla człowieka nie do zniesienia428. Państwo przekształca więc niechętnie 

przyjmowaną przez człowieka, ale konieczną dominację w coś znośnego. Współcześnie nie 

wyzbywa się tej roli, jednak zmienia się ciężar rozkładu zadań, które kiedyś należały wyłącznie 

do państwa. W dobie globalizacji rola dostarczyciela tego wsparcia w oczywisty sposób się 

rozmywa, gdyż zarówno idee, jak i kultury zaczynają bardziej swobodnie przepływać między 

granicami. Jednak czy rzeczywiście obecnie możemy za Gehlenem zgodzić się, że państwo aż 

tak bardzo straciło na znaczeniu? Wydaje się wręcz, że pod wpływem tendencji 

globalizacyjnych, państwa w naturalny sposób poczyniły starania, by zabezpieczyć zarówno 

własne granice, jak i spójność swoich obywateli. Telewizja, prawodawstwo, gospodarka, ciągle 

w większości kontrolowane są wewnętrznie. Sytuacja kryzysu migracyjnego pokazuje, że idea 

otwarcia granic i niepohamowanego multikulturalizmu nie spotyka się jedynie z pozytywnym 

                                                           
427 A. Radcliffe-Brown, Preface, w: M. Fortes, E. Evans-Pritchard, African Political Systems, Londyn 1940, s. 

XXIII. 
428 Tamże, s. 127. 
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odzewem. Po latach uciszania głosów sprzeciwu, zdają się one teraz wybrzmiewać, nadając nie 

tylko Europie, ale i całemu światu konserwatywny ton. Uznając jednak za Gehlenem istotne 

zagrożenie płynące z bezrefleksyjności przyjmowania niektórych dóbr kultury ponowoczesnej, 

należałoby się zastanowić, w jaki sposób zaprojektować współczesne systemy państwowe, by 

w lepszy sposób godzić nowoczesność z trwałością. Abrams zadaje pytanie o to, jakie 

posiadamy źródła poznania, by poradzić sobie z życiem w zmieniającej się cywilizacji. Jego 

odpowiedzią jest wiedza o przeszłości429. Gehlenowska teoria, choć opiera się na sentymencie 

do czasów silnych państw, jedynie wybiórczo czerpie z doświadczeń człowieka na przestrzeni 

dziejów, starając się pozostać teorią ahistoryczną. Jednak dodanie do idei instytucji i państwa 

doświadczenia, zarówno z historii najdawniejszej, jak i tej najnowszej sprawi, że silne 

i  pożądane państwo nie będzie już tylko reliktem przeszłości. Ludzie ciągle poszukują pola, 

które dla Abramsa może pozwolić nam zrozumieć i tolerować pewien przymus. Są więc oni w 

stanie zrozumieć konieczność przymusu i dyscypliny. Współcześnie jednak nie może odbywać 

się to na zasadzie bezrefleksyjnej wiary, a każdy przejaw sprzeciwu nie może oznaczać 

podważania systemu instytucjonalnego. Należy więc na nowo zdefiniować aktywność aktorów 

społecznych, uznając, że państwo nie musi tracić swojej integralności kiedy ewoluuje. 

 

3. Gehlenowska antropologia jako panaceum na degenerację współczesnej 

cywilizacji 

3.1 Konieczność ponownego rozpatrzenia teorii 

Zagłębiając się w gehlenowskie spojrzenie na świat współczesny, widać jak bardzo 

autor starał się stworzyć spójny system, który wyjaśni, dlaczego istota odznaczająca się tak 

problematyczną naturą zdołała jednak przetrwać. Niewątpliwie Gehlen ceni człowieka na tle 

świata zwierzęcego. Pomimo wskazania jego wad i naturalnych niedoborów, nie ukrywa, że 

człowiek to wyjątkowy projekt natury. Podobnie wyjątkowy rys przyjmuje jego teoria 

człowieka, a następnie instytucji prowadząc odbiorcę poprzez kolejne elementy ludzkiego 

istnienia. Rehberg określał Gehlena równocześnie jako „klasyka” oraz „outsidera”430. Z jednej 

strony wespół z Helmuthem Plessnerem oraz Maxem Schelerem, odkrył na nowo dziedzinę 

antropologii, która zdołała czerpać wiedzę o człowieku nie tylko z filozofii, ale również 

                                                           
429 P. Abrams,  The Sense of the Past and the Origins of Sociology, [w:] “Past and Present” 1972, nr 55, s. 23. 
430 K.-S. Rehberg, Gehlen’s Elementary Anthropology…, s. X. 
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z  politologii, socjologii czy biologii. Odnosząc się do najważniejszych klasycznych poglądów, 

na nowo zbudował biologicznie umotywowaną teorię funkcjonowania jednostek ludzkich 

w  społeczno-politycznym otoczeniu. Z drugiej strony wyjątkowość jego teorii sprawiła, że 

często jest on wyodrębniany z grona innych antropologów, a jego idee poddawane krytyce 

i  dyskusji. Empiryczna wartość, którą Gehlen wnosi do swoich rozważań, połączenie teorii 

natury ludzkiej z praktycznymi rozwiązaniami współczesnego świata, szereg dyscyplin, które 

myśliciel włącza do swoich rozważań, to tylko niektóre z cech, świadczących o nieprzeciętności 

dokonań badacza. Myśl Gehlena wzbudza jednak często krytykę, choć wydaje się, że dzięki 

temu pobudza jednocześnie dyskusję na temat problemów, które antropolog postawił 

i  umiejscowił w kontekście historycznym w drugiej połowie XX-ego wieku. Niejednokrotnie 

w niniejszej  pracy podkreślana była ponadczasowość myśli badacza. Opinię tę podziela zresztą 

wielu naukowców, którzy zgłębiali Gehlenowską filozofię. Choć kontekst czasów, w których 

badacz tworzył, znacząco wpłynął na jego postrzeganie rzeczywistości, to równocześnie sam 

myśliciel zdawał sobie sprawę z ograniczeń naukowca próbującego stworzyć teorię natury 

rzeczy. Gehlen pisał: 

„Kto w niezmąconej odmiennymi doświadczeniami naiwności i refleksji, także tej uczonej, chce wypowiadać 

sądy o człowieku, kobiecie, własności itp., ten naraża się przede wszystkim na niebezpieczeństwo, że dokona 

uogólnienia tego, co w jego własnej kulturze jest dla niego ewidentnie zrozumiałe. Teoria poznania, która 

potrafiłaby temu sprostać, musiałaby oprócz uwikłania w podmiot uwzględnić również uwikłanie w kulturę”431. 

Z tego też powodu w antropologii badacza dostrzegamy próbę zobrazowania idei człowieka 

jako bytu, który zawsze uwikłany jest w kontekst kulturowy i którego wzajemnych różnic 

Gehlen nigdy nie podważa. Zdaje on sobie bowiem sprawę, że jego perspektywa również jest 

spojrzeniem badacza żyjącego w określonej kulturowo rzeczywistości, która wpływa również 

na jego osąd. Z tego też powodu misją autora Der Mensch nie było opisanie człowieka 

w  mitycznym stanie natury z założenia przedpaństwowym, a może nawet przedspołecznym. 

Gehlen, tworząc koncepcję Mängelwesen, od początku wskazywał na każdą ludzką cechę, która 

od narodzin dąży do bycia określoną poprzez kulturowy naddatek rzeczywistości. Powrót do 

kultury, a nie do natury, to była idea przyświecająca badaczowi. Z tego też powodu antropolog 

dokonał zabiegu niezwykłego. Pamiętając o kulturowym uwikłaniu każdej jednostki, zdołał 

pokazać, dlaczego właśnie kultura jest nam potrzebna. Pisząc o człowieku kulturowym, pisał 

o  ludziach w ogóle, zdołał przedstawić ogólną teorię człowieka, zachowując jednocześnie 

odrębność sytuacyjną różnych grup społecznych. Konsekwentnie teoria instytucji pozwoliła mu 
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na ukazanie, w jaki sposób ludzie regulowali swoje życie od samego początku i jak nasze dzieło 

stało się w pewnym momencie od nas niezależne.  

Równocześnie jednak, opisując współczesność, Gehlen pozostał pod silnym wpływem 

wydarzeń historycznych, które były udziałem jego życia. Jako postać, która w swoim dorosłym 

życiu obserwowała zarówno rozkwit potęgi państwa, straszliwą wojnę, następnie upadek kraju 

i gwałtowne przemiany w powojennej Europie oraz światowej gospodarce, myśliciel próbował 

dopasować obserwowane zjawiska do swojej teorii. Z perspektywy czasu widać jednak, 

że  część z nich nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością. Nie jest to jednak zaskoczenie, 

gdyż zmiany, następujące zarówno po roku 1989 w Europie, jak i obecnie na całym świecie, 

zaskakują współczesnych badaczy. Tym co jednak niezmiennie zdumiewa badaczy 

Gehlenowskiej myśli jest fakt, jak dobrze zdaje on się rozumieć mechanizmy współczesnego 

świata. Ostrze krytyki i spostrzegawczość Gehlena zdawały się sięgać o wiele dalej zarówno 

w  przeszłość, jak i przyszłość. Z tego też powodu rekapitulacja jego myśli może istotnie 

przyczynić się do zmiany spojrzenia na współczesną rzeczywistość społeczną. 

Konsumpcjonizm i kosmopolityzm, promując szczęście i dobrobyt wcale nie okazały się drogą 

spełnienia dla nowoczesnego człowieka. Przeciwnie, kryzys globalizacyjny, który obecnie 

doświadcza wiele państw Zachodu pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ponowny, 

neokonserwatywny namysł nad rzeczywistością i polityką. Z tego też powodu celem tej 

rozprawy jest ponowne rozpatrzenie teorii Gehlena, by ożywić jej wartość współcześnie, 

a  jednocześnie odrzucić nieprzystające już elementy.  

 

3.2 Współczesna adaptacja antropologii Gehlena 

3.2.1 Człowiek jako nowoczesna istota ułomna: 

Kategoria Mängelwesen432 jest jedną z najbardziej docenianych obecnie elementów 

teorii Gehlena. Choć często zarzucano myślicielowi biologizm, to sama analiza filozoficzno-

antropologiczna tzw. kategorii początkowych sprawia, że jest to obecnie jedno z najbardziej 

interesujących podejść do antropologii. Gehlen, pomimo skrupulatnej analizy biologicznej, 

odrzuca hierarchiczny schemat patrzenia na ludzkie zdolności w porównaniu do zwierząt. 

Wyjątkowe cechy nie są więc jakąś formą ewolucji z ich odpowiedników w świecie 

                                                           
432 Prezentowane w tej części tezy nie będą ponownie powtarzać założeń poszczególnych elementów 

Gehlenowskiej teorii, a jedynie przywoływać najważniejsze jej założenia. Rozdział skupia się bowiem przede 

wszystkim na współczesnej interpretacji prezentowanych kategorii. 
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zwierzęcym. Każdy element z językiem na czele, to projekt natury przeznaczony specjalnie dla 

ludzi. Podobnie jak Plessner, Gehlen tworzy kategorie, które nadają człowiekowi charakter 

wyjątkowości oraz pewnej nieokreśloności (u Plessnera homo abscondicus - kategoria 

ekscentrycznej pozycjonalności)433.  Inspirując się Schelerem pokazuje jednostkę, która jest 

otwarta na świat, jednak nie jest w stanie odpowiednio przyjąć i przetworzyć otrzymanych 

bodźców.  Mängelwesen to istota, która łączy w sobie utratę i zysk jednocześnie. Przywołując 

teorię opisaną szerzej w II rozdziale, mamy więc człowieka który nie radzi sobie z życiem w 

niezmienionym środowisku, pozbawiony jest narzędzi obrony i ataku, a w świecie naturalnym 

czekają na niego jedynie „presje, agresje, przeżycia i naprawdę niewybaczalny brak 

opanowania”434.  Jednocześnie okazuje się, że każdy brak zmusza człowieka do określonego 

działania, tworzenia, odgrodzenia się od niesprzyjających warunków. Tym samym nasze 

niedobory motywują nas do stworzenia własnego środowiska kulturowego. Teoria Gehlena 

pokazuje więc, że negowanie zdobyczy kultury oznacza jednoczesne zaprzeczenie własnemu 

przetrwaniu. Kultura to nie tylko zbiór norm czy ideałów. Jest to jedyny, dostępny człowiekowi 

sposób przetrwania. Dla współczesnego badacza antropologia istoty ułomnej powinna stanowić 

upomnienie i przestrogę odnośnie do miejsca w rzeczywistości. Łatwo jest bowiem odrzucać 

normy, gdyż często zdają się one przestarzałe lub zbędne. Jednak często zapomina się zadać 

pytanie skąd w ogóle taka norma pojawiła się w naszym kontekście społecznym. 

We  współczesnej analizie kategorii Mängelwesen nie należy postrzegać jej jako biologiczny 

zapis fizycznych właściwości ludzkich. Nawet tezy Gehlena odnośnie do Darwinowskiej teorii 

ewolucji nie są tutaj punktem centralnym, gdyż zasadniczo nie zmieniają wydźwięku teorii 

antropologa. Istota ułomna to istota kulturowa. Powinna więc zawsze pamiętać o własnych 

ułomnościach, równocześnie skupiając się na tym, jak je może wykorzystać. Teoria Gehlena 

jest więc nie tylko dobrym punktem wyjścia do rozważań na temat ludzkiej natury ogólnie, ale 

również daje naukową podstawę do orzekania o współczesnych wytworach kultury. Tropy 

antropobiologiczne zaprezentowane przez badacza pozwalają bowiem na analizę 

współczesnych trendów kulturowych z perspektywy podstawowych potrzeb człowieka. 

Wartością Gehlenowskiej teorii jest również kwestia pozostałych wymienionych kategorii, jak 

działanie, prometejskość, sprawność językowa czy otwartość na świat. Pozwalają one 

usystematyzować złożoność natury ludzkiej. Zwrócenie uwagi na człowieka jako istotę 

działającą daje podstawy do twierdzenia, że jest ona w stanie również działać tworząc nowy 

rodzaj instytucji – odpowiadających współczesności. Najpierw ludzie musieli odseparować się 
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od naturalnego środowiska. Obecnie wyzwaniem staje się ukształtowanie nowego świata 

w  chaosie nowoczesności. Pamiętając o własnych ułomnościach, można więc z większą 

ostrożnością podchodzić do rewolucyjnych teorii, jednocześnie nie zaprzestając dążenia 

do  jakościowej zmiany. 

Teoria Mängelwesen przynosi jeszcze jedną bardzo ważną implikację, która współcześnie być 

może ponownie nabiera znaczenia. Teza o ludzkich naturalnych niedoborach, choć 

kontrowersyjna, zrównuje ludzi oraz ich kultury na poziomie biologicznym. Jest to więc teoria, 

która w ostateczny sposób przeczy możliwości uznawania jednych jednostek za lepsze 

od  innych. Wiąże się to zarówno z równą dystrybucją braków wśród ludzi w porównaniu do 

świata zwierzęcego, lecz również z koniecznością życia w ramach struktur kulturowych. Kiedy 

kultury są koniecznością, nie można orzekać o wyższości jednych nad drugimi. Choć można 

zauważyć, że niektóre wytwarzają bardziej stabilne i zaawansowane środowisko kulturowe 

od  innych, to jednak z ich członkowie nie koniecznie muszą to w taki sposób postrzegać. 

Gehlen przypomina, że „każda kultura odczuwa wypracowane przez siebie normy i wytwory 

kulturalne (…) jako jedynie naturalne i zgodne z naturą”435. Badacz jako jednostka 

uświadomiona powinien więc pamiętać o relatywizmie w podejściu do badań nad kulturą 

innych krajów czy grup społecznych. Powinien również zdawać sobie sprawę ze swoich 

własnych braków, jako istoty uwikłanej w określone środowisko kulturowe. Mängelwesen to 

z  jednej strony lekcja pokory, a z drugiej zachęta do odnajdywania miejsca ludzi w ich 

własnych kulturach.  

 

3.2.2 Współczesna odciążająca rola instytucji 

Teoria instytucji jest u Gehlena konstruktem wyjątkowym, gdyż łączy antropologiczne 

podstawy istnienia człowieka z wielkim systemem kulturowym, który jest jednocześnie tworem 

i twórcą człowieka. Ostateczne tezy myśliciela wybrzmiewają jasno: człowiek nie może istnieć 

bez instytucji, gdyż pełnią one kluczową rolę w prowadzeniu go przez życie. Instytucje 

pomagają w samookreśleniu, gdyż to za ich pomocą człowiek może odnaleźć swój kontekst 

istnienia. Gehlen argumentował, że instytucje posiadają moc instrumentalizacji pierwotnie 

nieracjonalnych zachowań436. Bez nich nasze życie nie było w stanie ewoluować. Stalibyśmy 

w miejscu, gdyż żadne nasze zachowanie nie miałoby dla nas większego sensu. Tym, co jest 
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współcześnie ważne z perspektywy badacza antropologii Gehlenowskiej, to sam fakt nadania 

instytucjom kluczowej roli w życiu człowieka. Gehlen nie utożsamia bowiem instytucji jedynie 

z formami najwyższymi i na najwyższym poziomie skomplikowania, jak w przypadku państwa. 

Instytucja to kulturowy wzór zachowania, norma, za którą nieświadomie podążamy. Związki 

międzyludzkie na poziomie politycznym czy społecznym są więc regulowane właśnie poprzez 

nasze instytucjonalne uwikłanie. Z tego też powodu, patrząc na rozwijające się współcześnie 

nowe trendy, należy zadać sobie pytanie, czy można je określić instytucjami, a przede 

wszystkim, czy wypełniają zadania pierwotnie nadane instytucjom przez Gehlena. Teoria 

instytucji to też teoria rozdzielenia, która pozwala odseparować chwilowe potrzeby 

i  konwenanse od realnych bytów stabilizujących istnienie. Jest to świetne narzędzie do analizy 

zmian kulturowych, a co za tym idzie, zmian instytucjonalnych. Pozwala również oszacować, 

w jakim stopniu istniejące instytucje wypełniają swoją pierwotną rolę. Teoria instytucji 

użyteczna jest w szczególności w kontekście odciążającej roli dominujących norm w naszym 

życiu. Gehlen przestrzegał przed bezrefleksyjną bezczynnością, która może zostać pomylona 

z  kierunkiem, jaki nadają kulturowe wzory zachowania. Należy więc zaadaptować 

Gehlenowską teorię do rozpatrywania całego spektrum współczesnych urządzeń i zmian 

polityczno-kulturowych, by ocenić ich faktyczną niezbędność w życiu obywateli. Jeżeli 

przynoszą jedynie zwiększenie ilości wolnego czasu i nie ma w nich miejsca na tzw. „twórcze 

próżnowanie”, jak określał to Jünger, należy ponownie ocenić ich społeczną przydatność. Samo 

odciążenie było bowiem istotne z perspektywy jednostki pierwotnej, walczącej o przetrwanie z 

własnymi instynktami. Współcześnie jest ono zagrożeniem. Tylko odpowiednia kontrola 

i  ponowne nadanie celu mogą przeciwdziałać marnowaniu ludzkiego potencjału. 

Nieuwzględnionym przez Gehlena aspektem może być instytucjonalizacja wspólnotowości 

w  postaci rozwoju grup pośrednich, wspieranych jednocześnie przez państwo. Współczesne 

państwa utożsamiają bowiem często czas wolny obywateli z okazją do uczestnictwa w kulturze 

konsumpcyjnej. Oddolne inicjatywy są często pozostawiane w rękach co bardziej 

zaangażowanych obywateli, nie posiadając ostatecznie stopnia instytucjonalizacji, który 

odróżniałby je od przypadkowych wydarzeń. Wysoka instytucjonalizacja, dofinansowanie 

i  uprawnienie społecznych inicjatyw pomogłaby przezwyciężyć nadmierne odciążenie, które 

dla Gehlena współcześnie wywołuje jedynie negatywny wybuch subiektywności, przy 

jednoczesnym poczuciu bezsensu istnienia. Dobrym kierunkiem jest tutaj rozwijająca się teoria 

integracji społecznych ruchów i organizacji (Social Movements and Organization Theory). 

Jej  orędownicy twierdzą, że adaptacja i akceptacja ruchów społecznych oraz organizacji przez 

państwo otwiera wiele nowych dróg na rzecz usprawnienia współczesnego systemu agresywnej 
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gospodarki437. Gehlen nie widział takich możliwości, jednak współczesne tworzenie się grup 

oddolnych pokazuje, że ruchy te mają możliwość zarówno wpływania na obecny status 

środowiska kulturowo-gospodarczego, jak i wprowadzanie podstaw do tworzenia nowych 

instytucjonalnych wzorów, które są w stanie w lepszy sposób spełniać potrzeby i oczekiwania 

współczesnych ludzi. Warto więc przystosować teorię Gehlena do instytucjonalizacji 

pośrednich ruchów społecznych, by na stałe włączyć je w proces kulturowej budowy państwa. 

 

3.2.3 Przywrócenie powagi państwa przy udziale jednostek 

Cechą wyróżniającą teorię Gehlena jest apologia władzy oraz silnych instytucji 

z  państwem na czele. Jako konserwatywny obrońca porządku, myśliciel nie może pogodzić się 

z myślą, że czasy mu współczesne zubożyły rolę państwa i podważyły jego autorytet. Związek, 

który badacz opisuje między człowiekiem a państwem jest organiczny. Cytując niemieckiego 

socjologa, Wernera Sombarta, Gehlen obrazuje instytucje i państwo jako podmioty, które 

rzucają „urok” na człowieka. Za amerykańskim naukowcem Talcottem Parsonsem potwierdza 

samowystarczalność instytucji, realizowanej dzięki swojej kompulsywnej władzy nad 

jednostkami438. Mierzi go podejście mu współczesnych do kwestii siły i władzy. Często jest 

ona bowiem rozumiana jako bezsensowna przemoc, nadmiar, który nie powinien dominować 

nad społeczeństwem. Tym, co jednak w największym stopniu zwiastuje upadek ładu 

instytucjonalnego jest brak poszanowania państwa w kontekście etosu państwowego. 

Sprowadzenie znaczenia państwa do roli dostawcy dóbr, wepchnięcie go w ramy ustawodawcy 

spełniającego wskazówki mas, to zjawiska, które Gehlen wskazuje jako bezpośrednią 

przyczynę zmiany najwyższej instytucji we własną parodię. Świat współczesny jawiący się 

jako pole przemieszania się etosów państwowego z humanitarno-eudajmonistycznym jest jedną 

z bardziej kontrowersyjnych tez Gehlena. Habermas podejmując krytykę myśli antropologa, 

wyznawał monistyczną teorię moralności, która sprowadzała rozróżnienia Gehlena do etosu 

wzajemności, w ramach którego miało kryć się źródło ludzkiej moralności. Autor Moral und 

Hypermoral nie pozostał dłużny i bronił swojego podejścia twierdząc, że rozróżnienie etosów 

jest konieczne, gdyż globalna kultura przemysłowa zaniedbała, a nawet wyeliminowała z życia 

społecznego wszystkie zobowiązania wynikające pierwotnie z plemiennego dziedzictwa etosu 

                                                           
437 E. T. Walker, Social Movements, Organizations, and Fields: a Decade of Theoretical Integration, [w:] 

“Contemporary Sociology” 2015, t. 41, nr 5, s. 583. 
438 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur…, s. 39. 
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instytucjonalnego.439 Podobnie jak współcześni badacze - Michael Walzer czy Alasdair 

MacIntyre, Gehlen uznawał, że jego teoria moralnego pluralizmu służyła przede wszystkim 

jako krytyka obecnej współcześnie stronniczości440. Mowa tutaj oczywiście o humanitaryzmie 

i towarzyszącym mu etosie humanistyczno-eudajmonistycznym. Etyka rodziny, pokoju, 

miłości i dobroci w naturalny sposób, według myśliciela, sprzeciwia się dyscyplinie, poczuciu 

powinności wobec państwa, honorze i obowiązkowi. Świat współczesny jest więc polem starcia 

się różnych etosów, z których państwowy jest zdecydoweni na przegranej pozycji. 

Z perspektywy obserwatora współczesnych zmian politycznych nie ulega wątpliwości, 

że kategorie takie jak „honor”, „posługa”, „służba” stają się reliktem przeszłości i obowiązują 

głównie w specyficznych typach środowisk, jak np. wojsko. Gehlen wskazywał, że określenia 

te współcześnie wywołują raczej śmiech niż respekt. W państwie nie widzi się już bowiem idei 

- instytucji, która chroni. Mówiąc o państwie, utożsamia się je z granicami, systemem 

politycznym, ewentualnie partią rządzącą. Zanika rola rozjemcy konfliktów. Szczególnie 

problematyczne staje się, kiedy widzimy, że współczesna rzeczywistość rodzi nowe 

niezgodności. Podniesienie poziomu życia nie rozwiązało wszystkich problemów. Wręcz 

przeciwnie, stało się przyczynkiem do rozwoju nowych. Kiedy bieda i ubóstwo nie są już 

największym wyzwaniem krajów rozwiniętych,  do głosu dochodzi klasa średnia, która czując, 

że występuje na równi ze wszystkimi, nie pojmuje jednocześnie istniejących różnic w poziomie 

dobrobytu. Jednak gdy brakuje największego rozjemcy – silnego państwa, kolejne postulaty 

stają się jedynie narzędziem w ręku mas, tworząc podłoże do wykształcenia się dyktatury opinii 

publicznej. Kiedy termin postprawda wybrano na słowo roku 2016, opisywane przez nie 

zjawiska ukazały relacje w stosunku politycy – obywatele. Postprawda to termin odnoszący się 

do sytuacji lub ją opisujący, w której obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie 

opinii publicznej, niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań441. Państwo w tym 

układzie nie liczy się, gdyż głównymi aktorami stają się politycy przemawiający do mas i ich 

emocjonalności. Poczucie obowiązku i dyscypliny są w takim układzie ignorowane, gdyż nie 

wpisują się w schemat zdobywania poparcia i utrzymywania władzy. 

Przywrócenie państwu należnego miejsca jest przede wszystkim postulatem wynikającym 

z  wskazywanego przez Gehlena współczesnego braku zrozumienia zadań państwa wobec 

                                                           
439 A. Honneth, Problems of Ethical Pluralism: Arnold Gehlen’s Anthropological Ethics, [w:] “Iris” 2009, t. I, nr 

, s. 192. 
440 Tamże, s. 187. 
441 Oxford Dictionaries, post-truth, [on-line] https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth (dostęp 

14.11.2017). 
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obywateli. Najwyższa instytucja nie jest jedynie dostarczycielem dóbr. Jej działalność musi 

opierać się również na ryzyku i planowaniu przyszłości. Do tego potrzebny jest jednak posłuch, 

a przede wszystkim szacunek. Ogólne zubożenie kultury politycznej jak nigdy przedtem razi w 

dyskursie publicznym. To co niegdyś było uznawane za jednorazowy wybryk polityka, obecnie 

jest codziennością dyskusji parlamentarnych. Teoria Gehlena powinna być stosowana jako 

podstawa nauki poszanowania państwa i instytucji bez względu na treści je wypełniające. Nie 

chodzi bowiem o podporządkowanie myślenia idei poddaństwa, ale uznanie że partykularne 

poglądy i interesy niekoniecznie zawsze muszą zdobyć uznanie w strefie publicznej polityki. 

Z  tego powodu włączenie teorii instytucji do nauczania uniwersyteckiego, w szczególności na 

kierunkach badających kwestie polityczne jest wskazane. Teoria ta sprawdza się również jako 

podstawa badań na temat państwa przede wszystkim dzięki wprowadzeniu racjonalnego 

poglądu na kwestie władzy i siły. Moc państwowa nie równa się dyktaturze. Gehlen 

za  Machiavellim twierdził, że dążenie do powiększania swojej siły jest czymś naturalnym, 

gdyż przetrwanie narodu jest najwyższą wartością. Współcześnie, gdy w wielu państwach 

panuje ułuda bezpieczeństwa terytorialnego, odsuwa się myślenie o władzy w kontekście siły. 

Jest to jednak prosta droga do utraty suwerenności nie tylko zewnętrznej, ale również 

wewnętrznej.  

Często akcentowanym problemem w tej części teorii Gehlena, która podejmuje temat państwa, 

jest nieustępliwość myśliciela w kwestii podporządkowania jednostki władzy państwowej. 

Człowiek żyje dzięki instytucjom, one nadają sensu jego istnieniu i „zabezpieczają” go, 

rytualizując jego zachowania. Sama teoria instytucji jest w pewien sposób abstrakcyjna, 

niezależna od historii. W ramach współżycia ludzi i państwa nie ma miejsca na sprzeciw ani 

krytykę. Dla Gehlena prawie każda forma wystąpienia przeciwko państwu naraża je na utratę 

integralności. Współczesność jawi mu się jako upadek norm państwowych właśnie z powodu 

umożliwienia obywatelom podważania autorytetu państwowego. Myśliciel zdaje się jednak nie 

dostrzegać faktu, że, projektując swój niewzruszony model ładu instytucjonalnego, tworzy 

wizję status quo, w której nic tak naprawdę nie może się zmieniać. Choć dopuszcza twórczą 

ewolucję w wyznaczonych ramach instytucjonalnych, stan faktyczny jawi się jako zatrzymanie 

wszelkich zmian. Historyczne przemiany ukazujące wiele różnych form kultury, instytucji 

i  państw nie są przecież jedynie udziałem abstrakcyjnego procesu oddzielania się człowieka 

od wrogiego środowiska. Są one przede wszystkim odzwierciedleniem aktywnej roli zarówno 

grup społecznych, jak i jednostek w tworzeniu podstaw pod nowe zestawy norm. Jeden z 

najsłynniejszych francuskich socjologów Émile Durkheim ostrzegał przed jedynie represyjnym 
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obliczem państwa442. Represyjność prawa i instytucji ujednolica warstwy społeczne, poddając 

sprzeciw surowemu osądowi. Jednocześnie kładziony jest silny nacisk na utożsamienie 

tożsamości indywidualnej ze zbiorową. Wedle Durkheima takie założenia rządzą państwami 

i  społeczeństwami nisko rozwiniętymi. Co więcej, zwiększająca się represja państwowa 

wzmaga bunt i odrzucenie norm, doprowadzając do wykształcenia się różnego rodzaju 

dewiacji. Zachowania dewiacyjne utożsamiane są z presją, którą jednostka odczuwa, kiedy 

istnieje nadmiar definicji sprzyjających naruszaniu prawa, nad definicjami nie sprzyjającymi443. 

Choć Gehlen nie odnosi się bezpośrednio do prawodawstwa, to jednak kwestie 

podporządkowania się jednostki władztwu instytucjonalnemu są u niego wyraźne. Z tego też 

powodu teoria instytucji we współczesnej wersji musi zostać złagodzona pod względem 

możliwości udziału aktorów społecznych w jej realizacji. Współczesność nie może dopuścić 

do poświęcenia dobra jednostek kosztem względnej szczęśliwości ogółu. Nacisk na utrzymanie 

teorii państwa na wzór hobbesowskiego Lewiatana nie znajduje w czasach współczesnych 

uznania. Nie chodzi jednak o to, by wyrzucać z teorii konserwatywne nawoływania do 

opamiętania się na tle gwałtownych przemian współczesności. Teoria instytucji musi jednak z 

powrotem przyjąć i zinstytucjonalizować aktywny udział mniejszych grup społecznych 

w  procesie budowania ładu instytucjonalnego. Dzięki temu konserwatywny szacunek dla 

instytucjonalnych zabezpieczeń spotka się z poszanowaniem obywateli. Współczesne państwa, 

choć angażują grupy społeczne i przedstawicielstwa w proces legislacyjny, często pozostawiają 

je jedynie w roli grona opiniotwórczego. Dalsze zaangażowanie tych podmiotów da szanse, 

z  jednej strony, na otworzenie się instytucji na współczesnego człowieka, a z drugiej, 

zapobiegnie zbyt wielkiej swobodzie we wkraczaniu w ustalony porządek rzeczy. Krytyka 

współcześnie nie powinna być utożsamiana jedynie z próbą naruszeniem porządku. Może ona 

bowiem zostać włączona w proces ewolucji instytucji od wewnątrz.  

 

3.2.4 Człowiek jako instytucja pośrednia 

Teoria Gehlena to nie tylko apologia instytucji oraz państwa, ale przede wszystkim 

filozofia politycznej jednostki ludzkiej. Swoje przełomowe dzieło antropologiczne myśliciel 

tytułuje Człowiek. Jego natura i miejsce w świecie (Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung 

in der Welt). Stawia tym samym człowieka w centralnym punkcie swoich rozważań, tworząc 

                                                           
442 Zob. E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Warszawa 1999. 
443 Zob. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993. 
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wokół niego wielki antropologiczny projekt. Homo politicus Gehlena od momentu swoich 

narodzin uwikłany jest w stosunki kulturowe oraz polityczne. Udziałem jego istnienia są 

instytucje, w ramach których żyje, tworzy i się rozwija. Myśliciel wplata człowieka w system 

stosunków na poziomie biologicznym. Każdy fakt obserwowany w rzeczywistości, ma dla 

niego odzwierciedlenie w kulturowej naturze ludzkiej. Posługując się szeregiem kategorii 

antropologicznych, pozwala nam uporządkować podstawy i zasady naszego istnienia. Nauka 

Gehlena to przede wszystkim dwa odkrycia: 

- człowiek jest zarówno twórcą, jak i dziełem rzeczywistości kulturowo-instytucjonalnej, 

która go otacza, 

- człowiek posiada w sobie potencjał zarówno kreacyjny, jak i destrukcyjny względem 

wytworzonej rzeczywistości. 

Antropologiczny projekt Gehlena powinien stać się przykładem dla badaczy innych dziedzin 

naukowych, którzy analizę natury człowieka widzą jedynie w obrębie filozofii. Badacz 

bowiem, jako jeden z niewielu, postanowił przywrócić myślenie o człowieku w kategoriach 

empirycznych. Stawianie człowieka w centrum zainteresowań, nie oznacza jednocześnie 

odrzucenia naukowych podstaw procesu badawczego. Tym samym metodologia badawcza 

teorii człowieka powinna stanowić przykład dla innych teorii, które chcą orzekać 

o  właściwościach ludzkich w ogóle. Ponadto Gehlen przywraca myślenie o człowieku, jako 

o  centralnym punkcie rozważań naukowych. Opisując swoje podejście naukowe pytał 

retorycznie: „Czy nie można by stworzyć jakiegoś wyobrażenia, obrazu człowieka, (…) tak, by 

na przykład kulturotwórcza aktywność istoty tak właśnie biologicznie ukształtowanej i jej 

biologiczna struktura wzajemnie się wyjaśniały”444. Pytanie jest o tyle istotne, że jak sam 

myśliciel wskazywał, że współczesne nauki dążą raczej do ujmowania wycinków 

rzeczywistości, nie podejmując nawet próby stworzenia szerszego obrazu. Wyróżniając 

człowieka jako istotę działającą, pokazuje, że bogactwo współczesnego świata wynika właśnie 

z twórczej części naszej natury. Medal ten jednakże posiada drugą stronę, gdzie kreatywność 

spotyka się z potencjałem destrukcyjnym. To właśnie dlatego w projekcie instytucjonalnym 

autor Der Mensch podjął się próby ujarzmienia naturalnych ludzkich skłonności, które mimo, 

że wewnętrznie bogate, nie potrafią same nadać kierunku rozwoju. Teoria Gehlena jest więc 

jednocześnie nauką o pesymizmie antropologicznym tam, gdzie współczesny optymizm zdaje 

się przeczyć naturze rzeczy. Rozpoznania myśliciela mogą stać się cenną podstawą do budowy 

                                                           
444 A. Gehlen, W kręgu antropologii…, s. 30. 
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nowych teorii politycznych skupiających się na człowieku. Każdy naukowiec, chcący 

zajmować się człowiekiem współcześnie, powinien zdawać sobie sprawę dlaczego, pomimo 

pozoru luksusu nowoczesności, problemy społeczeństw nie znikają, a wręcz przeciwnie, stają 

się jeszcze groźniejsze. Pesymizm Gehlena w stosunku do jednostki nowoczesnej powinien stać 

się punktem wyjścia właśnie dla teorii badających rozwój współczesnych kultur i kierunków, 

ku którym zmierzają. Humanitaryzm, jako nośna idea końca XX wieku, powinna przejść 

ponowną ewaluację, zwłaszcza w kontekście efektów, jakie ideały rodzinne wywołują w relacji 

stosunków człowieka z państwem. Obserwując najnowsze wydarzenia dotyczące kryzysu 

migracyjnego w Europie XXI wieku, Gehlenowskie podejście zdaje się dostarczać dobrych 

podstaw do orzekania o faktycznej naturze rzeczy, a nie wyidealizowanym wyobrażeniu 

sytuacji. Mimo niewątpliwego tragizmu współczesnych wydarzeń, nie należy zapominać, że za 

obserwowanym procesem stoją również interesy wielu grup społecznych oraz wieki historii, 

których nie sposób odrzucić w imię samych ideałów. Gehlen łączy stabilność teorii ładu 

instytucjonalnego z głębokim uświadomieniem sobie konsekwencji wydarzeń, które kształtują 

życie człowieka ponowoczesnego.  

Tym, co jest jednak współcześnie problematyczne w Gehlenowskim ujęciu roli człowieka, jest 

wspomniane wcześniej umniejszenie jego faktycznych możliwości wpływu na rozgrywające 

się wydarzenia. Uświadomienie sobie własnych ograniczeń nie powinno jednocześnie 

przekreślać aktywnego udziału w procesie tworzenia ładu instytucjonalnego we wobecnej 

odsłonie. Współczesne jednostki uznają aktywne działanie w systemie instytucjonalnym za coś 

naturalnego. Nie oznacza to oczywiście odrzucenia gorsetu norm, przed czym myśliciel 

ostrzegał, ale zrozumienie, że człowiek jest zaprojektowany jako jednostka działająca i dzięki 

temu może również wpływać na ład, który wytworzył. Teoria reaktancji (Reactance Theory) 

amerykańskiego socjologa i psychologa Jacka Brehma pokazuje, w jaki sposób ludzie reagują 

oporem na odebranie im swobody działania lub możliwości445. W teorii nie chodzi jednak o to, 

by dopuścić człowieka do podążania drogą nieskrępowanej wolności. Głównym jej celem jest 

ukazanie, dlaczego ludzie reagują sprzeciwem na ostateczne odsunięcie ich od możliwości 

aktywnego udziału w danym procesie. Im sprawa jest bardziej istotna, tym odsunięcie od niej 

budzi większy sprzeciw. Uznanie więc niskiego wpływu jednostek na kwestie polityczne, 

wzmaga jedynie bunt, wymuszając niejako prymitywizację i skłonności rewolucyjne, które 

Gehlen interpretował jako objawy przyznanej zbytniej swobody. Zamykając człowieka 

współczesnego ponownie w sztywnych ramach pracy, poświęcenia i posłuszeństwa, nie uzyska 

                                                           
445 Zob. J. Brehm, A Theory of Psychological Reactance, Cambridge 1966. 
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się nic więcej niż tylko sprzeciw, gdyż nowoczesność zbyt głęboko już wkroczyła w nasze 

struktury myślenia. Tym, co jednak jest w stanie na nowo zbliżyć jednostkę do instytucji, 

jednocześnie nie ignorując wyzwań współczesności, jest uznanie człowieka za tzw. instytucję 

pośrednią. Sam Gehlen dostrzegał czasami potencjał ludzki, kiedy mowa o możliwości wzbicia 

się ponad swoją jednostkowość. Problemem był jednak fakt, że przyznawał to prawo jedynie 

nielicznym elitom. Współczesna asceza jest możliwa, jednak do jej urzeczywistnienia w 

szerszym gronie społecznym, potrzeba wsparcia instytucjonalnego. Człowiek współczesny 

może uczestniczyć w procesie budowania podstawy instytucjonalnej własnej kultury wyłącznie 

wówczas, gdy zostanie wsparty przez instytucje mu to umożliwiające. Zmiana podstawy 

myślenia powinna więc zacząć się już na etapie nauczania, zwłaszcza w ramach szkolnictwa 

wyższego. Ukazanie współczesnemu człowiekowi jego potencjału, musi jednocześnie 

ukazywać negatywne aspekty zarówno istnienia, jak i zbytniego oderwania od rzeczywistości. 

Teoria człowieka jako instytucji pośredniej pozwala na połączenie zarówno konserwatywnego 

pesymizmu, jak i siły nowoczesności, jeśli chodzi o nauczanie człowieka. Zaadaptowanie 

współczesnej wersji Gehlenowskiej teorii na uniwersytetach, być może pomoże przekuć 

krytykowaną przez myśliciela „niekończącą się dyskusję”, w twórcze działanie w ramach 

odbudowy świata instytucjonalnego. Jednocześnie teoria ta, biorąc pod uwagę zmiany 

w  sposobie myślenia ludzi współczesnych, przystosowana jest również do prowadzenia badań 

nad współczesnymi kryzysami kulturowymi. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości Europa 

będzie musiała się mierzyć z wyzwaniami odmienności kulturowej państw Bliskiego Wschodu, 

rozwijającej się specyfice cywilizacji azjatyckich z Chinami na czele, czy powracającym 

nacjonalizmem państw europejskich. Wszystkie te wyzwania potrzebują analizy człowieka, 

w  różnych kontekstach kulturowych, w których poszczególne instytucje w odmienny sposób 

ugruntowują podstawy życia w społeczeństwie. Pocieszającym jednak może być fakt, że 

podejmując się badania tych zjawisk, mamy możliwość wyjścia od antropologicznej teorii 

podstaw ludzkiego istnienia, która odkrywa przez nami to, co jest wspólne dla każdego 

człowieka. 

 

4. Paradoks trwałości kultury i siły nowoczesności 

W przedmowie do dzieła W kręgu antropologii i psychologii społecznej Zbigniew 

Kuderowicz wskazał intrygujący paradoks, który Gehlen obnażył przed czytelnikami. 

Współczesność, pomimo jej uwikłania w instytucjonalne wzorce kulturowe, jednocześnie 
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deprecjonuje wszelkie dążenia do zachowania tych wzorców, chcąc bronić tego, co „naturalne” 

i rozumne446. Opisywany błąd współczesnego myślenia polega na tym, że człowiek nie jest 

powiązany z kontekstem kulturowym. Gehlen postanowił przedstawić w swoim projekcie 

antropologicznym istotę ludzką, która uwikłana jest w szereg konfliktów i której życie to pole 

walki z własnymi słabościami. Równocześnie wyjawił nam sposób, w jaki ludzie zdołali 

przetrwać tyle wieków, budując ostatecznie skomplikowany system technicznej cywilizacji 

ponowoczesności. To właśnie instytucje, z państwem na czele, stały się tym wytworem 

ludzkim, który od prostego narzędzia wyewoluował do szeregu norm, praw i zachowań 

stających się kulturowymi wzorami prowadzącymi nas przez życie. Antropologia Gehlena jest 

dziełem wieloletnim, przekształcającym badania biologicznych podstaw istnienia na 

polityczno-kulturowe konsekwencje istnienia człowieka we współczesnym świecie. 

Jej  empiryczne nastawienie pozwoliło na zerwanie ze spekulatywnym orzekaniem o istotach 

ludzkich. Tworząc podstawy dziedziny, jaką jest współczesna antropologia zarówno 

filozoficzna, jak i polityczna, myśliciel pokazał, że człowiek może stać się punktem centralnym 

rozważań bez szkody dla empiryczności doktryny. Przede wszystkim jego badania ukazują 

głębokie zrozumienie i poszanowanie innych dziedzin naukowych, w tym samej filozofii, 

socjologii, politologii i historii. Prawie 50 lat po ukazaniu się ostatniej monografii myśliciela 

odkrywamy, że prezentowane w teorii tezy, znajdują odzwierciedlenie we współczesności. 

Gehlen odznaczał się przenikliwością myślenia i niczym opisywana przez siebie istota 

„prometejska” nie zatrzymywał się jedynie na „tu i teraz”. Dzięki temu, analizując prace 

badacza, zyskujemy teorię, której aktualność może okazać się przydatna jeszcze przez wiele 

lat. Oczywiście perspektywa czasu sprawiła, że nie wszystkie elementy jego antropologicznego 

podejścia znajdują współcześnie odzwierciedlenie i zastosowanie. Jednak, zagłębiając się w 

kontekst czasów, w których tworzył – wojny światowej, nowego podziału Europy, rozwoju 

technologicznego – zadziwiające jest, że potrafił ciągle zwracać uwagę na pewne zjawiska, 

które pozostają niewzruszone, gdyż uzależnione są nie od historycznych okoliczności, a od 

natury ludzkiej właśnie. Z tego też powodu teoria Gehlena zasługuje na ponowne odczytanie, 

tym razem w kontekście nowoczesności, którą sam myśliciel starał się przewidzieć 

i  przedstawić ponad pół wieku temu. Wiedza, którą można dzięki temu uzyskać, jest 

nieocenionym dodatkiem do obecnego stanu badań antropologicznych i politycznych nad 

współczesnymi kryzysami w XXI wieku. Z tego też powodu myśl Gehlena warto odczytywać 

chronologicznie, gdyż pozwala to na pełne zrozumienie procesu, jaki antropolog przeszedł, od 

                                                           
446 Z. Kuderowicz, Co frapuje, a co budzi wątpliwości w studiach Arnolda Gehlena, w: A. Gehlen, W kręgu 

antropologii i psychologii społecznej, Warszawa 2001, s. 18. 
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teorii opisującej człowieka w ogóle (Mängelwesen), poprzez teorię instytucji, aż do analizy 

hipertrofii moralności we współczesnej cywilizacji technologicznej. Niniejsza praca krytycznie 

rekapituluje najważniejsze wątki Gehlenowskiej antropologii, łącząc je jednocześnie 

z  szerszym kontekstem stanu badań zarówno współczesnych, jak i antycznych czy 

nowożytnych pisarzy i badaczy. Finalnie dokonuje ponownej oceny dokonań myśliciela, 

przekształcając jego teorię antropologiczną w teorię współczesnego człowieka politycznego, 

który musi odnaleźć się wśród wymienionego wyżej paradoksu trwałości kultury i siły 

rzeczywistości. Teoria Gehlena często wpisywana jest w ramy tzw. pesymizmu 

antropologicznego, ze względu na ostrość krytyki badacza wymierzoną we współczesnego 

człowieka. Jednocześnie jednak myśliciel pozostawia wiele tropów, które pozwalają wierzyć, 

że odpowiednio przekształcona antropologia Gehlena może stanowić podstawę do uzdrowienia 

sytuacji kulturowo uwikłanej współczesnej jednostki politycznej.  
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Zakończenie 

Zgłębiając teorię Gehlena, można zauważyć, że jest to badacz, który w niezwykle 

oryginalny sposób podchodzi do przedmiotu swoich badań. Przede wszystkim, każde kolejne 

jego dzieło pozwala coraz bardziej zagłębić się w przemyślenia na temat natury ludzkiej. 

W  trakcie prowadzonych badań nad Gehlenowską antropologią pojawiło się wiele 

dodatkowych zagadnień oraz perspektyw, które w znaczący sposób wpłynęły na ostateczny 

kształt pracy. Na pierwszy plan wysuwa się staranność, z jaką Gehlen podchodził do 

korzystania z dorobku innych nauk. Każde odniesienie, którego używał myśliciel, miało za 

zadanie nie tylko być wsparciem dla pewnych tez, ale pokazywać, że historia badań nad 

człowiekiem ma wiele obliczy. Kiedy więc antropolog poruszał zagadnienia z zakresu zoologii 

czy biologii, widoczna  była w tym znajomość tematyki dalece przekraczającą prostą ciekawość 

naukową. Gehlen rozumiał bowiem, że praca nad całościowym projektem człowieka wymagać 

będzie nieszablonowego podejścia do tematu. W jego dziełach uderza więc szczegółowość 

opisywanych aspektów zgłębienia zagadnień historii, fizyki, psychologii czy kultury. Wymaga 

to równocześnie zwiększonego wysiłku od czytelnika i badacza, by podążać za tokiem 

rozumowania antropologa. Tym, co w szczególności zaskoczyło w pracach myśliciela, było 

jego poświęcenie się badaniom nad kulturą ludów pierwotnych, ich rytuałów oraz symboli, 

których używali w życiu codziennym. Zgłębienie tej tematyki pomogło Gehlenowi odkryć 

realne źródło ładu instytucjonalnego, który znamy obecnie. Autor Moral und Hypermoral 

udowodnił, że badania nad ludzką naturą, teorią instytucji czy etosem posłuszeństwa mogą mieć 

umocowanie nie tylko filozoficzne, ale przede wszystkim empiryczne. Używając przykładów 

określonych wydarzeń historycznych, badacz starał się udowodnić, że ewolucja, której dokonał 

człowiek jest procesem ciągłym, którego genezę warto badać. Z tego też powodu w rozprawie 

podkreślona jest bezsprzeczna użyteczność Gehlenowskiej myśli dla przedstawicieli wielu 

nauk. Podobnie rzecz się ma z samą antropologią, która wyznaczyła nowe trendy w podejściu 

do problemów badawczych. Nawet nieprzystawalność niektórych punktów teorii myśliciela do 

czasów współczesnych nie wyklucza ich wartości w kwestii  pokazania pewnego sposobu 

rozumowania. Droga naukowa XX-wiecznego badacza pokazuje bowiem, że rozwijanie 

własnych badań wraz z powiększającym się dorobkiem naukowym ludzkości pozwala na lepsze 

zrozumienie badanego przedmiotu. Z tego też powodu sama myśl Gehlena zyskuje znacznie na 

wartości dzięki plastyczności antropologii w korzystaniu z dorobku naukowego innych 

dziedzin. 
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 Na wstępie pracy nad dysertacją postawione zostały następujące cele badawcze: 

1) Analiza współczesnego człowieka politycznego w oparciu o teorię antropologiczną Arnolda 

Gehlena wraz z identyfikacją problemów oraz zagrożeń, z którymi musi się mierzyć 

współczesny człowiek (na podstawie rozpoznań samego myśliciela przyrównanych następnie 

do czasów obecnych); 

2) Próba wskazania remedium na problemy współczesnego człowieka politycznego w postaci 

teorii, dzięki której będzie on lepiej przygotowany do stawienia czoła zagrożeniom zarówno 

wewnętrznym jak i zewnętrznym; 

3) Upowszechnienie myśli Arnolda Gehlena w Polsce oraz wskazanie fundamentów myślenia 

antropologicznego. 

Każdy z nich został połączony z hipotezami badawczymi, które w trakcie pracy zostały 

zrewidowane pod względem ich prawdziwości i przydatności naukowej. 

 W ramach pierwszego celu zostały postawione następujące hipotezy: 

• problemy dotyczące zdominowanej przez wybuch subiektywności natury człowieka, żyjącego 

w nowoczesnych czasach, pośród techniki, zauważane przez Arnolda Gehlena, stanowią 

również problem we czasach obecnych; 

• współczesny człowiek żyje w otoczeniu upadku autorytetu instytucji oraz traci poczucie 

własnej osobowości w związku z brakiem oparcia w podstawowych instytucjach społecznych. 

 

Rozprawa, zwłaszcza w rozdziałach V oraz VI udowadnia, że nowoczesność po raz pierwszy 

w historii w tak drastyczny sposób zmieniła struktury odbierania rzeczywistości przez 

jednostki. Teoria Gehlena identyfikuje zjawiska kulturowe nowego typu, których obecność jest 

zauważana również przez współczesnych badaczy. Subiektywizm, pomieszanie etosów czy też 

pojęcia takie jak „społeczeństwo masowe” oraz „społeczeństwo konsumpcyjne” są terminami, 

które również obecnie stanowią punkt odniesienia przy ocenie współczesnej kondycji 

społeczeństw. Technologia, jak nigdy przedtem, zrasta się z życiem człowieka pozwalając mu 

na zapośredniczone doświadczenie świata, tak często wspominane przez antropologa. Znane są 

manifesty wielu środowisk naukowych oraz grup badawczych, które ostrzegają przed zmianami 

psychologicznymi, wywołanymi przez oddzielenie człowieka od realności istnienia. Jest to 
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zagadnienie bliskie Gehlenowskiej teorii nadmiernego odciążenia, które oddziela ludzi od 

dotychczasowego nakładu pracy i zaangażowania w oddzielanie się od środowiska naturalnego. 

W zamian daje czas i niepewność, co do sposobu, w jaki człowiek miałby poradzić sobie z tą 

nową, fałszywie rozumianą „wolnością”. Również problem absolutnego subiektywizmu, który 

spycha wartości uniwersalne na dalszy plan, jest obecnie tematem międzynarodowej dyskusji 

naukowej. Są to tematy będące współcześnie przedmiotem dyskusji. Zygmunt Baumann 

zastanawiał się jak syndrom konsumpcyjny wpłynął na kulturę XXI wieku447. 

Błogosławieństwo współczesności w postaci odciążenia od nadmiaru pracy i dostępu do dóbr 

konsumpcyjnych miał pozwolić osiągnąć doskonałą równowagę. Niestety nowoczesność, 

tworząc człowieka zagubionego, sprawiła że jego potrzeby konsumpcyjne bezrefleksyjnie 

rosły, starając się wypełnić „pustkę”, którą odczuwał. Harvie Ferguson, brytyjski socjolog 

i  badacz kulturowych i psychologicznych aspektów współczesności, łączy koncepcję 

nowoczesności z uczuciem melancholii448. Zauważa on, że w związku ze zmianą 

obowiązujących stosunków społecznych, zmienia się także stosunek człowieka do samego 

siebie. 

Gehlen, wychodząc od projektu ludzkiej natury, wyprowadza z pewnych wniosków 

początkowych kategorie antropologiczne, które następnie pozwalają mu orzekać o przyczynie 

współczesnych wydarzeń. Tym samym ponadczasowość jego myśli jest szczególnie widoczna 

w przewidywaniach poświęconych kondycji człowieka współczesnego. Podobnie jest też 

z  identyfikacją odczuć współczesnych jednostek, gdy okazuje się, że charakterystyczna 

postawa konsumpcyjna nie zapewniła ostatecznie pożądanego szczęścia. Zarówno Gehlen, jak 

i Riesman wykazują zwrot człowieka ku agresji, emocjonalności, poczucia niepewności 

i  niestabilności własnego istnienia. Problem radykalizacji postaw politycznych, opartych 

o  agresję, postawę nienawiści i ksenofobii w znaczny sposób uwidocznił się w ostatnich latach, 

zwłaszcza w Europie. Monika Bobako, w swoim dziele Islamofobia jako technologia władzy 

analizuje „nowoczesny rasizm” zarówno w Polsce, jak i Europie449. Badaczka łączy 

współczesną islamofobię między innymi z rozwojem kapitalistycznych relacji ekonomicznych 

i nowym sposobem postrzegania „innych” we własnej kulturze. Zanegowanie wielu wartości 

instytucjonalnych, dotychczas stanowiących podstawę myślenia o rzeczywistości, 

                                                           
447 Zob. Z. Baumann, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, [w:] „Gospodarka i społeczeństwo”, Łódź 

2007, s. 13. 
448 Zob. H. Ferguson, Melancholy and the Critique of Modernity. Søren Kierkegaard's Religious Psychology, 

Londyn 1994. 
449 Zob. M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków 2017. 
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spowodowało otwarty sprzeciw wielu grup społecznych oraz odwrót od globalnej postawy 

otwartości na świat. Terminy takie jak „postglobalizacja” stały się tematem wielu dyskusji 

naukowych. Oprócz poziomu politycznego, problemy zwiększonej emocjonalności 

i  osamotnienia ujawniają się również na poziomie indywidualnym. Sam Gehlen wprost 

stwierdza, że w nadchodzących czasach konieczność korzystania z usług psychologów oraz 

psychiatrów zwiększy się, gdyż wzrośnie obciążenie psychiczne jednostek. Wydaje się, że 

współcześnie rzeczywistość w znaczny sposób wymaga od ludzi aktywności psychicznej, 

pozbawiając jednocześnie ich wsparcia systemowego. Uczucie pozostawienia „samemu sobie” 

jest częstym problemem wskazywanym przez mieszkańców wielkich metropolii. Instytucje 

giną we współczesności. Gehlen ostrzegał przed ich przemianą w konwenanse, gdyż wtedy nie 

są w stanie one pełnić swojej roli stabilizacyjnej. 

Oczywiście nie wszystkie aspekty rzeczywistości, o których orzekał Gehlen, pozostają 

aktualne. Współczesność być może osłabiła wiele instytucji, jednak część z nich zyskała na 

stabilności właśnie w obliczu ich zagrożenia. Współczesne ruchy dążące do ponownego 

zjednoczenia narodowego, chroniące jedność kulturową danego podmiotu politycznego 

pokazują, że w obliczu zagrożenia instytucje nie muszą upaść. Dzięki wyzwaniom 

skierowanym w stronę pewnych norm społecznych, ujawniają się prawdziwe państwowe 

wzorce kulturowe. Obywatele wielu państw pod wpływem tendencji globalistycznych jeszcze 

bardziej nakierowali swoje siły na obronę indywidualnych wartości przynależących do danego 

narodu. Zwrot ku „narodowości” pewnych aspektów kulturowych, ochrona narodowego 

wytwórstwa czy wspieranie produkcji krajowej stają się hasłami zyskującymi obecnie znaczny 

rozgłos. W sytuacji zagrożenia ładu instytucjonalnego często ujawniają się wartości, które 

stanowią absolutną podstawę dla spójności danej grupy społecznej. Kryzys może więc nie tylko 

podkopywać stabilność instytucjonalną, ale również ją wzmacniać. Tego aspektu 

kwestionowania podstaw instytucjonalnych Gehlen nie wyróżnia. Podobnie jest z jego teorią 

poświęconą kulturowej krystalizacji. Ścisły podział między światem kapitalistycznym oraz 

komunistycznym przewodził myśleniu powojennemu, jednak współczesność XXI wieku 

daleko odbiegła od takiej dwubiegunowości myślenia. Gehlen, który mógł obserwować zmiany 

jedynie do lat 70. XX wieku, nie sprostał wyzwaniu spojrzenia ponad historyczność, która była 

jego udziałem. Mieszanie się zarówno kultur, jak i systemów politycznych odkrywa w ostatnich 

latach coraz nowsze oblicza rzeczywistości ideologiczno-gospodarczej. Już nie tylko rosnąca, 

ale wręcz wiodąca prym rola rynków azjatyckich pokazuje, że należy zredefiniować ścisłe 

podziały myślenia ideologicznego. 
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W ramach drugiego celu zostały postawione następujące hipotezy: 

• Świadomy człowiek jest w stanie wydobyć się z poczucia utraty osobowości za pomocą 

redefinicji pojęcia istoty ludzkiej jako politycznej w postaci teorii opartej na myśli Gehlena, 

jednocześnie przekształconej tak, by odpowiadała czasom współczesnym; 

• Dokładna analiza zarówno teorii Gehlena, jak i rozpoznań współczesnych antropologów 

umożliwią wypracowanie spójnej teorii stanowiącej remedium na problemy współczesnego 

człowieka politycznego. 

 

Gehlen, prezentując swój projekt antropologiczny, wskazał na określone kategorie 

antropologiczne, które stanowią niezbywalną „własność” każdej istoty ludzkiej. W rozprawie 

została przybliżona zarówno ich geneza, jak i konsekwencje, które wynikają z przypisania ich 

człowiekowi. Przede wszystkim, wychodząc od kategorii człowieka jako istoty ułomnej, 

antropolog wskazuje równość wszystkich ludzi w niedopasowaniu do świata zwierzęcego 

i  środowiska naturalnego. Tym, co w dysertacji staram się zaakcentować, jest fakt, że dla 

Gehlena człowiek jest specjalnym projektem natury, jego istnienie nie jest dziełem przypadku 

lub jedynie kolejną odnogą gałęzi ewolucji. Myśliciel nie wierzy w przypadkowość ludzkiej 

natury, dlatego też stara się udowodnić, że jej konsekwencje dotyczą każdej jednostki 

i  odznaczają się nawet na tle współczesnego życia. Kategorią, której autor Der Mensch 

poświęcił wiele namysłu jest działanie, które pozwala człowiekowi wydobyć się 

z  niekorzystnej sytuacji bycia oponentem natury. Ono również daje możliwość poznania 

otaczającego świata wraz z rozpoznaniem naturalnych zagrożeń. Prawdziwa wartość działania 

jest w stanie jednak zostać urzeczywistniona jedynie wtedy, gdy wsparte jest ono otoczeniem 

instytucjonalnym. Gehlen doskonale zdaje sobie sprawę z kulturowego uwikłania każdego 

człowieka w polityczno-socjologiczny kontekst. Działanie realizuje więc potrzeby człowieka 

jedynie wtedy, kiedy odbywa się na określonych instytucjonalnie zasadach. Istota polityczna 

to  istota działająca. W niniejszej rozprawie nacisk został położony na wyjaśnienie podstaw 

myślenia kategoriami antropologicznymi Gehlena. Nie są one bowiem przypadkowymi 

cechami ludzkimi, lecz wartościami wywiedzionymi zarówno z filozoficznych orzeczeń 

o  stanie ludzkiego ducha, jak i z empirycznych dowodów. Uświadomienie sobie zarówno 

możliwości, jak i ograniczeń człowieka, wynikających z uwikłania w antropologiczne 
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kategorie, pozwala na lepsze zdiagnozowanie otaczających go problemów. Z tego właśnie 

powodu teza badawcza zakłada, że tylko człowiek świadomy własnych antropologicznych 

wyzwań i ułomności, może podjąć działania, by wydobyć się z współczesnego poczucia utraty 

osobowości. Ponadto w pracy została uwzględniona potrzeba adaptacji myślenia kategoriami 

antropologicznymi również w nauczaniu akademickim. Dzięki temu omawianie problemów 

z  perspektywy takich nauk szczegółowych jak politologia, socjologia, kulturoznawstwo czy 

psychologia, będzie mogło zyskać na wartości. 

Wypracowanie remedium na problemy człowieka współczesnego jest w rozprawie kontynuacją 

adaptacji Gehlenowskiego myślenia antropologicznego do specyfiki nowoczesności. Przede 

wszystkim, nie obejmuje ono tylko jednego aspektu istnienia ludzkiego. Oddziela kwestie 

państwowe od jednostkowych i odnosi je do siebie wzajemnie. W kontekście przestrzeni 

państwowej teoria podtrzymuje założenia Gehlena poświęcone roli państwa we współczesnym 

świecie. Myśliciel obawiał się przede wszystkim, że niegdyś uznany etos polityczny na zawsze 

zostanie zastąpiony etosem humanitarno-eudajmonistycznym, który w swoim 

subiektywistycznym wymiarze niszczy konieczny dla władzy posłuch i poczucie obowiązku. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że pewne wartości w myśleniu politycznym przestały być 

współcześnie poważane. Zubożenie poziomu dyskusji politycznej nawet na najwyższym 

szczeblu staje się coraz częściej codziennością. Teoria instytucji niemieckiego antropologa, 

choć konserwatywna w swojej wymowie, ma na celu pokazanie, że bez zachowania powagi 

w  ramach dyskusji politycznej, wartość, która z niej wypływa, nie będzie mogła odzyskać 

swojej mocy wpływania na człowieka. Oddając we współczesnych demokracjach władzę 

w  ręce wybranych przedstawicieli, nie możemy jednocześnie podważać ich statusu 

politycznego. Nauka o szacunku i posłuchu, który wynika z indywidualnego przekazania 

władzy w imię demokratycznych wartości, rzutować będzie nie tylko na sam kształt dyskursu 

politycznego, ale również na jakość jego rezultatów. Sprowadzanie roli państwa do rangi 

dostarczyciela dóbr jest współcześnie odrzucane. Niegdyś popularne idee państwa dobrobytu 

spotykają się z coraz większą krytyką, jak omówiony już przykład Lewiatana i Behemota 

Zadenckiego450. O tym samym mówił Gehlen, przyrównując państwo do mlecznej krowy, 

której jedynym celem miałoby być zaspokajanie potrzeb obywateli. Doświadczenia historyczne 

pokazują, że często siła narodu wynika z siły państwa. Odrzucanie prawa państwa do siły, 

odmawianie posłuchu jest błędem niepohamowanego humanitaryzmu, który utożsamia siłę 

jedynie z agresją. Tymczasem Gehlen za Hobbesem wskazuje, że jest to jedyny środek państwa 

                                                           
450 Zob. J. Zadencki, Lewiatan...dz. cyt. 
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służący wypełnieniu swojego pierwotnego zadania: zapewnienia bezpieczeństwa. Ponowna 

identyfikacja władzy jako skutecznego środka do państwowych celów jest więc niezbędna, 

by  ta najwyższa instytucja była nam w stanie zapewnić oparcie, którego współcześnie brakuje. 

Praca uznaje więc wiele aspektów wskazanych już w Gehlenowskiej teorii. Jednocześnie 

przedstawione w dysertacji remedium na problemy współczesnego człowieka, odrzuca skrajne 

podporządkowania władzy, o którym wspomina Gehlen. Myśliciel przedstawia bowiem 

kategoryczny warunek poczucia bezpieczeństwa i spełnienia jednostki. Jest nim całkowite 

oddanie się władzy instytucjonalnej. Krytyka i sprzeciw są traktowane jako siły jedynie 

osłabiające ład instytucjonalny. Wielu badaczy, w tym uczeń antropologa Karl-Siegbert 

Rehberg, wskazuje, że jest to element problematyczny w myśleniu autora teorii instytucji. 

Współczesność zaadaptowała myślenie i rozwój jednostek również poza obszarem działalności 

państwowej. Nie wszystkie instytucje powinny powrócić do zajmowanych dotychczas pozycji, 

gdyż rzeczywistość zbyt mocno wpłynęła na zmianę struktur ludzkiego pojmowania. Myślenie 

krytyczne nie oznacza współcześnie buntu, lecz możliwość wypracowania drogi pośredniej. 

Nie każde zakwestionowanie obowiązujących norm kulturowych i prawnych musi 

doprowadzić do osłabienia struktur instytucjonalnych w ogóle. Tempo współczesnych 

przemian niejako wymusza na jednostkach szybkie reagowanie, by dotychczasowe normy były 

w stanie zaadaptować się do nowych warunków. Nadbudowana na dziesięcioleciach 

doświadczenia i tradycji droga instytucjonalna, o której mówi Gehlen, nie zawsze może zostać 

urzeczywistniona. Nie oznacza to jednak odrzucenia instytucji w ogóle i pogrążenia się 

w  chaosie. Zamiast tego należy przyjrzeć się, w jaki sposób działania krytyczne mogą stanowić 

fundament do tworzenia nowego ładu. Antropolog słusznie zauważa, że niekończące się 

dyskusje i debaty nie prowadzą do niczego poza nieustającą analizą samych siebie. Dlatego też 

należy skupić się na usprawnieniu procesu krytyki, który powinien jednocześnie wychodzić 

z  propozycją zmian. Dotyczy to zarówno przestrzeni politycznej, jak i akademickiej. Debaty 

i  wystąpienia, które przedstawiają jedynie stanowisko krytyczne, nie mogą zyskiwać uznania. 

Człowiek jako istota działająca potrzebuje widzieć rezultaty swoich działań. Teoria uznaje więc 

ostrzeżenie Gehlena odnośnie nieuzasadnionego podburzania porządku politycznego, jednak 

odrzuca jego konserwatyzm w prawie do konstruktywnej krytyki.  

Kontekst jednostkowy to drugie oblicze teorii mające sprostać wyzwaniom stawianym przed 

człowiekiem współczesnym. W rozprawie została zaproponowana teoria człowieka jako 

instytucji pośredniej. Wielu współczesnych badaczy wskazuje, że antropologiczny pesymizm 

obecny w pracach Gehlena umniejsza realne możliwości samokrytyki jednostek. Człowiek 
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bowiem, będąc w stanie zidentyfikować własne braki, może działać zarówno na rzecz własnego 

interesu „wolnościowego”, jak i ustabilizowania ładu instytucjonalnego. Do zauważonego 

przez myśliciela kryzysu osobowości może się bowiem przyczyniać właśnie ograniczanie 

wpływu jednostek na decyzje ważące na ich życiu. Obserwacja zmian, z których wyklucza się 

udział ich odbiorców rodzi frustrację i poczucie niesprawiedliwości. Nie chodzi bowiem 

o  subiektywne i bezrefleksyjne podnoszenie własnego zdania do rangi powszechnej ważności, 

ale o aktywne i przemyślane zaangażowanie się w mediację między władzą a obywatelami. 

Od  wielu lat w naukach politycznych wskazywana jest konieczność aktywizacji jednostek 

w  grupy pośredniczące. Mowa tutaj o grupach lokalnych, stowarzyszeniach, organizacjach 

pozarządowych czy think tankach. Współcześnie widać trend wzrastający jeżeli chodzi o liczbę 

zakładanych grup i organizacji niezależnych. Problemem jest jednak dopuszczenie zrzeszonych 

jednostek do realnych możliwości działania. Zwykle obszar ich działalności jest 

zarezerwowany dla określonych funkcji charytatywnych bądź ściśle lokalnych inicjatyw. 

Dodatkowo ich możliwości dialogu oraz wpływania na instytucje i procesy państwowe 

sprowadzone są do funkcji opiniodawczych jedynie dla ograniczonej liczby przedstawicieli. 

Chociaż rośnie liczba obywateli chcących zaangażować się w rozwiązywanie problemów 

społecznych, ich działania są ściśle oddzielane od procesów politycznych. Z tego też powodu 

teoria człowieka jako instytucji pośredniej wskazuje konieczność zmian prawodawczych 

w  dopuszczaniu udziału grup pośrednich w procesie mediacji z przedstawicielami władzy. 

Ważne jest też, by aktywność ta nie była udziałem tylko wybranych organizacji, które tak 

naprawdę są oddelegowanymi do tej roli oddziałami władzy. Uświadomienie sobie 

determinacji, jaką podejmują ludzie, by wspólnie budować rzeczywistość polityczną, jest 

kluczem do zrozumienia, jak istotna może być ich rola w tworzeniu nowego ładu 

instytucjonalnego.  

Dodatkowo, zaproponowana w rozprawie teoria redefiniuje znaczenie kategorii działania w 

ujęciu Gehlenowskim. Choć w dziele Der Mensch antropolog uznaje działanie za jedną 

z  najważniejszych wartości, pozwalających na oddzielenie się od wrogiej natury, to 

w  późniejszych pracach wydaje się zapominać o ważności ludzkiej aktywności. Działanie 

służy mu do zapoczątkowania rozwoju kulturowych wzorców zachowań, jednak kiedy osiągają 

one dojrzały kształt, człowiek sprowadzony zostaje do roli uczestnika dziejących się wokół 

niego wydarzeń. Tymczasem kategoria działania to inna forma poznania i doświadczania 

rzeczywistości, która daje możliwość zrozumienia zarówno świata, jak i samego siebie. Tym 

samym jest to moc, którą człowiek posiada z samej natury i która motywuje go do nieustannej 
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interwencji w rzeczywistość. W ramach teorii człowieka jako instytucji pośredniej, świat 

przedstawiony nie jest nigdy skończony. Realność nie ma swojej granicy, zwłaszcza 

w  teoretycznym idealnym ładzie instytucjonalnym. Konieczność działania czyli nieustannego 

rozpracowywania i poznawania siebie i rzeczywistości na nowo, to możliwość aktywnego 

wpływania na rzeczywistość polityczną i społeczną. Jest ona wręcz konieczna, by zarówno 

człowiek, jak i instytucje mogli reagować na zmieniające się otoczenie. XXI wiek niewątpliwie 

ukształtował nowy rodzaj człowieka, który nie przystaje już do rzeczywistości przeszłych 

wieków. Nie oznacza to jednak, że jest to jednostka pozostawiona bez wyjścia. Człowiek 

polityczny posiada moc, by od nowa zacząć dopasowywać rzeczywistość do swoich potrzeb, 

tak jak kiedyś musiał to robić, by przetrwać w świecie naturalnym. Nie jest to jednak proces, 

który może się odbyć bez zmiany myślenia o ładzie instytucjonalnym oraz władzy państwowej. 

Teoria Gehlena dostarcza niezbędnych narzędzi, by na nowo móc zdefiniować potrzeby 

współczesnego człowieka, przy zachowaniu świadomości własnych ograniczeń i procesów, 

w  które uwikłała nas obecna rzeczywistość. Remedium na problemy człowieka współczesnego 

jest teorią wielowarstwową, która obejmuje zarówno przemiany na poziomie państwowym, jak 

i jednostkowym. Jednak najważniejszym aspektem jest jej antropologiczna podstawa w postaci 

Gehlenowskich kategorii antropologicznych oraz teorii instytucji jako społecznych urządzeń 

stabilizujących.  

 Ostatni cel, czyli upowszechnienie myśli Arnolda Gehlena w Polsce oraz wskazanie 

fundamentów myślenia antropologicznego zrealizowany został w całości pracy. Wielokrotnie 

w rozprawie jest podkreślane, jak istotną wartość wnosi teoria Gehlena do myślenia 

politologicznego. Antropologia polityczna ma potencjał stać się dziedziną nauki, która będzie 

w stanie wspierać najważniejsze badania poświęcone obecnej sytuacji politycznej aktorów 

indywidualnych i społecznych na świecie. Gehlenowska wersja myślenia antropologicznego 

łączy bowiem bogactwo historyczne filozofii człowieka z empirycznymi wynikami badań nauk 

szczegółowych. Jest to forma rozumowania, która rozwija się wraz z badaczem, gdyż u jej 

podstaw leży adaptacja nowych form i wyników badań. Projekt zakłada, że myśl Gehlena ma 

wartość ponadczasową i dotyczy człowieka jako takiego, a nie jego konkretnej „wersji”. 

Pozwala to dostosować ją do zróżnicowanych środowisk naukowych oraz kulturowych 

okoliczności. Teoria ta może rozwijać się wraz ze zmieniającymi warunkami rzeczywistości, 

gdyż jej podstawy są uniwersalne. Gehlen poszukiwał tego, co trwałe, starał się odnaleźć 

substancjalny rdzeń, który pozwoliłby mu przybliżyć się do prawdy o naturze ludzkiej. 

Niniejsza rozprawa pokazuje, że jego projekt zakończył się sukcesem. Centralna oś jego 
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rozważań również obecnie pozwala zrozumieć i interpretować zmiany, z którymi przyszło się 

mierzyć współczesnemu człowiekowi politycznemu. Przedstawiona praca jest wprowadzeniem 

i zachętą do przywrócenia myślenia antropologicznego w powszechnym dyskursie 

i  snieoddzielania jej rozważań poświęconych naturze ludzkiej od problemów współczesności. 
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