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   Jak zauwa¿a Georg Simmel, ca³a 
historia spo³eczeñstwa manifestuje siê 
w nieprzerwanych konfliktach miêdzy
afirmacj¹ wspólnoty („socjalizacyjn¹ 
adaptacj¹ do spo³eczeñstwa”) i po-
chwa³¹ indywidualnoœci („jednostko-
wym odbijaniem od spo³ecznych rosz-
czeñ”). – Czy spo³eczeñstwo (naród,
klasa spo³eczna itp.) istnieje w œcis³ym
sensie tego s³owa? Ju¿ w staro¿ytnoœ-
ci pojawi³a siê myœl, zgodnie z któr¹
pe³na cecha bytowa przys³uguje temu, 
co wyra¿a siê w liczbie pojedynczej:
istniej¹ tylko poszczególni ludzie, któ-
rzy maj¹ datê narodzin, datê œmierci 
i zawart¹ miêdzy nimi biografiê. Spo-
³eczeñstwo istnieje „jak gdyby” i jest
sum¹ („agregatem”) tamtych indywi-
dualnych istnieñ. W staro¿ytnoœci te¿
noœci te¿ pojawi³ siê pogl¹d przeciw-
ny, ¿e istnienie przynale¿y spo³ecznej 
ca³oœci, nie jej elementom: „jednostka
niczym, masa wszystkim”, nie tak zno- 
wu dawno pisa³ W³odzimierz Maja-
kowski. Podobn¹ – choæ pozbawion¹
tym razem jakiegokolwiek entuzjaz-
mu – diagnozê wyra¿a Witold Gom-
browicz mówi¹c o „koœciele miêdzy-
ludzkim”. Ten konflikt, pisze G. Sim-
mel, to forma dualizmu, która przeja-
wia siê biologicznie w przeciwstawie-
niu miêdzy dziedzicznoœci¹ a mutacj¹. 
Ta pierwsza reprezentuje ideê genera-
lizacji jednolitoœci, nieruchomego po-
dobieñstwa form i treœci ¿ycia, druga 
– ruch, ró¿nicowanie siê oddzielnych 
czynników, wytwarzanie nieustannej 
zmiennoœci ¿ycia jednostkowego.
   Zdaje mi siê, ¿e w Polsce – choæ 
niektórzy mówi¹, ¿e to bardziej ogól-
na tendencja – zaznacza siê domina-
cja nurtu orzekaj¹cego o prymacie 
„ca³oœci” spo³ecznej. Nurt ten mo¿na 
okreœlaæ rozmaicie: holizm (gr. holos 
– ca³y), socjocentryzm, czy po prostu
kolektywizm. Dominuje w nim za-
imek MY. Trudno dziœ przes¹dzaæ 
o trwa³oœci tej tendencji, trudno prze-
widywaæ, kiedy zyska na znaczeniu 
nastawienie odwrotne – indywidua-
listyczne czy antropocentryczne – 
w którym podkreœla siê wartoœæ za-

imka JA. Zamiast bawiæ siê w proroc-
twa, wolê ograniczyæ siê do pokaza-
nia kilku obszarów, w których od-
miennoœæ obu podejœæ zaznacza siê 
szczególnie wyraŸnie.
  Zacznê od poziomu najbardziej ogól-
nego, od filozofii spo³ecznej. Staj¹ tu 
naprzeciw siebie liberalizm i persona-
lizm z jednej strony, z drugiej zaœ ró¿ne 
postaci myœli holistycznej – marksizm,
faszyzm, nacjonalizm itp. Podstawow¹
wartoœci¹ liberalizmu jest wolnoœæ 
(libertas); fundament polityczny tej 
doktryny, to odmienne od obowi¹z-
ków uprawnienia jednostek. Niepod-
leg³y mo¿e byæ naród, suwerenny 
mo¿e byæ rz¹d – wolny jest cz³owiek, 
istota podmiotowa i samosprawcza. 
Myœl holistyczna podporz¹dkowuje 
jednostkê ca³oœci politycznej, ideolo-
gicznej czy wyznaniowej. Opisywa³ 
to Victor Klemperer w znanej ksi¹¿ce 
LTI. Notatnik filologa: Ty jesteœ ni-
czym, twój naród jest wszystkim (...). 
LTI (Linqua Tertii Imperi – jêzyk Trze-
ciej Rzeszy) zmierza do ca³kowitego 
pozbawienia jednostki jej indywidual-
nej istoty, do uczynienia z niej bezmyœ-
lnej i bezwolnej sztuki w stadzie, które 
pêdzi siê w dowolnym kierunku. Karol
Marks mówi o jednostce rozproszonej 
w „ca³okszta³cie stosunków spo³ecz-
nych”. Zaœ Roman Dmowski postulu-
je, by naczeln¹ powinnoœci¹ cz³owie-
ka by³ niezale¿ny od woli jednostki 
zwi¹zek moralny z narodem, zwi¹zek 
sprawiaj¹cy, ¿e jednostka zroœniêta 
przez pokolenia ze swoim narodem 
w pewnej, szerokiej sferze czynów nie 
ma wolnej woli, ale musi byæ pos³usz-
n¹ woli zbiorowej narodu (...). Holista 
opowiada siê za w³adz¹ centraln¹, li-
bera³ za ograniczon¹ do minimum 
w³adz¹ samorz¹du lokalnego.
 Teraz pedagogika, która u Greków 
by³a to¿sama z kultur¹ w ogóle (pai-
deja). Pedagogika holistyczna, to di-
daskalocentryzm: nauczyciel (didas-
kalos) urabia wychowanka tak, by by³
zbli¿ony choæby do pañstwowego 
idea³u. Nie ma tu znaczenia osobo-
wa akceptacja tego idea³u, ani nawet 

wczeœniejsze zrozumienie go – masz 
s³uchaæ, byæ sprawnym realizatorem 
celów zbiorowych. Cenione cechy 
osobowoœci, to zdyscyplinowanie, 
odpornoœæ wobec trudnoœci itp. Indy-
widualizm pedagogiczny, przeciwnie, 
zamiast urabiaæ chce stymulowaæ au-
torozwój, zamiast treningu sprawnoœ-
ci oferuje samorealizacjê. Nie nauczy-
ciel, ale dziecko (pajs) jest teraz osi¹ 
wychowania; nie gotowe cele ma osi¹-
gaæ – lecz uznawaæ wartoœæ twórczej 
niewiedzy i myœli niedomkniêtej. Po-
wy¿sza kontrowersja wi¹¿e siê zreszt¹ 
z podobnym podzia³em widocznym
w psychologii. Do otoczenia spo-
lecznego odwo³uje siê behawioryzm  
i twierdzi, ¿e cz³owiek jest istot¹ wy-
³¹cznie reaktywn¹, pozbawion¹ wol-
noœci i godnoœci (Burrhus F. Skinner). 
Wartoœæ indywidualnoœci podkreœla 
natomiast tzw. psychologia humanis-
tyczna, która – pisz¹ D. Bannister i F. 
Fay – pojmuje cz³owieka nie jako in-
fantylnego dzikusa, ani jako istotê tro-
chê tylko zdolniejsz¹ od przeciêtnego 
szczura, ani jako ofiarê swej biografii, 
lecz jako wytrwa³ego badacza, który 
sam siebie tworzy i kszta³tuje – czasem
wspaniale, czasem tragicznie – w toku 
swych poszukiwañ. W psychologii 
stosowanej i w psychiatrii miar¹ nor-
malnoœci mo¿e byæ zgodnoœæ z po-
wszechnymi standardami spo³eczny-
nymi, albo – przeciwnie – osobowe, 
niezale¿ne od spo³ecznej aprobaty, ro-
zeznanie w powinnoœciach moralnych 
czy artystycznych. 
  Mo¿na podobne przyk³ady mno¿yæ. 
Mo¿na wspomnieæ o religii, która 
w swych holistycznym zorientowaniu 
bêdzie patrzeæ na horyzont zbiorowoœ-
ci, czyli na koœció³ oraz zwi¹zan¹ z nim 
obrzêdowoœæ i teatralizacjê (religijnoœæ 
ludowa). W religijnoœci personalis-
tycznej z kolei dominuje wiêŸ pio-
nowa (wertykalna) i osobowa relacja 
z Bogiem. Mo¿na by nastêpnie wska-
zaæ etykê, raz pojêt¹ jako forma œwia-
domoœci spo³ecznej, innym razem 
jako etykê sumienia indywidualnego. 
W literaturze socjocentryczny bêdzie 

pozytywizm, pokazuj¹cy typowy los 
pokoleniowy; antropocentryczny zaœ
– romantyzm. Jak pisa³ Georges Gus-
dorf, wiek romantyczny z psycholo-
gicznego, moralnego, estetycznego i 
religijnego punktu widzenia – jest cza-
sem pierwszej osoby, czasem Ja. Ko-
lektywistycznym tañcem jest kankan, 
w którym widzê rz¹d równo wzno-
szonych nóg – ¿adnej z nich jednak
nie potrafiê wyodrêbniæ. Podobnie 
ma siê rzecz z baletem grupowym, 
wielk¹ rewi¹ czy z baletami widocz-
nymi na niektórych stadionach azja-
tyckich („ornamenty z ludzkiej masy”). 
Tañcem skrajnie indywidualistycz-
nym bêdzie zapewne „pogo” (czyli 
zadyma), pozbawiony jakichkolwiek 
jednocz¹cych uczestników konwencji 
i regu³. Kolektywistyczn¹ muzyk¹ 
jest marsz, wywo³uj¹cy silne poczucie 
przynale¿noœci grupowej. Muzyk¹ in-
dywidualistyczn¹ jest jazz, pozwala-
j¹cy na wyra¿anie w³asnych emocji 
(feeling), na samodzielne wypowie-
dzenie siê podczas improwizacji. Mo-
da mundurowa i „antymoda”: koloro-
we skarpetki Leopolda Tyrmanda k³u-
j¹ce w oczy na tle szarzyzny PRL-u.
Moda najbardziej paradoksalna, wi-
doczna w sztuce, w której – wydawa-
³oby siê – winien liczyæ siê tylko œlad 
indywidualnej wra¿liwoœci. Artysta,
który pragnie wznosiæ siê na falach 
panuj¹cej obecnie mody, zdecydowa-
nie woli filmow¹ stop klatkê od por-
tretu, `show  ̀od wernisa¿u, `event̀  od 
sceny rodzajowej, a `performance  ̀od 
mozo³u w atelier. (...) W najwy¿szej 
cenie s¹ gigantyczne obiekty, `multi-
screen video installation`, projekcje 

laserowe, skomplikowana obróbka 
fotografii (W.K. Pessel).       
  Liberalizm, rozbijaj¹cy wspólnoty i 
triumfuj¹cy w krajach Zachodu w dru-
giej po³owie XX wieku – w szcze-
gólnoœci liberalizm egalitarny (John 
Rawls) i libertariañski (Robert A. No-
zick) – doczeka³ siê naturalnej reakcji 
w postaci komunitaryzmu (lata osiem-
dziesi¹te ubieg³ego wieku – m.in. 
Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, 
Charles Taylor). W USA powsta³a naj-
bardziej chyba znana organizacja tego
typu: The Communitarian Network; 
wielkim powodzeniem cieszy siê pis-
mo „The Responsive Community: 
Rights and Responsibilities”. Komu-
nitarianie odcinaj¹ siê od socjalizmu 
i, bardziej jeszcze, od komunizmu: 
chc¹ budowaæ wiêzi miêdzyludzkie, 
a nie pañstwow¹ in¿ynieriê spo³ecz-
n¹. Owoce takiej in¿ynierii pokazuje 
Magdalena Abakanowicz  – to t³um 
z³o¿ony z bezg³owych ludzi. Moje 
pokolenie – pisze artystka – ma do-
œwiadczenie t³umu, który wielbi³ Hitle-
ra, Stalina, potem odkrywa³, ¿e to byli 
mordercy, i nienawidzi³. T³umu, który 
szed³ na manifestacjê, bo mu kazano. 
T³umu, który niszczy³ na komendê. 
T³um jest jak bezg³owy organizm. Jest 
zawsze groŸny, wystarczy jedno s³owo, 
¿eby ludzie w t³umie zaczêli ze sob¹ 
walczyæ, niekoniecznie wiedz¹c, dla-
czego. T³um jest równie niebezpieczny, 
jak wielkie stado zwierz¹t.

(Pe³ny tekst, Antropocentryczne i soc-
jocentryczne ujêcie cz³owieka, w na-
stêpnym numerze.)
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ANDRZEJ C. LESZCZYÑSKI

Ja, my

Wis³awa Szymborska

Powroty

Wróci³. Nic nie powiedzia³.
By³o jednak jasne, ¿e spotka³a go przykroœæ.
Po³o¿y³ siê w ubraniu.
Schowa³ g³owê pod kocem.
Podkurczy³ kolana.
Ma oko³o czterdziestki, ale nie w tej chwili.
Jest – ale tylko tyle, ile w brzuchu matki
za siedmioma skórami, w obronnej ciemnoœci.
Jutro wyg³osi odczyt o homeostazie
w kosmonautyce metagalaktycznej.
Na razie zwin¹³ siê, zasn¹³.


