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Zawiesza siê swój w³asny os¹d – mó-
wi³ Czes³aw Mi³osz - i œpiewa z in-
nymi pieœni w koœciele w¹tpi¹c we 
w³asn¹ zdolnoœæ rozpl¹tywania rze-
czy tak zawi³ych. „I tak, z niewiary 
ka¿dego, spiêtrza siê wiara zbiorowa”. 
O wynaturzonej, socjocentrycznej re-
ligii mówi w Œlubie Witolda Gom-
browicza Pijak: „[…] Miêdzy nami/ 
Bóg nasz siê rodzi i z nas/ I koœció³ 
nasz nie z nieba, ale z ziemi/ Religia 
nasza nie z góry, lecz z do³u […]”31/. 
W ostatnim akcie przyjmuje te s³owa 
za w³asne Henryk: „My tylko ³¹cz¹c 
siê pomiêdzy sob¹, wci¹¿ w nowe 
uk³adamy siê kszta³ty./ I kszta³ty owe 
z do³u ku górze bij¹. Dziwny to dym!/ 
Niepojêta melodia! Ob³êdny taniec! 
Niejasny marsz! I ziemski, ludzki koœ-
ció³,/ którego jestem kap³anem!”32/. 
W religii pojmowanej antropocentry-
cznie – na przyk³ad w personalizmie 
– nacisk po³o¿ony jest na to, co ³¹czy 
osobê ludzk¹ z Bogiem. Tu w³aœnie 
zaznacza siê osobowo okreœlona opo-
zycja: sacrum – profanum; osobowo, 
gdy¿ Bóg w tej opozycji jawi siê tak¿e 
jako byt osobowy. Mniej teraz znaczy 
„eklezja”, wiêcej „religia” – wiêŸ wer-
tykalna. Mniej znaczy pasterz, wiêcej
osobowe sumienia. £¹cz¹ca ludzi sym-
bolika ustêpuje miejsca samodzielne-
mu rozeznawaniu siê w tekstach reli-
gijnych.

  Kontrowersja miêdzy antropocen-
tryzmem i socjocentryzmem widoczna 
jest w dziedzinach, które – jak mo¿na 
by s¹dziæ – z samej istoty przynale¿¹ 
w ca³oœci do jednego b¹dŸ drugiego 
stanowiska. I tak psychologia, koja-
rz¹ca siê z perspektyw¹ indywidualis-
tyczn¹ w badaniach nad cz³owiekiem, 
przybiera postaæ behawioryzmu, który 
badania nad autonomicznie pojêtym 
indywiduum uznaje za czynnoœæ po-
zbawion¹ poznawczego uzasadnienia. 
Behawioryzm – który rozwin¹³ siê na
prze³omie XIX i XX wieku pod wp³y-
wem eksperymentów Iwana P. Paw³o-
wa, Edwarda L. Thorndikea, Edwarda 
Ch. Tolmana, Burrhusa F. Skinnera i 
Johna D. Watsona – wyrós³ z odrzu-
cenia spekulatywnej introspekcji jako 
Ÿród³a i metody wiedzy naukowej. 
Przedmiotem badañ czyni to, co u-
uchwytne, czyli zachowanie (beha-
viour) – nie zaœ treœæ œwiadomoœci.
Powiada, ¿e cz³owiek jest istot¹ reak-

tywn¹, stwarzan¹ ka¿dorazowo przez
bodŸce p³yn¹ce ze strony œwiata ze-
wnêtrznego, przede wszystkim spo-
³ecznego – st¹d socjocentryczna kwa-
lifikacja. Mechanizm psychicznego 
funkcjonowania jednostki zamyka siê 
w znanym schemacie S – R, czyli bo-
dziec (stimulus) – reakcja (response). 
Cz³owiek indywidualny, to w³aœnie 
owo R, zespó³ aktów reaktywnych. 
Autonomia jednostki by³aby mo¿liwa, 
gdyby cz³owiek móg³ uniezale¿niæ siê 
od bodŸców, lub gdyby móg³ je sobie
dobieraæ; i jedno i drugie jest mrzon-
k¹. Ten stan rzeczy dobitnie wyra¿a 
tytu³ ksi¹¿ki Burrhusa F. Skinnera: 
Poza wolnoœci¹ i godnoœci¹33/. Kate-
gorie te, s¹dzi autor, przydawane s¹ 
cz³owiekowi bezzasadnie, skoro byt 
indywidualny ustawicznie „rozmywa 
siê” w bycie zbiorowym. Cz³owiek 
jest „czymœ”, nie „kimœ”; w rozdziale 
pt. Czym jest cz³owiek Skinner – po-
wo³uj¹c siê na Roberta Owena i Gil-
berta Seldesa – z nieznaczn¹ tylko iro-
ni¹ pisze o mo¿liwoœci skonstruowa-
nia takiego œrodowiska, które bêdzie
determinowa³o po¿¹dany typ cz³owie-
ka. „Aby znajomoœæ tego faktu spo-
¿ytkowaæ, musimy wiedzieæ, coœ wiê-
cej. Jakie jest œrodowisko, które two-
rzy akurat Hotentota, i co nale¿a³oby 
w nim zmieniæ, aby zamiast Hotento-
ta wyprodukowaæ angielskiego kon-
serwatystê”34/. 
  Antropocentryczn¹ reakcj¹ na beha-
wiorystyczne uprzedmiotowienie jed-
nostki jest psychologia humanistycz-
na. Twórcy i kontynuatorzy tej myœli 
– Abraham H. Maslow, Carl R. Ro-
gers, Kurt Lewin, Gordon W. Allport, 
James F.T. Bugental i inni – wyposa-
¿aj¹ jednostkê w podmiotowoœæ mo¿-
liw¹ do osi¹gniêcia wtedy, gdy stanie
siê to zadaniem, jakie cz³owiek (pod-
miot) postawi przed sob¹. Piêæ tez pro-
gramowych psychologii humanistycz-
nej, bêd¹cych zarazem postulatami 
metodologicznymi, formu³uje J.F.T 
Bugental: [1] Cz³owiek jako taki jest 
czymœ wiêcej, ni¿ sum¹ swoich czêœ-
ci; [2] Cz³owiek w œrodowisku ludz-
kim pozostaje w uk³adach interperso-
nalnych (Ja – Ty): [3] Cz³owiek jest
œwiadomy; [4] Cz³owiek dysponuje 
wyborem; [5] Cz³owiek dzia³a celo-
wo35/.
  Jeœli nawet podlegamy spo³ecznym 
determinacjom, nie przyjmujemy ich 

w sposób bierno-odbiorczy; jeœli in-
dywidualna œwiadomoœæ podlega 
wp³ywom œwiadomoœci spo³ecznej, to 
wp³yw ten zaznacza siê ka¿dorazowo 
w taki sposób, jaki wynika z ludzkiej 
odrêbnoœci. W ostatecznoœci determi-
nacja jest samodeterminacj¹, œwiado-
moœæ – samoœwiadomoœci¹, œwiat –
czyimœ œwiatem itp. Psychologiczny 
antropocentryzm pojmuje cz³owieka 
„[…] nie jako infantylnego dzikusa, 
ani jako istotê trochê tylko zdolniejsz¹ 
od przeciêtnego szczura, ani jako ofia-
rê swej biografii, lecz jako wytrwa³e-
go badacza, który sam siebie tworzy i 
kszta³tuje – czasem wspaniale, a cza-
sem tragicznie – w toku swych po-
szukiwañ”36/.

  Socjocentryczna socjologia – brzmi 
to niemal jak tautologia; jednak pozo-
ry owej tautologicznoœci ujawniaj¹ siê 
podczas lektury tekstów i programów 
badawczych przedstawicieli antropo-
centrycznego nurtu widocznego w ra-
mach tej dziedziny. Socjologia kla-
syczna, zapocz¹tkowana przez takich 
uczonych, jak August Comte, Herbert
Spencer. John Stewart Mill czy Vilfre-
do Pareto, mia³a w rzeczy samej cha-
rakter socjocentryczny. Przedmiotem 
jej zainteresowania by³y istnoœci daj¹-
ce siê wyraziæ za pomoc¹ takich ka-
tegorii, jak spo³eczeñstwo, klasa, gru-
pa, naród itp. Stanowisko takie, nosz¹-
ce wszelkie znamiona realizmu onto-
logicznego odniesionego do œwiata 
spo³ecznego, zbli¿a³o siê do póŸniej-
szych ujêæ strukturalistycznych, ne-
guj¹c sens za³o¿eñ indywidualistycz-
nych; te ostatnie zyskiwa³y miano 
psychologizmu i by³y usuwane poza 
obszar tradycyjnych dociekañ socjo-
logicznych. Ontycznie znacz¹ca by³a 
ponadjednostkowa ca³oœæ, ró¿nie o-
kreœlana w zale¿noœci od swoich roz-
miarów. Ona te¿ mog³a byæ przed-
miotem p³odnych poznawczo badañ. 
Szczególnym nasileniem tendencji 
holistycznych w socjologii by³o zja-
wisko okreœlane mianem socjologiz-
mu. Socjologizm domaga³ siê „[…] 
czegoœ wiêcej ni¿ przyznania socjo-
logii prawa do samodzielnego bytu”. 
Wskazywa³, ¿e socjologia winna „staæ 
siê królow¹ nauk o cz³owieku, mis-
trzyni¹ filozofii, nauki o moralnoœci, 
historiografii, prawoznawstwa, nauki
o polityce, teorii sztuki itp.”37/. Sta-

nowiska socjologistyczne nie tyle we 
w³aœciwy sobie sposób bada³y poszcze-
gólne aspekty rzeczywistoœci, ile ra-
czej zaw³aszcza³y wszelkie odmienne 
ujêcia poznawcze, przede wszystkim 
te, które mia³y charakter antropocen-
tryczny.
 Socjologia antropocentryczna (indy-
widualistyczna), któr¹ mo¿na w takim 
razie nazwaæ „antysocjologi¹”, znosi 
holizm na rzecz atomizmu, ontolo-
giczny realizm na rzecz nominaliz-
mu. Zwrot ten oznacza upodmioto-
wienie wiêzi spo³ecznych, strukturali-
zacjê i indywiduacjê homogenicznej 
do tej pory ca³oœci spo³ecznej, u¿ycie 
jêzyka psychologicznego, antropolo-
gicznego a nawet etycznego. Nomi-
nalizm spo³eczny przybiera³ ró¿ne od-
cienie, od umiarkowanego, w³aœciwe-
go Johnowi Locke`owi (cz³owiek to 
jednostka o naturze spo³ecznej, intere-
sy jednostek s¹ ze sob¹ zbie¿ne), do 
radykalnego, wyra¿anego przez Maxa
Webera, Georga Simmela czy Ferdy-
nanda Tõnniesa, którzy – podobnie 
jak José Ortega y Gasset – kwestionu-
j¹ zasadnoœæ pos³ugiwania siê termi-
nem „spo³eczeñstwo”, nie widz¹c mo¿-
liwoœci okreœlenia konstytutywnych
cech tego pojêcia.
  Dwudziestowieczne nurty antropo-
centrycznej socjologii rozwijane na 
Zachodzie, to szko³a symbolicznego 
interakcjonizmu (Herbert Blumer, 
Arnold Rose), szko³a dramatyczna 
(Erving Goffman), etnogenetyka (Ro-
bert Hare, Paul S. Secord) czy feno-
menologia (Peter Berger)38/.

  W wielu innych jeszcze obszarach 
¿ycia spo³ecznego mo¿na odnaleŸæ 
holistyczne i antropocentryczne ukie-
erunkowania. Holistyczna jest etyka
(byæ mo¿e – wszelka etyka) odwo³u-
j¹ca siê do powinnoœci, bywa ¿e nie 
wiadomo sk¹d wywiedzionych, ak-
ceptowanych w ramach danej spo-
³ecznoœci b¹dŸ grupy wyznaniowej. 
Tyczy to w szczególnoœci etyki ko-
deksowej, która podmiotem jakie-
gokolwiek wyboru moralnego czyni 
– anonimowego zazwyczaj – kodyfi-
katora, nie zaœ poszczególnych ludzi. 
Moralne kodeksy nauczyciela, ucznia, 
in¿yniera, lekarza czy pracownika na-
ukowego stanowi¹ wyraz klêski mo-
ralnej: s¹ œwiadectwem nieufnoœci 
wobec moralnych zdolnoœci cz³owie-
ka, któremu oferuje siê drogowskaz 
bêd¹cy czymœ w rodzaju œci¹gawki 
¿yciowej. Socjocentryczna etyka z za-
sady przedmiotem oceny moralnej
czyni spo³eczne skutki czynów, za-
poznaj¹c ich intencjonaln¹ podstawê. 
Antropocentryzm wy¿ej ceni moral-
noœæ ni¿ etykê. Etyczn¹ powinnoœæ 
zastêpuje tu wolna wola wyra¿ona 
w s³owie „chcê”, a regu³y obowi¹zku 
– g³os serca. Fundamentem wyboru 
moralnego czyni indywidualne su-
mienie podmiotu, zaœ przedmiotem 
moralnej oceny – sferê intencjonaln¹, 
bywa, ¿e odleg³¹ od etycznego beha-
wioru. Tak pojmuje moralnoœæ Henri 
Bergson39/, mówi¹cy o „zbiorowym 
zastoju” jako martwocie moralnej, 
któr¹ mo¿e o¿ywiæ mistyczna indy-
widualnoœæ. Przeciwstawia moralnoœæ 
zamkniêt¹ – otwartej. „[…] O ile pierw-
sza moralnoœæ mia³a tym wiêcej si³y, 
im doskonalej rozk³ada³a siê na bez-
osobowe obowi¹zki, ta druga wrêcz 
przeciwnie, od razu rozproszona na 
pewne ogólne wskazania […] staje siê 
tym bardziej poci¹gaj¹ca, ¿e wieloœæ 
i ogólnoœæ maksym stapia siê w jed- 
noœæ z indywidualnoœci¹ cz³owie-
ka”40. W tañcu holistyczny jest grupo-

wy balet, wielka rewia, tak¿e kankan 
– rz¹d równo podnoszonych nóg. Po-
za wszelkimi kategoriami mieœci siê 
zjawisko okreœlane jako „ornamenty 
z ludzkiej masy”, podczas którego 
– widaæ to by³o na przyk³ad podczas 
otwarcia Olimpiady w Pekinie – setki 
i tysi¹ce anonimowych jednostek bu-
duj¹, wyszukane nieraz estetycznie, 
wzory, formy i znaki. Cz³owieka in-
dywidualnego pokazuj¹ niektóre for-
my baletu, tañca klasycznego czy 
czystej ekspresji punk-rockowej typu 
„pogo” („zadyma”), pozbawionej ja-
kichkolwiek jednocz¹cych regu³ b¹dŸ
konwencji. Socjocentryczna jest muzy-
ka marszowa, utrzymana w tonacji du-
rowej; antropocentryczny bêdzie jazz 
i zwi¹zana z nim improwizacja; za-
pewne dlatego by³ zakazany w syste-
mach totalitarnych. Jednoczy zbioro-
woœci ludzkie moda ubioru, zawsze 
w pewien sposób zuniformizowane-
go. Paradoks mody na tym polega, ¿e 
cz³owiek chce siê dziêki niej wyró¿-
niæ – i gubi siê w t³umie uformowa-
nym, zuniformizowanym przez tê 
w³aœnie, rozpowszechnion¹ ju¿, mo-
dê. Wyró¿nia moda „pierwsza” – in-
nowacyjna, bulwersuj¹ca, ³ami¹ca es-
tetyczne i obyczajowe nawyki. Pierw-
sza – albo „ostatnia”: prawdziwa mo-
da jest tym, mówi³a Coco Chanel, co 
wychodzi z mody; dopiero wtedy na 
powrót indywidualizuje. Naœladow-
nictwo zaspokaja potrzebê akceptacji 
spo³ecznej, umieszcza wœród „swoich” 
i odró¿nia od „obcych”. Pisze o tym 
Georg Simmel: „Podobnie jak rama 
obrazu charakteryzuje wewnêtrzn¹ 
strukturê dzie³a jako spójn¹, jednolit¹ 
i niezale¿n¹ ca³oœæ, a zarazem na ze-
wn¹trz ucina wszelkie bezpoœrednie 
stosunki z otaczaj¹c¹ przestrzeni¹ […], 
tak moda z jednej strony sygnalizuje 
jednoœæ z dan¹ klas¹, jednolitoœæ krê-
gu przez ni¹ reprezentowanego, a za-
razem, uno actu, wy³¹czenie wszyst-
kich innych grup”41/. Socjocentrycz-
ny charakter mody nie dotyczy tylko 
ubioru, lecz obejmuje szerszy zakres 
rzeczywistoœci spo³ecznej, tak¿e – co 
mo¿e dziwiæ – sztuki. „Artysta – pi-
sze W³odzimierz Karol Pessel – który 
pragnie unosiæ siê na falach panuj¹-
cej obecnie mody, zdecydowanie wo-
li filmow¹ stop-klatkê od portretu, 
»show« od wernisa¿u, »event« od 
sceny rodzajowej, a »performance«  
od mozo³u w atelier. Do dalszego roz-
woju twórczego nie wystarcz¹ mu
Warholowe puszki po zupie. Farby 
olejne, p³ótno, wêgiel czy kamieñ to 
tylko utensylia, æwieræœrodki. W naj-
wy¿szej cenie s¹ gigantyczne obiek-
ty, »multiscreen video installation«, 
projekcje laserowe, skomplikowana 
obróbka fotografii”42/. Zachowaæ in-
dywidualnoœæ pozwala „antymoda”, 
czyli szukanie odniesieñ w sobie, nie 
w tzw. mainstreamie. Socjocentrycz-
ne poczucia codzienne odwo³uj¹ siê 
raczej do sprawiedliwoœci (iustitia) 
i trwa³ych wartoœci, gdy antropocen-
tryzm wy¿ej ceni³by mi³osierdzie 
(caritas) i potrzebê serca. Mo¿na te¿ 
s¹dziæ, ¿e antropocentryczne nasta-
wienie dominuje w postawach artys-
tycznych, wyra¿aj¹cych osobnoœæ 
blisk¹ egocentryzmowi. O potrzebie 
takiej osobnoœci mówi Katarzyna No-
sowska: „Mój bunt polega³ raczej na 
tym, ¿e nie czu³am siê czêœci¹ ¿adnej 
grupy. Nie lubiê tego. Nie grzeje mnie 
ciep³o innych cia³, ¿e tak powiem, 
zwartej formacji, w której wspólnie 
walczymy przeciwko czemuœ. Dla-
tego nie przynale¿ê do ¿adnej orga-
nizacji politycznej czy religijnej”43/. 


