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Antropocentryczne i socjocentryczne ujęcie człowieka
ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI
Problem indywidualnoœci i wspólnoty ludzkiej, o którym bêdzie tu mowa,
by³ dostrzegany ju¿ w staro¿ytnoœci.
W antycznej Grecji pos³ugiwano siê
pojêciami osobnika, konkretu czy
szczegó³u; a tak¿e ca³oœci, ogólnoœci
i zbiorowoœci. Grecy uczynili przedmiotem namys³u stosunek miêdzy
ca³oœci¹ i czêœci¹; zaœ w nieco innym
kontekœcie – miêdzy indywidualnoœci¹ i wspólnot¹. Rozpatruj¹c pochodzenie partykulariów, rzeczy konkretnych czy osobników, przyjmowali
dwie wykluczaj¹ce siê mo¿liwoœci.
Uwa¿ali, ¿e odrêbnoœci istnia³y zawsze, ¿e indywidualnoœæ jest zatem
wieczna, albo przeciwnie, uznawali,
¿e ró¿ne kszta³ty pochodz¹ od jednego i wspólnego prarodzica, co kaza³oby uznaæ, ¿e wspólnota, ca³oœæ jest jedynie wieczna. Dylemat ten zaznacza³ siê w dwojakim pojmowaniu s³owa „chaos”, wyra¿aj¹cego stan przed
stworzeniem (powstaniem) œwiata.
Jedno znaczenie nieporz¹dku stosuje
siê do nieporz¹dku, jaki istnieje wœród
wielu rzeczy indywidualnych, rozrzuconych w nie³adzie. Drugie zaœ do
jednej jedynej masy, bezkszta³tnej i
niezró¿nicowanej wewnêtrznie1/.
Dzieje myœli filozoficznej, a tak¿e
zrodzonej przez tê myœl nauki, pokazuj¹ siê jako dwudziestopiêciowieczny czas wspó³istnienia obu tych, indywidualistyczne i ca³oœciowej, tendencji. W metodologii nauk jest to
kontrowersja miêdzy holizmem i atomizmem. Holizm postuluje badania
wychodz¹ce od ca³oœci: dopiero na
jej tle i poprzez ni¹ mo¿na rozpoznaæ
czêœci – ca³oœæ bowiem nie jest prost¹
sum¹ matematyczn¹ swych sk³adników, jest specyficzn¹ ich struktur¹,
ró¿n¹ jakoœciowo od ich sumy. Atomizm odwrotnie, zak³ada prawomocnoœæ poznania wychodz¹cego od daj¹cych siê ustaliæ szczegó³ów; dok³adne ich rozeznanie umo¿liwi syntezê,
czyli poznanie ca³oœci. Holistyczny
jest organicyzm (widoczny najczêœciej w biologii, ale tak¿e w socjologii
czy filozofii), zak³adaj¹cy, ¿e ca³oœæ
zwana organizmem pozwala zrozumieæ rzeczywistoœæ poszczególnych
jej sk³adników. Podejœcie atomistyczne kaza³oby rozpatrywaæ wyizolowane sk³adniki, tak, aby na tej podstawie
mo¿na by³o uzyskaæ obraz ca³ego
organizmu. W psychologii atomistyczny jest asocjacjonizm, holistyczna
zaœ teoria postaci. Niektóre z tych w¹tków bêd¹ rozwiniête w dalszej czêœci
tekstu.

Kontrowersja miêdzy holizmem i
atomizmem, gdy odnieœæ j¹ do œwiata ludzkiego, wyra¿ana jest w ró¿nej
terminologii; wyraŸna te¿ staje siê tendencja do zastêpowania aspektu metodologicznego tej problematyki odniesieniami ontycznymi oraz aksjologicznymi. Oczywiœcie, przyjêcie okreœlonych za³o¿eñ metodologicznych i
teoriopoznawczych nie pozostaje bez
znaczenia dla obrazu poznawanego
w ten sposób i wartoœciowanego œwiata. Charakter tego zwi¹zku jest skomplikowany i stanowi przedmiot wielu
kontrowersji zwi¹zanych z pytaniem,
czy pierwotna metodologicznie jest
wizja samego œwiata, czy te¿ wizjê tê
poprzedza neutralne ontologicznie poznanie. Mo¿na s¹dziæ, ¿e jedna w ka¿dym razie zale¿noœæ odgrywa tu jak¹œ
rolê, ta mianowicie, ¿e metodologiczne
nastawienie implikuje poznawczy rezultat. Oznacza³oby to, ¿e metodologiczny atomizm przynosi obraz œwiata
zbudowanego z partykulariów, natomiast normatywy holistyczne poprzedz¹ tak¹ postaæ rzeczywistoœci, w której wyraŸne jest to, co uniwersalne.
W pierwszym wypadku partykularia
wyposa¿ane s¹ w byt samoistny: bêd¹
same wystarczaj¹c¹ racj¹ dla swego
istnienia. W drugim zaœ – nazwane
bêd¹ sk³adnikami czegoœ, co w istocie
zas³uguje na miano bytu, to znaczy
ca³oœci. Obydwa rozstrzygniêcia bêd¹
mia³y swoje implikacje aksjologiczne.
O ile z zasady trudno oddzieliæ postawê opisow¹ od wartoœciuj¹cej, jeœli
czymœ nierozs¹dnym jest szukaæ w jêzyku czystych predykatów deskryptywnych i wartoœciuj¹cych – to w poruszanej tu kwestii trudnoœæ ta, a w³aœciwie ca³kowita daremnoœæ, staje siê
czymœ ewidentnym. W jakiœ nieuchronny sposób metodologiczny atomizm, prowadz¹cy do ontologicznego
partykularyzmu, sprowokuje uznanie
za wartoœciowe w³aœnie to, co poszczególne. Natomiast podejœcie holistyczne, poprzez uznanie ontycznoœci jakiejœ ca³oœci, j¹ przede wszystkim bêdzie widzia³o w perspektywie aksjologicznej.
Maj¹c œwiadomoœæ koniecznych
uproszczeñ zwi¹zanych z podobn¹ binarnoœci¹, w dalszych uwagach bêdê
pos³ugiwa³ siê terminami, które przenosz¹ atomistyczno – holistyczn¹ kontrowersjê w obszar istnienia ludzkiego. Bêdê mówi³ o antropocentryzmie
i socjocentryzmie jako o takich podejœciach, w których albo cz³owiek indywidualny (antropos), albo spo³eczeñ-

stwo (societas) znajduj¹ siê w centrum
poznania: od nich poznanie siê rozpoczyna i na nich koncentruje. Jak widaæ,
antropocentryzm nie stanowi w tym
wypadku opozycji wobec teocentryzmu; to ostatnie stanowisko pozostaje
neutralne wobec omawianej opozycji.

Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e opcja na
rzecz jednego z cz³onów tej opozycji
nie jest pozbawiona praktycznego
znaczenia; idzie za ni¹ zabarwiona
egzystencjalnie decyzja, czy naprawdê
istnieje i ma poprzez to wartoœæ cz³owiek, czy te¿ rzeczywistym bytem
i dobrem jest ludzka wspólnota. Znamiona myœlenia socjocentrycznego
i antropocentrycznego widoczne s¹,
gdyby chcieæ je dostrzec, wszêdzie
tam, gdzie toczy siê ludzkie ¿ycie.
„Ca³a historia spo³eczeñstwa – pisze
Georg Simmel – odbija siê w uderzaj¹cych konfliktach, kompromisach,
powoli zdobywanych i szybko traconych, miêdzy socjalizacyjn¹ adaptacj¹ do spo³eczeñstwa i jednostkowym
odbijaniem od jego roszczeñ. […] zawsze bêdziemy mieæ do czynienia z t¹
sam¹ podstawow¹ form¹ dualizmu,
która przejawia siê biologicznie w przeciwstawieniu miêdzy dziedzicznoœci¹
a mutacj¹. Ta pierwsza reprezentuje
ideê generalizacji jednolitoœci, nieruchomego podobieñstwa form i treœci
¿ycia, druga – ruch, ró¿nicowanie siê
oddzielnych czynników, wytwarzanie
nieustannej zmiennoœci ¿ycia jednostkowego2/. Spróbujê pokazaæ zasadnoœæ powy¿szych sformu³owañ, szukaj¹c ich konkretyzacji w ró¿nych obszarach kultury.
Zacznê od filozofii spo³ecznej; od
teorii i id¹cej za ni¹ praktyki politycz-

nej, w których holizm staje siê totalizmem (nazizm, komunizm, w mniejszym stopniu faszyzm), zaœ atomizm
liberalizmem czy personalizmem3/.
Perspektywa holistyczna ujmuje cz³owieka jako byt pozbawiony wartoœci
autonomicznej; jest elementem przydatnym dla osi¹gania dóbr zbiorowych. Jednostka uto¿samiana jest
z rol¹, jak¹ wyznacza jej system organizacji zbiorowoœci; ze wzglêdu na
sposób wype³niania tej roli bêdzie te¿
oceniana. Karl R. Popper4/ europejskie Ÿród³a systemowej jednoœci spo³eczeñstwa znajduje u Platona, w którego projekcie fundamentem bytu pañstwowego jest trwa³a wspólnota – nie
dobro jednostek. Idea³em organizacji
politycznej jest takie pañstwo, które
„[…] jest najpodobniejsze do jednego cz³owieka. Tak, jak kiedy u kogoœ
z nas palec zostanie zraniony, to ca³a
wspólnota cielesna, do której i dusza
nale¿y i wraz z ni¹ tworzy jeden uk³ad
w niej panuj¹cy, spostrzega to i ca³a
równoczeœnie z tym palcem cierpi –
ca³a, chocia¿ palec to tylko jej czêœæ”5/.
Rzeczywiœcie, platoñskie sformu³owania od¿ywaj¹ w dwudziestowiecznych totalizmach, w komunizmie i nazizmie. Cz³owiek s³u¿y zbiorowoœci,
pañstwu, wodzowi – tê zasadê wyra¿a
jêzyk hitlerowskiej propagandy opisany przez Victora Klemperera: „Ty jesteœ niczym, twój naród jest wszystkim
[…]. LTI [Linqua Tertii Imperi – Język
Trzeciej Rzeszy, przyp. acl.] zmierza
do ca³kowitego pozbawienia jednostki jej indywidualnej istoty, do uczynienia z niej bezmyœlnej i powolnej
sztuki w stadzie, które siê pêdzi w dowolnym kierunku, atomu w tocz¹cym
siê kamiennym bloku”6/. W³odzimierz
Majakowski w brutalny sposób przeciwstawia jednostce partyjny kolektyw:
„Jednostki g³osik cichszy od pisku./
[…] le cz³owiekowi kiedy sam jest./
Biada samemu, nic nie zwojuje – / […]
Partia to rêka milionopalca,/ w jedn¹
mia¿d¿¹c¹ piêœæ zaciœniêta./ Jednostka
– zerem, jednostka – bzdur¹ […]”7/.
Janusz Skuczyñski sw¹ relacjê z 21.
Miêdzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” w Toruniu zatytu³owa³: Wszyscy są „my”, nikt nie jest
„ja”, czyli rzeczywistość zmedializowana a problem tożsamości8/. Tytu³
adekwatny do obrazu spo³ecznego
œwiata, przedstawianego festiwalowej
na scenie. Gorzko brzmi¹ s³owa poety, Wojciecha Kassa, który widzi aktualnoœæ tych s³ów w dzisiejszej rze-

czywistoœci polskiej, pewnie te¿ europejskiej: „[…] wchodzimy w czas formatowania mas, a pojedynczoœæ, poszczególnoœæ nie pasuje do formatów.
I w dalszym ci¹gu przejmuj¹co brzmi
Majakowski, który mówi³: »jednostka
zerem, jednostka bzdur¹«. By³a to
wtedy czêœæ ideologii komunistycznej, ideologii totalnej. Ale czym te
czasy siê ró¿ni¹, jeœli chodzi o rolê
jednostki? Jednostka zerem, jednostka bzdur¹ – dziœ mo¿emy powiedzieæ
za Majakowskim”9/. Wczeœniej o polskich uwik³aniach w opisywane kontrowersje pisa³ Andrzej Kijowski: „Wizja jednoœci. To jest podstawowy rys
polskiej utopii. Rys paradoksalny: polskie umi³owanie wolnoœci idzie w parze z pewn¹ niechêci¹ do pluralizmu,
albowiem w odmiennoœci pogl¹dów
czy wierzeñ Polacy instynktownie dopatruj¹ siê zdrady. Polacy chc¹ byæ
wolni i jednomyœlni; ten paradoks wyjaœnia³y kiedyœ instytucje szlacheckiej
rzeczpospolitej i one zapewne j¹ zgubi³y. W istocie bowiem nie jest to idea³
polityczny, lecz religijny, a figur¹ jego
jest Koœció³ – nie pañstwo. […] Utopia
polska jest rodzajem egzorcyzmu: roj¹c z³oty sen o narodzie wolnym i jednolitym jak dawne Ko³o Rycerskie,
skupionym w swych instytucjach politycznych i religijnych jak pod wspólnym namiotem, Polacy wypêdzaj¹ ze
swego wnêtrza demony zdrady, prowokacji, przekupstwa, dezinformacji,
wszystkie demony swej historii politycznej i chroni¹ siê w g³¹b historii
idealnej, mitycznej, œwiêtej”10/.
Powy¿sze przytoczenia wyra¿aj¹ lêk
przed holistyczn¹ organizacj¹ œwiata
spo³ecznego, ujawniaj¹c tym samym
bliskoœæ stanowiskom wobec holizmu
przeciwstawnym – takim, które wspólnotê pojmuj¹ jako zbiór jednostek
(agregat). Jednostki – byty osobne,
czyli osoby – stanowi¹ fundament
struktury spo³ecznej, tylko im przynale¿y cecha bytowoœci w œcis³ym sensie tego s³owa. Tak chce pojmowaæ
relacjê miêdzy liczb¹ pojedyncz¹ i
liczb¹ mnog¹ Adam Zagajewski11/:
„Wcale nie chcê odwróciæ siê od zbiorowoœci, coraz bardziej jednak poci¹ga mnie inne jej pojmowanie. […]
Sk³ada siê ona bowiem z ludzi pojedynczych, samotnych”. Najmniej wartoœciowym rodzajem dumy, zdaniem
Artura Schopenhauera, jest duma narodowa, wpisywanie siê w byt zbiorowy. „Kto bowiem ni¹ siê odznacza.
zdradza brak cech indywidualnych”12/.

