22

nr 242 - SIERPIEŃ 2017

O masie jeszcze „niesformatowanej”
pisze wielu wspó³czesnych autorów,
nie skrywaj¹cych swych obaw przed
napieraj¹cym zewsz¹d œwiatem spo³ecznej anonimowoœci – to m.in. José
Ortega y Gasset, Hanna Arendt, Erich
Fromm. Kiedy próbuj¹ poj¹æ i opisaæ
ten œwiat, pos³uguj¹ siê zazwyczaj
przymiotnikiem „masowy”. „Jest wiêc
masowa kultura i masowa histeria,
masowe gusta (czy raczej brak gustu)
i masowy ob³êd, masowe zniewolenie i wreszcie – masowa zag³ada. Jedynym bohaterem na scenie œwiata
jest t³um, a g³ówn¹ cech¹ tego t³umu,
tej masy, jest anonimowoœæ, bezosobowoœæ, brak to¿samoœci, brak twarzy”13/. Erich Fromm pos³uguje siê
kategori¹ „ucieczki od wolnoœci”,
czyli od osobowego Ja, poprzez zjednoczenie siê jednostki z grup¹ (My).
Magdalena Abakanowicz wspomina
o swoim projekcie „Bezg³owy t³um”,
¿e zacz¹³ powstawaæ w latach siedemdziesi¹tych jako koniecznoœæ wobec
narastaj¹cych obserwacji, odczuæ i lêków. Witold Gombrowicz obsesyjnie
tropi wszelkie œlady spo³ecznej (patriotycznej, ojczyŸnianej) „gêby”, niwecz¹cej mo¿liwoœæ wyra¿enia siê
we „w³asnej formie”: „Ty ca³e ¿ycie
pada³eœ przed Ni¹ na kolana. Spróbuj teraz czegoœ wrêcz przeciwnego.
Powstañ. Pomyœl, ¿e nie tylko ty masz
jej s³u¿yæ – ¿e Ona tak¿e ma s³u¿yæ
twemu rozwojowi. Wyzb¹dŸ siê zatem nadmiaru mi³oœci i czci, które ciê
pêtaj¹, spróbuj wyzwoliæ siê z narodu”14/. W innym miejscu: „Naród to
nie tylko coœ piêknego i wznios³ego
– […] to coœ niebezpiecznego, przed
czym nale¿y siê mieæ na bacznoœci…
A myœl ta ³¹czy siê z inn¹ szersz¹ myœl¹ – o powszechnej deformacji, o nieuniknionej sztucznoœci cz³owieka…
[»Trans-Atlantyk«] pragnie broniæ
Polaków przed Polsk¹… Wyzwoliæ
Polaka z Polski… sprawiæ, aby Polak
nie poddawa³ siê biernie swej polskoœci… […] muszê reagowaæ na œwiat nie
jako Polak, cz³onek partii, wyznawca
tej czy innej ideologii, obroñca tych
czy innych idea³ów lub interesów, ale
tylko i jedynie jako cz³owiek, zgodnie
z moj¹ prawdziw¹, najg³êbsz¹, najbardziej zasadnicz¹ natur¹. […] nie
mogê, na przyk³ad, hodowaæ w sobie
sztucznych uczuæ, wiar, zapa³ów dlatego, ¿e one dogadzaj¹ interesom narodu, partii, grupy. Naród wiêc nie powinien staæ siê instrumentem fa³szu,
sztucznego oœlepiania siê – doœæ ju¿
tych œlepych koni w naszym kierakieracie”15/.
Spo³eczny antropocentryzm chce,
by cele zorganizowanej zbiorowoœci
by³y funkcjonalne wobec indywiduum ludzkiego – najwy¿szej wartoœci
w spo³ecznej aksjologii. Personalistyczny i liberalny sposób myœlenia
spo³ecznego ka¿e uznaæ, ¿e takie formy, jak naród, zbiorowoœæ, spo³ecznoœæ czy wspólnota to kolektywny
(nie: dystrybutywny) zbiór jednostek,
obywateli, osób, podmiotów politycznych. Udzia³ w ¿yciu spo³ecznym ma
sens i wartoœæ tylko wtedy, gdy nie
poci¹gnie za sob¹ zaniku Ja; gdy bezosobowe My nie wch³onie miêdzyosobowych relacji: Ja – Ty, a to, co
„spo³eczne” nie uniewa¿ni tego, co
„miêdzyludzkie”. Jak pisze Tadeusz
S³awek, „Najlepiej wspólnocie mo¿na s³u¿yæ tylko z jej marginesów [...].
Przecie¿ ka¿de uczestnictwo we
wspólnocie, które przybiera szybk¹
postaæ uto¿samienia siê z centralnym
zbiorem zachowañ, jakie wykazuje
wspólnota w danej sytuacji, szkodzi

jej. Im bardziej zdajemy siê nale¿eæ
do wspólnoty, im bardziej mamy poczucie bycia razem, i im bardziej powtarzamy, ¿e ³¹czy nas coœ szczególnego, tym czêœciej po jakimœ czasie okazuje siê, ¿e to poczucie by³o
z³udne”16/.
Literatura socjocentryczna kojarzona jest zazwyczaj z pozytywizmem,
przedstawiaj¹cym raczej losy pokoleñ
ni¿ jednostek. Bohater pozytywistyczny uosabia tzw. typ idealny, obejmuj¹cy cechy charakterystyczne dla niezliczonej iloœci postaci rzeczywistych
tragicznie doœwiadczonych, uwik³anych w powstanie styczniowe, popowstaniowe wybory ¿yciowe itp. Janusz Tazbir pisa³ o Lalce Boles³awa
Prusa, ¿e jest to „przedziwna powieœæ,
w której stale rozprawia siê o mi³oœci,
a nikt nie zamienia z kimœ drugim
prawdziwie »erotycznego« poca³unku”17/. Ignacy Rzecki, wspominaj¹c
sw¹ napoleoñsk¹ przesz³oœæ, robi to
tak, jak Henryk Sêdziwy, autor podrêczników historycznych przeznaczonych dla szkó³ podstawowych.
U Stanis³awa Ignacego Witkiewicza
socjocentryczne treœci wypowiada
Mag Childeryk (w postaci tej sportretowany zosta³ Tadeusz Miciñski),
przekonuj¹cy Bunga o koniecznoœci
„pojmowania siebie” w zwi¹zku ze
spo³eczeñstwem, w którym ¿yje, „bycia na czele”, „prowadzenia” itp.18/.
Kolektywistyczna z samej istoty by³a
literatura socrealistyczna, pokazuj¹ca
czarno-bia³e sylwetki ku³aka i przodownika pracy. Adam Zagajewski dostrzega podobne tendencje w literaturze prze³omu lat 70. i 80. ubieg³ego
wieku. „[…] pisarstwo dysydenckie
prowadzi³o do pewnej teatralizacji
¿ycia umys³owego ju¿ choæby przez
to, i¿ z natury rzeczy spycha³o w¹tpliwoœci na margines, ¿e wita³o chêtniej
silne wybory […] ni¿ hamletyzowanie, wola³o aktywizm od cierpliwego
cieniowania, a tam, gdzie idzie o delikatn¹, wci¹¿ labiln¹ równowagê miêdzy zbiorowoœci¹ i jednostk¹, opowiada³o siê stanowczo po stronie wymiaru kolektywnego. […] jakie to trudne,
zapomnieæ o perspektywie zbiorowej
i mówiæ we w³asnym imieniu. Byæ
Polakiem, uczestniczyæ w pracach Polskiej Literatury, to prawie to samo, co
staæ siê cz³onkiem wspólnoty zakonnej o œcis³ej regule. Obowi¹zuj¹ nas
pisane lub niepisane dekrety. Mamy
naszych Brzozowskich, którzy wyrokuj¹, jaka powinna byæ literatura. I nawet Gombrowicz, zaciekle anty-Brzozowski, nieprzejednany indywidualista, daj¹c Polakom rady, wypowiada³
je takim tonem, jakby uwa¿a³, ¿e stosuj¹ siê do wszystkich”19/.
Zaznaczona w tytule ksi¹¿ki Zagajewskiego opozycja: solidarnoœæ – samotnoœæ rzadko komu, trzeba przyznaæ, przychodzi³a do g³owy w tamtym czasie (wczesne lata osiemdziesi¹te – mistyczne wrêcz poczucie przynale¿noœci do dziesiêciomilionowej
wspólnoty). Hymnem ideowym solidarnoœciowego ruchu staje siê piosenka Mury, œpiewana przez Jacka Kaczmarskiego i Przemys³awa Gintrowskiego20/. Z pasj¹ powtarzano wezwanie, by „wyrwaæ murom zêby krat”
i nie zastanawiano siê nad zawartym
w ostatniej zwrotce obrazem, w którym
masa niszczy jednostkê: „A¿ zobaczyli
ilu ich,/ poczuli si³ê i czas,/ i z pieœni¹,
ze ju¿ blisko œwit,/ szli ulicami miast./
Zwalali pomniki i rwali bruk,/ „Ten
z nami, ten przeciw nam,/ kto sam, ten
nasz najwiêkszy wróg!”./ A œpiewak

ci¹gle by³ sam.// Patrzy³ na równy
t³umów marsz,/ milcza³, ws³uchany
w kroków szum,/ a mury ros³y, ros³y,
ros³y,/ ³añcuch ko³ysa³ siê u nóg”.
Ukierunkowanie ku bohaterowi jednostkowemu, niepowtarzalnemu i
prawdziwemu w swej cielesnoœci oraz
emocjonalnoœci, mo¿na znaleŸæ w literaturze antropocentrycznej – romantycznej, egzystencjalistycznej, nawi¹zuj¹cej do biografizmu czy tzw. nowej
prywatnoœci. Nie chodzi w tym wypadku wy³¹cznie o poezjê, która niejako z istoty stanowi formê „ucieczki
z przestrzeni stadnej mowy” (Roland
Barthes), o cz³owieku indywidualnym
mówi¹ tak¿e formy epickie i dramatyczne. „Wiek romantyczny – zdaniem Georgesa Gusdorfa – z psychologicznego, moralnego, estetycznego
o religijnego punktu widzenia – jest
czasem pierwszej osoby. Czasem Ja,
które mo¿e byæ zwi¹zane z Ty i które
po zespoleniu z innymi Ja mo¿e ukonstytuowaæ My”21/. Niko³aj Bierdiajew,
wybitny pisarz z krêgu egzystencjalnej myœli prawos³awnej, przyznaje, ¿e
ludzkie zbiorowoœci zawsze wywo³ywa³y w nim negatywne odczucia.
„Poczucie obcoœci, niekiedy przysparzaj¹ce mi autentycznych cierpieñ,
wywo³ywa³o we mnie ka¿de zgromadzenie ludzi, ka¿de wydarzenie
¿ycia. We mnie samym jest wiele mi
obcego. W istocie by³em nieobecny
nawet wtedy, gdy bywa³em aktywny
w ¿yciu. Obcoœæ nigdy nie by³a u mnie
obojêtnoœci¹. […] Jestem cz³owiekiem ma³o spo³ecznym, a w³aœciwie
jestem aspo³eczny. Z mojego charakteru jestem feuda³em, siedzê w swoim
zamku z podniesionym mostem zwodzonym i ostrzeliwujê siê”22/.
W pedagogice – pojmowanej b¹dŸ
szeroko jako kultura (paideia), b¹dŸ
w¹sko, jako dziedzina zwi¹zana z wychowaniem – wspó³istniej¹ obok siebie dwa modele: didaskalocentryczny
i pajdocentryczny. Pierwszy z nich odwo³uje siê do wartoœci wspólnotowych
(narodowych, pañstwowych, religijnych), których wyrazicielem i depozytariuszem jest nauczyciel (didaskalos).
Didaskalocentryzm przyjmuje te wartoœci apriorycznie, uznaj¹c ich spo³eczn¹ b¹dŸ ideologiczn¹ bezdyskusyjnoœæ. Staj¹ siê one celami wychowania (teleologizm), które osi¹gn¹æ
maj¹ wszyscy poddani wychowawczemu rygorowi (urabianie). Cele maj¹ z zasady charakter pragmatyczny:
s¹ nimi cechy przydatne dla funkcjonowania ludzkiej spo³ecznoœci (umiejêtnoœci, wiedza, zdyscyplinowanie,
odpornoœæ wobec trudnoœci itd.). Wychowanek ma byæ sprawnym realizatorem celów zbiorowych23/. Relacja
miêdzy nauczycielem i wychowankiem jest jednostronna: nie ma miejsca na dialog i zwrotnoœæ oddzia³ywañ. W wyostrzonej artystycznie formie didaskalocentryczne wychowanie
pokazuje Michael Haneke w filmie
Biała wstążka (2009, Z³ota Palma
w Cannes). O socjocentrycznym charakterze oddzia³ywañ pedagogicznych
mówi Krystian Lupa: „Ka¿da spo³ecznoœæ tworzy swoich nowych ludzi
– dzieci trzeba przerabiaæ na doros³ych, same tego nie zrobi¹. Do produkcji cz³owieka s³u¿y tzw. kindersztuba.
Polega ona g³ównie na nauce rezygnacji – m³ody cz³owiek chce wszystkiego; doros³e indywiduum dalej chce
wszystkiego, ale ju¿ sobie na to nie
pozwala. […] Zrobienie faceta jest
trudniejsze ni¿ kobiety, w zwi¹zku
z tym jest on bardziej zak³amany;

kobiety maj¹ wiêkszy dostêp do tego,
co naturalne. Metody wychowawcze
s³u¿¹ce do produkcji mê¿czyzn s¹ nies³ychanie restrykcyjne, oparte na zakazach. […] Dzieci s¹ w ten sposób
tresowane. Dzieje siê to, zanim zdo³aj¹ rozwin¹æ krytyczne wnioskowanie,
czyli s¹ tresowane bezmyœlnie. Potem
nie mog¹ samodzielnie poradziæ sobie
z dylematem moralnym. Tak trzeba
i koniec […]. W karz¹cej nauce moralnej, pos³uguj¹cej siê zakazem, to,
¿e ktoœ drugi cierpi, jest niewa¿ne.
Je¿eli pope³niam grzech, to zajmuj¹
siê jedynie sob¹, co najwy¿ej muszê
odbyæ pokutê”24/. Henri Bergson pisze
o dwóch drogach, jakie otwieraj¹ siê
przed wychowawc¹. Jedna droga, to
tresura, druga, to mistycznoœæ. „Przez
pierwsz¹ metodê wpaja siê moralnoœæ
z³o¿on¹ z bezosobowych przyzwyczajeñ […]”25/.
Ma³¿eñstwo Debbie i Michael Pearl
w swej znanej ksi¹¿ce26/ mówi¹ nie o
tresurze, ale o treningu, zaœ jedn¹ z jego form jest bicie. „Kiedy nadchodzi
czas, aby u¿yæ rózgi, weŸ g³êboki oddech, uspokój siê i pomódl siê na przyk³ad takimi s³owami: »Panie, niech
te razy bêd¹ b³ogos³awieñstwem dla
mojego dziecka. Oczyœæ go ze z³ego
humoru i buntu. Pomó¿ mi w³aœciwie
zast¹piæ Ciebie w tym karceniu«”27/.
W odwo³aniu siê do treningu ujawnia
siê instrumentalny sposób myœlenia
o wychowanku: to æwiczenia wykonywane w celu nabycia sprawnoœci
(umiejêtnoœci praktycznej); same te
sprawnoœci maj¹ charakter zautomatyzowany, pozbawiony œwiadomoœci.
Trzeba dodaæ, ¿e treningowi nie towarzyszy bicie, wygl¹da wiêc na to, ¿e
chodzi tu jednak o tresurê, nie o trening: tresura to wyrabianie nawyków
u zwierz¹t przez powtarzanie czynnoœci, podczas których uprawnione s¹
stymulacje negatywne (kary cielesne).
Relacja wychowawcza oznacza w tym
wypadku przemoc tresera (doros³ego)
wobec dziecka.

Pajdocentryzm ogniskuje uwagê na
dziecku (pajs), nie na nauczycielu.
Ujawnienie i rozwiniêcie jego potencja³u osobowego, nie zaœ wyposa¿enie go w po¿¹dane spo³ecznie umiejêtnoœci, wiedzê i kompetencje, jest
podstawowym celem wychowania28/.
Potencja³ ów – to znaczy w³aœciwa natura wychowanka – jest postrzegany
jako dodatni aksjologicznie i bogaty
poznawczo. Podejœcie to opiera siê na
szczególnej „niekonsekwencji” pedagogicznej, zwanej niekiedy „antypedagogik¹”. Jest aposterioryczne i sytuacyjne, urabianie zastêpuje wydobywaniem, sam¹ drogê prowadz¹c¹ do
celu uznaje za cel sam w sobie, dostrzega wartoœæ myœli niedomkniêtej.
Sokrates Ateñczyk uosabia taki w³aœnie sposób myœlenia o wychowaniu29/.
Nauczyciel to u niego nie depozytariusz wiedzy i wartoœci, lecz ktoœ, kto
towarzyszy komuœ drugiemu w samorozwoju – „akuszer” pomagaj¹cy
urodziæ siê wrodzonym cz³owiekowi

talentom i upodobaniom (metoda
majeutyczna). Sokrates formowa³ nie
odciskaj¹c w³asnej b¹dŸ spo³ecznej
formy na wychowanku, nie naucza³
lecz filozofowa³ (szuka³ m¹droœci i
– bardziej jeszcze – drogi do niej).
Nie orzeka³, lecz pyta³. Prowadzi³ drobiazgowe badania poszczególnych zagadnieñ (elenchos) niczego wczeœniej
nie zak³adaj¹c. Bywa³o, ¿e zachêca³
do czegoœ (propreptikos), co wyda³o
mu siê znacz¹ce. Nie o sprawnoœæ
w wykonywaniu spo³ecznych ról siê
troszczy³, ale o duszê (psyches epimeleia) i umiejêtnoœæ panowania nad
sob¹.
Wspó³czesne, czêsto przejaskrawione w swym subiektywizmie odmiany
antropocentryzmu pedagogicznego,
to m.in. neorusseizm, pragmatyzm,
intuicjonizm, personalizm i psychoanalityzm30/.
W religii symbolem jej dualnej, jednostkowo-wspólnotowej natury mo¿e
byæ kszta³t krzy¿a. Dwie jego p³aszczyzny, pozioma i pionowa, mówi¹
o horyzontalnoœci i wertykalnoœci, to
zaœ – zgodnie z przyjêtym rozpoznaniem – prowadzi do zbiorowoœci i indywidualizmu. Socjocentryczny rys
religijnoœci zawiera siê w pojêciu eklezji: wywodzi siê ono od greckiego
ekklesia (zebranie, zgromadzenie) i
³¹czy z ³aciñskim terminem ecclesia
(koœció³). Koœció³ to wspólnota wiernych, pielêgnuj¹ca jednocz¹c¹ symbolikê, obrzêdowoœæ i teatralizacjê misteryjn¹. S³owo „pasterz” oznacza w tym
wypadku kogoœ lepiej uposa¿onego,
mog¹cego przewodziæ owieczkom
(wiernym); one same nie zechc¹ zaufaæ swoim w³adzom poznawczym.
Zawiesza siê swój w³asny os¹d – mówi³ Czes³aw Mi³osz - i œpiewa z innymi pieœni w koœciele w¹tpi¹c we
w³asn¹ zdolnoœæ rozpl¹tywania rzeczy tak zawi³ych. „I tak, z niewiary
ka¿dego, spiêtrza siê wiara zbiorowa”.
O wynaturzonej, socjocentrycznej religii mówi w Ślubie Witolda Gombrowicza 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 koœció³,/ którego jestem kap³anem!”32/.
W religii pojmowanej antropocentrycznie – na przyk³ad w personalizmie
– nacisk po³o¿ony jest na to, co ³¹czy
osobê ludzk¹ z Bogiem. Tu w³aœnie
zaznacza siê osobowo okreœlona opozycja: sacrum – profanum; osobowo,
gdy¿ Bóg w tej opozycji jawi siê tak¿e
jako byt osobowy. Mniej teraz znaczy
„eklezja”, wiêcej „religia” – wiêŸ wertykalna. Mniej znaczy pasterz, wiêcej
osobowe sumienia. £¹cz¹ca ludzi symbolika ustêpuje miejsca samodzielnemu rozeznawaniu siê w tekstach religijnych.
Kontrowersja miêdzy antropocentryzmem 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, kojarz¹ca siê z perspektyw¹ indywidualistyczn¹ w badaniach nad cz³owiekiem,
przybiera postaæ behawioryzmu, który
badania nad autonomicznie pojêtym
indywiduum uznaje za czynnoœæ pozbawion¹ poznawczego uzasadnienia.

