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Behawioryzm – który rozwin¹³ siê na
prze³omie XIX i XX wieku pod wp³ywem eksperymentów Iwana P. Paw³owa, Edwarda L. Thorndikea, Edwarda
Ch. Tolmana, Burrhusa F. Skinnera i
Johna D. Watsona – wyrós³ z odrzucenia spekulatywnej introspekcji jako
Ÿród³a i metody wiedzy naukowej.
Przedmiotem badañ czyni to, co uuchwytne, czyli zachowanie (behaviour) – nie zaœ treœæ œwiadomoœci.
Powiada, ¿e cz³owiek jest istot¹ reaktywn¹, stwarzan¹ ka¿dorazowo przez
bodŸce p³yn¹ce ze strony œwiata zewnêtrznego, przede wszystkim spo³ecznego – st¹d socjocentryczna kwalifikacja. Mechanizm psychicznego
funkcjonowania jednostki zamyka siê
w znanym schemacie S – R, czyli bodziec (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 mrzonk¹. Ten stan rzeczy dobitnie wyra¿a
tytu³ ksi¹¿ki Burrhusa F. Skinnera:
Poza wolnością i godnością33/. Kategorie 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 człowiek Skinner – powo³uj¹c siê na Roberta Owena i Gilberta Seldesa – z nieznaczn¹ tylko ironi¹ pisze o mo¿liwoœci skonstruowania takiego œrodowiska, które bêdzie
determinowa³o po¿¹dany typ cz³owieka. „Aby znajomoœæ tego faktu spo¿ytkowaæ, musimy wiedzieæ, coœ wiêcej. Jakie jest œrodowisko, które tworzy akurat Hotentota, i co nale¿a³oby
w nim zmieniæ, aby zamiast Hotentota wyprodukowaæ angielskiego konserwatystê”34/.
Antropocentryczn¹ reakcj¹ na behawiorystyczne uprzedmiotowienie jednostki jest psychologia humanistyczna. Twórcy i kontynuatorzy tej myœli
– Abraham H. Maslow, Carl R. Rogers, 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 (podmiot) postawi przed sob¹. Piêæ tez programowych psychologii humanistycznej, bêd¹cych zarazem postulatami
metodologicznymi, formu³uje J.F.T
Bugental: [1] Cz³owiek jako taki jest
czymœ wiêcej, ni¿ sum¹ swoich czêœci; [2] Cz³owiek w œrodowisku ludzkim pozostaje w uk³adach interpersonalnych (Ja – Ty): [3] Cz³owiek jest
œwiadomy; [4] Cz³owiek dysponuje
wyborem; [5] Cz³owiek dzia³a celowo35/.
Jeœli nawet podlegamy spo³ecznym
determinacjom, nie przyjmujemy ich
w sposób bierno-odbiorczy; jeœli indywidualna œwiadomoœæ podlega
wp³ywom œwiadomoœci spo³ecznej, to
wp³yw ten zaznacza siê ka¿dorazowo
w taki sposób, jaki wynika z ludzkiej
odrêbnoœci. W ostatecznoœci determinacja jest samodeterminacj¹, œwiadomoœæ – samoœwiadomoœci¹, œwiat –
czyimœ œwiatem itp. Psychologiczny
antropocentryzm pojmuje cz³owieka
„[…] nie jako infantylnego dzikusa,
ani jako istotê trochê tylko zdolniejsz¹
od przeciêtnego szczura, ani jako ofiarê swej biografii, lecz jako wytrwa³ego badacza, który sam siebie tworzy i
kszta³tuje – czasem wspaniale, a czasem tragicznie – w toku swych poszukiwañ”36/.

Socjocentryczna socjologia – brzmi
to niemal jak tautologia; jednak pozory owej tautologicznoœci ujawniaj¹ siê
podczas lektury tekstów i programów
badawczych przedstawicieli antropocentrycznego nurtu widocznego w ramach tej dziedziny. Socjologia klasyczna, zapocz¹tkowana przez takich
uczonych, jak August Comte, Herbert
Spencer. John Stewart Mill czy Vilfredo Pareto, mia³a w rzeczy samej charakter socjocentryczny. Przedmiotem
jej zainteresowania by³y istnoœci daj¹ce siê wyraziæ za pomoc¹ takich kategorii, jak spo³eczeñstwo, klasa, grupa, naród itp. Stanowisko takie, nosz¹ce wszelkie znamiona realizmu ontologicznego odniesionego do œwiata
spo³ecznego, zbli¿a³o siê do póŸniejszych ujêæ strukturalistycznych, neguj¹c sens za³o¿eñ indywidualistycznych; te ostatnie zyskiwa³y miano
psychologizmu i by³y usuwane poza
obszar tradycyjnych dociekañ socjologicznych. Ontycznie znacz¹ca by³a
ponadjednostkowa ca³oœæ, ró¿nie okreœlana w zale¿noœci od swoich rozmiarów. Ona te¿ mog³a byæ przedmiotem p³odnych poznawczo badañ.
Szczególnym nasileniem tendencji
holistycznych w socjologii by³o zjawisko okreœlane mianem socjologizmu. Socjologizm domaga³ siê „[…]
czegoœ wiêcej ni¿ przyznania socjologii prawa do samodzielnego bytu”.
Wskazywa³, ¿e socjologia winna „staæ
siê królow¹ nauk o cz³owieku, mistrzyni¹ filozofii, nauki o moralnoœci,
historiografii, prawoznawstwa, nauki
o polityce, teorii sztuki itp.”37/. Stanowiska socjologistyczne nie tyle we
w³aœciwy sobie sposób bada³y poszczególne aspekty rzeczywistoœci, ile raczej zaw³aszcza³y wszelkie odmienne
ujêcia poznawcze, przede wszystkim
te, które mia³y charakter antropocentryczny.
Socjologia antropocentryczna (indywidualistyczna), któr¹ mo¿na w takim
razie nazwaæ „antysocjologi¹”, znosi
holizm na rzecz atomizmu, ontologiczny realizm na rzecz nominalizmu. Zwrot ten oznacza upodmiotowienie wiêzi spo³ecznych, strukturalizacjê i indywiduacjê homogenicznej
do tej pory ca³oœci spo³ecznej, u¿ycie
jêzyka psychologicznego, antropologicznego a nawet etycznego. Nominalizm spo³eczny przybiera³ ró¿ne odcienie, od umiarkowanego, w³aœciwego Johnowi Locke`owi (cz³owiek to
jednostka o naturze spo³ecznej, interesy jednostek s¹ ze sob¹ zbie¿ne), do
radykalnego, wyra¿anego przez Maxa
Webera, Georga Simmela czy Ferdynanda Tõnniesa, którzy – podobnie
jak José Ortega y Gasset – kwestionuj¹ zasadnoœæ pos³ugiwania siê terminem „spo³eczeñstwo”, nie widz¹c mo¿liwoœci okreœlenia konstytutywnych
cech tego pojêcia.
Dwudziestowieczne nurty antropocentrycznej socjologii rozwijane na
Zachodzie, to szko³a symbolicznego
interakcjonizmu (Herbert Blumer,
Arnold Rose), szko³a dramatyczna
(Erving Goffman), etnogenetyka (Robert Hare, Paul S. Secord) czy fenomenologia (Peter Berger)38/.
W wielu innych jeszcze obszarach
¿ycia spo³ecznego mo¿na odnaleŸæ
holistyczne i antropocentryczne ukieerunkowania. Holistyczna jest etyka
(byæ mo¿e – wszelka etyka) odwo³uj¹ca siê do powinnoœci, bywa ¿e nie
wiadomo sk¹d wywiedzionych, akceptowanych w ramach danej spo-

³ecznoœci b¹dŸ grupy wyznaniowej.
Tyczy to w szczególnoœci etyki kodeksowej, która podmiotem jakiegokolwiek wyboru moralnego czyni
– anonimowego zazwyczaj – kodyfikatora, nie zaœ poszczególnych ludzi.
Moralne kodeksy nauczyciela, ucznia,
in¿yniera, lekarza czy pracownika naukowego stanowi¹ wyraz klêski moralnej: s¹ œwiadectwem nieufnoœci
wobec moralnych zdolnoœci cz³owieka, któremu oferuje siê drogowskaz
bêd¹cy czymœ w rodzaju œci¹gawki
¿yciowej. Socjocentryczna etyka z zasady przedmiotem oceny moralnej
czyni spo³eczne skutki czynów, zapoznaj¹c ich intencjonaln¹ podstawê.
Antropocentryzm wy¿ej ceni moralnoœæ ni¿ etykê. Etyczn¹ powinnoœæ
zastêpuje tu wolna wola wyra¿ona
w s³owie „chcê”, a regu³y obowi¹zku
– g³os serca. Fundamentem wyboru
moralnego czyni indywidualne sumienie podmiotu, zaœ przedmiotem
moralnej oceny – sferê intencjonaln¹,
bywa, ¿e odleg³¹ od etycznego behawioru. Tak pojmuje moralnoœæ Henri
Bergson39/, mówi¹cy o „zbiorowym
zastoju” jako martwocie moralnej,
któr¹ mo¿e o¿ywiæ mistyczna indywidualnoœæ. Przeciwstawia moralnoœæ
zamkniêt¹ – otwartej. „[…] O ile pierwsza moralnoœæ mia³a tym wiêcej si³y,
im doskonalej rozk³ada³a siê na bezosobowe 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 jednoœæ z indywidualnoœci¹ cz³owieka”40. W tañcu holistyczny jest grupowy balet, wielka rewia, tak¿e kankan
– rz¹d równo podnoszonych nóg. Poza 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 buduj¹, wyszukane nieraz estetycznie,
wzory, formy i znaki. Cz³owieka indywidualnego pokazuj¹ niektóre formy baletu, tañca klasycznego czy
czystej ekspresji punk-rockowej typu
„pogo” („zadyma”), pozbawionej jakichkolwiek jednocz¹cych regu³ b¹dŸ
konwencji. Socjocentryczna jest muzyka marszowa, utrzymana w tonacji durowej; antropocentryczny bêdzie jazz
i zwi¹zana z nim improwizacja; zapewne dlatego by³ zakazany w systemach totalitarnych. Jednoczy zbiorowoœci ludzkie moda ubioru, zawsze
w pewien sposób zuniformizowanego. Paradoks mody na tym polega, ¿e
cz³owiek chce siê dziêki niej wyró¿niæ – i gubi siê w t³umie uformowanym, zuniformizowanym przez tê
w³aœnie, rozpowszechnion¹ ju¿, modê. Wyró¿nia moda „pierwsza” – innowacyjna, bulwersuj¹ca, ³ami¹ca estetyczne i obyczajowe nawyki. Pierwsza – albo „ostatnia”: prawdziwa moda jest tym, mówi³a Coco Chanel, co
wychodzi z mody; dopiero wtedy na
powrót indywidualizuje. Naœladownictwo 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 zewn¹trz ucina wszelkie bezpoœrednie
stosunki z otaczaj¹c¹ przestrzeni¹ […],
tak moda z jednej strony sygnalizuje
jednoœæ z dan¹ klas¹, jednolitoœæ krêgu przez ni¹ reprezentowanego, a zarazem, uno actu, wy³¹czenie wszyst-

kich innych grup”41/. Socjocentryczny charakter mody nie dotyczy tylko
ubioru, lecz obejmuje szerszy zakres
rzeczywistoœci spo³ecznej, tak¿e – co
mo¿e dziwiæ – sztuki. „Artysta – pisze W³odzimierz Karol Pessel – który
pragnie unosiæ siê na falach panuj¹cej obecnie mody, zdecydowanie woli filmow¹ stop-klatkê od portretu,
»show« od wernisa¿u, »event« od
sceny rodzajowej, a »performance«
od mozo³u w atelier. Do dalszego rozwoju twórczego nie wystarcz¹ mu
Warholowe puszki po zupie. Farby
olejne, p³ótno, wêgiel czy kamieñ to
tylko utensylia, æwieræœrodki. W najwy¿szej cenie s¹ gigantyczne obiekty, »multiscreen video installation«,
projekcje laserowe, skomplikowana
obróbka fotografii”42/. Zachowaæ indywidualnoœæ pozwala „antymoda”,
czyli szukanie odniesieñ w sobie, nie
w tzw. mainstreamie. Socjocentryczne poczucia codzienne odwo³uj¹ siê
raczej do sprawiedliwoœci (iustitia)
i trwa³ych wartoœci, gdy antropocentryzm wy¿ej ceni³by mi³osierdzie
(caritas) i potrzebê serca. Mo¿na te¿
s¹dziæ, ¿e antropocentryczne nastawienie dominuje w postawach artystycznych, wyra¿aj¹cych osobnoœæ
blisk¹ egocentryzmowi. O potrzebie
takiej osobnoœci mówi Katarzyna Nosowska: „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. Dlatego nie przynale¿ê do ¿adnej organizacji politycznej czy religijnej”43/.
Wis³awa Szymborska w wierszu pt.
Ktoś, kogo obserwuję od pewnego
czasu opisuje cz³owieka, który „Nie
przybywa gromadnie./ Nie przybywa
t³umnie./ Nie uczêszcza masowo./ Nie
obchodzi hucznie./ Nie wydobywa
z siebie/ g³osu chóralnego./ […] Brakuje jego g³owy,/ gdzie g³owa przy
g³owie,/ gdzie krok w krok, ramiê
w ramiê […]”.
Szczególnego znaczenia opisywana
odmiennoœæ nabiera wtedy, gdy w którejœ z jej postaci znajduje siê uzasadnienie dla kwalifikacji psychiatrycznych. Ten problem – problem indywidualnoœci pojmowanej jako innoœæ,
a w konsekwencji jako dewiacja – jest
przedstawiony w innym miejscu44/.
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