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1. WSTĘP

Term in „egocentryzm ”, pow stały ima początku XX w., jest 
używ any dosyć szeroko w języku potocznym , w  'nauce, w  fi
lozofii oraz w  teologii. Wszędzie posiada oin znaczenie w yłą
cznie pejoratyw ne lub zgoła negatywnie. W tak im  też znacze
n iu  zastosowali te n  term in  'do psychoiLoigii uczeni francuscy. 
Zadecydowało chyba głównie znaczenie etyczne tego term inu, 
zwłaszcza bliskie spokrew nienie z  „egoizmem”. Czy jednak 
takie rozum ienie egocentryzm u jest w pełn i uspraw iedliw io
ne na  teren ie  nauk  psychologicznych? W ydaje się, że problem  
jest bardziej złożony. P rzynajm niej trzeba się opowiedzieć za 
oczyszczeniem tego term inu w psychologii z sem antyki etycz
nej.

2. PRÓBA OKREŚLENIA TERMINU „EGOCENTRYZM”

W ydaje się, że te rm in  „egocentryzm ” jest na teren ie  nauk  
psychologicznych pokrew ny term inom : egoizm, egotyzm  i a u 
tyzm.

Term in „egoizm” powszechnie używano w Europie w  po
łowie XV III w. W dziedzinie etycznej najp ierw  olznaczał tyle, 
co sam olubstwo, niereałizow anie nakazu miłości bliźnich, po
tem  oznaczał 'taką .postawę społeczną człowieka, w  k tórej dąży 
się do przyjem ności i 'korzyści osobistych, często drobnych, 
z narażaniem  innych, zwłaszcza bliskiego otoczenia. Do dziiś 
jest spraw ą sporną, czy „egoizm” jest pojęciem  w  pełni u p raw 
nionym  na terenie naukow ej psychologii, czy też należy go



traktow ać tylko jako wieloznaczną naleciałość z języka potocz
nego i religijnego.

Term in ,',egotyzań” narodził się w 1823 r. w piśm iennictw ie 
angielskim  jako angielska wertsja ,,egoizm u” :z języka fra n 
cuskiego i  niemieckiego. Na teranie psychologii do dziś jest 
nieraz utożsam iany albo z egoizmem albo egocentryzm em. 
Ale m ożna chyba 'wyróżnić jego treść  w łasną. Będzie 'nią pew 
na przesadna skłonność mówienia o solbie, nieustanne in te 
resow anie się m ałym i spraw am i osobistymi, analizowanie sw e
go stanu  zdrowia, potrzeb fizjologicznych i innych .drobiazgów 
oraz przesadne zajm owanie się swoją pozycją' w świecie .drob
nych zdarzeń otoczenia. W szystko to  jednak dzieje się bez 
w yraźnej zgody czy krzyw dy innych  ludzi. Tym  się różni o;d 
egoizmu. Term in egotyzm zdaje się być bardziej upraw niony 
w  idziedzinie psychologii naukow ej niż egoizm, k tó ry  m a do
syć zawężone znaczenie m oralne, n ie zaś psychologiczne.

Term in „autyzm ”, pow stały na teren ie języka niem ieckie
go w 1911 r., ale w  oparciu o grecki źródłosłów: autos -— 
sam, sam  jeden, sam  w  sobie, posiada już genezę w pełni psy
chologiczną. Na początku oznaczał on  b rak  kon tak tu  œ ohnika 
z otoczeniem 'na płaszczyźnie poznawczej, dążeniowo-emocjo- 
nalnej i zachowawczej. Obecnie płaszczyznę tego braku  kontak
tu  zacieśnia się wyłącznie do sfery  m telektuainońpoznawczej. 
A więc autyzm  oznacza, m niej lulb więcej nienorm alny, h ia 
tu s  in te lek tualny  i  poznawczy m iędzy życiem w ew nętrznym  
człowieka a rzeczywistością zew nętrzną Obiektywną. W b a r
dziej skrajnym  stopniu autyzm  jest jednym  z podstaw owych 
Objawów 'każdej postaci schizofrenii h Autyzm  jest zjaw iskiem  
bardziej fragm entarycznym , w ąskim  ii bardziej ostrym  niż ego
centryzm . Podobnie oznacza zawsze ooś zdecydowanie u jem 
nego.

Term in „egocentryzm ” wszedł do  języka psychologicznego 
m niej w ięcej w  tym  samym  czasie, co autyzm . Pojaw ił się n a j
pierw  w piśm iennictw ie francuskim , a następnie przeszedł do 
lite ra tu ry  niem ieckiej oraz angielskiej.

Źródłosłów term inu  „egocentryzm ” jest w zasadzie podob
ny do poprzednich: „ego” oznacza „ ja”, „moje ja ”, jaźń, a „cen

1 Encyklopedyczne om ówienie tych trzech pojęć podają: J. Ekel, 
J. Jaroszyński, J. O staszewska: M ały słow nik psychologiczny, Wiedza 
Powszechna, W arszaw a 1965, 17, 32; T. Bilikiewicz: Psychiatria k li
niczna, PZW L, W arszaw a 1969, 93, 95, 159, 192, 363, 373, 544; E ncyklo
pedyczny s łow nik  psychiatrii, Pod. red. L. Korzeniowskiego i S. P u- 
żyńskiego, Wyd. II, PZWL, W arszawa 1978, 38 n., 107.



tru m ” oznacza p unk t środkowy lub  główny, środek, a także 
ośrodek. Etymologicznie zatem  ^egocentryzm ” m iałby oznaczać 
wszelkie branie własnego ja za ośrodek wszystkiego.

Etymologiczne znaczenie „egocentryzm u” pozostałoby na 
zawsze bardzo niejasne, gdyiby nie było precyzoiwame przez 
bliższy kontekst. Trzeba pamiętać, że na terenie psychologii 
te rm in  te n  pojawiła się w pew nym  związku z term inem  „au
tyzm ”. Został on  utw orzony, jak  isię w ydaje, w podw ójnym  
celu: 1) żeby uwolnić się od całkowicie negatywnego znaczenia 
term inu  autyzm , dopuścić niejako znaczenie obojętne lub na
w et pozytyw ne; 2) żeby uwzględnić szersze pole kon tak tu  oso
bowości ludzkiej z otoczeniem niż ty lko w kanale in telektu, 
poznania ii rozum ienia. -W każdym  razie egocentryzm  do ty 
czy szerszego pasm a niż tylko „rodzaju m yślenia i ujm ow ania 
rzeczywistości”, jak  sugeruje L. K orzeniow ski2 oraz odbiega 
daleko od pejoratyw nego znaczenia „autyzm ”, czego nie do
strzeżono wyraźnie w  W ielkiej Encyklopedii Powszechnej 3.

V/ rezultacie egocentyzm będziem y rozum ieli jako pew ną 
cechę postaw y psychologicznej. P rzy  ty m  chodzi o całą po
staw ę, a  w ięc zarówno o jej kom ponent inteiektualncHpoznaw- 
czy, jak  dążemiowo- emocjonalny, jak  i zachowamiowo-działa- 
niiowy. N iewątpliwie, kom ponent pierw szy jest wiodący, ale 
jednak całości zjaw iska egocentryzm u nie wolno redukow ać 
tylko do  tego kom ponentu. Jak  iwiięc egocentryzm  rozumieć? 
Niewątpliw ie jest to zjawisko psychologiczne zachodzące na 
bazie postaw y, k tó ra  jest względnie sta łą  s tru k tu rą  osobowoś
ciową określającą tek  czy inaczej stosunek człowieka do in 
nych ludzi i do świata·. Cecha egocentryzm u decyduje o· tym, 
że człowiek w  sw ej poznawczej, dążeniowej i behaw ioralnej 
relacji ido rzeczywistości przyznaje jakąś szczególną rolę sobie 
samem u, swem u „ ja” , swiojemu św iatu  w ew nętrznem u. P rzy  
tym  cecha ta  m oże się odnosić :nde ty lko  do tzw . w ielkiej po
staw y, czyli postaw y obejm ującej wiele dziedzin, dłuższe ok re
sy  lub naw et całe życie człowieka, lecz także do  m ikroposta- 
wy, czyli ,ιΐο postaw y względem jakiejś jednej rzeczy k ró tko
trw ałej, przejściowej. W tym  drugim  przypadku, na pewno, 
nie zachodzi z  góry żadne wartościowanie egocentryzm u, po
zytyw ne czy negatyw ne, gdyż w artość zależy od konkretnego 
przedm iotu m ikropostaw y i od idanyoh okoliczności. S tąd  ma 
przykład skoncentrow anie się n a  obronie swego życia u  czło-

2 E ncyklopedyczny słow nik psychiatrii, 107.
3 T. III. W arszawa 1964, 312.



w ieka ciężko zagrożonego jakąś infekcją, jest niew ątpliw ie 
jakim ś egocentryzm em, mde tylko somatycznym , lecz i -psy
chicznym, ale nie m a to- 'nic wspólnego an i z patologią ani 
z ujem ną m oralnością. Należy analizować -raczej przypadek 
pierwszy, przypadek wielkich postaw . T utaj zaś egocentryzm 
cechujący czyjąś postaw ę zdaje się być zjaw iskiem  wielow ar- 
tościowym i wielowymiarowym. Nie możemy postąpić ina
czej niż zanalizować je głębiej na pew nych przykładach.

3. EGOCENTRYZM W ETAPACH ROZWOJU CZŁOWIEKA

W -procesie rozwoju człowieka istn ieją  okresy, w k tórych z ja 
wisko egocentryzm u zdaje się odgrywać jakąś szczególną rolę. . 
P rzy  tym  jest to zjaw isko właściwe nie ty lko tem u czy tam 
tem u osobnikowi, lecz bodajże wszystkim  ludziom ;na dainym 
etapie rozw oju. Pierw szym  -takim etapem , w  k tórym  docho
dzi do głosu egocentryzm w  charakterystycznym  stopniu, jest 

/dziecięctwo. Egocentryzm -dziecięcy zaobserwował i opisał 
J. P iaget. Dla niego egocentryzm  nie stanow i jak iejś defor
m acji postaw y ludzkiej, lecz wyjściową i  -najbardziej n iedo
skonałą postać rozw oju psychiki ludzkiej. Niejako pierw sza re 
akcja kształtu jącej się psychiki, u|mac:ma-jącego -się życia, ma 
charak ter -egocentryczny. Dziecko u-stawia się podświadomie 
jako centrum  św iata, którego doświadcza. Z obserw acji w y
nika, że -dziecko w pierw szych latach swego życia mówi tylko 
do siebie, m yśli -tylko -dla siebie i -stara się zwrócić uwagę 
wszystkich na -siebie. Powoli dojrzew a -do odczucia 'bardziej 
wyraźnego swego „ ja” jako podstawowej wartości. Jedno
cześnie, w m iarę jak  zdaje sobie -coraz bardziej spraw ę 
z pew nej odrębności środowiska w  stosunku -do niego, to  
dąży do zwrócenia tego środowiska ku  sobie. W ychodzi to w y
raźnie między innym i w amdmiźmie dziecięcym, kiedy ..to -dziec
ko przypisuje rzeczom m artw ym  i zwierzętom  sw oje w łasne 
ceohy, m yśli, pragnienia i zachowania 4.

Zauważa się jednak, że egocentryzm  dzieci -ok. 6— 7 roku ży
cia zaczy-na .przechodzić w dialektyczny -stosunek dziecka do 
swego otoczenia. Inaczej mówiąc, w  dziecku -dokonują .się dwa 
sprzężone ze sobą procesy: egocentryzm  i zarazem  specjalne

4 J. P iaget: M owa i m yślenie dziecka, Lwów 1929; T. Bilikiewicz: 
Psychiatria kliniczna, 26; W. A. Lektorski, W. N. Sadowski: Geneza
i s tru k tu ra  czynności in te lektua lnych  w  koncepcjach J. Piageta, W:
M ateriały do nauczania psychologii, Pod red. L. W ołoszynowej, W ar
szawa 1970, Seria II, T. VI, 63-74; M. Jarosz: Psychologia i psycho
patologia życia codziennego, W arszaw a 1976, 101.



otw arcie się dziecka na  zew nątrz czyli jakby altru izm . Ego
centryzm  zatem  okazuje siię jedną z podstaw owych funkcji, 
potrzebną dô  budow ania początków własnej osobowości jedno
stki, podczas gdy m usi zachodzić pod innym  względem również 
proces przeciw ny egocentryzmowi. Oba procesy niejako wza
jem nie się w arunkują. Egocentryzm  dziecięcy jest konieczny 
dla konstytuow ania swojej jaźni, co z kolei poizwala dziecku 
odkrywać św iat jego otoczenia i innych ludzi. Dziecko jest 
bardzo chłonne i zarazem  nastaw ione n a  kształtow anie w łas
nego św iata. W ystępuje u  niego wysokie napięcie m iędzy uczu
ciem  idila bliskich a  antypatią , imiędzy otw arciem  a  zam ykaniem  
się, między braniem  wszystkiego a  «dawaniem. Trzeba pam ię
tać, że rzeczą wychowawcy jest zdawać sdbdle spraw ę z  tego 
sprzężenia olbu nu rtów  u  (dziecka i  [spieszenia w  porę z  um ie
jętną pomocą w  kształtow aniu się n u rtu  społecznego'5.

Nasilenie się egocentryzm u — choć zarazem  i  'jego dia
lektyczne sprzężenie z  otoczeniem —  rośnie znowu charak te
rystycznie w  okresie dojrzewania. W ystępuje niezw ykle żywe 
odkrycie własnego „ ja” , tym  razem  n a  wyższym  jakby po
ziomie, odkrycie swej niezw ykłej „jaźni” i zafascynowanie 
się nią. D ojrzew ający (Człowiek m a «skłonności do absolutyzacji 
wartości, k tóre on  uznaje, i domaga się, żeby wszyscy (przyj
m owali 'te saime wartości. K ształtu je on  «swoją jaźń i osobo
wość w  sposób w yraźnie egocentryczny, tw orzy iniemal pod 
każdym  względem swój świat.

Ale jednocześnie człowiek dojrzew ający kształtu jąc swoje 
„ ja” , stara się związać je ze społecznością i ze służbą społe
czeństwu. Drugi człowiek i społeczność okazują się koniecz
nym  korelatem  tego niezwykłego „ego”. Sam egocentryzm 
okazuje się pew nym  w arunkiem  pozytyw nym  dorastania 
człowieka (do naw iązania głębszego kon tak tu  «społecznego. 
Można powiedzieć, że o . ile (egocentryzm «dziecięcy (pomagał 
w procesie usytuow ania się w świecie rzeczy, o ty le egocen
tryzm  okresu dojrzew ania w spiera znalezienie się człowieka 
w  środowisku społecznym, w  śwdiedie osób. Młody człowiek 
chłonie całym  sobą różne w artości, prawa«, idee i treści «życia 
społecznego.

Egocentryzm zanika w yraźnie u  ludzi już w  pełni 'dojrza
łych. Jeśli w y s tę p ie  u nich w wyższym  «stopniu, to już jako

5 A. K riekem ans: Pédagogie générale, P aris 1967, 208—225; J. E. 
M urray: M otyw acje i uczucia, W arszaw a 1968, 174 nn.; L. S. W ygot- 
ski: W ybrane prace psychologiczne, W arszaw a 1971, 159—487, 511— 
—531.



pew na form a patologiczna. W tym  przypadku egocentryzm  ma 
charak ter naruszenia regu ł życia społecznego. Może on być 
niekiedy upraw iany .przez n iek tóre  jednostki lufo jakieś pod
grupy społecznie. W każdym  razie egocentryzm  łudzi dojrza
łych zdaje isię m ieć inny  charakter, już n ie tw órczy, lecz r a 
czej rozbijający więź psychiezno-społeczną. Tymczasem ddb- 
rze rozw iązana cia lek tyka dojrzew ania prowadzić w inna do 
harm onijnej równowagi między „ ja” dorosłego człowieka 
a społecznością, bliższą i 'dalszą. .Człowiek dojrzały godzi się 
ze swą „skończanośctią” i poprzestaje .na aspiracjach um iar
kow anych i możliwościach realnych. W ybujała fan tazja  okre
su dojrzew ania zastaje okiełznana. N astępuje jednak  mocne 
zżycie sdę z  w ypracow anym i realiam i. S tąd  z  kolei u  dorosłe- _ 
go pojaw ia się silna tendencja, świadomego lufo nieśw iadom e
go, dzielenia sdę sobą i sw ym i wartościam i ze św iatem , p rze
kazywania wszystkiego nowem u, m łodszemu pokoleniu. Szu
kanie sensu własnego życia jest zw ykłe podporządkow ane in 
nem u człowiekowi, jak iejś grupie, .społeczności, państw u. Nie 
jest to  wyrzeczenie się .swego „ ja” ani odrębności w łasnej, ale 
dojrzała jaźń jest .osadzona w  perspektyw ie służby, w spółpra
cy dzielenia się z innym i

I wreszcie dosyć ostry  egocentryzm 'w ystępuje u  ludzi s ta 
rych. Tym razem  egocentryzm  te n  n ie m a już charak te ru  .twór
czego, lecz raczej zachowawczy, defensyw ny. Człowiek u k re 
su petry fiku je  swoje „ ja ”, zatrzym uje isię jakby  na salwie sa
m ym , afirmuije tylko siebie. Często łączy się to z bardzo nis
kim  stopniem  plastyczności psychicznej i społecznej, z pew 
nym  zesfcorupieniem i znieruchom ieniem  .osobowości. Jest tu 
jakieś mocne tkwienie we własnym  łosie, w łasnym  dorobku, 
stanie zdrowia, ukształtow aniu w łasnej osobowości. P rzy  tym  
znane jest .nasilanie się i umaicnianlie dom inujących cech cha
rak te ru  w  życiu dojrzałym . Cechy te  sta ją  .się często bardzo 
zaostrzane i już nieelastyczne. Człowiek s ta ry  sta je  się już 
n iejako norm ą, w swoim m niem aniu, d la rzeczywistości i lu 
dzi, k tórzy go otaczają.

Ale trzeba zauważyć, że i  te n  egocentryzm  starczy  '.nie jest 
sam  w sobie bynajm niej jakąś dewiacją czy patologią, Z jed
nej s trony  jest on w yraźnym  sposobem oddalania od siebie 
doczesnej przyszłości, odw racania się qd n iej, a z  drugiej — 
przedłużania przeszłości, ratow ania jej d idealizowania. S tary  
człowiek sta ra  sdę przede wszystkim  zachować swój byt i  swo-

6 J. T ischner: Im presje  aksjologiczne, „Znak”, 23 (1971) 211 nn.;
S. Mika: W stęp do psychologii ogólnej, W arszawa 1972; 199—202.



ją osobowość oraz bronić się przed wszelkim i, grożącymi ze
wsząd niebezpieczeństwami. Nie m a już praw ie przyszłości, 
a ty lko  szybko m ijającą teraźniejszość oraz długą przeszłość. 
W związku z tym  pojaw ia się psychiczna postaw a obrony 
życia pod wszelkim i postaciam i, tw orzenie sensu swego życia 
i próba u trw alenia siebie ina 'zawsze. W każdym  razie egocen
tryzm  starczy, poza przypadkam i w yjątkow ym i, 'nie może być 
oceniany przez psychologów, żadną m iarą, negatyw nie, ale jako 
pew ien dialektyczny sposób czynnego ustosunkow ania w łas
nego „ ja” do rzeczywistości.

4. EGOCENTRYZM W NERWICACH

Jest charakterystyczne, że zjawisko, k tó re  nazyw am y ego
centryzm em , 'występuje także w  każdej nerw icy czyli neuro
zie, a  także w w ielu  psychozach czyli chorobach psychicznych, 
np. w 'schizofrenii, gdzie obok otępienia uczuciowego i roz
szczepienia osobowości, .należy do objaw ów  osiowych. Ale tu 
ta j nie :zajmujemy się egocentryzm em  psychoz, jedynie ego
centryzm em  nerwicowym . Jaki je s t te n  egocentryzm  nerw i
cowy i jak  go tłumaczyć?

Każdy egocentryzm , jak  już zdążyliśm y zauważyć, w yrasta  
na polu .styczności naszej osobowości z  otoczeniem m ateria l
nym  i ludzkim. P rzy  ty m  pole te j styczności przechodzi przez 
płaszczyznę organiczną i psychiczną. Na tej 'drugiej płaszczy
źnie nie 'wystarczają już  m echanizm y somatyczne, lecz potrzeb
ne są specjalne postaw y angażujące całą osobowość człowie
ka. Postaw y te  są w ytw arzane zarówno przez środowisko, 
jak  i p rzez danego osobnika. W norm alnych przypadkach re la 
cja człowieka do całego środowiska, łącznie z drugim  człowie
kiem, układa się harm onijnie, twórczo, niejako „łagodnie” dzię
ki tem u, jak  m ówiliśmy, że n u r t egocentryczny „ku sobie” 
jest dopełniany w  .sprzężeniu zw rotnym  przez n u r t „od sie
bie” , „ku drugiem u”. Ale u  'niektórych osób czasami docho
dzi do 'zachwiania te j  'dialektycznej równowagi. Uczeni ciągle 
dociekają adekw atnych przyczyn u tra ty  te j równowagi.

W badaniu neuroz psychologowie staw iają sobie pytanie, czy 
nerwica, pow stała z  innych powoidów, pow oduje degenerację 
pozytywnego skądinąd procesu koniecznego egocentryzm u, czy 
też źle funkcjonujący 'egocentryzm pow oduje w łaśnie, p rzy 
najm niej częściowo, występowanie nerw icy? Ja  osobiście 
przychylałbym  .się do pierwszej hipotezy. Uważam, że zja
wisko, a  raczej już cały proces organiczny egocentryzm u, może



być zakłóco,ny przez mapór silnych czynników nerwicogen- 
nyoh, k tórych  psychika nie może opanować. Istotnie wielu 
uczonych sądzi, że głównym  czynnikiem  nerw ioogennym  jest 
dziś brak  odpowiedniej harm onii między cywilizacją a życiem 
biologicznym. Technika tw orzy św iat iSztuczny, o innych ry t
m ach i param etrach  :ndiż życie somatyczne, organiczne, p rzy 
rodnicze. Często niemoiżliwe jest luib zbyt u trudnione należy
te  wypoczywanie. „W szystko w  naszej epoce — ,pisze na  p rzy 
kład  C. M. A ffholder ·— pcha naprzód. (W tym  jest w ielkie 
niebezpieczeństwo. Nasza ku ltu ra , odcięta od w łasnych korze
ni, zagubiona na nieznanej już drodze pow rotu do źródeł, aż 
nadto zapomina, że wszystko, co jest zew nętrzne, w łaśnie po
chodzi od w nętrza. Rozpoznać można w  dzisiejszym  chaotycz
nym  świecie odblask w nętrza dzisiejszego człowieka. Psycho^· 
logia Junga ukazuje ,drogę indywiiduacji jako  jedyną drogę 
wychowania duszy, k tóra jest tak  sam o rzeczywistością kon
kretną, jak  zew nętrzny świat. Ten św iat, ido którego zbyt w ier
nie dostosowaliśmy się, zam iast dostosować go do naszej natur 
ry . Zwrócona uwaga na „w ew nętrzne dziecię”, na nową oso
bowość, pozostającą ciągle w  toku odradzania się, prowadzi dó 
odkrycia sensu życie” 7. Tak Więc zw raca się uwagę na  schiz
mę zachodzącą między św iatem  a  w nętrzem  człowieka. Schi
zma ta  sprzyja z jednej strony  skrajnem u efcstrynseeyzmowi 
życia ludzkiego, a z drugiej —■ deform acjom  potrzebnego skąd
inąd  n u r tu  egocentrycznego. Człowiek trac i psychiczny g runt 
pod nogami, traci równowagę psychiczną i popada w nerw ice.

Klasyczne w ynaturzenie egocentryzm u w ystępuje w  nerw i
cy hipochondrycznej. Nerwica ta  rozw ija się najczęściej u  lu 
dzi, u których w ystąpiły zakłócenia w  relacji ich „ ja ” do w ła
snego ciała. Często są to  ludzie, u  k tórych  z powodów nerw o
wych w ystąpiły  jakieś drobne dolegliwości 'somatyczne i fi
zjologiczne. Niekiedy chodzi o ludzi, k tórzy ściągali na siebie 
uwagę otoczenia bądź to słabowitośoią lub  brakam i cielesny
mi, bądź to  urodamwoścdą czy wspaniałością budow y lub in 
nych przym iotów ciała, np. sportowych, co było przedm iotem  
ich dum y. Innym  razem  nerw ica ta  rozw ija się u  ludzi na 
tle  m ezaspokajanych lub źle zaspokajanych potrzeb seksual
nych. W każdym  razie ból i różne dolegliwości o trzym ują po
zorne „um iejscowienie” i tak  w kraczają w  przeżycia psy
chiczne, że w ypierają  niem al wszystkie inne treści, zajm ując 
m iejsce centralne. „Oczy chorującego na hipacbondrię — pisze

7 J. Jacobi: Psychologia C. G. Junga, W arszawa 1968, 11 n.



A. Kępiński — odw racają się jak igdyiby ad  św iata otaczają
cego i kierują się .na w nętrze organizm u” 8.

Ludzie w  hdpochondrdi koncentru ją całe sw e życie psy
chiczne na rzekomym fakcie poważnego zagmżenia zdrowia. 
Na wszystko .patrzą oni przez pryzm at tego rzekomego zagro
żenia. Na sku tek  tego pow staje poważne zakłócenie w  życiu 
osobistym, a  'także społecznym. H ipochondryk jako nieszczęś
liwy i zagrożony dom aga się od otoczenia przede wszystkim  
ciągłego zajm owania się .nim, współczucia, zrozumienia i róż
nego ro.dzaj:u przyw ilejów  d la „chorego”. W efekcie bywa 
wyłączony z aktyw nego życia społecznego, rodzinnego i zawo
dowego. K iedy hipochondryk długo i .skrupulatnie egzaminuje 
i bada swoje zdrowie, a nie odkrywa żadnej konkretnej, po
tw ierdzonej w yraźnie, .choroby, to pow staje u niego n ieu f
ność do lekarzy i jeszcze większe zakłócenie w stosunkach in 
terpersonalnych. Często czuje się okłamany. Orzeczenie le
karza pom niejszające jego w łasne wyobrażenie o chorobie 
trak tu je  jako pocieszenie lub zakryw anie przed· pacjentem  
czegoś najgorszego·, np. choroby raka. I tak  chory z urojenia 
pogrąża się coraz hardziej w  św iat sw ych dolegliwości i  roz
wija niecierpliw ie i gwałtownie cały proces leczenia się, często 
na w łasną irękę i w edług w yłącznie w łasnych technik, n ie
zgodnych :z m edycyną. Hipochondryk staje  się .skrajnym ego
centrykiem , którego trzeba leczyć p rzy  pom ocy psychotera
pii a.

Jednakże zjawisko egocentryzmu, sam o w sobie, n ie  oznacza 
jeszcze cboröby, naw et w nerwicach, a najw yżej zbyt jed
nostronne rozwiązywanie problem u stosunku do środowiska 
swego życia. Również w nerw icach egocentryzm  okazuje isię 
jedną z prób specyficznego ratow ania w łasnego „ ja” w  sy 
tuacji chaosu, dysharmoniM, 'zagrożenia z  zew nątrz. „W pew 
nych okolicznościach — zauważa J. Jacobi —  egocentryzm 
(w neurozie) s ta je  się podnietą do w alki o  całość osobową, 
k tóra w edług Junga stanow i zadanie, cel i zarazem  najw yż
sze dobro, jakie człowiek może osiągnąć na ziemi; jest to  cel 
niezależny od jakichkolw iek względów m edyczno-teerapeutycz- 
nych” 10, Inaczej mówiąc, naw et egocentryzm  nerw icow y .nie 
jest jeszcze jakim ś jednym  sym ptom em  choroby, an i tym  
bardziej jej przyczyną, lecz rodzajem  leczenia się spontamdcz-

8 A, K ępiński: Psychopatologia nerwic, W arszaw a 1972, 50.
9 J. Bazylak: Stosunek ludzi zdrow ych do psychicznie chorych jako  

problem  w ychow aw czo-pastoralny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”,
10J. Jacobi: Psychologia C. G. Junga, 35.
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mego. W tym  chyba duchu pisae A. Kępiński: „Nerwicowy 
egocentryzm  jest w  zasadzie tylko zaostrzeniem  cechy nor
m alnie 'występującej u  ‘każdego człowieka, a  przypuszczalnie 
u  -każdej żywej istoty obdarzonej zdolnością odczuwania. Ego
centryzm  jest subiektyw nym  wyrazem  fak tu , iż jest się cen
tra lnym  układem  Odniesienia. Każdą żywą istotę można uw a
żać za układ, w  k tórym  energie i  sygnały otoczenia zostają 
w  sw oisty sposób i n iepow tarzalny sposób zorganizowane; 
w  ten  sosób sta je  sdę ona punktem  centralnym  tego św iata, 
gdyż św iat ten  swoiście porządkuje” n .

5. UWAGI ZAMYKAJĄCE

W rezultacie egocentryzm 'uważamy za zjawisko relatyw ne, 
w  zależności od kontekstu  środo,wiskowego i życiowego danej 
jednostki: pod jednym  względem  jest to  ‘konieczny i tw órczy 
sposób kształtow ania sw ej osobowości psychicznej, tw orzenie 
jej tożsamości, pod innym  względem jest to sposób ratow ania 
i zachowywania sulbtelnej równowagi m iędzy życiem w e
w nętrznym  a  zew nętrznym , aczkolwiek niekiedy zalbieg. ten, 
zwykle samoczynny, okazuje się bezskuteczny lub  przesad
ny. W każdym  razie egocentryzm  jest jedną z naczelnych, 
choć raczej przejściowych, technik  adaptacyjnych organiz
mów żywych i jednym  z nieodzownych czynników ułożenia 
popraw nej, relacji m iędzy osobowością człowieka a św iatem  
zewnętrznynii. Oczywiście, egocentryzm w  norm alnych p rzy 
padkach nie w ystępuje  wyłącznie sam  i w jak iejś izolacji, lecz 
łączy się ‘dialektycznie z jakim ś nu rtem  przeciw nym , koreila- 
tywnyim, uzupełniającym  go. A  więc i  w  ty m  sensie jest zja
wiskiem  relatyw nym . K iedy przestaje  być taki, nabiera cech 
patologicznych.

THE PART OF EGOCENTRISM IN THE DEVELOPMENT 
OF INDIVIDUAL

(Summ ary)

The te rm  ”ego-centrism ”, w hich w as orig inated  in the  begin of the 
20th century , is used sufficiently  w ide in  common parlance, in 
science, philosophy and  also in theology. On all sides it is en tirely  
of pejo ra tive  of even negative significance a t all. In  such a m eaning 
th a t te rm  w as applied to psychology by the  F rench  scientists. M ainly

11 A. Kępiński: Psychopatologia nerwic, 161.



th e  ethical denotation  of th a t te rm  w as taken  into account; most of 
all its convenient rela tion  to  ’’egoism”. Before the  a ttem p t of qualifi
cation of the te rm  ’’egocentrism ” w as perform ed, its rela tion  to the 
expression such as: egoism, egotism and au tism  w as concluded (espe
cially in th e  field of psychological sciences).

In  effect egocentrism  is com prahended as a certain  tra i t  of spcholo- 
gical attitude. Bń the way, the  problem  is in  w hole the  attitude , both 
in its in telectual and cognitive, aim ed and em otional, a t last in  the 
behavioural and active com ponent. No doubt, the  firs t com ponent is 
the leading one, bu t as one unit, egocentrism  cannot be reduced only 
to th a t com ponent. How is one understand  egocentrism ?

Of course it is a psychological phenom enon, w hich crops up on 
the basis of attitude. T hat base is rela tively  constant and ind iv idual
istic structure , giving the  designation of a m an to o ther people and 
to th e  w orld. The fea tu re  of egocentrism  resolves th a t the  m an in 
his cognitive, aim ed and behavioural rela tion  to reality , grudges 
a special p a r t to himself, also to his in te rna l world.

In  a la tte r  passage of the artic le  the a tten tion  w ill be given to  the 
p art of egocentrism  in come stages of m an’s developm ent. T here are 
some periods in the  course of m an’s developm ent, w hen egocentrism  
seems to be of p articu la r im portance. Incidentally  it is a phenom enon 
su itab le not only to th is or th a t individual, b u t ju st to all the people 
a t a given stage of th e ir  developm ent, (children’s egocentrism  in the 
period of adolescence; egocentrism  of fu ll-g row n adu lts ra th e r  caustic 
egocentrism  of old people, and finally  egocentrism  is trea ted  here in 
some neurosis).

In  results egocentrism  can be considered as a com parative pheno
menon, dependence on environm ental and living context of a given 
individual.


