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Maria Wodzyńska- Walicka

SPÓŹNIONY SŁOWIANOFIL
PITIRIMA SO ROK INA FILOZOFIA K U L T U R Y

Od śmierci Pitirima Sorokina minęło 12 lat. Wydaje się, że data ta, 
rok 1968, nie była bez znaczenia dla faktu, że Sorokin jest w tej chwili 
myślicielem zapomnianym. To, co głosił, zbyt daleko odbiegało od intelektual
nych nastrojów tamtych lat; jego krytyka współczesnej cywilizacji, często 
ostentacyjnie konserwatywna, nie była tą krytyką, w którą chcieli się wsłuchiwać 
młodzi gniewni, a radykalne mody nie sprzyjały życzliwemu pamiętaniu
0 kuriozalnym skądinąd przedsięwzięciu, jakim był harwardzki Ośrodek do 
Badań nad Twórczym Altruizmem, którego Sorokin był ojcem duchowym
1 kierownikiem.

Sorokin był amerykańskim profesorem, lecz jego kulturą ojczystą była 
kultura rosyjska. Urodził się w roku 1889 w wiosce na północy Rosji, 
a więc w rejonach uchodzących za oazę najczystszej wielkoruskiej kultury 
ludowej. Był synem wędrownego malarza ikon i sam również, w dzieciństwie 
osierocony, parał się za młodu tym zajęciem. Równolegle ze studiami 
i początkiem kariery uniwersyteckiej prowadził aktywną działalność polityczną 
w partii eserów. Udział w ruchu rewolucyjnym trzykrotnie kończył się dla 
niego więzieniem. Bezpośrednio przed wybuchem rewolucji październikowej był 
członkiem gabinetu i sekretarzem Kiereńskiego. Aresztowany i skazany 
w 1918 r., uniknął śmierci jedynie dzięki osobistej interwencji Lenina. Po 
uwolnieniu pracował na Uniwersytecie Petersburskim. W roku 1922 wraz 
z dużą grupą uczonych wydalony został z ZSRR i przez Czechosłowację 
dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził już żywot bardziej aka
demicki i .

Sorokin był profesorem socjologii i miał w tej dziedzinie zasługi niewątpli
we. Na jego temat powstawały liczne publikacje w których określano go jako 
„największego socjologa naszych czasów” 2, wielu socjologów drażnił jednak

1 P. Sorokin, A Long Journey: An Autobiography, New Haven 1963.
- Por. C. C. Zimmerman (ed.), Sorokin, the W orld’s Greatest Sociologist, Saskatoon 

1968.
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swoją „filozoficznością” (filozofów za to — upodobaniem do pseudoempiryz- 
mu), agresywną niechęcią do mikrosocjologii i metod ank ie towych„anty-  
postępowością” , wreszcie — nieprzeciętnym rozgadaniem własnego pisarstwa, 
czemu towarzyszył często apodyktyczny ton wypowiedzi, irytujący zwłaszcza 
wówczas, gdy dotyczył zagadnień co najmniej dyskusyjnych. Nie będzie nas 
tu interesować wartość socjologiczna twórczości Sorokina, lecz ten aspekt 
jego pisarstwa, który usytuować można na obszarach granicznych między 
filozofią, socjologią a historią. On to właśnie wyjaśnić nam może zaintereso
wanie, jakie wzbudzał Sorokin u takich myślicieli, jak Znaniecki czy Toynbee 4. 
Poza innymi możliwymi znaczeniami jego twórczości był przecież filozofem 
historii i filozofem kultury i w tej właśnie roli będzie tu występował.

By zająć się Sorokina teorią kultury, nie sposób nie poruszyć w formie 
możliwie najbardziej zwięzłej podstawowych założeń jego historiozofii. Zacznij
my od sprawy najistotniejszej: nie ma postępu w historii. Historia składa 
się z przebiegu następujących po sobie w cyklicznym porządku supersystemów 
kulturowych, z których każdy wyposażony jest w przewagę pewnych określo
nych wartości. Degenracja jednego systemu powoduje wyłonienie się następnego 
w kolejności wyznaczonej przez cykl, przy czym owa zmienność ma charakter 
immanentny,jest wynikiem zachodzenia pewnych procesów, w sposób konieczny 
„wpisanych” w dany system. Wielkie supersystemy kulturowe nie dzielą się 
na lepsze i gorsze, bardziej lub mniej postępowe — są po prostu różne. 
W ten sposób Sorokin nawiązuje do wielowiekowej tradycji cyklicznego 
rozumienia historii, dominującego w myśli europejskiej od czasów starożytnych, 
podjętego przez Vico, niektórych romantyków i wreszcie przez Spenglera, 
który tradycji tej nadał nowy impet. To pozwala od razu uchwycić, że 
kultura czy też, mówiąc językiem Sorokina, społeczno-kulturowy supersystem 
jest dla tej koncepcji terminem-kluczem. Kultura bowiem ma tu odniesienie 
historyczne, jest jednostką historii, taktem diachronii. Oferując człowiekowi 
możliwość włączenia się do wspólnoty zarówno historycznej, jak i społecznej 
podsuwa mu zarówno narzędzia uporządkowania i opanowania świata, jak 
i zapewnia możliwość korzystania z wypracowanych przez wieki sposobów 
kontaktu z transcendencją.

Nie jest rzeczą przypadku, że w pracy Modern Historical and Social 
Philosophies Sorokin zajmuje się m.in. takimi myślicielami, jak Danilewski, 
Spengler, Bierdiajew, Toynbee i Kroeber. Podsumowując poświęcone im roz
ważania, wymienia kilka punktów, w których myśliciele ci są zbieżni:

3 Zwłaszcza w: P. Sorokin, Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences, 
Chicago 1956.

4 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971, s. 642— 646; A. J. Toynbee, Sorokins  
Philosophy o f  H istory, w: Pitirim A. Sorokin in Review, ed. Ph. Allen. Durham 1963. 

s. 6 7 -  94.
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1. W przebiegu historii wyróżnić można wielkie kulturowe całości bądź 
systemy, które jako całości istnieją i funkcjonują (różnie bywają nazywane, 
np. u Toynbee’go są to „cywilizacje” , u Spenglera „kultury”). .

2. W historii istniała tylko niewielka ilość tych najszerszych kulturowych 
całości.

3. Każdy typ owej większej całości różni się od innego.
4. Każdy z tych systemów oparty jest na jakiejś jednej zasadzie.
5. Każdy system stanowi znaczeniowo-przyczynową całość.
6. Wszystkie one dotyczą ogólnych cech systemu, mówią więc o tym, iż 

każdy system jest całościową strukturą, istniejącą realnie, zindywidualizowaną, 
rozwijającą się wedle własnych, immanentnych praw i we wszystkich swych 
przemianach zachowującą funkcjonalną spójność i znaczeniową jedność5.

Te sześć punktów spajających koncepcje omawianych myślicieli łączy 
jednocześnie koncepcje tych twórców z koncepcją samego Sorokina, bo 
w tym prźypadku bohaterowie jego książki są po prostu jego bohaterami 
i wyznaczają tradycję, w którą on sam się wpisuje.

Czym jest wedle Sorokina kultura? Tu na plan pierwszy wysuwa się 
pojęcie, któremu autor przypisuje szczególną wagę — pojęcie „znaczenia” . 
To właśnie znaczenie odróżnia, jego zdaniem, zjawiska kulturowe od zjawisk 
organicznych i nieorganicznych. Ten sam, z obiektywnego punktu widzenia, 
fakt może być różnie rozumiany w zależności od nadawanego mu społecznie 
znaczenia: zabicie człowieka czasem nazywa się morderstwem, czasem boha
terstwem, a czasem egzekucją — to kultura wyposaża nas w możliwość 
rozróżnienia tych, skądinąd identycznych, czynów. Kultura nie istnieje bez 
znaczeń, wartości i norm, one to czynią z osobników biologicznych osoby 
ludzkie obdarzone rozumem.

Kulturę definiuje Sorokin jako „całość niematerialnych znaczeń-wartości- 
-norm, nie zobiektywizowanych dotychczas za pośrednictwem środków o cha
rakterze materialnym, lecz znanych ludzkości; całość zobiektywizowanych już 
wartości-znaczeń-norm wraz ze wszystkimi środkami służącymi ich obiektywi
zacji; wreszcie wszystkie obdarzone rozumem jednostki i grupy społeczne — 
przeszłe i teraźniejsze. Te nierozłączne całości stanowią całokształt świata 
społeczno-kulturowego nałożonego na świat fizyczny i biologiczny ludzkości” 6. 
Mówiąc krócej, kultura to zespół znaczeń-wartości-norm wraz z material
nymi możliwościami ich realizacji i ludźmi, którzy tę kulturę współtworzą; 
a jeszcze inaczej: kultura to świat historycznie i społecznie przekazanych 
wartości i ich obiektywizacji wraz ze strukturą społeczną. To po prostu 
świat rzeczy ludzkich z pominięciem faktów czysto biologicznych i czysto 
fizykalnych. Zjawiska kulturowe współistnieją przy tym ze sobą na różnych

-5 P. Sorokin, M odem  Historical and Social Philosophies, New York 1963, s. 275—279.
h Ibidem, s. 189.
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zasadach. Ogromna ich większość to po prostu bezładne nagromadzenie; 
tylko niewielka ich część połączona jest między sobą więzami przyczynowymi, 
tworząc system. Nas będzie tu interesować owa niewielka ilość kulturowych 
całości powiązanych między sobą więzami nie tylko przyczynowymi, ale 
i znaczeniowymi, całości obejmujących rozległe połacie życia społecznego 
i nazywanych przez autora supersystemami społeczno-kulturowymi. Właśnie 
te możliwie najbardziej spójne całości kulturowe wyznaczają, wedle autora, 
podstawowe podziały historii, one to stanowią jednocześnie swoisty makrokos- 
mos wartości, do którego odnosi się jednostka. Supersystemy oddziałują 
na jednostkę za pośrednictwem różnych grup społecznych, którym zawdzięcza 
ona zarówno swój rozwój umysłowy, jak i uczestnictwo w ogólnoludzkim 
dziedzictwie. Wpływ grupy społecznej na jednostkę jest tym silniejszy, w im 
większym stopniu jest ona zorganizowana, czy też, by użyć jednego z Soro- 
kinowskich słów-kluczy, zintegrowana7.

Kultury różnią się między sobą. „Każda z kultur ma swoją własną 
mentalność i własny system nauki, własną filozofię i światopogląd, własny 
typ religii i własne standardy „świętości” , własny system dobra i zła, 
własne formy sztuki i literatury, własne obyczaje, prawa, kodeks postępowa
nia [...] w ramach każdej kultury wszystkie wartości ściśle są do siebie 
dopasowane, jedne drugim są podporządkowane w sposób logiczny, często 
funkcjonalnie” , Wedle Sorokina istnieją— w różnych wariantach — dwa za
sadnicze typy kultury: „Jeden z tych dwóch systemów może być określony 
mianem kultury ideacjonalnej, drugi — sensatywnej, a ponieważ nazwy te 
charakteryzują kultury jako całości, ukazują przeto istotę każdej jego części 
składowej.

Jest rzeczą prawdopodobną, że ani ideacjonalny, ani sensatywny typ 
kultury nigdy nie istniały w ich czystej formie, lecz wszystkie kultury 
zintegrowane składały się z różnych kombinacji tych dwóch czystych 
logiczno-znaczeniowych form [...] niektóre kultury zbliżały się bardziej do 
ideacjonalnego, inne do sensatywnego typu, niektóre z nich zawierały 
harmonijną syntezę obu tych czystych typów. Ten ostatni rodzaj określiłem 
mianem idealistycznego typu kultury” Dla Sorokina więc ten podział 
kultur jest niejako rodzajem heurystycznego zabiegu, pozwalającego narzucić 
pewne ramy na świat zjawisk społecznych po to, by móc go ogarnąć 
i przyswoić. (Inna sprawa, że autor wykazuje tu daleko idącą niekon
sekwencję. W przytoczonym wyżej fragmencie ma do swojej koncepcji wielkich 
systemów kulturowych stosunek pełen dystansu, określa je mianem form 
logiczno-znaczeniowych, w większości prac jednak angażuje kolosalną ilość 
energii po to, by na przykładach zaczerpniętych z Encyclopaedia Britannica

1 P. Sorokin, Society, Culture and Personality, New York 1947, s. 151. 
x P. Sorokin, Sociał and Cultural Dynamics, Boston 1957,. s. 24.
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dowodzić z absolutną powagą empirycznej i statystycznej zasadności swoich 
podziałów).

Rozważania autora obracać się będą wokół schematów zakreślonych 
przez trzy następujące po sobie kultury: ideacjonalną, idealistyczną i sensa- 
tywną. Kultury wyodrębniane są ze względu na to, jakie zawierają w sobie 
odpowiedzi na podstawowe, jego zdaniem, kwestie:

1. Jaka jest natura rzeczywistości (zmysłowa czy pozazmysłowa)?
2. Jaki charakter mają ludzkie potrzeby i cele, które mają być zaspo

kojone (zmysłowe czy duchowe)?
3. Jaki jest stopień koniecznego zaspokojenia potrzeb i w jaki sposób 

są one zaspokajane? 9

KULTURA IDEACJONALNA

Kultura ideacjonalna głosi wyższość świata duchowego nad światem 
danym nam w doświadczeniu zmysłowym. Opiera się ona na wierze 
w istnienie świata wartości transcendentnych, będącego domeną Absolutu 
ucieleśnianego w idei czy bóstwie, którym przypisywane są cechy wieczności 
i niezmienności. Potrzeby i cele typowe dla uczestników tej kultury mają 
przede wszystkim charakter duchowy i stopień ich zaspokojenia bywa 
większy, niż ma to miejsce w innych kulturach. Zaspokojenie potrzeb 
odbywa się w kulturze ideacjonalnej dwiema drogami: jedna wiedzie poprzez 
minimalizację potrzeb cielesnych i wówczas mamy do czynienia z ascetyczną 
odmianą ideacjonalizmu. połączoną z ucieczką od świata i rygorystyczną 
kontrolą nad sobą. Spirytualizacja świata zewnętrznego daje poczucie „roz
puszczalności” jaźni w owej rzeczywistości duchowej. Ascetyczna kultura 
ideacjonalna wyznacza sobie dwa kierunki: jednym jest transcendencja, 
drugim — własna jaźń; oba omijają przy tym dziedzinę świata zewnętrznego, 
oba dotyczą tego, co pozamaterialne i dostępne wyłącznie w przeżyciu 
wewnętrznym, sprawiając, że jest to kultura głęboko introwertyczna. Drugi 
rodzaj kultury ideacjonalnej, zwany przez autora ideacjonalizmem aktywnym, 
przyjmując podstawowe założenia idealizmu, ascetycznego zwraca się w o wiele 
większym stopniu ku sprawom tego świata, którego istnienie akceptuje i stara 
się z nim współdziałać bądź nawet go zmienić po to, by zbliżyć go do 
wiecznych wartości. Ideacjonalizm łączy się z daleko idącą spirytualizacją 
świata; to podstawowe stwierdzenie pociąga za sobą szereg konsekwencji. 
Łączyć się to bowiem musi z określoną wizją wiedzy, w niewielkim tylko 
stopniu zwróconej ku sprawom doczesnym (i traktującej je najczęściej jako 
widzialne znaki niewidzialnego świata), a skoncentrowanej głównie na kwestiach

q Ibidem, s. 25.
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ostatecznych, takich jak natura Boga, istota duszy czy zagadnienie nieśmiertel
ności. Wyjątkowa rola teologii w tej kulturze łączy się z przeświadczeniem, 
iż tylko ona jest wiedzą o rzeczach dla człowieka naprawdę istotnych. 
W służbę tak rozumianej wiedzy powołane więc zostają irracjonalne moce 
poznawcze, takie jak intuicja, objawienie, mistyczna ekstaza, medytacja. Na 
tym gruncie powstają prądy umysłowe, w których przeważać będą idealizm, 
spirytualizm, mistycyzm. Kultura ideacjonalna organizuje szeroki zakres war
tości społecznych i moralnych, gardzi tym, co ulotne, zmysłowe i przemijające, 
koncentrując się na wartościach trwałych, wiecznych, niezmiennych. Stąd 
etyka ideacjonalna dążyć będzie nie do osiągnięcia materialnego dobrobytu 
czy zmysłowego szczęścia, lecz do tego, by zasłużyć na kontakt z Absolutem. 
Jedność z Bogiem, zbawienie jest nadrzędną wartością i na jej realizację 
nastawiony jest tu kodeks moralny głoszący cnoty, które zwykliśmy utożsamiać 
z cnotami chrześcijańskiej pokory, miłości, dobroczynności. Normy moralne 
mają charakter wieczny, uniwersalny i bezwarunkowy jako objawione, dane 
„z góry”, i nawet wówczas, gdy dotyczą doczesności, zachowują transcendent
ny punkt odniesienia i ów szczególny patos towarzyszący przeżyciu boskości. 
Podobnie rzecz się ma w dziedzinie prawodawstwa. Ideacjonalny system 
praw nosi również na sobie piętno nadziemskiego pochodzenia. Normy 
prawne mają jednocześnie charakter boskich przykazań i przestępstwo wobec 
prawa równoznaczne jest z przestępstwem wobec Istoty Najwyższej, z grze
chem, zwłaszcza, że te systemy praw zawierają też paragrafy dotyczące 
stosunków między Bogiem a człowiekiem (na takiej podstawie prawnej 
skazywano heretyków). Posłuszeństwo prawom utożsamiane jest z posłu
szeństwem wobec Boga i łączone z nadzieją na zbawienie. Kara, na którą 
skazuje się winnych, również nosi na sobie znamię transcendencji; nie jest 
zwykłym wymierzeniem sprawiedliwości, jest jednocześnie pokutą. Prawo 
ideacjonalne przeniknięte jest blaskiem Absolutu, dlatego właśnie procedura 
prawna nabiera często rysów sakralnego obrzędu, a rolę sędziów sprawują 
kapłani. Jurysdykcja tego typu stanowi najczęściej podstawę dla teokratycz- 
nych form władzy, które swą prawomocność upatrują w boskim nadaniu 1 0 .

Pisząc o różnych formach międzyludzkich powiązań Sorokin wyróżnia 
wśród nich trzy podstawowe typy: familistyczny, kontraktualny (oparty na 
wzajemnie obowiązującej umowie) i przymusowy. W kulturze ideacjonalnej 
brak jest prawie zupełnie więzi o charakterze kontraktualnym. Można w niej 
zauważyć pewne elementy przymusowego typu powiązań, a więc opartego 
na narzuceniu przez część społeczeństwa, lub jednostkę, innej części społe
czeństwa zachowań i obowiązków sprzecznych z ich pragnieniami, a egzekwo
wanych poprzez wywieranie fizycznego lub psychicznego przymusu. Powiązania 
tego typu mogą obejmować przymusem tylko jedną sferę życia, bądź też jego

i() P. Sorokin, The Crisis o f  Our Age, New York 1957, s. 18- 20.
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całość, mogą przybierać pseudofamilistyczne maski (przymus „dla czyjegoś 
dobra”), natura ich pozostanie jednak niezmienna. O wiele bardziej cha
rakterystyczne dla kultury ideacjonalnej są stosunki międzyludzkie oparte na 
więzach familistycznych. Ten typ więzi, tak istotny dla rozwoju każdej 
jednostki, wyraża się w stosunku matki do dziecka, w stosunkach łączących 
między sobą członków kochającej się rodziny czy grupę przyjaciół. Obejmują 
one całość spraw dotyczących każdego z członków grupy, wszechobejmujące 
„my” każe współodczuwać i współprzeżywać. Intensywność tego typu więzi 
pociąga za sobą potrzebę bycia razem, chęć dzielenia radości i smutków, 
solidarność w poczynaniach. To, co się rozgrywa między członkami grupy 
familistycznej, nie jest wyznaczane przez prawa czy umowy, jest spontanicznym 
realizowaniem siebie przez kontakt z innymi i spontaniczną akceptacją 
naturalności takiego stanu rzeczy. Zarówno poświęcenie i wyrzeczenie, jak
i przyjmowanie poświęcenia staje się czymś równie oczywistym i normalnym, 
jak oddychanie. Ten typ stosunków międzyludzkich „pozwala nam na 
pogodzenie obowiązku i dyscypliny z wolnością” , jest „współistnieniem 
wewnętrznej wolności jednostek z zewnętrznymi pozorami jej ograniczenia” 11. 
Autor zastrzega się, iż tak oto wyglądać ma czysta forma tego typu 
stosunków międzyludzkich, rzadko w istocie spotykana, częściej skorelowana 
z innymi rodzajami społecznej wspólnoty.

W charakterystyce poszczególnych kultur wiele miejsca poświęca Sorokin 
analizie różnych form literatury i sztuki, wpisując te rozważania w istniejący 
już od dawna nurt estetycznej intepretacji przemian historycznych. Za swoich 
poprzedników w tej materii uważa takich pisarzy, jak Flinders Petri, autor 
dzieła The Revolutions o f Civilization, Paul Legeti, autor Der W eg aus dem 
Chaos, a także W. Deonna, F. Chambers, Ch. Lalo, Y. Hugo i E. Bovet12. 
Co łączyło tych myślicieli? Przede wszystkim przeświadczenie, że poszczególne 
etapy rozwoju ludzkości są w znaczący sposób skorelowane z rozkwitem 
jakiejś jednej dziedziny sztuki. Zdaniem Petriego, osiągnięcia najwyższej miary 
uzyskała łudzkość najpierw w architekturze i rzeźbie, później dopiero rozwinę
ło się malarstwo, potem literatura, następnie muzyka, mechanika i wiedza 
teoretyczna, wreszcie na końcu dał się zauważyć poważny wzrost ogólno
ludzkiego dobrobytu.

Legeti z kolei ustalił, że każda kultura, lub też wielki okres historyczny 
traktowany jako całość, przechodzi przez trzy główne stadia: stadium architek
toniczne, plastyczne i malarskie — „malerisch”. Stadium architektoniczne, ucie
leśnione w gotyckich katedrach, oznacza wzrastanie społeczeństwa w siłę. We
wnętrzna dyscyplina, rodzinny kolektywizm (konieczny przy wspólnej budowie 
wielkich gmachów), stabilność, surowość i niezależność od wzorów natury, wia

ii P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, s. 447.
i- P. Sorokin. M odem  Historical and Social Philosophies, s. 10—48.
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ra w kontakt z transcendencją — oto wartości, które symbolizować miała 
architektura, typowy dla tej epoki rodzaj wyrazu artystycznego. Gdy stadium 
architektoniczne osiąga wiek dojrzały — rozkwita rzeźba. W tym przypadku 
kolektywizm łączy się z indywidualnym piętnem twórcy, surowy ideał 
z cielesnością, jest to więc stadium pośrednie między kulturą architektoniczną 
a stadium malarskim, zwiastującym upadek. Stadium „malerisch” charakte
ryzuje się indywidualizmem (dzieło malarskie, w przeciwieństwie do archi
tektonicznego, jest dziełem jednego twórcy, przeznaczonym dla jednego od
biorcy), dominuje w nim pierwiastek kobiecy, zmysłowy, lecz jednocześnie 
intelektualny, racjonalistyczny, przeciwny wierze. Epikureizm, materializm
i erotyzm wyparły architektoniczną ascezę, upodobanie do ruchu (postęp, 
rewolucja, różnorodność) — niegdysiejszą stabilność; następuje rozluźnienie 
wszelkiej dyscypliny, w wyniku tego — rozluźnienie osobowości.

Sorokin prezentuje jeszcze pokrótce koncepcje W. Deonna (podział na 
stadium archaizmu, klasycyzmu, dekadencji) odwołujące się do sztuk plastycz
nych, następnie pomysły V. Hugo i E. Bovet’a, wyróżniających na podstawie 
rozwoju gatunków literackich stadium liryczne, epickie i dramatyczne,
i wreszcie dokonany przez Ch. Lalo podział dziejów w oparciu o historię 
muzyki. Z każdą z omawianych koncepcji autor w jakiejś mierze polemizuje, 
przyznając jednocześnie, że wszystkie one miały kolosalne znaczenie dla 
rozumnego odczytania historycznych wydarzeń. Poglądom Sorokina najbliższy 
był, z pewnością, podział Ligetiego, który wydaje się stanowić wzorzec 
nie tylko dla estetycznych, ale i dla historiozoficznych koncepcji autora. 
Ideacjonalna forma sztuki wiele bowiem ma wspólnego z tym, co Ligeti 
określał jako architektoniczne stadium kultury. Sztuka ideacjonalna ściśle 
odpowiada innym formom zjawisk społecznych składających się na ideacjonalny 
typ kultury. Główną jego wartością jest byt ponadzmysłowy, utożsamiany 
najczęściej z Bogiem. Wynika stąd jasno, że sprawy boskie stanowić będą 
tematyczny ośrodek wszelkiej działalności artystycznej, czy to w literaturze, 
czy w muzyce. Sztuka uważana jest za integralną część religii, jako przeżycia 
dla wszystkich podstawowego, i poza religią nie może być w ogóle pomyślana; 
stąd piętno tematycznej stałości — sztuka i literatura podejmują stały kanon 
tematów zaczerpniętych ze znanych powszechnie Ksiąg Świętych, występują 
w nich również stałe i bliskie wszystkim dramatis personae — święci danej 
religii. Dzieła nie służą tu rozrywce, lecz zbliżeniu do Boga, budującej 
nauce czy przestrodze moralnej. Sprawy tego świata traktowane są z dystansem; 
widziane przez pryzmat wieczności, tracą cielesność i dosłowność, przyjmując 
formy i symbolikę doskonale czytelną dla współwyznawców. Ograniczając 
swych odbiorców do wiernych danej religii ten typ sztuki służy jednocześnie 
większemu ich zespoleniu. Wiara religijna unikać będzie realizmu jako środka 
ekspresji, w swej dążności do maksymalnej prostoty symbolu unika wszelkiej 
barwności, czy to barwności przekazywanych treści, czy to barwności sto-
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sowanej formy wyrazu; rzadko znaleźć tu można opis krajobrazu czy portret. 
Jej przedmiotem jest wieczny i niezmienny świat Absolutu bądź też przeżycie 
religijne.

Przykładem modelowym kultury ideacjonalnej na gruncie europejskim jest, 
oczywiście, średniowiecze, zwłaszcza we wczesnym swoim okresie, gdyż już 
u schyłku XII stulecia widzi Sorokin upadek tego typu kultury.

Zgodnie ze schematem autora, jest to więc kultura uznająca istnienie 
i jakościową przewagę świata pozazmysłowego. Jest eternalistyczna —  obraca 
się wokół wartości uznanych za wiecznotrwałe i stabilne; teokratyczna, 
gdy chodzi o sposób sprawowania rządów i teocentryczna, jeśli brać pod 
uwagę ostateczny punkt odniesienia wszelkich spraw ludzi i świata, idealistyczna 
w dziedzinie badań filozoficzno-naukowych, symboliczno-religijna w wyrazie 
artystycznym, uniwersalistyczna w wytaczaniu norm prawnych i etyczno-oby- 
czajowych, w sposób silny integruje jednostki za pomocą więzów typu 
familistycznego, czasem też przymusowego. Kultura taka „dzieje się” zarazem 
w ramach pewnej wizji eschatologicznej, co łączy się bezpośrednio z trakto- 

. waniem historii ziemskiej jako czynnika mało istotnego, przemijającego 
w dziejach „Historii Świętej” . Ten typ kultury sprzyjał rozwijaniu się 
cyklicznych koncepcji historii, z których większość opiera się na przeświad
czeniu, że punkty historii początkowy i finalny uznane są za doskonałe; 
w przypadku myśli chrześcijańskiej była to idea pierwotnego Raju i Królestwa 
Bożego na Ziemi, które nastanie po Sądzie Ostatecznym. Pomiędzy tymi 
punktami rozciągał się obszar Królestwa tego świata, grzeszna domena 
ludzka, gdzie zdarzają się wzloty i upadki, nie ma wszakże wydarzeń 
mogących wyznaczyć linearny przebieg historycznego postępu. Myśl ta przy
bierała różne formy. Jedną u najbardziej dramatycznych jej wersji były idee 
pierwotnych chrześcijan o końcu świata, połączone z kategoryczną negacją 
teraźniejszości i eschatologiczną wiarą w paruzję Chrystusa i zbliżające się 
Królestwo B o że13.

KULTURA  SENSATYWNA

Kultura sensatywna opiera się na wartościach zasadniczo obcych, nawet 
często przeciwstawnych kulturze ideacjonalnej. Wyraża się to przede wszystkim  
w obojętnym bądź wręcz negatywnym stosunku do wartości absolutnych14. 
Tematyka związana z transcendencją rzadko tu wchodzi w zakres dociekań. 
Bóg, jeśli się nawet przyjmuje istnienie jakiegoś Boga, niewiele ma wspólnego 
ze sprawami tego świata. Agnostycyzm wobec wszystkiego, co przekracza

■3 P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, s. 379—380.
14 P. Sorokin, The Crisis o f  Our Age, s. 20—21.
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wiedzę zmysłową, jest najczęściej spotykaną postawą intelektualną. Uczucia 
religijne, jeśli istnieją, stają się dziedziną życia prywatnego. Rzeczywistość 
rozumiana w sensie namacalnym, zmysłowym, jest polem, w którym przede 
wszystkim realizują się wszelkie ludzkie dążenia, tak jednostkowe, jak i zbiorowe. 
Pozbawiony absolutnych odniesień świat zewnętrzny percypowany jest jako 
nieustający proces stawania się i zmiany, stąd gwałtowna kariera takich 
pojęć, jak ewolucja, postęp, rewolucja. O ile kultura ideacjonalna dążyła do 
uduchowienia, do spirytualizacji wszelkiej rzeczywistości, również materialnej,
0 tyle tendencja kultury sensatywnej będzie wręcz odwrotna; jej często 
skrajny i agresywny materializm dążyć będzie do zaanektowania obszarów 
zarezerwowanych uprzednio dla wartości transcendentnych, takich jak dusza czy 
Bóg (przykładem mogą być saint-simoniści, dążący do rehabilitacji materii 
poprzez przypisanie Bogu materialności jako jednego z atrybutów, jak też 
marksiści, określający psychikę, a więc to, co zwykło się też nazywać duszą, 
jako rodzaj wysoko zorganizowanej materii). £  faktem, iż świat fizykalny 
zaspokaja większość ludzkich potrzeb, łączy się ekspansja naukowa i techniczna, 
chęć wydarcia światu jego tajemnic i panowania nad nimi za pomocą 
coraz to doskonalszej techniki. Głównymi tendencjami panującymi w nauce są 
empiryzm, determinizm i kwantytatywizm, które ogarniają nie tylko nauki 
ścisłe, lecz przenikają w coraz większym stopniu do humanistyki i nauk 
społecznych. Łączy się z tym ściśle biologiczne podejście do spraw ludzkich, 
fizjologizacja wewnętrznych przeżyć ludzkich, punkt szczytowy osiągająca we 
freudyzmie (który Sorokin obsesyjnie niemal tępił, nie rozumiejąc i nie 
doceniając jego zasług). Symbolem i ukoronowaniem filozoficznych zaintereso
wań tego typu kultury jest sensualizm.^Fascynacja światem w całej jego 
różnorodności i zmienności pociąga za sobą, oczywiście, cały szereg kon
sekwencji. Akceptacja owej zmienności prowadzić musi w sposób konieczny 
do relatywizacji norm moralno-prawnych. Skoro społeczeństwa są różnorodne, 
a świat się ciągle zmienia, uniwersalizm etyczny przestaje mieć rację bytu, 
mogą tylko istnieć poszczególne moralności dostosowane do różnych czasów
1 różnych grup społecznych. Zwrócenie się ku światu fizycznemu nadaje 
owym normom inną treść; tym razem celem nie będzie więź z Absolutem, 
lecz osiągnięcie możliwie najwyższej sumy szczęścia, pojmowanego najczęściej 
w sposób zmysłowy, stąd w etyce tendencje relatywistyczne, utylitarystyczne 
i hedonistyczne. Podobnie rzecz się ma w dziedzinie prawa. Pozbawione 
charakteru absolutnego, staje się ono stworzonym przez człowieka instrumentem 
służącym podporządkowaniu jednej grupy ludzkiej przez drugą, nie ma na celu 
regulowania stosunków pomiędzy człowiekiem a Absolutem, jego zadaniem 
jest zapewnienie społecznego ładu i bezpieczeństwa; podobnie jak w przypadku 
etyki dostosowane jest do danego społeczeństwa, dla każdego więc różne, co 
więcej —  podległe zmianom. Przewinienie jest przewinieniem przeciw społe
czeństwu czy władzy, kara nie wiąże się z religijnym pojęciem kary-pokuty.
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Wyrok sądu, formułowany z myślą o dobru społecznym, ma czasem charakter 
rewanżu, wręcz zemsty; służąc bezpieczeństwu ogólnemu łączy się z pojęciem 
odpowiedzialności za popełniony czyn bądź z programem reedukacji. Podobnie 
jak w etyce brak tu zasad typu uniwersalistycznego, często brak odniesień 
moralnych, zastąpiły je numery paragrafów. Rola sędziego moralności przeszła 
w ręce opinii publicznej i różnych grup nacisku. Takiemu typowi prawo
dawstwa odpowiada też dominujący w kulturze sensatywnej kontraktualny 
rodzaj więzi międzyludzkich. Stosunki między członkami poszczególnych grup 
regulowane są na mocy ściśle określonych umów; niedotrzymanie umowy 
prowadzi do konfliktu z prawem. Kontraktualizm ogranicza stosunki społeczne 
do ściśle określonej sfery zachowań, poza którą przestają one obowiązywać. 
Ludzie wchodzą w dany układ społeczny z rolami wyznaczonymi na mocy 
kontraktu, zmiana kontraktu pociąga za sobą zmianę roli. Więź tego typu 
jest więzią uzależnioną od jednostki i jej interesów, istnieje dopóty, dopóki 
te interesy zaspokaja, może istnieć, ale w każdej chwili może przestać 
obowiązywać —  zależy to od wolnego wyboru jednostek. Zanik więzów fami- 
listyczhych w połączeniu z relatywizacją norm moralnych i ostentacyjną 
zmysłowością prowadzi do zmian układów rodzinnych, które w coraz większej 
mierze zaczynają^ podlegać kontraktualizmowi. Zarysowujący się od dawna 
rozkład instytucji rodziny i rozliczne skutki tego rozkładu są przedmiotem  
stałej troski Sorokina. Lojalność małżeńska, solidarność rodzinna, wszystkie 
tego typu uczucia pozbawione są owej oczywistości i konieczności, jaka ma 
miejsce przy więzi typu familistycznego; związki tego typu okazują się 
tymczasowe, oparte na egoizmie i na zasadzie wolnego wyboru. Dotykamy 
tu problemu wolnego wyboru i problemu wolności w ogóle. Sorokin tworzy 
własną formułę wolności, którą przedstawia we wzorze:

Suma dostępnych środków zaspokojenia pragnień 
Suma pragnień

Wolność wyraża się więc stosunkiem możliwości zaspokojenia pragnień do 
pragnień odczuwanych: im większa przewaga środków zaspokajania pragnień 
nad sumą pragnień, tym większy stopień wolności. Jednostka natomiast 
odczuwa ograniczenie wolności, jeśli ilość jej pragnień drastycznie przekracza 
możliwość ich realizacji15.

Wartość kultury ideacjonalnej jest wolnością ludzi wolnych od ziemskich 
pokus, jest wolnością stoików, zalecających ograniczenie własnych potrzeb, 
i wolnością chrześcijan, głoszących, że ich królestwo nie jest z tego świata. 
W olność jest tu więc przede wszystkim wolnością wewnętrzną, zależy od 
wewnętrznej zdolności do akceptacji ograniczeń i od satysfakcji wewnętrznej,

u  P. Sorokin, Social and Cullural Dynamics, s. 517—518.
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jaką* ta zdolność jest w stanie jednostce zapewnić. Epoka ideacjonalna uboga 
była w ustawy i konstytucje gwarantujące to, co późniejsza kultura zwykła 
nazywać podstawowymi wolnościami człowieka i obywatela; prawodawstwo 
nie zajmowało się ani problemem uczestnictwa w rządzie, ani problemem 
ograniczenia władzy, obrócone było ku wąrtościom w tamtej skali wyższym. 
W kulturze sensatywnej obowiązywać zaczęła inna skala wartości. Wzrost 
elementów sensatywnych w kulturze pociągał też za sobą wzrost zapotrzebo
wania na sensatywny typ wolności, wolności domagającej się dla jednostki 
swobody w korzystaniu z dóbr tego świata i ze swobód politycznych. 
Zaspokojenie jednych żądań rodzi żądania następne, i to coraz dalej posunięte. 
Sorokin przyznaje, że dla kolosalnej większości rodzaju ludzkiego, bez względu 
na przynależność kulturową, narodową czy rasową, zaspokojenie pewnego 

minimum potrzeb wolności sensatywnej jest równoznaczne z zaspokojeniem  
najbardziej podstawowych potrzeb życiowych; ostrzega jednak przed częstym, 
a niezauważalnym nieraz przejściem od sensatywnej wolności do sytuacji, 
w której pościg za tą wolnością zmienia się w rodzaj niewoli, obracającej 
się przeciwko człowiekowi i jego twórczym możliwościom.

Wart uwagi jest, jak sądzę, fakt, iż początkowy moment, od którego 
wzrastać miały, zdaniem Sorokina, zasięg i waga sensatywnego pojęcia 
wolności, to wydanie w roku 1215 ustaw Magna Charta, ograniczających 
władzę króla i zapewniających pewne swobody osobiste. „Następnie —  pisze 
autor —  z kilkoma niewielkimi zahamowaniami następował w społeczeństwie 
Zachodu ow wzrost wolności sensatywnej z jej politycznymi ustawami, 
prawami, konstytucjami, z towarzyszącą im polityczną aktywnością, walkami, 
powstaniami itd. Po szlachcie i arystokracji klasy średnie domagały się swojej 
sensatywnej w olności; klasy niższe poszły ich śladami aż do czasu, gdy w końcu 
XVIII stulecia proces ten nabrał uniwersalnego zasięgu i doprowadził do 
ogromnej ilości ustaw konstytucyjnych i statutów, deklaracji, praw i kart, 
a wszystkie one miały na celu zagwarantowanie wolności słowa, prasy, 
religii, zgromadzeń, stowarzyszeń itd.” I6. Rozkład kultury sensatywnej dopro
wadził do tego, że w XIX i XX w. wszystkie te sensatywne prawa stały 
się przyczyną społecznego niezadowolenia i zostały uznane za „burżuazyjne 
przesądy” . Ten bez szczególnej sympatii kreślony opis postępów wolności 
sensatywnej i późniejszego jej upadku kojarzyć się musi z ogólnie negatywnym 
stosunkiem Sorokina do praw powstałych bez związku z wartościami abso
lutnymi, do praw tworzonych przez człowieka i nie popartych żadnym 
wyższym autorytetem. Niejednokrotnie pisał on, że prawa nie uwzględniające 
stosunków między Bogiem a Absolutem zwrócić się muszą w końcu przeciw 
człowiekowi. Takim samym rezultatem kończy się kolejne zwiększanie sfery 
wolności sensatywnej przez takie ustawy, jak m.in. Deklaracja Praw Człowieka

i<> Ibidem, s. 492—493.
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i Obywatela, Konstytucja Amerykańska czy Kodeks Napoleona. Ta niechęć 
do praw pisanych łączy Sorokina z myślą kontrrewolucjonistów francuskich. 
Prawa pisane, które jak ustawy rewolucji francuskiej były dziełem ludzkim, 
przeciwstawiali oni temu, co nazywali „prawem koniecznym, niezmiennym, 
powszechnym” bądź „najświętszymi prawami porządku społecznego” ; czasami 
odwoływali się do porządku naturalnego, czasem do przechowywanych 
z dawien dawna obyczajów, zawsze jednak prawa te legitymowały się 
wyższą sankcją religii bądź tradycji, nigdy nie dążyły do racjonalizacji 
stosunków społecznych, do gwałtownej zmiany status q u o 11. Nieufność 
Sorokina wobec absolutyzacji wolności sensatywnej doprowadziła go do nie
chęci wobec racjonalnie ugruntowanych kodeksów, w których nie było śladu 
pozaziemskich odniesień, wiele za to niemiłego mu kontraktualizmu, Podobne 
wątki znaleźć można u konserwatywnych myślicieli romantycznych1 x, w wielu 
wcieleniach antyracjonalizmu (u Mickiewicza na przykład), a także u myślicieli, 
których przyjdzie nam jeszcze niejednokrotnie przywoływać — u rosyjskich 
słowianofilów. Demaskowali oni zło, jakie niesie ze sobą racjonalizacja życia 
społecznego, koncentrując się na idealizacji form przedracjonalnych, ro8zin- 
nych, charakterystycznych — ich zdaniem —  dla rosyjskiej obszczyny; tłu
maczyli brak aspiracji politycznych rosyjskiego ludu tym, że jego staroruska 
mądrość pozwoliła mu gardzić ułudą wolności obywatelskich i widzieć 
kryjące się tam niebezpieczeństwa >9. Niechęć do kontraktualnych form wię
zi międzyludzkiej dotyczy również prawa. Aksakow pisze: „Gwarancja —  to 
zło [...]. Cała moc jest w ideale. Bo i cóż znaczą warunki i umowy, jeżeli 
brak siły wewnętrznej? [...] Cała moc polega na przekonaniu moralnym. 
Ten skarb znajduje się w Rosji, albowiem wierzyła ona weń zawsze i nie 
uciekała się do umów” 20. u  Sorokina znaleźć będzie jeszcze można wiele 
motywów spokrewniających go z myślą słowianofilską. W tym miejscu od
notujemy idealizacię więzi typu rodzinnego, obawę przed racjonalizacją więzi 
społecznych, w tym także przed racjonalnie motywowaną jurysdykcją.

W tej wizji kultury sensatywnej ważne miejsce zajmuje sztuka, w istotny 
sposób różna od ideacjonalnej. Początek przewagi elementów sensatywnych 
widzi autor już w sztuce renesansowej. Z jednej strony zaczyna się wówczas 
proces desakralizacji sztuki, która w coraz większym stopniu odchodzi od 
tematów religijnych, skupiając się na człowieku i tematach zaczerpniętych 
z codzienności, z drugiej strony — stopniowo zmienia się pod względem

>7 J. Szacki, Kontrrewolucyjne paradoksy, Warszawa 1965, s. 86—91. 
ik K. Mannheim, Conservative Thought, w: -  Es says on Sociology and Social Psychology, 

London 1953, s. 116— 118.
19 A. Walicki, W  kręgu konserwatywnej utopii, Warszawa 1964,. s. 205—228.
2(> K. Aksakow, Podstawowe zasady historii Rosji, w: Filozofia i m yśl społeczna rosyjska 

(1825— 1861), red. A. Walicki, Warszawa 1961, s. 176— 177.
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formalnym, staje się coraz bardziej dosłowna i coraz bardziej cielesna, wręcz 
naturalistyczna. Z biegiem czasu obok prostego człowieka i scen z jego życia 
zaczynają się pojawiać kryminaliści i zboczeńcy, rozziew między tym typem 
sztuki a symbolicznie religijną sztuką ideacjonalną powiększają inne istotne 
czynniki. Sztuka przestaje być sposobem komunikowania się z transcendencją, 
zaczyna być rodzajem autoekspresji, wreszcie staje się zawodem, zatraca 
intymność rozmowy z Bogiem, jest coraz bardziej sztuką wyłącznie dla ludzi. 
Sztuka przestaje być udziałem elity, następuje umasowienie odbioru sztuki, 
zapoczątkowane przez wynalazek druku. V. Hugo mówił o książce drukowanej, 
iż zabiła architekturę dlatego właśnie, iż do czasów Gutenberga sztuka 
sakralna ucieleśniona w średniowiecznej katedrze była dla ludzi podstawowym  
przeżyciem artystycznym-1. Sztuka ideacjonalna oparta była na zasadniczej 
niezmienności tematyczno-symbolicznej, i w tym sensie uznać można, iż była 
sztuką statyczną, sensatywna zaś, dążąc do ukazania rzeczywistości z jej 
zmiennością i bogactwem, sama musiała podlegać zmianom. Tworzona na 
użytek ludzi, po to, by zapewnić im przyjemność i rozrywkę, szukać będzie 
form łatwych, przygodowych, komediowych czy łzawo-sentymentalnych. 
Uzależniona od społecznego mecenatu, schlebiać musi najszerszym upodoba
niom, dostosowywać musi swój poziom do poziomu odbiorcy masowego. 
Pogoń za zmiennymi gustami publiczności stanie się piętnem sensatywnych 
fórm twórczości artystycznej. Z tym wiąże się jej heterogeniczność, brak 
wewnętrznej spójności.

Można więc określić kulturę sensatywną jako diametralne przeciwieństwo 
kultury ideacjonalnej. Rozkwit jej przypada na stulecia XVII—XX i cha
rakteryzuje się wycofywaniem kolejnych dziedzin ludzkiego życia z transcen
dentnego, by tak rzec, wertykalnego układu odniesienia, przy jednoczesnej 
gwałtownej ekspansji człowieka we wszystkich dziedzinach związanych z empirią, 
z opanowywaniem zewnętrznego świata, słowem — z tym, co mieścić się będzie 
w tegoczesnym, horyzontalnym wymiarze. W dziedzinie nauki będzie się ona 
wyrażać gwałtownym rozwojem nauk empirycznych, w etyce głosić będzie 
hedonizm, zmienność i relatywizm norm. Odwrót od spraw wiecznych łączy 
się z desakralizacją życia społecznego; kontraktualny typ więzi między
ludzkich sprzyja wyodrębnianiu się jednostkowego „ja” z ram familistycznego 
„my” , sprzyja powstawaniu postaw indywidualistycznych. Wiara w nieograni
czone możliwości poznawcze człowieka łączy się z wiarą w p ostęp -2. Stąd 
cykliczne wizje historii ustępują tu przed koncepcjami linearnymi, otwartymi 
na możliwą wielorakość zmian i nieokreślony cel dziejów. Ideacjonalny 
eternalizm zastąpiony został przez mentalność temporalistyczną, przez fascy-

31 A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1964, s. 175.
22 F. R. Cowell, Values in Humań Sóciety. The Conlribution o f  Pitirim A . Sorokin to 

Sociology, Boston 1970, s. 414— 416.
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nację czasem i jego upływem, zmianą, jaką fakt przemijania niesie dla świata; 
wyjaśnia to miejsce, jakie w kulturze sensatywnej zajmują pojęcia stawania 
się, dynamiki i ruchu we wszelkich dziedzinach wiedzy.

K ULTURA  IDEALISTYCZNA

„Każdy istotny aspekt życia, organizacji i kultury w społeczeństwie 
Zachodu znajduje się w stanie głębokiego kryzysu —  pisał Sorokin. — Znaj
dujemy się najwyraźniej między dwiema epokam i: między umierającą kulturą 
sensatywną, charakterystyczną dla naszego wspaniałego dnia wczorajszego, 
a nadchodzącą ideacjonalną lub idealistyczną kulturą twórczego jutra” 23. 
Czym więc miała się charakteryzować owa kultura idealistyczna, w której 
początkowo Sorokin upatrywał najlepsze rozwiązanie problemów stojących 
przed ludzkością? W dziejach kultura idealistyczna pojawiała się w swojej 
najdoskonalszej formie dwukrotnie, zawsze wówczas, gdy wyczerpywały się 
siły wartościotwórcze tworzące kulturę ideacjonalną, natomiast kultura sensa- 
tywna nie zdołała się jeszcze w pełni wyłonić. Okres taki przypadał na wieki 
V i IV p.n.e. w Grecji, czyli w słynnym złotym okresie starożytnej kultury 
greckiej, a także na XIII i XIV w. po Chrystusie, gdy dojrzała kultura 
średniowiecza z wolna zaczynała nabierać rysów charakterystycznych dla 
odrodzenia. Oba te okresy w kulturze europejskiej cechowało poczucie 
łączności ze światem wartości absolutnych, obok nich jednak współistniał 
świat ludzki, ziemski, namacalny, tyle że był to świat spraw ludzkich 
w ich najwyższym i najszlachetniejszym wymiarze, świat bohaterów tej miary, 
co Antygona czy Edyp. Nie był to okres ascezy, lecz harmonijnego połączenia 
uduchowionych wartości ideacjonalizmu z zainteresowaniem dla wspaniałości 
świata zewnętrznego. Ta ogólna tendencja uwidoczniła się również w sposobie 
uprawiania nauki, która rozważania o istocie Absolutu łączyła z refleksją 
nad budową świata i nad kondycją ludzką. Myśl filozoficzną kultury 
idealistycznej reprezentują takie postacie, jak Sokrates, Platon, Arystoteles, 
a później Tomasz z Akwinu. Brak tu owej rezygnacji z poznania Absolutu, 
zjawiska tak charakterystycznego dla typowo sensatywnego sposobu m yślenia24. 
W wysiłku filozoficznym zmierzającym do. osiągnięcia poznania absolutnego 
racjonalizm łączy się w tym przypadku zgodnie zarówno z elementami 
irracjonalizmu, jak i empiryzmu 25. „Znaleźć w nich można — pisze Sorokin —

P. Sorokin, Sociul and Cultural Dynamics, s. 628.
24 P. Sorokin, Threę Basic Trends o f  Our Times, odbitka z: “ Main Currents in Modern 

Thought” . vol. 16, N. 3. 4. January. March 1960.
Z metodologicznego punktu widzenia porusza ten problem J. M aquet w pracy 

Soiiolmrię dc la cormaissance. Sa structure et ses rapports avec la philosophie de la
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zawsze metodę dialektyczną, odwołanie się do organów zmysłów i ich danych, 
jak również cytaty z Pism a  bądź podobnego źródła. Wszystkie te odniesienia 
do trzech źródeł prawdy dążą do wykazania, że ich świadectwo jest zgodne 
i że jedno drugiemu nie przeczy. Jest to metoda, w której oczywistość 
Pism a, logiki i zmysłów osiąga doskonałą harmonię” 26. Etyka idealistyczna 
stawia sobie cele pośrednie między absolutną, uniwersalistyczną etyką ideacjo- 
nalną a relatywistyczną, hedonistyczną etyką sensatywną. Owszem, skierowana 
jest ona ku osiągnięciu ziemskiego szczęścia, ale nie jest to szczęście 
mające za dewizę carpe diem , lecz szczęście eudajmonistyczne, osiągające 
zaspokojenie w kultywowaniu wyższych cnót. Główne zasady postępowania 
dane są tu w prawach usankcjonowanych ich boskim pochodzeniem, mają 
przeto charakter absolutny; prawa niższego zaś rzędu wywodzone są z nich 
na drodze rozumowej. Prawo nie jest tak ściśle związane z religią, jak to mia
ło miejsce w kulturze ideacjonalnej. lecz w dalszym ciągu jest sankcjonowane 
przez Absolut. W grupach ludzkich przeważają więzi rodzinne, współistnieją 
z nimi także w mniejszym stopniu więzi kontraktualne i przymusowe. 
Twórcy sztuki idealistycznej nie wyizolowali się jeszcze ze społeczeństwa, jak 
to ma miejsce w sztuce sensatywnej, i nie zamknęli się w swoich kręgach 
zawodowych; pozostali, jak Platon, Fidiasz czy Sofokles, ściśle włączeni do 
wspólnoty narodowej i religijnej, będąc jednocześnie wielkimi artystami. 
MiatO to niewątpliwy wpływ na ich twórczość przenikniętą ideałami religijnymi 
i obywatelskimi. Przedstawiali w swych dziełach zarówno bogów, jak i ludzi, 
postaci ludzkie naznaczone tu jednak były piętnem idealizacji, podnoszącym  
je do rangi symbolu, przykładu, nośnika nauki moralnej. Brak tu brzydoty, 
wulgarności i nikczemności, "które tak często towarzyszyły sztuce sensatywnej. 
Rzeźby Fidiasza i bohaterowie Sofoklesa są bądź ucieleśnieniem wysublimo
wanego piękna, bądź symbolem ludzkiego losu, moralnego dramatu. Ich 
człowieczeństwo nie pozbawia ich rysów wzniosłości i heroizmu. Niektóre 
dzieła tego okresu służyć będą wyłącznie człowiekowi i jego najprotszym 
rozrywkom, większość z nich jednak zawiera przypowieści moralne, refleksję 
nad ludzkim losem i nad stosunkiem między człowiekiem a boskością. 
Pojmowanie dziejów w kulturze idealistycznej ma często (j&k u Platona) 
charakter cykliczny, typowy, zdaniem Sorokina, dla kultury ideacjonalnej; 
obok nich jednak pojawiają się również linearne, „sensatywne” koncepcje 
historii, mówiące o postępie i ewolucji. Ten właśnie, powtarzający się w wielu 
dziedzinach życia, motyw harmonijnej syntezy najdoskonalszych elementów 
kultury ideacjonalnej i sensatywnej stanowi najczęściej stosowane przez autora 
określenie kultury idealistycznej.

connaissance, Etude criiiąue des systemes de Karl Mannheim et de Pitirim Sorokin, Bruxelles 
1969, s. 268—269.

26 p. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, s. 229.
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OSOBOWOŚĆ A KULTURA,

Od czasu, gdy nauki społeczne odkryły pojęcie „kultury” i uznały jego 
doniosłość, ciągle żywy i na nowo podnoszony jest problem stosunku 
między jednostką a daną kulturą w wielu perspektywach i kontekstach. 
Padają bowiem pytania zarówno o typ osobowości, jaki dana kultura 
tworzy, jak i o procesy akulturacji, wreszcie do stawianych najczęściej 
należy pytanie o to, w jakiej mierze dana kultura zaspokaja jednostkowe 
potrzeby człowieka i czyni zadość jednostkowej potrzebie swobodnej samo
realizacji. Pytały o to filozofia, historia i socjologia, antropologia społeczna 
i psychoanaliza; pytali Rousseau i Nietzsche, Freud i Ruth Benedict. 
Pytanie to znajdziemy również w myśli Sorokina. Zdaniem autora, jednostkę 
współtworzą dwa rodzaje osobowości: osobowość biologiczna i osobowość 
społeczna, przy czym wszystko to, co nie jest przekazywane biologicznie, 
leży w zasięgu oddziaływań społecznych dokonujących się za pośrednictwem 
kultury. Wpływ danej kultury na jednostkę jest tym większy, im silniejsza 
i lepiej zintegrowana jest grupa stanowiąca przekaźnik tej kultury. Osobowość 
może mieć tyle różnych społecznych ego, ile grup złożyło się na jej ukształto
wanie. i jest tym bardziej harmonijna, im mniej antagonistyczne są grupy 
na nią oddziałujące. W procesie socjalizacji dana kultura warunkuje całe 
połacie życia jednostki, jak np.: 1) rozwój umysłowy, 2) przekazywanie 
i gromadzenie doświadczeń i wartości kulturowych, 3) przekazywanie norm 
moralnych, 4) rozwój pamięci, wyobraźni i myślenia analitycznego, 5) prze
kazywanie języka i wiele elementów zachowań i odczuć człow ieka27.

Poszczególnym typom kultury przypisuje autor odpowiadający im typ 
osobowości, nie robi tego jednak w sposób mechaniczny: „Chociaż stosunek 
między dominującą kulturą a zachowaniem ludzi, którzy są jej nośnikami, 
nie zawsze jest bliski, niemniej istnieje. W zastosowaniu do różnych typów 
kultury znaczy to, że nośnicy ideacjonalnej i sensatywnej kultury różnią 
się między sobą nie tylko mentalnością (idee, opinie, przekonania, wierzenia, 
upodobania, standardy moralne i estetyczne itd.), lecz również zachowaniem  
i osobowością. W sumie, zachowanie człowieka ideacjonalriego będzie bardziej 
ideacjonalne niż zachowanie człowieka sensatywnego i odwrotnie. [...] Różnica 
między nosicielami kultury ideacjonalnej i sensatywnej jest mniejsza w odnie
sieniu do zachowań i osobowości niż do mentalności, niemniej różnica 
istnieje i jest zupełnie wyraźnie dostrzegalna” 28. Poczyniwszy te zastrzeżenia 
Sorokin wyróżnia cztery typy osobow ości: ideacjonalną, sensatywną, idealistycz
ną i eklektyczną. Ta Ostatnia występować może we wszystkich typach 
kultury i stanowi połącznie heterogenicznych elementów zawartych w różnych 
kulturach.

27 P. Sorokin, Society, Culture and Personality; s. 344.
28 P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, s. 608.
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Osobowość ideacjonalna upatrywać będzie prawdziwą rzeczywistość w świe- 
cie ponadzmysłowym, podkreślać będzie swe potrzeby duchowe, starając się 
minimalizować i redukować potrzeby ciała. Jak pisał E. Fromm, człowiek 
średniowieczny —  którego śmiało możemy utożsamić z Sorokinowskim ideacjo- 
nalnym typem osobowości — w ogromnym stopniu pozbawiony był wolności 
indywidualnej w sensie, jaki obecnie nadajemy temu słowu. Przeważnie żył 
tam, gdzie się urodził, nie ruszając się z miejsca, ograniczony ogromną 
ilością praw i obowiązków. „A jednak człowiek, nie będąc wolny we współ
czesnym tego słowa znaczeniu, nie czuł się ani samotny, ani odizolowany. 
Zajmując od urodzenia swoje wyraźnie określone, niezmienne i niekwestiono
wane miejsce w świecie społecznym, tkwił w strukturalnej całości, dzięki 
temu życie miało sens i nie było w nim potrzeby ani miejsca na wątpli
wości. [...] Porządek społeczny pojmowano jako porządek naturalny, a czło
wiek, dzięki temu, że stanowił określoną jego część, miał poczucie bez
pieczeństwa i przynależność. Współzawodnictwo występowało stosunkowo rzad
ko. [...] Było wówczas wielę bólu i cierpienia, lecz był również i Kościół, 
który czynił owo cierpienie znośniejszym. [...] Stosunek do Boga polegał 
raczej na ufności i miłości aniżeli na zwątpieniu i strachu [...]; wszechświat 
był ograniczony i nietrudny do wyjaśnienia. Ziemia i człowiek stanowiły 
jego środek, niebo luB piekło były miejscem przyszłego życia, wszystkie 
zaś czynności od urodzin do śmierci były łatwo czytelne [...]. Średniowieczne 
społeczeństwo nie pozbawiło jednostki wolności, ponieważ »jednostka« 
jeszcze nie istniała; człowiek był wciąż sprzęgnięty ze światem więzią 
pierwotną” 29. Opis ten dokładnie przylega do Sorokinowskiej wizji osobowości 
ideacjonalnej, harmonijnie współistniejącej z transcendencją i ze swym nie
wielkim światem, zespolonej z innymi pierwotną więzią typu rodzinnego, 
zapewniającą bezpieczeństwo i stabilność, uniemożliwiającą wyobcowanie 
jednostki. Jak słusznie pisze Fromm, rzadko tu występuje współzawodnictwo, 
brak jest więc tego szczególnego bodźca sukcesu, którzy stwarza konkurencja, 
tak charakterystyczna dla mentalności sensatywnej, a w sposób konieczny 
brutalizująca stosunki międzyludzkie. Wszelkie przejawy życia społecznego 
mają swoje religijne znaczenie, toczą się w bliskim kontakcie z Absolutem; 
człowiek ideacjonalny żyje między zbawieniem a potępieniem, codzienność 
staje się dziedziną, w której zyskać może wieczność, stąd stałe moralno- 
-religijne napięcie, wysiłek, by sprostać etycznym standardom. Jak pisze 
radziecki uczony: ..W średniowiecznym «modelu świata» nie ma sił i rzeczy 
moralnie obojętnych: sa one wszystkie skorelowane z kosmicznym konfliktem  
dobra i zła i uczesniczą w powszechnej historii zbawienia”

Jak widać, nie tylko konserwatywnych romantyków fascynowała niezwykła 
siła wewnętrzna kultury średniowiecznej. Rygoryzm religijno-moralny, prymi-

-1' E. Fromm. Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, s. 57- 59.
111 A. Gurewicz, Kategorie kulim y średniowiecznej. Warszawa 1976, s. 294.
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tywizm w wielu dziedzinach życia, ograniczenia, swoisty bezruch —  wszystko 
to wydawało się nie mieć nic wspólnego z aspiracjami człowieka czasów 
nowożytnych. A jednak średniowiecze w o wiele łatwiejszy sposób pozwalało 
człowiekowi odnaleźć sens świata własnego, który był jednocześnie sensem 
świata całego i był sensem dla wszystkich. Ów rygoryzm i wewnętrzna 
wstrzemięźliwość zapewniały jednostce szybkie utożsamienie się z istniejącym 
ładem i pozwalały mu czerpać z tego satysfakcję. Mówiąc językiem Soro
kina: kultura ideacjonalna była kulturą wartości zintegrowanych, mogła więc 
stworzyć integralny typ osobowości. Współbrzmiała ona zgodnie z istniejącą 
rzeczywistością poniekąd bez względu na jej cechy zewnętrzne, lecz w ścisłym 
związku z wartościami umiejscowianymi ponad nią.

Mniej jednostronny w swoim dążeniu do samorealizacji był człowiek 
epoki idealistycznej. Łączył bowiem „absolutystyczną” orientację osobowości 
ideacjonalnej z uwzględnieniem najszlachetniejszych wartości kultury sensa
tywnej. Wartości boskie współistnieją tu z wartościami ludzkimi, osiągając 
doskonałą jedność w wielu dziedzinach kultury. Jedność ta znajdowała swoje 
odbicie w harmonijnym charakterze idealistycznej osobowości.

Wraz z rozkwitem odrodzenia pojawiać się zaczyna sensatywny typ 
osobowości skierowany ku wartościom materialnym, zmysłowym. Człowiek 
wyzwala się coraz bardziej od wpływów religii, z coraz większą niecierpli
wością poznawczą odkrywa świat, jako jarzmo zaczyna odczuwać związki
o charakterze familistycznym. Konieczność spełniania różnych ról społecznych 
każe mu przedkładać ponad nie kontraktualny typ stosunków, oparty na 
umowie, angażujący jednostkę w określonym wymiarze czasowym i w określonej 
funkcji. Następuje gwałtowny rozwój nauk i poprawa warunków życia, 
szybko wzrasta zamożność społeczeństw, zmieniają się style obowiązujące 
w sztuce, wzrasta ilość wiedzy. Ludzie zdają się zachłystywać własnymi 
możliwościami, mechanizacją, postępem. W dziedzinie materialnej ludzkość 
osiągnąć zdołała w tym okresie wiele imponujących sukcesów. Sorokin nie 
zamierza tego kwestionować, głosi jednak, że kultura, która to umożliwiła, 
od dwóch stuleci przeżywa kryzys i że najwyższą cenę za ten kryzys płaci 
właśnie jednostka.

Odejście człowieka od religii przyniosło mu zwiększony zakres sensatywnie 
rozumianej wolności, pozbawiło go wszak jednocześnie poczucia sensu i naj
bardziej podstawowego zakorzenienia w bycie. Odebrało mu busolę postępo
wania, jaką było dążenie do zbawienia i uniwersalne normy moralne, 
których przestrzeganie miało mu to zbawienie zapewnić. Szczęście w sensie 
zmysłowym, przyjemność, pożytek, wygoda —  oto idole, które w miejsce 
absolutnych norm moralnych postawiły relatywizm moralny, hedonizm i uty- 
litaryzm, wartości ulotne, zmienne, zależne od czasu i miejsca. Pozbawione 
sankcji boskiej kodeksy prawne przestały mieć walor transcendentnie gwa
rantowanej słuszności. Władza nimi się posługująca to najczęściej kontraktualna
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w swej istocie władza demokratyczna, działająca przez ludzi i dla ludzi, 
miotająca się wśród sprzecznych interesów, których nie jest w stanie 
zaspokoić. Kontraktualizm zniszczył autentyczne, spontaniczne więzi między
ludzkie, świętą instytucję małżeństwa zamienił w zwykłą umowę cywilną. 
Osłabione, zdesakralizowane więzi międzyludzkie przyczyniają się do wzrostu 
ludzkich tragedii, z którymi osamotniony człowiek nie jest w stanie sobie 
poradzić. Rozluźnienie obyczajów i erotyzacja wielu dziedzin sztuki i kultury 
masowej doprowadziły do gwałtownych przemian w dziedzinie życia seksual
nego. W książce American S ćx  Revolution 31 gromił autor wszelką roz
wiązłość, przypisując pozamałżeńskim stosunkom erotycznym zgubny wpływ 
na przeróżne dziedziny życia, z równowagą umysłową i długowiecznością 
włącznie, nie mówiąc o upadku i ogólnej anarchizacji wszelkiej twórczości, 
życia rodzinnego i społecznego.

Nauka wprzęgnięta została w gorączkowe tempo przemian i krótkotrwałej 
użyteczności. Sztuka zatraciła swą moc, integrującą ludzi między sobą 
i człowieka z Absolutem, stała się masową, często brutalną rozrywką prze
znaczoną dla najszerszej publiczności. Cywilizacja współczesna, sprzyjająca 
społecznej ruchliwości, zetknęła ze sobą przedstawicieli różnych grup i różnych 
kultur, stąd niepokojący już Nietzschego synkretyzm w sztuce, stąd heteroge
niczne zgoła elementy współistnieją obok siebie, przemieszane w wielkim 
tyglu współczesności.

Chaotyczny pluralizm kultury współczesnej jest dla jednostki najgroźniejszy 
w jego wefsji społecznej. „Jednostka — pisze Sorokin —  posiada tyle różnych 
społecznych ego, ile jest różnych grup i warstw, z którymi jest związana. 
Owe ego są tak różne jedno od drugiego, jak grupy, z których się wywodzą. 
Jeśli niektóre z tych grup są antagonistyczne wobec siebie, wówczas odpo
wiednie ego, uosabiające te grupy w jednostce, również będą antagonistycz
ne” 32. Jeśli grupom, z którymi jednostka wchodzi w kontakt, przyświecają 
cele tożsame lub zbieżne, wówczas będzie ona szczęśliwą posiadaczką bez
konfliktowej, harmonijnej osobowości. „Jeśli grupy, do których należy jed
nostka, znajdują się w konflikcie, jeśli popychają ją one ku sprzecznym 
działank>m, obowiązkom, myślom; jeśli, na przykład, państwo wymaga tego, 
co jest potępiane przez Kościół lub rodzinę, wówczas odpowiednie ego 
będą wzajemnie wobec siebie antagonistyczne [...]. [Jednostka] będzie jak 
piłka popychana w przeciwne strony przez różne siły [...] jej zachowanie 
będzie niepewne i sprzeczne, podobnie jak jej myśli i wypowiedzi [...] 
jak Hamlet będzie się dręczyć i zużywać swoją energię na bezowocne 
wahania” 3-3. Wzrastająca konfliktowość życia społecznego pociąga za sobą

31 P. A. Sorokin, The American Sex Revolution, Boston 1957.
32 P. Sorokin, Society, Culture and Personality, s. 345.
33 Ibidem, s. 351.
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wzrastającą dezintegrację osobowości. Uczestnictwo w różnych, sprzecznych 
ze sobą grupach prowadzi jednostkę do nieprzezwyciężalnych konfliktów  
wewnętrznych, które stały się przyczyną zastraszającego, zdaniem Sorokina, 
wzrostu chorób umysłowych i samobójstw w XIX i XX w. Dezintegracja 
społeczna, brak uniwersalnych norm, samotność wobec ostatecznych pytań 
okazały się zbyt ciężkim brzemieniem dla współczesnego człowieka.

Motywem najczęściej się pojawiającym w tej diagnozie współczesnej 
cywilizacji jest dezintegracja: dezintegracja kultury, dezintegracja społeczeństwa 
i ściśle się z nimi wiążąca dezintegracja osobowości. Przezwyciężenie tego 
stanu rzeczy pojawiać się będzie jako postulat we wszystkich wypowiedziach 
programowych Sorokina. Tekst jego, zamieszczony w tomie This is my 
Philosophy (M oja  filo zo fia )  — prezentującym pod jedną okładką filozoficzne 
credo takich m.in. twórców, jak Oppenheimer, Jung, Jaspers, Sartre, Heisen- 
berg —  nosi znamienny tytuł: Integralizm je s t  m oją f ilo zo fią * 4. W historii 
myśli europejskiej wątek to nienowy. Wysunęli tę myśl przywołani już wyżej 
porewolucyjni'konserwatyści francuscy, sprzeciwiając się w ten sposób racjo
nalizacji i atomizacji życia społecznego, do czego prowadzić miały, ich 
zdaniem, oświeceniowe ideały Wszedł integralizm następnie do romantyczno- 
-konserwatywnego repertuaru, często zwłaszcza wiązał się z romantyczną 
krytyką kapitalizmu, tędy zawędrował do myśli marksowskiej, gdzie pogłos 
jego odnaleźć można choćby w teorii alienacji. Ten typ krytyki społeczeństwa 
kapitalistycznego wraz z pojęciem osobowości integralnej, integralnego systemu 
wartości — są to jednocześnie problemy-klucze charakterystyczne dla rosyjskie
go słowianofilstwa, zarówno dla myślicieli XIX-wiecznych, jak dla ich później
szych kontynuatorów. „Człowiek Zachodu — pisał Kirejewski — rozdrabnia 
swoje życie na oddzielne dążenia i chociaż wiąże je z pomocą rozsądku 
w jeden ogólny plan, w każdej chwili swego życia jest innym człowiekiem” . 
Stąd wynika „rozdwojenie całokształtu i wszystkich poszczególnych dziedzin 
społecznego i indywidualnego życia człowieka”, przyczyną tego jest utrata 
wiary, która „nie mieści się w którejkolwiek z oddzielonych od siebie sił 
poznawczych, nie jest właściwością samego tylko logicznego rozumu, serdecz
nego uczucia lub głosu sumienia, obejmuje całość osobowości człowieka, 
pojawia się tylko w momentach integralności wewnętrznej, proporcjonalnie 
do stopnia tej integralności” 36. Brak wiary, brak autentycznych więzi mię
dzyludzkich, które wyparte zostały przez sformalizowane więzi kontraktualne — 
oto przyczyny, dla których ponadjednostkowe wartości zatraciły jakby swą 
realność. „Rzeczywistym bytem jest bowiem dla człowieka jedynie jego osoba

,4 P. Sorokin, Integralism is M y Philosophy, w: This is M y Philosophy, red. W. Burnett, 
New York 1957, s. 180— 189.

35 J. Szacki, op. cit., s. 165— 166.
,ft Cyt. za: A. Walicki, Filozofia i mesjanizm. Warszawa 1970, s. 248.
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fizyczna" ,7, czyli, mówiąc językiem Sorokina, kultura sensatywna doprowadza 
człowieka do takiego stopnia izolacji i osamotnienia, że wręcz ulega on 
depersonalizacji, staje się dla siebie samego jedynie fizycznym osobnikiem.

Z tradycji rosyjskiej, choć nie tylko słowianofilskiej, można też próbować 
wywieść ten typ krytyki wysuwany pod adresem Zachodu. Jak wielokrotnie 
już zauważono, nawet najbardziej prozachodnio nastawieni Rosjanie emigranci 
na gruncie europejskim (a cóż dopiero amerykańskim) stawali się bardzo 
często antyeuropejscy, gromiąc nawet czasem te same wartości, za które 
w Rosji gotowi byli oddać głowę; krytykowali je przy tym najczęściej 
w imię tego, co okazywało się w końcu ich własną idealizacją rosyjskości. 
Myślę, że i casus Sorokina dałoby się umieścić w tradycji tej dziwnej 
prawidłowości.

POW RÓT DO ROSYJSKICH ŻRÓ D El

Wspomniałam już, że tak zasiicinicza dla całej koncepcji Sorokina krytyka 
cywilizacji zachodniej wraz z wielu jej implikacjami zbliża harwardzkiego 
profesora do myśli romantycznej reprezentowanej zwłaszcza przez* rosyjskich 
słowianofilów. Rzecz znamienna, że Sorokin nigdy expresśis verbis o tej 
zależności nie pisał, choć w sposób wręcz łopatologiczny wykładał swoją 
duchową genealogię, wyprowadzając ją od takich myślicieli, jak Danilewski, 
Spengler, Bierdiajew, Toynbee, Kroeber. Tym, co łączyło wymienionych przez 
niego autorów, było traktowanie historii jako następowania po sobie pewnych 
odrębnych całości kulturowych. Danilewski występuje tu więc przede wszyst
kim jako twórca pojęcia „typu kulturalno-historycznego”, a także jako autor 
Rosji i Europy, ale to raczej z intencją podkreślenia politycznej aktualności 
utworu niż ukazania słowianofilskich paranteli jego autora. Jest rzeczą 
znamienną, że nawet wizja stosunków polsko-rosyjskich, przedstawiona przez 
Sorokina w książce Russia and the United S ta tes, zdołałaby zapewne 
zaspokoić nacjonalistyczne wymagania wielu słowianofilów i panslawistów. 
Pisał w niej: „Jeśli nawet Rosja nie traktowała Polaków z idealną wielko
dusznością zwłaszcza wówczas, gdy zagwarantowała im konstytucję i inne 
różnorodne przywileje, a Polacy odpłacili jej za to buntem w każdym 
razie byli oni traktowani przez Rosję w ogólnym rozrachunku z taką wielko
dusznością. jaka może mieć miejsce w odniesieniu do podbitego narodu w po
dobnych warunkach historycznych przez jakąkolwiek inną władzę, a z pewnoś
cią był to sposób bardziej liberalny niż ten. w jaki podobne grupy trakto
wane były przez wiele rządów zachodnich. Przed buntami 1830 i 186? roku 
Polacy cieszyli się o wiele większymi przywilejami niż ludność samej Rosji,

,7 Cyt. za: A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 112.
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potem zaś przyznano im taki sam status jak rdzennym Rosjanom” ^ . 
Przypomina to, swoją drogą, słowa panslawisty Danilewskiego, jeśli już nie 
nie o Polsce — Judaszu Słowiańszczyzny — to w każdym razie o nadmiarze 
szlachetności i „iście maltańskiej rycerskości” ™, która cechować miała 
Aleksandra I w jego stosunku do Polaków.

Sorokin powoływał się wielokrotnie na Danilewskiego, nigdzie jednak 
(nawet w szczegółowej autobiografii, gdzie oddzielne miejsce poświęcone 
jest kształtowaniu się jego światopoglądu) nie znajdziemy wzmianki o kla
sycznych słowianofilach, o Kirejewskim, Chomiakowie, chociaż to oni właśnie 
koncepcję integralności osobowości i integralności kultury wznieśli do roli 
światopoglądowego programu, oni wołali o powrót do uczuć religijnych 
mogących tę integralność zapewnić. Wszystkiego tego nie ma natomiast 
w wymienianej przez autora książce Danilewskiego, przenikniętej etosem 
brutalnej walki o byt i zarzucającej słowianofilom romantyczny sentymenta
lizm.

Nie jest wszelako moim celem dowodzenie, że Sorokin słowianofilów  
nie znał, wręcz przeciwnie, wiadomo mi, że nie tylko znał ich dzieła, ale i sam 
pod koniec życia określał siebie w prywatnych rozmowach jako słowianofi- 
l a 40. Rzuca to, oczywiście, światło na siłę jego rosyjskich uwikłań inte
lektualnych, z taką ostrością odczuwanych po czterdziestoletnim aktywnym 
uczestnictwie w kulturze humanistycznej Zachodu. Jeszcze ostrzej jednak po
zostawia w mocy pytanie, dlaczego przy całym swoim intelektualnym ekshi
bicjonizmie nie uważał za stosowne zwierzyć się w swoich pracach z tych 
sympatii. Jedną z przyczyn tego przemilczenia widziałabym w fakcie, że 
głównym tematem rozważań słowianofilów była Rosja i implikacje jej 
historycznych i geopolitycznych uwarunkowań. Sorokin natomiast był socjo
logiem i filozofem kultury, stworzył uniwersalną wizję przemian społeczno- 
-kulturowych, mógł się więc odwoływać tylko do tych autorów, którzy 
przyjęli podobna perspektywę. Nie chciał podważać swej akademickiej pozycji 
socjologa i wtapiać się w chór neosłowianofilskich myślicieli religijnych 
rosyjskiej emigracji. Dlatego zapewne przeszedł do porządku dziennego nad 
słowianofilskimi inspiracjami swojej myśli i ograniczył się do wskazania 
tylko tych rosyjskich poprzedników, którzy stworzyli koncepcję systemów 
kulturowych, zaspokajającą jego uniwersalne i teoretyczne ambicje.

Sorokin jako prorok upadku kultury sensatywnej może być umieszczony 
w długiej tradycji intelektualnej od Rousseau poprzez myślicieli romantycz-

!s P. Sorokin, Russia and the United States, New York 1944, s. 4(1 41.
-,CJ N .J . Danilewskij, Rossija i Jewropa, Sankt Pietierburg 1889, s. 33.
4,1 Informację tę zawdzięczam A. Walickiemu. Z tego samego źródła wiem, że w podobnym 

duchu wypowiadał się Sorokin w rozmowach z uczonymi rosyjskiego pochodzenia, m.in. 
/  R. Jakobsonem.
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nych, Marksa, Webera, po całą armię współczesnych diagnostów kultury 
masowej. Nie darzył zresztą szacunkiem żadnego z tych autorów, traktując 
ich jako typowe płody kultury sensatywnej. O Weberze pisał: „Praktycznie 
wszystkie zmiany, które Weber przypisuje głównie protestantyzmowi i jego 
W irtschaftsethik, pojawiły się od jednego do trzech stuleci przed protestantyz
mem. [...] Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne zaczęły wzrastać po 
końcu XII w. i pochodziły z krajów katolickich; utylitarystyczna etyka, 
jak również weberowski racjonalizm zaczęły się pojawiać w tym samym 
okresie lub około stu pięćdziesięciu lat przed reformacją; sztuka wizualna 
i sensatywna, empiryzm, materializm, hedonizm, indywidualizm, nominalizm, 
wszystko to powstało sto do dwustu lat przed protestantyzmem. [...] Krótko 
mówiąc, większość zjawisk, które Weber traktuje jako konsekwencje pro
testantyzmu, istniały już i rozwijały się na długo przed nadejściem refor
macji"-*1. Sprawa wykracza, jak sądzę, poza tę pełną ferworu, a jednocześnie 
wielce powierzchowną polemikę. Faktem jest, że u Sorokina brak jest 
reformacji jako znaczącego zjawiska religijno-kulturowego, z j^wną niechęcią 
traktowana jest teoria Webera, która nadawała naukową formę dość roz
powszechnionemu już od XIX w. przeświadczeniu o tym, że protestantyzm 
stanowił istotną cezurę kulturową w rozwoju cywilizacji europejskiej.

Niechęć ta stanowić może dodatkowe potwierdzenie zależności Sorokina 
od koncepcji słowianofilów, dla których kontraktualizm był wspólnym mia
nownikiem dla napiętnowanego indywidualizmem -racjonalizmu reformacji 
i dla scholastycznego, jurydycznego racjonalizmu Kościoła katolickiego42. 
Bardzo prędko pozorem okazuje się nieobecność w myśli Sorokina weberowskiej 
koncepcji pogłębiającej się racjonalizacji życia społecznego. Opis zastępowania 
więzi familistycznych przez kontraktualne, obyczaju przez formalne prawo 
jest, koniec końców, właśnie opisem tego, co Sorokin uważał za destruktywne 
(i tu znów spotykał się ze słowianofilam i!) skutki działania racjonalizmu 
w życiu społecznym.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Sorokin nie ustawia się w roli 
rzecznika Rosji przeciw Europie. Zbyt cenna jest dla niego kultura europejska, 
zwłaszcza zaś europejska wersja ideacjonalizmu i idealizmu, którym poświęca 
w swoich pracach wiele miejsca.

Można też zadać pytanie, dlaczego w jego koncepcji termin racjonalizm 
nie funkcjonuje w tym sensie, w jakim używany był przez słowianofilów, 
a później (aczkolwiek z innym wartościowaniem) również przez Webera. 
Otóż wolno sądzić, iż na przeszkodzie stanęła tu różna konwencja terminolo
giczna, w przypadku Sorokina wywodząca się od Comte’a. Comte'owska 
idea trzech stadiów wiedzy nałożyła się tu niejako na koncepcję trzech

41 P. Sorokin, Society. Culture and Personality, s. 658.
4- A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 112.
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typów kultury. U Sorokina trzem rodzajom kultury odpowiadają trzy ro
dzaje prawdy: prawda intuicyjna, prawda rozumowa oraz prawda empi- 
ryczno-zmyslowa. Łatwo zauważyć, że pokrywa się to z podziałem Comte'a 
na stadium teologii, stadium metafizyki i stadium pozytywne. Kultura 
idealistyczna utożsamiona została z panowaniem metafizyki, czyli racjonalizmu 
filozoficznego, którego przedstawicielami mieli być zarówno Platon, jak Arysto
teles i Tomasz z A kw inu4'. Termin „rozum" użyty tu został w sensie 
szerokim, nie zawężnym do ratio  -  miara, a więc do kalkulującego, wy
rachowanego rozsądku. Jest rzeczą oczywistą, że taki właśnie wyrachowany 
rozsądek potępiany był przez Sorokina z nie mniejszą siłą niż przez słowia- 
nofilów.

Drogę do ocalenia wartości zagrożonych przez upadającą kulturę sensa- 
tywną widział Sorokin początkowo w powrocie do kultury idealistycznej 
lub ideacjonalnej, przy czym oba te rozwiązania traktowane były jako równie 
pożądane. Wydarzenia związane z wielkim kryzysem, dramat II wojny 
światowej skłoniły go jednak do bardziej katastroficznej wizji mających 
nastąpić przemian; wiara w łagodne, płynne przejście do idealizmu ustępować 
zaczęła przeświadczeniu o konieczności powrotu do wartości dawniej już 
minionych do ideacjorializmu z jego zasadami twórczej miłości zawartymi 
w Kazaniu na Górze 44. (W tym przeświadczeniu znaleźć można intelektualne 
wyjaśnienie powstania' Centrum do Badań nad Twórczym Altruizmem).

Przejście do bardziej katastroficznej wizji czekających ludzkość wydarzeń 
dziejowych dało się również zauważyć w zastosowaniu saint-simonistycznej 
terminologii. W Tliree Basic Trends o f  Our Times pisze bowiem Sorokin
o konieczności zastąpienia okresu krytycznego okresem organicznym. Ta 
„nowa epoka organiczna” nie ma być zwykłym powrotem do kultury 
ideacjonalnej opartej wyłącznie na wierze, lecz będzie to kultura nowa, 
„integralna”, oparta na „integralnej, trójwymiarowej prawdzie” 4-\ W porządku 
poznawczym będzie więc ona łączyć intuicję i wiarę, a więc rodzaje prawdy 
właściwe kulturze ideacjonalnej, z filozofią rozumu —  charakterystyczną dla 
epoki idealistycznej, i z prawdą empiryczno-zmysłową. W owej przyszłej 
epoce organicznej chciał więc zachować metody empiryczne, do których był 
przywiązany jako badacz: jednocześnie zaś pisał o prawdzie integralnej jako
o neoplatońskim połączeniu w jedną siłę i podniesieniu do wyższej potęgi 
wszystkich władz poznawczych, przywołując przykłady św. Augustyna, Jana 
Szkota Eriugeny, Mikołaja z Kuzy, prorokował więc tym samym odrodzenie 
religijnych i irracjonalistycznych prądów umysłowych.

Gdy śledzi się słowianofilskie tropy myśli harwardzkiego profesora, dodać 
należy, iż to właśnie, co pisał o „prawdzie integralnej” , było prawie

41 P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, s. 247.
44 P. Sorokin. This is M y Philosophy, s. 186— 188.
45 P. Sorokin, The Crisis o f  Our Age, s. 112.
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dosłownym powtórzeniem myśli Kirejewskiego o „wewnętrznym korzeniu 
poznania, w którym rozłączone władze poznawcze zlewają się w jeden 
integralny wzrok umysłu” 46.

Zauważyć też trzeba jak sądzę, że w owym bardziej „katastroficznym" 
okresie swej twórczości Sorokin utracił wiarę w to, iż kultura sensatywna 
z siebie samej zdoła wyłonić siły pozwalające na przejście do nowej epoki, 
a więc zbawczego impulsu oczekiwał z zewnątrz. I w tym miejscu Sorokin 
skierował swoje nacteieje ku krajom trzeciego świata i ku ZSRR. I choć 
ustrój panujący w Związku Radzieckim był przecież, zgodnie z jego koncepcją, 
ucieleśnieniem sensatywności w jej najbardziej jaskrawej formie, to jednak 
z krajami trzeciego świata łączyły go jego zdaniem — panujące tam 
(pomimo różnorodnych skutków rewolucji) familistyczne stosunki międzyludz
kie, mogące stanowić bazę dla rozwoju innych wartości, nieobecnych tam, 
a koniecznych dla przyszłego odrodzenia ludzkości — przede wszystkim reli- 
g ii47. Wydawało się to tym łatwiejsze, że wielokrotnie można zauważyć 
„rosyjskie” uwarunkowanie jego koncepcji religii; religią było dla niego 
najczęściej prawosławie — religia rosyjskiego ludu.

Sorokin zgadzał się niewątpliwie z poglądami Chomiakowa, że protestantyzm 
jest religią realizującą wolność bez jedności, katolicyzm — jedność podpo
rządkowaną Rzymowi, a więc pozbawioną wolności, prawosławie zaś stanowiło 
tę idealną tożsamość- „jedności i wolności, która przejawia się w prawie 
miłości duchowej” 4X. W przeciwieństwie do katolicyzmu, opanowanego przez 
tendencje racjonalistyczne i systemotwórcze, prawosławie głosi, iż „myślenie
0 Bogu jest [...] kontemplacją Boga w jego niepoznawalności [...] Bóg jest 
ponad wszystkim, co istnieje. Teologia zatem nie powinna poszukiwać 
pozytywnego poznania Boga; winna być raczej doświadczeniem tego. co 
przekracza wszelkie rozumienie” 4y. Sorokin wyrażał to w takich oto słowach: 
„Bóg, czyli wartość ostateczna, nie jest identyczny ani z substancją, ani 
z nie-substancją, ani z bytem, ani ze stawaniem się, ani z przedmiotem, 
ani z podmiotem [...]. Bóg nie jest ani czasowy, przestrzenny, ani bezczasowy
1 pozaprzestrzenny [...]. W tym sensie ostateczna rzeczywistość-wartość jest 
m ysterium  tremendum et faseinosum , prawdziwą coincidentia oppositonim , 
przekraczającą wszystkie nasze pojęcia i kategorie, wszystkie nasze prawa 
logiczne [...]. Z tego powodu całkowita i prawdziwa rzeczywistość jest 
nieopisywalna żadnymi słowami i niedefiniowalna za pomocą żadnych racjo
nalnych pojęć” ?<*.

■w A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 120.
47 P. Sorokin. Three Basic Trends...
48 Filozofia i myśl społeczna rosyjska.... s. 155.
-*1' W. Krzemień, tilo zo jia  »' cienili prawosławia, Warszawa 1979, s. 48 49.

P. Sorokin, This is M \  Faith, w: This is M v Fuith, red. S. G. Cole, New York 1956,
s. 213.
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Prawosławie w wielu punktach dyktowało tu kształt kultury ideacjonalnej: 
z niego wywodzi się zarówno ideał wspólnoty religijno-familistycznęj, jak 
i wolność pojmowana jako wolność czysto wewnętrzna, niezależnie od możli
wości jej zewnętrznych realizacji, z niego wreszcie remedium — altruistyczna 
miłość, łączona często przez Sorokina z postaciami starców-ascetów, tak 
charakterystycznymi dla Kościoła Wschodniego, czy wręcz z praktykami 
religijnymi Hesychastów51.

N ie myślę, by należało zadawać koncepcji Sorokina pytania o to, czy była 
jeszcze jedną „filozofią w cieniu prawosławia” 52, wydaje się natomiast, że 
ten profesor Harvardu był postacią głęboko rosyjską, rosyjskością już w końcu 
kurczową i bolesną, jak to bywa w życiorysach emigrantów, i jego związek 
z prawosławiem był prostą dość konsekwencją tego faktu. Stąd też brała 
się jego podatność na typ myślenia reprezentowany przez słowianofilów. 
Prawosławie, tak istotne dla myślicieli rosyjskich, a dla słowianofilów głównie, 
tutaj postawione zostało na równi z innymi religiami, ogólna bowiem 
koncepcja głosiła konieczność odrodzenia religijnego w każdej jego postaci. 
Istotne elementy składające się na atmosferę duchową słowianofilstwa, wraz 
z jego przywiązaniem do prawosławia, przeniknęły jednak w różne warstwy 
Sorokinowskich koncepcji, tworząc jakby podziemny nurt myśli amerykańskiego 
profesora.

M aria W odzyńska- Walicka

A BELATED SLAVOPHILE PITIRAM  SO R O K IN S THEORY OF CULTURE

A S u m m a r y

The artiele presents and analyzes the idcas Pitiram Sorokin advanced on the history 
of philosophy and especially on the theory of eulture. In his view, a single, uni-directional 
line of progress cannot be imposed on the course of history. Instead, he proposed to 
differentiate three basie types of eulture cyclically succeeding one another. These are: 
1. “ ideational" eulture which professed the supremacy of spiritual absolute values over 
external world: 2. "sensitive” eulture which chooses to deny the existence of everything 
that is not made accessible through sense perception; 3. "idealistic” eulture — typical of 
the late Middle Ages which embraces the highest values inherent in the two other types. 
Sorokin found his ideał in the integral personality and the integral eulture, regarding 
medieval eulture to have been its fullest possible embodiment. The present times, on the 
eontrary, seem to him to bear witness to a decline of the sensitive type of eulture, with 
such phenomena as the disintegration of society and human personality attendant upon it. 
Yet, there is still a way out of the crisis. Sorokin perceived it in a return to ideational

?i p. Sorokin, Forms and Techniąues o f  Altruistic and Spiritual Growth (Symposium), 
Boston 1954, s. VI—VII.

5- W. Krzemień, op. cit.
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culture whose integrity seems to have been rooted in all its values having a transcendent 
frame of reference. Integralism, an idea much cherished by the 19th century Russian 
slavophiles, is the key concept to  Sorokin's phiTOsophy. On closer analysis his works 
betray quite a number of characteristically slavophile trends in the structure of Sorokin s 
thinking, to mention only his ram pant critiąue of western civilization beset with undue 
rationalism which undermined true values (religion, family, law based on transcendent 
authority) as well as his vision of religion and its bond with the family, which seems to 
have been derived from the Orthodox doctrine.

Sorokin never overtly acknowledged his indebtedness to  slavophile ideas in his works. 
None at all the less such relations do assert themselves there and may thus prove helpful in 

’ intepreting his views.


