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Pitirim Aleksandrowicz Sorokin urodził się 21 stycznia
1889 roku we wsi Turia w leżącej na północy Rosji guberni wołogodzkiej
(obecnie Republika Komi w Federacji Rosyjskiej)1. Jego ojciec, Aleksander Prokopowicz, był pochodzącym z Wielkiego Ustiugu wędrownym
handlarzem, matka zaś, Pelagia Wasilewna, pochodziła z chłopskiej rodziny z Żeszartu, mieściny leżącej niemal sto kilometrów od Syktywkaru.
Dzieciństwo Pitirima było trudne. Po śmierci matki w 1894 roku wraz
z ojcem i starszym bratem (młodszego oddano na wychowanie rodzinie) włóczył się od wioski do wioski w poszukiwaniu pracy. Ojciec
popadł w alkoholizm i dotkliwie bił synów, w rezultacie kilkunastoletni
bracia postanowili uciec i żyć dalej na własną rękę. Pitirim imał się różnych fachów i w 1907 roku trafił do Petersburga, gdzie pracował najpierw
jako rzemieślnik, a następnie jako urzędnik. Jednocześnie rozpoczął studia w Instytucie Psycho-Neurologicznym, później zaś studiował psychologię na Uniwersytecie Petersburskim, gdzie jednym z jego nauczycieli był
Leon Petrażycki, wybitny polski prawnik, socjolog i filozof, autor wielu
dzieł z zakresu teorii państwa i prawa.
W tym czasie Sorokin prowadził również działalność polityczną, wiążąc się z tzw. eserowcami (Partia Socjalistów-Rewolucjonistów,
antycarskie stronnictwo narodowe, opozycyjne wobec bolszewików
i po rewolucji zdelegalizowane), co doprowadziło do kilkumiesięcznego aresztowania. W więzieniu Sorokin miał okazję czytać klasyków nurtu rewolucyjnego, takich jak Marks, Engels, Plechanow,
Bakunin czy Kropotkin (z tym ostatnim później się zaprzyjaźnił),
a także prowadzić dyskusje ze współwięźniami. Wiedzę na temat
mechanizmów rewolucji społecznej i kulturowej miał w przyszłości
1

Pełne informacje o życiu Sorokina można znaleźć w pracy Barry V. Johnston, Pitirim
A. Sorokin: An Intellectual Biography, Kansas 1995.
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wykorzystać w swoich pismach, ukazujących ludziom Zachodu elementarne mechanizmy, za pomocą których rewolucja w różnych wariantach
niszczy zdrowe społeczeństwa.
Po rewolucji lutowej 1917 roku Sorokin został redaktorem
naczelnym eserowskiej gazety „Dieło Naroda” („Дело народа”),
a także sekretarzem Aleksandra Kiereńskiego, powołanego w tym
czasie na stanowisko premiera Rządu Tymczasowego. W listopadzie
1917 roku Sorokin został wybrany deputowanym do Konstytuanty, jego
działalność została jednak przerwana przez rewolucję bolszewicką.
Represje wobec niego trwały przez kilka następnych lat, między innymi w 1918 roku został aresztowany pod zarzutem przygotowywania
zamachu na Lenina. Brał udział w walkach zbrojnych przeciwko bolszewikom, w trakcie których zginęli jego obaj bracia. Czasy te wspominał po latach w książce The Ways and Power of Love: „byłem ścigany
przez rosyjski rząd komunistyczny. W końcu uwięziono mnie i skazano
na śmierć. Każdego dnia, przez sześć tygodni czekałem, aby mnie
zastrzelono. Byłem świadkiem rozstrzelania moich przyjaciół i kilku
innych więźniów. Przez następne cztery lata przeszedłem w komunistycznej Rosji wiele bolesnych doświadczeń i widziałem rozdzierające
serce okrucieństwo niekończącego się ludzkiego bestialstwa, śmierci
i zniszczenia”2.
Dzięki wstawiennictwu wysokopostawionych osób Sorokin
uniknął rozstrzelania i w 1921 roku rozpoczął pracę w petersburskim
Instytucie Psycho-Neurologicznym, prowadząc badania nad głodem
na rosyjskiej wsi. Ostatecznie postanowieniem Kolegium OGPU (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, policja polityczna zajmująca się
głównie kontrwywiadem) z 26 września 1922 roku został wraz z żoną
Eleną, którą poślubił w 1917 roku oraz innymi rosyjskimi intelektualistami, wydalony ze Związku Sowieckiego.
Trzydziestotrzyletni Sorokin przebywał najpierw w Berlinie, następnie w Pradze, gdzie krótko pracował na Uniwerystecie Karola, później zaś wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 1924 roku, już w Ame2

P. Sorokin, The Ways and Power of Love: Types, Factors and Techniques of Moral Transformation, Philadelphia 2002, s. xi, cyt. za: D. Leonarska, K. Wielecki, Pitirim Sorokin
i jego absencja w polskiej socjologii, „Roczniki Historii Socjologii”, III (2013), s. 50.
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ryce, opublikował książkę Leaves of a Russian Diary, będącą szczegółowym dziennikiem, ukazującym przebieg rewolucji 1917 roku w Rosji,
od jej wybuchu w lutym aż do przejęcia władzy przez bolszewików.
Od 1924 do 1930 roku był profesorem socjologii na Uniwersytecie
Minnesoty w Minneapolis i w tym czasie, w 1925 roku, opublikował
swoją pierwszą ważną książkę naukową, Sociology of Revolution, którą
zaczął przygotowywać już po deportacji z Rosji w 1922 roku w Pradze.
Praca ta, wpisująca się w nurt rozważań zapoczątkowany przez Thomasa Hobbesa w Lewiatanie, pod wieloma względami była publikacją
pionierską, opisującą zarówno warunki społeczne, które mogą prowadzić do rewolucji, jak też jej kolejne stadia. W 1927 roku opublikował
pracę Social Mobility (tłum. pol. Ruchliwość społeczna), w 1928 roku
kolejną książkę, Contemporary Sociological Theories, rok później zaś
ukazało się przygotowane wraz z C. Zimmermanem studium Principles
of Rural-Urban Sociology. Prace te dowodziły wszechstronnego talentu
naukowego Sorokina, który z powodzeniem pracował na różnych polach
socjologii, zajmując się nie tylko socjologią rewolucji i wojny, ale również
kwestiami dotyczącymi dynamiki, stratyfikacji i ruchliwości społecznej
oraz socjologicznymi zagadnieniami obszarów miejskich i wiejskich.
W 1930 roku Pitirim Sorokin otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Przeniósł się na Uniwersytet Harvarda w Cambridge, gdzie powołał
do życia pierwszy na tej uczelni Wydział Socjologii. Na Uniwersytecie
Harvarda wykładał aż do przejścia na emeryturę w 1964 roku.
W 1937 roku, po niemal dziesięcioletnich badaniach, Sorokin
opublikował swoje opus magnum, pracę zatytułowaną Social and Cultural
Dynamics, która w pełnej wersji miała cztery tomy (ostatni został wydany w 1941 roku). W książce tej Sorokin, opierając się na rozległych
badaniach empirycznych dotyczących przemian kulturowych w ostatnich dwóch tysiącleciach, przedstawia ogólny schemat rozwoju cywilizacji, rozumianych przez niego jako pewne wspólnoty duchowe czy
umysłowe, składające się z trzech kolejnych faz: ideacyjnej, sensytywnej
(odczuciowej) i idealistycznej. Każda z tych faz cechuje się odmiennym
systemem wartości i wiąże się z odmiennymi ludzkimi potrzebami, dla
przykładu, w fazie początkowej, ideacyjnej czy też duchowej, znajdująca
się w rozkwicie cywilizacja opiera się głównie na relacjach rodzinnych
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i więziach nieformalnych. Schemat ten, zdaniem Sorokina, jest typowy
dla wszystkich cywilizacji, a jego przykłady znajdujemy między innymi w cywilizacji starożytnej (grecko-rzymskiej), a także w obecnej cywilizacji zachodniej, która znajduje się w fazie senstywnej, która stanowi
upadek w stosunku do fazy ideacyjnej.
Praca ta wywołała szeroki oddźwięk w środowisku socjologicznym, spotykając się zarówno z głosami entuzjastów, jak i krytyków, pisma
Sorokina mają bowiem to do siebie, że nikogo nie pozostawiają obojętnym. Sam Sorokin zresztą słynął z jednoznacznego stawiania ostrych tez,
zwłaszcza krytycznych, odnoszących się między innymi do aktualnych
zjawisk, w tym również do amerykańskiego życia społecznego i amerykańskiego modelu kulturowego, który często krytykował, widząc w jego
ekspansji zagrożenie dla świata zachodniego.
W 1949 Sorokin roku stworzył przy Uniwersytecie Harvarda
Centrum Badań Kreatywnego Altruizmu, w 1960 roku został pierwszym
prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Studium Porównawczego
Cywilizacji, zaś w 1964 roku prezesem Amerykańskiego Towarzystwa
Socjologicznego. W czasie swojej kariery akademickiej opublikował
kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Do jego najważniejszych
prac należą – oprócz wspomnianych już książek – The Crisis of Our
Age (1941), Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics, A System of General Sociology (1947), Altruistic Love (1950), The
Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral Transformation (1954), The American Sex Revolution (1956), Fads and Foibles
in Modern Sociology and Related Sciences (1956), Power and Morality:
Who Shall Guard The Guardians? (1959, wraz z W.A. Lundenem). Swoje
bogate życie opisał w wydanej w 1963 roku autobiografii A Long Journey.
W swoich pracach Sorokin dał się poznać nie tylko jako wnikliwy
analityk współczesnej cywilizacji, ale również jej przenikliwy krytyk,
dostrzegający w pozornie mało znaczących przemianach kulturowych
zapowiedź dużo głębszych i trudnych do odwrócenia trendów, które w przyszłości mogą doprowadzić cywilizację Zachodu do upadku.
Jego szczególny niepokój budziło zjawisko, które określił mianem „rewolucji seksualnej”, prowadzącej do coraz głębszej seksualizacji wszystkich
sfer kultury. Skutkiem tej seksualizacji jest pozwolenie ludziom na to,
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aby kierowali się jedynie swoimi zwierzęcymi, pierwotnymi popędami
i namiętnościami, co czyni ich łatwym łupem manipulacji i propagandy,
niszcząc przy okazji tradycyjne więzi międzyludzkie (zwłaszcza rodzinne), miłość zaś sprowadzając do rodzaju wymiany handlowej, polegającej
na wzajemnym świadczeniu sobie usług seksualnych.
Pitirim A. Sorokin zmarł po dwóch latach ciężkiej choroby 10 lutego
1968 roku w wieku 79 lat w Winchester w stanie Mssachusets. Uroczystości pogrzebowe przebiegały zgodnie z rytuałami rosyjskiej Cerkwii
prawosławnej. Sorokin miał dwóch synów. Starszy z nich, Peter P.
Sorokin, w 1966 roku był wynalazcą lasera barwnikowego. Rękopisy
i papiery Sorokina znajdują się obecnie w University of Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie. W marcu 2009 roku w Państwowym
Uniwersytecie w Syktywkarze, w rosyjskiej Republice Komi, utworzono
Sorokin Research Center, którego zadaniem ma być między innymi publikacja obfitych materiałów, jakie pozostawił po sobie wybitny socjolog.
Mimo sławy na całym świecie i tłumaczeń na dziesiątki języków w Polsce prace Sorokina pozostają w zasadzie nieznane i prócz
tłumaczenia jego wczesnej, mało reprezentatywnej książki Ruchliwość
społeczna, brakuje przekładów jego najważniejszych dzieł. Przyczyny tego mogą być różne, jedną z nich może być fakt, że Sorokin
przyjmuje szeroką, interdyscyplinarną perspektywę w socjologii, nie
ograniczając się do suchych statystyk, lecz wyciągając ze swoich badań
głębsze wnioski, dotyczące natury i przyszłości naszej cywilizacji.
Te wnioski również mogą być powodem jego ignorowania w środowiskach naukowych, Sorokin bowiem przedstawia zagrożenia płynące
z opartej na marksizmie rewolucji kulturowej, której pierwsze objawy
diagnozował w USA już w latach pięćdziesiątych, ukazując, w jaki sposób kult postępu, techniki i – ogólnie – ideologii Oświecenia niszczy
trwały ład, na którym oparta była cywilizacja łacińska. Sformułowane
ponad pół wieku temu wnioski Sorokina w wielu wypadkach okazały
się prorocze, czego przykładem jest choćby proces seksualizacji społeczeństwa, prowadzący do upadku rodziny i gwałtownego kurczenia
się białej populacji. Jednocześnie jego nadzieje na odrodzenie się
cywilizacji łacińskiej, które żywił w ostatnich dekadach życia, okazały się płonne albo przedwczesne – w obecnej sytuacji można raczej
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spodziewać się pogłębiania fazy „senstytywnej”, jak sam to określił,
prowadzącego aż do upadku cywilizacji.
***
Prezentowane wydanie książki The American Sex Revolution oparte jest na pierwszym wydaniu amerykańskim Porter Sargent Publisher,
Boston 1956, w serii An Extending Horizons Book.

3U]HGPRZD
Ta niewielka książka zawdzięcza swoje powstanie żywej reakcji
czytelników na mój artykuł Przeciwko wolności seksualnej wydrukowany w magazynie „This Week” z 3 stycznia 1954 roku. Jego recenzje
opublikowało kilka pism w kraju, był obszernie cytowany w wielu
czasopismach, przełożono go i opublikowano w kilku krajach, ponadto
pewna organizacja religijno-wychowawcza wydała go w postaci specjalnej ulotki w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Do autora napłynął też
pokaźny strumień listów od czytelników. Przynajmniej w dziewięćdziesięciu procentach reakcje były pochlebne i wyrażały życzenie publikacji rozbudowanej wersji artykułu w formie skromnego tomu napisanego
językiem przystępnym dla inteligentnego czytelnika. Ta książka jest
odpowiedzią na te sugestie.
Ponieważ napisana jest dla inteligentnego niefachowca, wszystkie
odniesienia do źródeł każdego z twierdzeń zostały rozmyślnie pominięte.
Nie znaczy to jednak, że wnioski są czystymi spekulacjami „kanapowego
filozofa”. W razie potrzeby można wykazać, że wszystkie główne tezy
książki oparte są na obszernym zbiorze dostępnych dowodów empirycznych i logicznych.
Zdaję sobie sprawę, że postawa światopoglądowa, na której opiera
się dominująca moralność i obyczaje seksualne, jest wroga poglądom
i moralności omawianym w tej książce. Z tego też powodu prawdopodobnie spotka się ona ze strony zwolenników „wolności seksualnej”
z przyjęciem nieprzyjaznym albo milczeniem. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powtórzyć stare motto: Amicus Plato sed veritas
amicissima.
Pitirim A. Sorokin
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Pośród licznych przemian zachodzących w ostatnich dekadach w życiu milionów amerykańskich mężczyzn i kobiet dokonała się
szczególna rewolucja. Przeszła niemal niezauważona, gdyż znacznie
się różniła od lepiej znanych łagodnych zmian politycznych i gospodarczych. Pozbawione hałaśliwych wybuchów publicznych jej burzliwe
sceny zamknięte są w czterech ścianach sypialni i angażują jedynie
jednostki. Nie wyróżniając się dramatycznymi wydarzeniami na wielką
skalę, rewolucja ta nie skutkuje wojną domową, walką klas i przelewem
krwi. Nie ma swojej armii rewolucyjnej do zwalczania przeciwników.
Nie próbuje obalić rządów. Nie ma wielkiego wodza. Nie planuje jej
żaden bohater i nie kieruje nią żadne politbiuro. Bez planu i organizacji
prowadzą ją miliony jednostek, każda we własnym zakresie. Jako rewolucja nie krzyczy z pierwszych stron gazet, ani w radiu, ani w telewizji.
Jej imię to rewolucja seksualna.

'ODF]HJRWRMHVWZDÔQH"
Mimo osobliwych cech owa rewolucja seksualna jest równie ważna, jak najbardziej dramatyczne rewolty polityczne i ekonomiczne,
zmieniając życie mężczyzn i kobiet dogłębniej niż jakakolwiek rewolucja
naszych czasów.
Narodziny, małżeństwo i śmierć to najważniejsze wydarzenia w życiu każdej jednostki, wyznaczają one bowiem początek, centrum
i kres każdej ludzkiej egzystencji. Wszystkie społeczeństwa traktowały
je jako najistotniejsze nie tylko dla jednostki, lecz również dla przetrwania i dobrobytu wspólnoty. Dlatego też każda społeczność starała
się jak najbardziej staranie określić i uregulować zwyczaje związane
z tymi wydarzeniami. Za najważniejsze z nich uchodziło małżeństwo,
które podlegało równie starannych regulacjom jak obyczaje dotyczące
narodzin i śmierci.
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Powody takiego dowartościowana małżeństwa są oczywiste.
Zawarcie małżeństwa jest społecznym dowodem fizycznej, umysłowej,
uczuciowej, duchowej i obywatelskiej dojrzałości jednostki. Oznacza
doniosłe przeistoczenie się chłopca w męża-ojca, a dziewczyny w żonę-matkę, któremu towarzyszą zmiany w ich pozycji społecznej, przywilejach i odpowiedzialności. Dla znacznej większości mężczyzn i kobiet
małżeństwo jest najbardziej żywotnym, intymnym i pełnym zjednoczeniem ciała, umysłu i ducha w społecznie zatwierdzone, niepodzielne
„my”. W dobrym małżeństwie indywidualne „ego” obydwojga zlewają się
ze sobą. Radości i smutki jednej osoby stają się radościami i smutkami
drugiej, a wszystkie ich wartości, aspiracje i doświadczenia życiowe stają
się w pełni wspólne. Wzajemną lojalność pielęgnują bezwarunkowo, aż
ich śmierć rozłączy. Więź małżeńska jest zaiste święta i nierozerwalna.
Taki wszechogarniający związek jest najpotężniejszym antidotum
na samotność. Rozwija i wyraża miłość w tym, co najszlachetniejsze
i najlepsze – w moralnym uszlachetnieniu małżonków i prawdziwym
uspołecznieniu ich dzieci.
Od najdawniejszych czasów małżonkowie-rodzice byli najskuteczniejszymi nauczycielami swoich dzieci, a rodzina była najważniejszą
szkołą przemiany nowonarodzonych istot żywych w inteligentne, społecznie odpowiedzialne osoby. Tę decydującą rolę edukacyjną oddaje
powiedzenie: „Jaka jest rodzina, takie będzie społeczeństwo”.
Co więcej, pielęgnowanie wzajemnej miłości i zadanie wychowywania dzieci skłania żyjących w małżeństwie ludzi do uruchamiania
i rozwijania w sobie najlepszych impulsów twórczych, gdyż niewątpliwie
misja kształtowania własnej osobowości oraz osobowości potomstwa
uszlachetnia w równym stopniu, jak tworzenie wybitnego dzieła w sztuce
lub nauce. Niezależnie od edukacji, statusu społecznego, religii i sytuacji
ekonomicznej każda para małżeńska czerpie z dobrego małżeństwa najpełniejsze zaspokojenie popędu twórczego, który tkwi w nas wszystkich.
W tym znaczeniu małżeństwo jest najbardziej uniwersalną i najbardziej
demokratyczną szkołą rozwijającą twórczy potencjał każdej istoty ludzkiej. Ten popęd twórczy jest być może najbardziej znamiennym wyróżnikiem gatunku ludzkiego, a jego zaspokojenie jest absolutnie konieczne
do szczęścia człowieka.
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Ciesząc się jednością małżeńską z jej bezkresnymi bogactwami rodzice swobodnie wypełniają wiele innych szczytnych zadań.
Przede wszystkim podtrzymują prokreację rodzaju ludzkiego, a także
poprzez swoje potomstwo determinują dziedziczne i nabyte cechu
przyszłych pokoleń. Przez małżeństwo osiągają społeczną nieśmiertelność dla siebie, dla swych przodków, dla swoich odrębnych grup i dla
całej wspólnoty. Ta nieśmiertelność możliwa jest dzięki przekazywaniu
ich nazwiska oraz wartości, tradycji i sposobów życia dzieciom, wnukom
i dalszym generacjom.
Wypełnianie tych zadań wyjaśnia, dlaczego wszystkie społeczeństwa uważają małżeństwo za szczytowy punkt ludzkiej egzystencji oraz
za decydujący czynnik przetrwania i dobrobytu samych społeczeństw.
W odróżnieniu od małżeństwa niedozwolone stosunki płciowe
nie mogą tych zadań zrealizować i nie realizują. Relacji prostytutki
z klientem, utrzymanki z opiekunem, relacji między wszelkiego rodzaju
przygodnymi „kochankami” nigdy nie uważano za dowód umysłowej,
moralnej czy społecznej dojrzałości partnerów. Wręcz przeciwnie,
uważano relacje te za grzech lub występek albo też za objaw moralnej
i społecznej degeneracji uwikłanych w nie partnerów. Zakazane stosunki
seksualne rzadko kiedy wychodzą poza krótkotrwałe związki „kopulacyjne”. Każdy z partnerów pozostaje jedynie przedmiotem seksualnym
mającym zaspokoić żądzę drugiego. Partnerzy nie znają się dobrze, ich
odrębne „ja” nie spajają się w „my”, ich egoizm zaś nie jest łagodzony
przez wzajemne oddanie i miłość.
Przygodne romanse nie owocują żadnym consortium omnis
vitae, divini et humani iuris communicatio, jak prawo rzymskie określało małżeństwo1. Za krótką chwilę uniesienia zmysłowego uczestnicy
zwykle płacą wysoką cenę częstych i długich okresów boleści, lęku,
strachu, wyrzutów, nienawiści i udręki. Zdarza się, że ulotna przyjemność seksualna rujnuje całe ich życie. W wielu krajach cudzołożników
i rozpustników obu płci karano nawet śmiercią, okaleczeniem, torturami,
odebraniem czci lub więzieniem.
1

„Dożywotnia wspólnota losu prawa boskiego i ludzkiego” według prawomocnej
opinii Modestyna, ucznia Ulpiana, za Digestami Justyniana (przyp. tłum.).
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Z wyjątkiem uznawanych przez prawo konkubinatów,, związki
te nie są też szkołą moralnej, umysłowej i społecznej edukacji partnerów.
Wręcz przeciwnie, prowadzą one do demoralizacji, braku odpowiedzialności społecznej, zaburzeń umysłowych i przestępstw, nie przyczyniając
się do rozwijania potencjału twórczego.
Stosunki takie wreszcie nie służą żywotnemu zadaniu prokreacji,
jakim jest określenie cech przyszłych pokoleń oraz społeczne unieśmiertelnienie partnerów. Z zasady pozostają bezpłodne i bezdzietne.
Jeśli czasem prowadzą do narodzin potomstwa, dzieci są napiętnowane
jako „nieślubne” i „z nieprawego łoża”, stając się ofiarami bestialskich
namiętności i ludzkiej furii.
Wszelka znaczna zmiana w zachowaniach małżeńskich, każdy wzrost rozwiązłości seksualnej i pozamałżeńskich stosunków rodzi
doniosłe następstwa. Rewolucja seksualna drastycznie dotyka życia
milionów ludzi, dogłębnie zaburzając życie wspólnoty i decydująco wpływając na przyszłość społeczeństwa. A skoro naród amerykański,
a nawet całe społeczeństwo zachodnie dotknięte jest taką rewolucją,
należy jej poświęcić tyle samo uwagi, co każdej zmianie politycznej czy
ekonomicznej.
Przed nami pojawia się zatem następujące pytanie. Czy istotnie
Ameryka oddala się w nieznanym kierunku popychana podskórnym
prądem rewolucji seksualnej? Jeśli tak, jakie są tego objawy? Jakie może
to mieć następstwa? Dokąd nas to może poprowadzić? Staranny przegląd
faktów dostarczy nam rzetelnych odpowiedzi na te kluczowe pytania.

.LONDZ\PRZQ\FKVWDW\VW\N
W 1870 roku mieliśmy jeden rozwód na 33,7 zawartych związków
małżeńskich. W ciągu kilku ostatnich lat rozwodzi się jedno małżeństwo
na dwa i pół a nawet jedno na trzy. W 1890 roku mieliśmy trzy rozwody na tysiąc zamężnych kobiet; w 1946 roku już 17,8. W 1867 roku
na tysiąc mieszkańców było 0,3 rozwodu; w 1947 roku już 3,4. Święty
ponoć związek małżeński zrywany jest obecnie wielokrotnie częściej
niż w ubiegłych dekadach. A współczynniki rozwodów, z nieznacznymi wahaniami, rosły i nadal rosną.
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W podobny sposób rośnie współczynnik „rozwodów biedaka”.
Według danych Krajowego Biura Porzuconych opuszczone żony stanowią od trzy do czterech procent wszystkich zamężnych. W 1953 roku
porzucenia kosztowały amerykańskiego podatnika około 252 milionów
dolarów przeznaczonych na wsparcie porzuconych żon i dzieci, spośród
których trzy i pół miliona nie dostawało od ojców albo nic, albo niewiele.
Wskutek rosnącej liczby rozwodów, separacji i porzuceń około 12
milionów z 45 milionów dzieci w Stanach Zjednoczonych nie żyje z obojgiem rodziców. Bez żadnej własnej winy dzieci te odarte są z bezpieczeństwa i miłości, będąc skazane na brutalność życia bez jednego albo i bez
dwojga rodziców, a nawet na bezdomność. O ile rozwód lub porzucenie
oznacza rozpad małżeństwa i rodziny jako związku męża i żony, te porzucone dzieci oznaczają rozpad rodziny jako związku rodziców z dziećmi.
Dalsza dezintegracja objawia się ograniczaniem rozmiarów rodziny. Odsetek rodzin złożonych z sześciu lub więcej członków wynosił w 1790 roku 51,8 procent, w 1900 roku 32,8 procent, w 1930 roku 20,1
procent, zaś w roku 1940 tylko 15,7 procent. Odsetek bezdzietnych małżeństw osiągnął obecnie około 15-20 procent. Pary bezdzietne i z jednym
dzieckiem stanowią od 40 do 45 procent ogółu rodzin. W bezdzietnym
małżeństwie nie istnieje rodzina jako związek rodziców i dzieci, z kolei
małżeństwo z jednym dzieckiem nie realizuje zadania polegającego na
dbaniu o przyszłość kraju, albowiem do utrzymania obecnego stanu
populacji rodzina musi mieć przeciętnie dwoje albo troje dzieci.
Dane te pokazują, że świeca amerykańskiego małżeństwa
i rodziny wypala się z obu końców – jako związek męża i żony i jako
związek rodziców i dzieci. Wraz z tym rozpadem małżeństwo i rodzina
coraz gorzej radzą sobie z zadaniami zapewnienia dobrobytu jednostce
i przetrwania narodowi.

5RVQÌFDQLH]GROQRÎÐ
GRZ]DMHPQHJRGRSDVRZDQLD
Zatrważające konsekwencje tej dezintegracji małżeństwa i rodziny
omówimy obszernie w dalszej części, na razie zaś zastanówmy się, czego
te liczby jeszcze dowodzą.
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Czy dezintegracja wynika z wyższego standardu życia oczekiwanego przez dzisiejszych Amerykanów, a zwłaszcza Amerykanki, czy
też z rozdętego samolubstwa i niezdolności do znoszenia niedostatków
drugiego partnera, z braku autentycznej ofiarnej, przebaczającej miłości,
a może z czegoś innego? Niezależnie od tego, fakty ujawniają narastającą
niezdatność do harmonijnego zespolenia osobowości i sposobów życia.
Ten brak wzajemnego dopasowania jest prawdopodobnie w większym stopniu rezultatem rozdętego egoizmu niż innych wymienionych wyżej przyczyn. Dotyczy to zwłaszcza wielokrotnie wchodzących w związki małżeńskie i rozwodzących się „gwiazd”, dziedziców
i dziedziczki majątków oraz z innych, którzy zmieniają partnerów co
kilka lat. Nowi małżonkowie nie cechują się wysokimi standardami
duchowymi czy kulturalnymi, lecz wyróżniają się atrakcyjnością seksualną, witalnością, skandalami i romansami albo wreszcie zdolnością
dostarczania dużych sum i kupowania drogich prezentów. Teorię
tę wspiera również fakt, że każde kolejne małżeństwo trwa coraz krócej (biorąc pod uwagę średni czas trwania pierwszego, drugiego oraz
kolejnych małżeństw rozwiedzionych).
W każdym razie rosnąca niezdolność par małżeńskich do wzajemnego dopasowania się ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla
życiowych losów partnerów, lecz także, a nawet jeszcze bardziej, dla
społeczeństwa jako całości. Prowadzi to bowiem do coraz trudniejszej wzajemnej adaptacji członków wszystkich innych grup społecznych:
związków zawodowych, organizacji biznesowych, wychowawczych i religijnych, stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych. Skoro „szkoła
małżeństwa i rodziny” coraz gorzej radzi sobie z dostarczaniem dobrze
dostosowanych społecznie, dojrzałych jednostek – a nie ma, jak się
zdaje, innego czynnika sprawczego zdolnego lepiej sobie z tym poradzić – w takim razie narodowi i ludzkości grozi to, że składać się będą
z jednostek i grup coraz mniej zdolnych do współżycia ze sobą. W takim
społeczeństwie prawdopodobnie rosnąć będą napięcia i konflikty, a gorące i zimne wojny między jednostkami i grupami nasilą się. Oznacza
to, że jednego z istotnych źródeł wojen między państwami i wewnątrz
nich, buntów, rewolucji oraz innych napięć i konfliktów w naszej epoce
należy szukać w rozdźwięku między członkami nowoczesnego małżeń-
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stwa oraz rodziny, powodującym rozłam w społeczeństwie, w narodzie
i ostatecznie w całym ludzkim świecie.

6FK\ÊHNPLÊRÎFLURG]LFLHOVNLHM
Rosnąca liczba bezdzietnych par, których bezdzietność jest zamierzona, a także rosnąca liczba porzuceń dzieci przez rodziców są objawami postępującego upadku „instynktu rodzicielskiego”, a dokładniej
mówiąc, przywiązania rodzicielskiego, miłości i troski o potomstwo. Bez
osłabienia tego naturalnego „instynktu” wspólnego wszystkim niemal
gatunkom nie byłoby możliwe nasilanie się zjawiska dobrowolnej bezdzietności i porzucania dzieci.
Obumieranie najsilniejszej formy międzyludzkiego współczucia i troskliwej miłości musi zrodzić przerażające następstwa. Gdy
bowiem wyschnie ten zdrój niesamolubnej troski i spontanicznej pomocy, wyczerpie się również większość innych form międzyludzkiej
solidarności. W dalszej perspektywie społeczeństwo takie będzie składać
się w coraz większej mierze ze skupionych na sobie egoistów, niezdolnych
do altruistycznego postępowania i dobrego współżycia z innymi. Dalsze
nasilanie się walki o byt oraz mnożenie napięć społecznych musi przynieść efekty. Pokazuje to, że jednym z istotnych powodów nieustających
konfliktów naszych czasów jest uwiąd miłości rodzicielskiej. Jeśli źródło
nie wytryśnie na nowo, mała jest nadzieja, że obecne wojny wszystkich
przeciw wszystkim da się zastąpić harmonijnymi i pokojowymi relacjami. Jednakże miłosierdzie i miłość zaczynają się w domu, przy kołysce
bezradnego dziecka, a skoro nie ma dziecka i nie ma kołyski, nie może
też być kochających się i troskliwych rodziców. Nie ma zatem rodziny-szkoły, która by nauczyła dzieci podstawowego abecadła niesamolubnego postępowania względem towarzyszy życia i świata jako takiego.

6]HU]HQLHUR]ZLÌ]ÊRÎFL
Coraz większa liczba rozwodów, porzuceń i małych rodzin oznacza zarazem wzrost rozwiązłości seksualnej wśród coraz większej liczby
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mężczyzn i kobiet. Większość rozwiedzionych albo ponownie wstępuje w związki małżeńskie, albo zaspokaja popędy seksualne poza
małżeństwem. Wielokrotnie rozwiedzeni zmieniają partnerów za każdym razem, kiedy zawierają nowe małżeństwo. Chroniczni rozwodnicy
zwykle nie pozostają wstrzemięźliwi pomiędzy okresami małżeństwa
tak samo, jak nie powstrzymują się od stosunków pozamałżeńskich
będąc w małżeństwie. Również osoby porzucające rodzinę zwykle nawiązują pozamałżeńskie relacje seksualne.
Wysoki współczynnik rozwodów i porzuceń jest bezpośrednim
skutkiem zdrad i innych form pozamałżeńskich romansów obydwu
stron związku. Zdarza się, że tego rodzaju stosunki pozamałżeńskie
utrzymywane są z wieloma różnymi „partnerami”.
Wnioski te wspiera szereg badań socjologicznych. Dokładne
udziały procentowe takich związków wahają się w zależności od badanej grupy społecznej. Praktycznie wszystkie takie badania wskazują
na wzmożenie rozwiązłości. Co się tyczy aktywności przedmałżeńskiej,
statystyki wahają się między 7 a 50 procent u kobiet i między 27 a 87
procent u mężczyzn. Zgodnie z pewnymi badaniami, współczynnik
dziewictwa przedmałżeńskiego skurczył się z 65 procent u mężczyzn
urodzonych przed 1890 rokiem do 18 procent urodzonych po 1910 roku.
Związki pozamałżeńskie utrzymuje od 10 do 45 procent mężów i od 5
do 26 procent żon.
Tendencję te potwierdzają dość niekompletne dane na temat
nieślubnych dzieci, których liczba wzrosła z 28 na tysiąc żywych urodzeń w 1927 roku do 31,9 w roku 1929, do 39,8 1937, a w roku 1947
osiągnęła 38,7. Podobnie liczba aborcji (dokonywanych coraz częściej
przez niezamężne dziewczęta lub niewierne małżonki) osiągnęła
obecnie zdumiewający poziom od 333 tysięcy do miliona rocznie.
Gwałtownie rosnąca sprzedaż środków antykoncepcyjnych również
dowodzi wzrostu rozwiązłości.
Jeśli obecna stopa zaniku czystości przedmałżeńskiej utrzyma
się, cnota ta zapewne w ciągu kilku pokoleń stanie się mitem przeszłości. Obecny przyrost stosunków pozamałżeńskich grozi zastąpieniem
samego małżeństwa monogamicznego jakimś rodzajem pseudomałżeństwa poligamicznego, poliandrycznego, anarchicznego lub „ko-
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muną”. Taki rozkład małżeństwa i rodziny w dłuższym okresie jest
nieprawdopodobny, lecz przejściowo może zdarzyć się to samo, do
czego doszło w wielu krajach, a całkiem niedawno w Rosji sowieckiej,
gdzie właśnie rozkład ten przezwyciężono.
Nie trzeba wykazywać doniosłych konsekwencji tej pleniącej
się rozwiązłości dla jednostek, grup społecznych oraz dla narodu. Czy
nazwiemy to „wolnością seksualną”, czy też „anarchią seksualną”, jej
konsekwencje mogą sięgać dalej niż następstwa wszystkich niemal
innych rewolucji, być może poza rewolucjami totalnymi, takimi jak rewolucja sowiecka.

5RVQÌFHX]DOHÔQLHQLHRGVHNVX
Ekspansja rozwodów i porzuceń wraz ze wzrostem przedmałżeńskich i pozamałżeńskich stosunków seksualnych jest oznaką uzależnienia od seksu. To uzależnienie jest nieco podobne do uzależnienia
od narkotyków.
Używając narkotyków uzależniony dąży do ulżenia dręczącym
napięciom i zaznania najmocniejszych form zmysłowej przyjemności.
Im bardziej ktoś pobłaża sobie w używaniu narkotyków, tym potężniej
biorą go one w swe macki. Im więcej ich używa, tym bardziej zmieniają
one całą osobowość uzależnionego.
Uzależnienie od seksu nie jest wyjątkiem od tej reguły. Gdy jednostka oddaje się pogoni za rozkoszami seksu, jej popęd seksualny rośnie kosztem innych czynników determinujących całość jej aktywności, radykalnie
odmieniając cały układ sił zarządzających ludzkim zachowaniem. Przypomina to zmianę silnika i całego mechanizmu napędowego w samochodzie.
Z zewnątrz auto wygląda być może nadal tak samo, lecz układ wewnętrzny
i osiągi są zupełnie inne niż wcześniej. Tak samo dzieje się z namacalną
modyfikacją układu sił warunkujących ludzkie zachowania. Przekształca
ona całą osobowość jednostki, ciało i umysł, wartości i postępowanie. Im
głębsza jest ta zmiana, tym dalej sięga transformacja podmiotu.
To oznacza, że zmiany w zachowaniach seksualnych mężczyzn
i kobiet zakładają zmianę w ich cechach biologicznych i psychologicznych, w ich systemach wartości – naukowych, filozoficznych, religijnych,
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moralnych, estetycznych i społecznych, a także zmianę w relatywnej
skuteczności motywacyjnej każdego z tych czynników-wartości. Zasadnicza modyfikacja biologiczna sprowadza się do zestawu zmian
anatomicznych i fizjologicznych wynikających z nadmiernego pobudzenia pożądania seksualnego i aktywności seksualnej. Ta nadmierna
stymulacja może wynikać albo ze zmian biologicznych (gruczołowych
i innych) w organizmie, albo ze zmian w czynnikach psychologicznych
hamujących i kontrolujących impulsy oraz aktywność seksualną. Jeśli
na przykład słabnie kontrola i hamowanie motywacyjne tych psychospołecznych czynników bądź też jeśli zamiast hamować, zaczynają one
aprobować, pochwalać i usprawiedliwiać większą i bardziej perwersyjną swobodę seksualną, biologiczny popęd seksualny traci stopniowo
hamulce i nabiera znacznie większego „potencjału motywacyjnego”
napędzając jednostkę ku coraz mniej skrępowanym stosunkom seksualnym. We wszystkich prawie rewolucjach seksualnych na skalę
masową wzrost potencjału motywacyjnego popędu seksualnego wynika głównie z osłabienia kontroli sprawowanej przez psychospołeczne
czynniki lub wartości i zastąpienie hamujących psychospołecznych
czynników-wartości takimi, które aprobują namiętność seksualną,
jurność i zróżnicowane relacje seksualne.
To właśnie wydaje się dotyczyć omawianej amerykańskiej rewolucji seksualnej. Nie mamy dostatecznych dowodów zmian ściśle
anatomicznych i fizjologicznych bezpośrednio i pośrednio związanych
z aktywnością seksualną, które mogłyby wytłumaczyć wzrost potencjału motywacyjnego popędu seksualnego. Mamy jednak dostateczne
potwierdzenie wstrzymywania popędu seksualnego przez kontrolę
i hamujące czynniki-wartości psychospołeczne. Potencjał licznych wartości religijnych, moralnych, estetycznych i społecznych, zakazujących wszelkich przedmałżeńskich i pozamałżeńskich relacji seksualnych
osłabł przez ostatnie stulecia, a zwłaszcza w ostatnich dekadach. Wiele
z tych wartości hamujących zostało zastąpionych przez nowe wartości
nakazujące i zalecające swobodniejsze czerpanie satysfakcji z namiętności seksualnej. W pracach Social and Culture Dynamics, Crisis of Our
Age i Reconstruction of Humanity wykazałem szczegółowo podstawowe zmiany wszystkich głównych wartości świata zachodniego w tym
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kierunku. Obfity materiał empiryczny przywołany w tych pracach
dowodzi jednoznacznie, że w ostatnich pięciu stuleciach dominujące
średniowieczne (religijne) wartości zastąpione zostały przez wartości
materialne (świeckie).
Podczas gdy wartości ideowe raczej ograniczają pozamałżeńską
aktywność seksualną, wartości materialne mają ją odblokować i aprobować. Na obecnym niszczącym etapie wartości zmysłowe potencjalnie
aprobują nieograniczoną wolność seksualną i zalecają czerpanie jak
najpełniejszego zadowolenia ze stosunków seksualnych we wszelkiej
postaci. Ta podstawowa zmiana w czynnikach psychospołecznych objawiła się w przewartościowaniu dawniejszych norm przez nowoczesnych
amerykańskich (i zachodnich) mężczyzn i kobiety. Twierdzi się, że popęd
seksualny jest najbardziej dynamiczną sprężyną ludzkich zachowań.
W imię nauki głosi się, że pełne zadowolenie jest nieodzownym warunkiem zdrowia i szczęścia. Zahamowania seksualne przedstawiane
są jako główne źródło frustracji, chorób umysłowych i przestępstw,
czystość seksualna jest wykpiwana jako pruderyjny zabobon, zaś wierność małżeńską piętnuje się jako przestarzałą hipokryzję. Ojciec jest
odmalowywany jako zazdrosny tyran, pragnący skrzywdzić swoich
synów, aby zapobiec kazirodczym związkom z matką. Macierzyństwo
nazywane jest „mamizmem” rujnującym życie dzieci, synów i córki
przedstawia się zaś jako pełnych „kompleksów” polegających na chęci
uwiedzenia matki bądź ojca. Jednocześnie gloryfikuje się rozwiązłość
i jurność. Homo sapiens zastępowany jest przez homo sexualis wypełnionego żądzami genitalnymi, analnymi, oralnymi i skórnymi. Tradycyjne
„dziecko Boże”, stworzone na obraz Boga, zamienia się w maszynkę do
seksu napędzaną instynktem płciowym, pochłoniętą sprawami seksu,
aspirującą do seksu, śniącą, myślącą głownie o seksie. Seksualizacja istot
ludzkich niemal osiągnęła już szczyt. Tak oto czarno na białym widać
psychospołeczną przemianę umysłowości, dążeń, emocji i wartości
nowoczesnego człowieka towarzyszącą rewolucji seksualnej w jego
zachowaniu.
Skoro umysły, zachowania i wartości współczesnych mężczyzn
i kobiet zostały tak głęboko zseksualizowane, należy się spodziewać
podobnej seksualizacji całej naszej kultury i każdej instytucji społecznej.
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A jeżeli tak jest, to głębia i rozległość obecnej rewolucji seksualnej musi
być czymś nieporównanie większym niż tylko zmianą w osobowości
i postępowaniu naszych współczesnych.
Zobaczmy więc, czy kultura i instytucje Ameryki faktycznie doświadczyły tego rodzaju seksualizacji.

