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Wstęp

Socjologia, rozumiana jako systematyczna refleksja nad spo
łeczeństwem, jako nauka, stawiająca przed sobą zadanie formu
łowania praw społecznych, narodziła się w Europie w połowie
dziewiętnastego wieku. Pojawiła się ona w ścisłym związku z po
zytywizmem (Auguste Comte był ojcem obu terminów, a co waż
niejsze samej koncepcji pozytywizmu i jednej z wizji socjologii).
Przez cały dziewiętnasty wiek socjologia nawiązywała też do ewolucjonizmu, będącego światopoglądem naturalistycznym, pozyty
wistycznym. Nieewolucjonistyczna i antynaturalistyczna socjolo
gia europejska pojawiła się w Niemczech na przełomie wieków.
Jak zauważają historycy socjologii, dyscyplina ta reprezento
wana była w Europie wówczas na ogół przez wybitne indywi
dualności, twórców wielkich systemów teoretycznych, „prywat
nych uczonych", nie związanych z uniwersytetami. Europejska
socjologia była więc dość długo dyscypliną zdecydowanie nieakademicką.
Twórcy socjologii amerykańskiej uzupełniali na ogół studia
w drugiej połowie wieku dziewiętnastego w różnych krajach
Europy. Tutaj zapoznawali się z ewolucjonizmem, który stał się
dominującym wśród nich światopoglądem. Ich ewolucjonizm nie
był jednak w zasadzie podejściem ściśle naturalistycznym. Wie
lu z nich wiązało go z przekonaniem o tym, że człowiek może
wpływać na przebieg procesów społecznych, a więc i jest za nie
odpowiedzialny. Wiązali go z programami reform społecznych.
Wczesna socjologia amerykańska to lata 1870—1905. Dyscy
plina ta rozwinęła się więc z bardzo niewielkim opóźnieniem
w stosunku do socjologii europejskiej. Ważna różnica polegała
jednak na tym, że w Ameryce była ona bardzo silnie zinstytu
cjonalizowana: od początku była dyscypliną uniwersytecką.
„Pierwsze pokolenie" amerykańskich socjologów to mniej lub
bardziej typowi ewolucjoniści: William Sumner, Albion Smali,
Lester Frank Ward i Franklin Giddings. Zajmowały ich proble
my makrospołeczne. „Drugie pokolenie" to uczeni, którzy roz
poczynali karierę akademicką wtedy, gdy tamci byli już uzna7

nymi badaczami: Charles Horton Cooley i George Herbert Mead.
Zajmowali się oni rozwojem osobowości, a nie społeczeństw glo
balnych, ich światopogląd zaś to pragmatyzm, a nie pozytywizm.
Zgodnie z „duchem epoki" przyznawali się do ewolucjonizmu,
ale faktycznie go nie uprawiali.
Nazwisko Charlesa Hortona Cooleya znaleźć można w każdym
podręczniku historii socjologii i w niemal każdym podręczniku
czy systematycznym wykładzie teorii socjologicznej. Wszedł on
więc na stałe do historii dyscypliny. Należąc do drugiego poko
lenia amerykańskich socjologów, był Cooley łącznikiem między
wspomnianym już pokoleniem pierwszym a pokoleniem trzecim,
pokoleniem badaczy empirycznych. Cooley był jednym z „ojców"
psychologicznego, humanistycznego nurtu w socjologii światowej.
Od niego zaczęły się: silny nacisk na wspólne badanie jednostki
i społeczeństwa, do którego ona należy, analiza społecznych wy
miarów rozwoju osobowości, analiza grup pierwotnych i ich wpły
wu na kształtowanie się osobowości. Będąc zarówno socjologiem,
jak i filozofem społecznym, Cooley zajmował się nie tylko istnie
jącym współcześnie mu społeczeństwem przemysłowym, ale też
koniecznością takiego świadomego kształtowania przyszłości, aby
rozwój cywilizacji pociągał za sobą jak najmniejsze koszty spo
łeczne.
Mimo ogromnego znaczenia Cooleya dla rozwoju myśli spo
łecznej, w literaturze polskiej brakuje obszerniejszego opracowa
nia na temat jego twórczości. Książka ta ma przyczynić się do
wypełnienia tej luki. Jeśli pominiemy rozdziały, dotyczące życia,
intelektualnej genezy twórczości i wpływu Cooleya na rozwój
socjologii, składa się ona z pięciu rozdziałów merytorycznych.
W pierwszym z nich omawiam poglądy Cooleya na związki mię
dzy jednostką a społeczeństwem (grupą społeczną), do którego
ona należy. Mowa jest tu między innymi o problemie natury ludz
kiej i o jaźni odzwierciedlonej. Rozdział następny dotyczy grup
pierwotnych oraz rodzących się w nich ideałów. Grupy pierwotne:
rodzina, dziecięca grupa zabawowa oraz sąsiedzka grupa doro
słych mają, zdaniem Cooleya, charakter uniwersalny i w nich
właśnie rodzi się społeczna jaźń jednostki. W tych grupach da
dzą się odnaleźć podstawowe wartości i ideały, które charaktery
zują naturę ludzką i tworzą podstawowe elementy tradycji spo
łecznej. Kolejny rozdział prezentuje Cooleyowską koncepcję ko
munikacji społecznej: od najprostszych form komunikacji przedwerbalnej do systemu komunikacyjnego charakterystycznego dla
nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego, z jego zaletami
i wadami. Społeczeństwo jako całość, a w szczególności jego
struktura, były również przedmiotem rozważań Cooleya. Zajmuję
się tą problematyką w rozdziale pt. Organizacja społeczna. Kon
centruję się z nim zwłaszcza na takich kwestiach, jak demokra8

cja, opinia publiczna, system kastowo-klasowy oraz system otwar
tych klas społecznych, charakterystyczny dla nowoczesnych spo
łeczeństw przemysłowych. Wreszcie kolejny rozdział ukazuje nor
matywny aspekt dzieła Cooleya. Analiza i krytyka nowoczesnej
cywilizacji nie wyczerpywały jego makrosocjologii. Uważał, że
ludzie muszą przyjąć osobistą odpowiedzialność za powrót do ta
kich form życia społecznego, który w nowoczesnych warunkach
umożliwi realizację tradycyjnych wartości. Rozwój społeczny to
między innymi rozwój ludzkiej samoświadomości. Tworzenie so
cjologii jest jednym z jego przejawów.
Część druga książki to antologia tekstów Cooleya. O ile mi
wiadomo, żadna z jego prac nie była dotąd opublikowana w ję
zyku polskim. Dało to dużą możliwość wyboru. Zamieszczone tu
teksty prezentują różne zagadnienia, którymi Cooley się zajmo
wał. Przedstawiam w książce jego filozoficzne rozważania na te
mat oryginalności w myśleniu i w badaniach, systematyczności
i spontaniczności, ogłoszone w jego ostatniej obszernej pracy. In
ny tekst to artykuł, w którym autor podsumowuje swe poglądy
na temat istoty nauk społecznych, a w szczególności różnic między
tymi naukami a przyrodoznawstwem. Kolejny tekst prezentuje
Cooleyowską metodologię socjologii. W antologii publikuje frag
ment pracy doktorskiej Cooleya na temat teorii transportu. Przede
wszystkim jednak ogłaszam teksty dotyczące związków między
jednostką a społeczeństwem, kształtowania się jaźni, pierwotnych
grup i ideałów oraz roli współzawodnictwa w życiu społecznym.
Oczekiwać należy, że co najmniej jedna z najważniejszych ksią
żek Cooleya ukaże się w Polsce w całości.

Życie i twórczość 1

Rodzina Charlesa Hortona Cooleya mieszkała w Ameryce od
wielu pokoleń. Jego przodkowie pochodzą z Nowej Anglii. Prapradziad, Benjamin Cooley, osiedlił się przed 1640 rokiem w po
bliżu Springfield w stanie Massachusetts. Był tam miejskim
radnym. Rodzina Cooleyów mieszkała w tym okręgu do począt
ku XIX wieku. Dziad Charlesa Hortona, Thomas, przeniósł się
do zachodniej części stanu Nowy Jork, i w 1824 roku osiedlił się
na farmie koło wioski Attica. Thomas miał piętnaścioro dzieci,
których nie było mu łatwo wyżywić. O swoje wykształcenie mu
siały więc zadbać zupełnie same.
1

Życiorys Cooleya odtworzony został na podstawie podanych poniżej
tekstów, z których najistotniejszy jest pod tym względem pierwszy. Są
to: Edward C. Jandy, Charles Horton Cooley. His Lije and his Social
Theory, New York 1942, The Dryden Press (głównie rozdziały I i II);
Roy H. Holmes, Charles Horton Cooley: Scholar. w: „Sociology and Social
Research" XIV, 2, Nov.-Dec. 1929, s. 104—107; Charles A. Ellwood, Char
les Horton Cooley: Sociologist, w: „Sociology and Social Research" XIV, 1,
Sept.—Oct. 1929, s. 3—9; Walton H. Hamilton, Charles Horton Cooley,
w: „Social Forces" VIII, 2, Dec. 1929, s. 183—187; Arthur Evans Wood,
Charles Horton Cooley: An Appreciation, w: „American Journal of So
ciology" XXV, 5, March 1930, s. 707—717; Read Bain, Cooley: A Great
Teacher, w: „Social Forces" IX, 2, Dec. 1930 s. 160—164; Richard Dewey,
Charles
Horton Cooley: Pioneer in Psychosociology, w:
Harry
Elmer
Barnes, ed., An Introduction to the History of Sociology, Chicago 1948,
The University of Chicago Press, s. 833—852; Marshall J. Cohen, Charles
Horton Cooley and the Social Self in American Thought, New York and
London 1982 (1967), Gerland Publishing, Inc.; Charles Horton Cooley, The
Development of Sociology at Michigan, w: Sociological Theory and Social
Research, New York 1930, Henry Holt and Co., s. 3—16. Niektóre infor
macje weryfikowane były też w 1983 roku w rozmowie z emerytowanym
już wówczas profesorem socjologii w University of Michigan, Robertem
Cooleyem Angellem.
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Ojciec Charlesa Hortona, Thomas McIntyre Cooley, był ósmym
dzieckiem wspomnianego wcześniej Thomasa. Thomas miał na
dzieję, że chłopiec przejmie po nim farmę, ale matka zachęcała
syna do nauki. Rodzina nie miała, jak wiemy, środków na edu
kację, stąd i formalne wykształcenie chłopca było bardzo mizer
ne. Co jednak istotne, wiedział on, czego chce. W wieku 18 lat
pracował już w biurze prawnym w miejscowości Palmyra w ro
dzinnym stanie. Był bardzo pracowity, ambitny i pochłonięty
pionierskimi ideami swych czasów. Jak wielu innych, i jego ciąg
nęło na Zachód. Z braku środków nie dotarł do Chicago, w któ
rym chciał się osiedlić, i zatrzymał się w miasteczku Adrian
w stanie Michigan. Tu rozpoczęła się jego wielka kariera pu
bliczna.
Thomas Mclntyre Cooley uzyskał uprawnienia prawnicze w ro
ku 1846. W tym samym roku ożenił się z szesnastoletnią Mary
Elizabeth Horton. Od roku 1848, niezależnie od praktykowania
prawa, wydawał pismo „The Adrian Watchtower". W 1850 roku
został funkcjonariuszem miejscowego sądu. W 1854 roku zajął
się handlem nieruchomościami w stanie Ohio, wkrótce jednak
wrócił i do Adrian, i do prawa. Sławę przyniosło mu jednak nie
tyle praktykowanie go, co jego teoretyczna interpretacja.
W roku 1857 władze powierzyły Cooleyowi zadanie przeglądu
i ujednolicenia praw stanowych. W uznaniu jego zasług na tym
trudnym polu oraz jego wysokich kompetencji, powołano go
wkrótce na stanowisko rejestratora wyroków stanowego Sądu
Najwyższego. W 1859 roku University of Michigan otworzył swą
Szkołę Prawa i powołał Cooleya na dziekana i jednego z trzech
profesorów prawa. W roku 1864 został on wybrany sędzią sta
nowego Sądu Najwyższego. W roku 1887 prezydent Cleveland
powołał sędziego Cooleya na stanowisko przewodniczącego Międzystanowej Komisji Handlu.
Thomas Mclntyre Cooley, wybitny teoretyk i historyk prawa
konstytucyjnego, jeden z najbardziej znanych profesorów University of Michigan w Ann Arbor, zmarł w 1898 roku. Zostawił
sześcioro dorosłych już dzieci. Czwartym spośród nich był Char
les Horton, który urodził się 17 sierpnia 1864 roku. Przez długie
lata miał żyć w cieniu wielkości ojca, co uzasadnia, jak sądzę,
podanie powyższych informacji.
W ciągu kilkunastu pierwszych lat życia Charles Horton był
dzieckiem drobnym, chorowitym, mającym stałe kłopoty ze słu
chem (te nie minęły nigdy), z trudem panującym nad dziewczęco,
a potem kobieco brzmiącym głosem. Był bardzo nieśmiały, po
nadprzeciętnie wrażliwy, ogromnie zainteresowany tym, jak jest
oceniany przez dorosłych, a więc łasy na pochwały. Z rówieśni
kami, którzy interesowali się przede wszystkim zabawami, spor
tem, rozwijaniem swej sprawności fizycznej, którzy stale współza12

wodniczyli ze sobą, nie umiał i nie próbował się porozumieć. Miał
ogromny kompleks niższości, co spowodowało prawie pełne wy
cofanie się ze świata innych ludzi, a zwłaszcza innych dzieci,
i zakończoną dużym sukcesem próbę zbudowania sobie innego
świata, świata wewnętrznego, w jakimś sensie nierealnego, ale
jednak najbardziej go zadowalającego, świata zaludnionego bo
haterami książek i marzeń. Zainteresowanie przede wszystkim
światem wewnętrznym trwało już do końca życia Cooleya. Izolo
wanie się od „realnego" świata, samotność, wydawały się otocze
niu słabościami. Były nimi na pewno. W końcu okazało się jed
nak, że stały się siłą Charlesa Hortona.
Chłopiec nie miał nigdy trudności z nauką i w wieku sze
snastu lat wstąpił do college'u University of Michigan w rodzin
nym Ann Arbor, tego uniwersytetu, w którym jego ojciec był
postacią bardzo znaną i ogromnie poważaną. Studiował w college'u
bardzo długo, bo aż siedem lat. Było to spowodowane bardzo
złym stanem zdrowia, a nie lenistwem czy brakiem zdolności.
Przedmioty, które Cooley sobie wybrał, miały bardzo niewiele
wspólnego z jego pozauniwersyteckimi zainteresowaniami litera
turą i z jego późniejszymi zainteresowaniami psychologią społecz
ną i socjologią. Studiował więc przez te wszystkie lata głównie
mechanikę, inżynierię i ekonomię.
Lata studiów miały jednak ogromne znaczenie zarówno dla
fizycznego rozwoju Cooleya, jak i dla jego osobowości. Zacznij
my od tej drugiej kwestii. W roku 1880 zaczął prowadzić dzien
nik i zwyczaj ten utrzymał do swych ostatnich dni. Zapisywał
w nim wszystko to, co uważał za ważne. Były to rozmaite fakty
z jego życia, ale przede wszystkim notatki z różnych lektur,
przemyślenia i plany. Z dziennika dowiadujemy się więc na przy
kład o tym, jaką trudność sprawiał mu wybór odpowiedniej ka
riery, jak bardzo nie wiedział, mając już szesnaście lat, jak ma
pokierować swoim życiem. O tym bowiem, że życiem trzeba kie
rować, że życie należy tworzyć, tak jak się tworzy dzieło sztu
ki, przekonany był Cooley od początku swej świadomej aktyw
ności. Czytanie Goethego umocniło to przekonanie. Studia inży
nierskie Charlesa Hortona miały więc charakter ogólny i uzupeł
nione były studiowaniem języków (greka, łacina, francuski, nie
miecki), historii, filozofii, literatury. Umożliwiło to przesunięcie
o kilka lat zasadniczego wyboru drogi życiowej i oparcie go na
możliwie szerokiej wiedzy.
Częste i długie przerwy w studiach spowodowane były, jak
wspomniałem, chorobami. Przerwy te, poza oczywistymi niedo
godnościami, umożliwiały jednak odsunięcie się od aktualnych,
bieżących wydarzeń i dawały dużo czasu na rozmyślanie. Walka
ze słabością organizmu to nie tylko leżenie w łóżku i przyjmowa
nie lekarstw. Wiedząc o tym, Cooley spędzał wiele czasu pływa

jąc łodzią po licznych jeziorach wokół Ann Arbor, dużo space
rował. Podjął też dwie podróże po Ameryce, mające zresztą kil
ka aspektów. Były one po części wyprawami badawczymi — Cooley był członkiem uniwersyteckiej ekspedycji naukowej. Miały
wzmocnić jego organizm i odbudować jego zdrowie. Miały
wreszcie dać możliwość sprawdzenia się w sytuacji, w której
opieka i nadzór ze strony ojca nie mogły mieć, jak się wydawało,
ani bezpośredniego ani pośredniego znaczenia.
Pierwsza podróż to podjęta w 1882 roku ekspedycja do Ko
lorado, leżącego wciąż na Dzikim Zachodzie, gdzie nowoczesna
cywilizacja była jeszcze w powijakach. Wyprawa była naprawdę
niebezpieczna. Raz poniósł Cooleya koń, innym razem w hote
liku, w którym mieszkał wraz z towarzyszami, wybuchł nocą po
żar. Nie wszyscy lokatorzy się uratowali. W sumie wyjazd do Ko
lorado był bardzo pożyteczny. Okazało się, że i tam znajdują
się wdzięczni uczniowie jego ojca i że choć stałe zażywanie leków
było niezbędne, zdrowie nieco się poprawiło, organizm się wzmoc
nił.
Rok później wyjechał Cooley do Północnej Karoliny. Po dro
dze zwiedził w Tennessee pola bitewne z czasów wojny secesyj
nej. Wędrując spędzał około dziesięciu godzin dziennie w siodle.
Tym razem nie udało się poprawić zdrowia. Wyprawa podobała
się jednak Cooleyowi, który zamarzył sobie, iż spędzi w Teksa
sie pięć lat, pracując na ranczo. Pomysłu tego nigdy nie zreali
zował. W nową podróż wyruszył wkrótce, ale tym razem do Eu
ropy.
W styczniu 1884 roku udał się więc Cooley przez Londyn do
Monachium. Znowu zdrowie było jednym z powodów wyprawy.
Innym był niezbyt silny i inspirowany głównie przez rodzinę,
zamiar studiowania w Niemczech. Dodajmy tu, że niemieckie uni
wersytety cieszyły się wówczas w Ameryce wielkim poważa
niem i bardzo wielu przyszłych amerykańskich uczonych pobie
rało w nich nauki. Sam Cooley chciał skorzystać z czystego, su
chego powietrza alpejskiego, chciał pogłębić znajomość języka
i zapoznać się z niemieckimi instytucjami społecznymi.
Monachium spodobało mu się bardzo. Podobali mu się lu
dzie, ich dobry humor, ich spokojne życie. Studiami interesował
się faktycznie najmniej, obawiając się, że być może jego zdrowie
jest na nie zbyt słabe. Z tym ociąganiem się ostro walczyli jego
rodzice, którzy w serdecznych listach bardzo przestrzegali go przed
przesadnym rozczulaniem się nad sobą. Na początku maja zapi
sał się więc na Uniwersytet Ludwika Maksymiliana. Słuchać miał
wykładów z ogólnej historii naturalnej, klimatologii, meteorologii,
literatury niemieckiej oraz filozoficznych tendencji współczesnoś
ci. I w tym programie studiów nie widać więc wielkich zaintere
sowań tym, co uczyniło Cooleya później sławnym. Nie studiował
14

zresztą tych przedmiotów długo. Nudził go uniwersytet, przestało
mu się podobać miasto. Już w połowie czerwca tego samego roku
poinformował listownie rodzinę, że z powodu częstych ataków go
rączki wyjeżdża do Szwajcarii. Decyzja była chyba słuszna, bo
i tak niczego się nie nauczył. W każdym razie dziennik Cooleya nie
pokazuje żadnych efektów monachijskich studiów.
Rozpoczęła się więc szwajcarska część podróży. Chodził lub
jeździł konno po górach, wędrował przez cztery tygodnie po za
chodniej części kraju z Henrym Carterem Adamsem, wybitnym
ekonomistą z University of Michigan, przyjacielem ojca. Zdrowie
poprawiło mu się radykalnie. Od tego czasu w zasadzie już nigdy
poważnie nie chorował.
Cooley wrócił jesienią do Niemiec, zwiedził Drezno i Berlin.
Drezno podobało mu się bardzo. Spędził tam prawie miesiąc, co
dziennie chodząc do muzeów i galerii, a wieczorami do teatrów.
W Berlinie był tylko kilka dni. To miasto mu się nie podobało.
Uważał, że w porównaniu z Monachium jest mało oryginalne, że
nie ma indywidualności.
Po krótkim pobycie w Holandii przybył w listopadzie 1884 ro
ku do Londynu. Miał tu spędzić kolejny miesiąc, ale nie był tą
perspektywą zachwycony. Zwiedził muzea i zabytki, które chciał
zwiedzie, wybrał się kilkakrotnie poza miasto. Ciągnęło go jed
nak do domu. Sytuacja ekonomiczna i polityczna Ameryki in
teresowała go bardziej niż Londyn. Chciał ją śledzić z bliska.
W połowie grudnia wrócił więc do Ann Arbor, w zasadzie zupeł
nie zdrowy, a przede wszystkim z ogromnym bagażem doświad
czeń i przeżyć.
Po powrocie do Ameryki Cooley zapisał się ponownie na uni
wersytet. Dyplom bakałarza (baccalaureate) w dziedzinie inży
nierii uzyskał w roku 1887. Dodajmy przy okazji, że wtedy, gdy
Cooley studiował inżynierię, pracował w University of Michigan
wybitny filozof i pedagog, John Dewey, do którego osiągnięć
przyszły socjolog miał wkrótce bardzo silnie nawiązać. W latach
1884—88 był Dewey adiunktem (assistant professor), a następnie,
gdy i Cooley pracował na uniwersytecie, aż do 1894 roku profe
sorem. W roku akademickim 1893—94 Cooley uczęszczał na jego
wykłady z filozofii politycznej. Bardziej zafascynowany był jed
nak wówczas osobowością Deweya niż treścią jego wykładów.
Po uzyskaniu dyplomu spędził Cooley jeszcze rok na uniwersy
tecie. Kontynuował studia inżynierskie. Latem 1888 roku odbył
praktykę jako kreślarz w pobliskim Bay City.
Pod koniec studiów inżynierskich zaczynają się powoli zmie
niać i konkretyzować zainteresowania Charlesa Hortona Cooleya.
Jak wynika z jego dzienników, myślał teraz o znalezieniu sobie
takiego zajęcia, które dałoby mu czas i stymulację do myślenia
i pisania. Chodziło przede wszystkim o pracę naukową, którą po15

czątkowo jeszcze chciał powiązać z działalnością w świecie inte
resów. Zainteresowany był też, podobnie jak bardzo wielu wów
czas amerykańskich intelektualistów, „zagadnieniami społeczny
mi". Zaczął czytać książki na tematy społeczne. Największą sła
wą cieszyły się wówczas prace Herberta Spencera. Cooley ku
pował więc jego książki i pilnie je studiował. Nie podobał mu się
jednak mechanistyczny aspekt filozofii społecznej angielskiego
uczonego. Bardzo natomiast był zainteresowany samym ewolucjonizmem, traktującym świat jako stale rozwijającą się, postępową
organizację elementów. Pod koniec 1888 roku Cooley wiedział
już, że kariera akademicka byłaby tym, o co chodzi mu najbar
dziej. Poradził się jednak prezydenta uniwersytetu, Jamesa
Burrilla Angella. Ten bardzo go zachęcał. W styczniu 1889 roku
Cooley wrócił więc na uniwersytet, aby zrobić doktorat. Ale kil
ka miesięcy później jego ojciec, znający oczywiście dobrze zamia
ry syna, uznał, że dla dobra przyszłej kariery akademickiej ten
powinien najpierw zapoznać się z „realnym życiem", z praktyką
społeczną. Zaproponował mu więc pracę w Waszyngtonie, w Międzystanowej Komisji Handlu, którą kierował. Bardzo charaktery
styczny dla stosunków między ojcem a synem był sposób owej
zachęty. Thomas McIntyre Cooley napisał więc do Charlesa Hor
tona ze stolicy, iż uważa, że czas spędzony w pracy w urzędach
federalnych da mu znacznie więcej niż czas spędzony na stu
diach uniwersyteckich w Ann Arbor. Nalegał, aby syn udał się
tam na sześć lub dwanaście miesięcy, ale równocześnie zazna
czył, że nie będzie miał nic przeciw temu, aby ten wrócił do do
mu natychmiast, gdy tylko uzna, że traci czas.
Charles Horton uznał argumenty ojca za słuszne i w sumie
spędził w Waszyngtonie dwa lata. Pracował najpierw jako urzęd
nik wspomnianej Komisji, a później Biura Spisu Powszechnego.
W tych też instytucjach rozpoczęła się jego praca naukowa, któ
rej przedmiot ma jednak bardzo niewiele wspólnego z jego póź
niejszą psychologiczną socjologią. Tylko najogólniejsze hasło, ko
munikacja, było wspólne.
W końcu dziewiętnastego wieku transport był ważnym pro
blemem, którego rozwiązanie miało mieć wielkie znaczenie dla
rozwoju kraju. Tą kwestią zajął się młody Cooley w obu instytu
cjach, w których pracował w Waszyngtonie. Jego praca miała
charakter statystyczny, do czego nieźle przygotowały go dotych
czasowe studia. Interesowała go jednak również ekonomiczna
i socjologiczna interpretacja owego zagadnienia.
Rezultatem prowadzonych przez Cooleya analiz statystycznych
był tekst pod tytułem Społeczne znaczenie kolei ulicznych. W ro
ku 1890 zaprezentował go w Waszyngtonie na posiedzeniu nau
kowym Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zebranie
to okazało się bardzo ważne dla dalszej kariery zawodowej mło16

dego uczonego, uczestniczyli w nim bowiem między innymi dwaj
wybitni pionierzy socjologii amerykańskiej: Franklin H. Giddings
i Lester Frank Ward. Obu uczonym bardzo spodobał się referat
i zachęcali autora do dalszych studiów, tym razem socjologicz
nych. Ukazali mu też perspektywy zatrudnienia jako wykładow
cy tej nowej, nie tylko przecież w Ameryce, dyscypliny. Mery
toryczny wpływ wspomnianych socjologów na Cooleya nie oka
zał się wielki, ale w miarę regularna wymiana korespondencji
z Wardem trwała jeszcze jakiś czas. Związki z Giddingsem też
nie urwały się. Wróćmy jednak do transportu. Wspomniany
wcześniej referat opublikowany został później jako Socjologia ko
lei ulicznych. Cooley napisał też część trzeciego dorocznego ra
portu Komisji Handlu, poświęconą Federalnym przepisom doty
czącym urządzeń zapewniających bezpieczeństwo. Wydał wreszcie
pracę pod tytułem Statystyka kolei ulicznych w Stanach Zjed
noczonych. Do problemów tych wrócić miał jeszcze raz w Mi
chigan, by odejść od nich potem na zawsze.
Wspomniałem już o społecznych zainteresowaniach współtwo
rzących klimat intelektualny Ameryki końca XIX wieku. Czasy
te to okres świetności progresywizmu. Jak inni jego zwolennicy,
Cooley uważał, że jego praca badawcza ma być wkładem nie
tylko do nauk społecznych, ale i do obrony przed załamaniem
amerykańskiego systemu wartości, systemu ekonomicznego, po
litycznego i społecznego. Od dzieciństwa zorientowany był ide
alistycznie, a więc i teraz, gdy zbliżył się bezpośrednio do upra
wiania dyscyplin społecznych, poważnie zainteresował się pro
blemami społecznymi i zagadnieniem reform społecznych. Wy
chowany w duchu dość konserwatywnym, nie miał zaufania do
ruchu socjalistycznego, ani sam nigdy nie proponował radykal
nych rozwiązań. Interesowało go rozwiązywanie problemów nie
tyle poprzez walkę klas, co poprzez ich współdziałanie i dą
żenie do nawiązania bardziej braterskich stosunków między
ludźmi. Zajmowały go kwestie komunikacji społecznej, przy
wództwa, sukcesu. Jak zwykle, interesowała go problematyka
osobowości, koncentrował się jednak przede wszystkim na swej
własnej osobowości.
Po dwóch latach pracy w Waszyngtonie, w roku 1892, Coo
ley wrócił do Ann Arbor, gdzie zaproponowano mu pracę wy
kładowcy (instructor) w instytucie ekonomii politycznej. Równo
cześnie kończył pisanie pracy doktorskiej i przygotowywał się
do jej obrony. Jeden z egzaminów doktorskich obejmować miał
socjologię. Praca sfinalizowana została w 1894 roku. Jej tytuł
brzmiał Teoria transportu. Fragmenty tekstu drukujemy w ni
niejszym tomie. Rozprawa ta może być zaliczona do dziedziny
ekologii społecznej i ma niewątpliwie pionierski charakter. Au
tor zmierzał w niej — z sukcesem — do pokazania, że transport
2 — Cooley
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i inne typy społecznej komunikacji tworzą organiczną całość. To
ostatnie pojęcie będzie jedną z kluczowych kategorii teoretycz
nych w całym socjologicznym systemie, który zaczął wkrótce
tworzyć. Egzamin doktorski złożył Cooley w czerwcu 1894 roku.
Egzaminatorem z socjologii był Franklin Giddings, który pyta
nia przysłał z Nowego Jorku, gdzie wykładał w Columbia University.
W czasie, gdy Cooley przygotowywał pracę doktorską, w University of Michigan wykładał George Herbert Mead. Spędził on
tu dwa lata (1891—93), bezpośrednio po obronie na Uniwersyte
cie Harwardzkim własnego doktoratu, napisanego pod kierunkiem
Williama Jamesa i Josiaha Royce'a.
W roku, w którym Cooley uzyskał stopień naukowy, umożli
wiający mu normalną w amerykańskim systemie szkolnictwa
wyższego karierę akademicką, był już żonaty i miał jedno dziec
ko. Ożenił się w roku 1890 z Elsie Jones, córką lekarza i profe
sora medycyny w University of Michigan. Elsie miała klasyczne
wykształcenie uniwersyteckie, znała języki obce, w tym staro
żytne, miała zainteresowania i talenty literackie. Była przyjaź
nie nastawiona do ludzi, dowcipna, pełna humoru. Lubiła dyskus
je o literaturze (Cooley spotkał ją na zebraniu nieformalnego li
terackiego Klubu Samowara), ale też pikniki nad rzeką Huron
i pływanie łodzią po jeziorach. W kilka miesięcy po ślubie, po
skończeniu przez Charlesa Hortona pracy w Waszyngtonie, gdzie
Cooleyowie początkowo mieszkali, wybrali się w półroczną podróż
poślubną do Florencji. Uczyli się języka włoskiego, wspólnie czy
tali włoską literaturę. Gdy wrócili, osiedlili się w Ann Arbor.
Cooley został wkrótce wykładowcą na uniwersytecie.
Elsie i Charles Horton byli bardzo dobraną parą. Ona była
znacznie bardziej niż on energiczna, nastawiona towarzysko
i praktycznie, ale wiele zwyczajów ich łączyło. Należało do nich
przede wszystkim wspólne czytanie poezji, biografii i wspomnień
z podróży, wspólne zajmowanie się sztuką, dyskutowanie nad
problematyką jego prac, których ona była zawsze pierwszym,
życzliwym krytykiem.
Państwu Cooley urodziło się troje dzieci, najpierw syn, a po
tem dwie córki. Były one wszystkie przedmiotem stałej obser
wacji i analiz, mających dać odpowiedź na pytanie o genezę i roz
wój osobowości. Badania te, których wyniki miały wielkie zna
czenie dla całej socjologii Cooleya, były bardzo modne w Ame
ryce na przełomie wieków. W swych artykułach i książkach Coo
ley cytuje wyniki uzyskane przez innych uczonych, inni cytują
prace Cooleya, oparte na obserwacji jego własnych dzieci.
Wróćmy do zawodowej kariery Cooleya. Po doktoracie w 1894
roku, został w 1895 roku wykładowcą (instructor) socjologii (po
przednio był oficjalnie wykładowcą ekonomii), w 1899 roku adiun18

ktem (assistant professor), w 1904 roku docentem (associate projessor) i w 1907 roku profesorem. Jak na owe lata nie była to
kariera błyskotliwa, jeśli patrzeć na szybkość awansowania w hie
rarchii akademickiej. Co więcej, awanse były w pewnym sensie
wymuszane przez zainteresowanego, który czuł się finansowo
i prestiżowo bardzo zaniedbywany przez własny uniwersytet
i pisał w tej sprawie listy do jego zarządu. Był człowiekiem bar
dzo łasym na pochwały, a przy tym bardzo nieśmiałym i wra
żliwym, stąd te listy kosztowały go wiele nieprzespanych nocy.
W końcu jednak uznanie i prestiż na własnym uniwersytecie,
sława i autorytet w środowisku socjologicznym oraz pieniądze,
wystarczające na spokojne i bardzo wygodne życie, nadeszły na
tyle wcześnie, aby pozwolić mu się nimi cieszyć.
Gdy Cooley został, po doktoracie, wykładowcą socjologii w Ann
Arbor, dyscyplina ta była w Ameryce wciąż bardzo słabo za
kotwiczona. Spójrzmy na dane dotyczące jej rozwoju organiza
cyjnego. W 1876 roku William Graham Sumner wprowadził
w Yale University pierwszy w Ameryce kursowy wykład z so
cjologii. W 1888 roku Franklin H. Giddings zaczął nauczać
w Bryn Mawr College nowoczesnych teorii socjologicznych.
W 1890 roku Albion Smali wprowadził kursowy wykład z socjo
logii w Colby College. Potem przeniósł się do Chicago i w otwar
tym tam właśnie The University of Chicago założył w 1892 roku
pierwszy w świecie wydział socjologii. W 1894 roku opublikował
on wspólnie z George'm E. Vincentem pierwszy w świecie akade
micki podręcznik socjologii pt. An Introduction to the Study of
Society. W 1895 roku Smali założył „American Journal of Sociology". Pismo to stało się później (na kilkadziesiąt lat) orga
nem American Sociological Society (dziś: American Sociological
Association), które powstało w 1905 roku. W tym czasie istniało
już w Stanach Zjednoczonych wiele ośrodków socjologicznych.
Co interesujące, wśród pięciu głównych centrów socjologii: Chi
cago, Madison w stanie Wisconsin, Minneapolis w stanie Minne
sota, Ann Arbor w stanie Michigan i Nowy Jork (Columbia University), cztery znajdowały się w tym samym mniej więcej re
gionie: na Środkowym Zachodzie.
Kilkakrotnie wspominałem tu już o zainteresowaniu wczesnej
socjologii amerykańskiej kwestiami ideologicznymi oraz proble
mami społecznymi, nabrzmiewającymi na przełomie wieków.
Okres, w którym tworzy się i stabilizuje ta socjologia, to, jak
wynika choćby z przedstawionych powyżej danych, ostatnie trzy
dekady dziewiętnastego wieku i początek wieku dwudziestego.
Są to „ciekawe czasy". Załamanie gospodarcze doprowadziło do
(przejściowego) załamania wielu małych przedsiębiorstw rodzin
nych i do (trwałego) wzmocnienia wielkich korporacji. Miały też
wówczas miejsce inne ogromnej wagi procesy makrospołeczne:
2
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wielka fala migracji, głównie z Europy południowej, środkowej
i wschodniej, uprzemysłowienie, wielka fala migracji wewnętrz
nej z okręgów rolniczych do dużych miast, wielkie rozczarowa
nie i rozruchy wśród farmerów i robotników, ogólny ferment po
lityczny (rozwija się na przykład silnie ruch Populistów). Socjo
logia amerykańska była jedną z wielu prób zrozumienia tych
nagłych i w tej skali bezprecedensowych zmian.
Na koniec wieku dziewiętnastego przypadają nie tylko ważne
procesy społeczne, ale i spory ideologiczne. Socjologowie anali
zowali ideologie, ich związki z procesami społecznymi i grupami
społecznymi, starali się określić to, na czym powinien polegać
stosunek między naukami społecznymi a ideologią. Uważając się
za naukowych ewolucjonistów, socjologowie byli również mora
listami. Wyjaśniali dynamikę społeczną, zachowania społeczne,
ale i mówili o tym, jakie społeczeństwo być powinno i jak ludzie
powinni się zachowywać.
Poza teorią ewolucjonizmu, główne zainteresowanie socjolo
gów tych czasów dotyczyło więc problemów społecznych. O tym
pisano książki, takie właśnie przede wszystkim teksty publikował
„American Journal of Sociology". Ta socjologia problemów spo
łecznych była wówczas mieszanką filozofii społecznej, etyki,
myśli religijnej, ducha reform, potocznych obserwacji. Jak wie
my, i Cooley włączył się początkowo w ten nurt, nie tyle jed
nak swymi artykułami i książkami, co najpierw studiami, a po
tem wykładami. W roku akademickim 1894—95 uczył zasad
socjologii oraz socjologii problemów społecznych (w drugim se
mestrze każdego roku uczył też na przełomie wieków statystyki
społecznej). Te zainteresowania pozostały i znalazły odbicie w pu
blikowanych później rozważaniach nad demokracją, wojną i po
kojem, klasami społecznymi. Zajmiemy się nimi w dalszych
rozdziałach tej książki. Wspomnijmy jeszcze, że dla Colleya
jego własne prace są nie tylko wkładem do teorii, ale i obro
ną amerykańskiego systemu demokratycznego. W jego koncepcji
polityki, jak i w pismach innych „reformatorów społecznych"
tego okresu, ideałem jest klasyczne państwo-miasto, polis, w któ
rym wszyscy obywatele mają prawo i faktyczną możliwość nie
skrępowanego uczestnictwa w wolnej, publicznej debacie, w któ
rej ujawniać mogą swe zróżnicowane poglądy. Uczony podkreś
lał znaczenie istnienia takiej publicznej sfery dla rozwoju oso
bowości każdego człowieka, ale i dla rozwiązania problemów spo
łecznych.
Cooley niedługo zajmował się analizą konkretnych problemów
społecznych. Owszem, wizytował sądy i przytułki, w 1904 roku
spędził tydzień zwiedzając nowojorskie getto. Koncentrowanie
się na alkoholizmie, nędzy, degeneracji, przestępczości i innych
patologicznych konsekwencjach sytuacji kryzysowej było jednak
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dla niego „podejściem partykularnym", ujmowaniem tylko częś
ci problematyki i wyciąganiem nieuprawnionych wniosków o ca
łości. „Syntetyczny", „organiczny" światopogląd naukowy Cooleya
na to nie pozwalał. Inny powód spadającego zainteresowania tą
problematyką wynikał z narastającego przekonania uczonego, iż
po to, aby dobrze zrozumieć procesy społeczne, niezbędne jest
odkrycie psychicznych mechanizmów, które leżą u ich podstaw.
Jego własne zainteresowania skłaniały go raczej do szukania
owych podstaw, niż do zajmowania się znajdującymi się na po
wierzchni przejawami.
Inna ważna kwestia, dyskutowana żywo w czasach Cooleya, to
kontrowersja między wyjaśnianiem zjawisk społecznych opiera
jącym się na hipotezie o determinującym wpływie dziedziczenia
a wyjaśnianiem, w którym nacisk kładzie się przede wszystkim na
kulturę i czynniki środowiskowe. Sam Cooley, który naturalnie po
pierał całościowe, organiczne podejście, interesował się znacze
niem instynktów w życiu społecznym, ale równocześnie bardzo
ostro występował przeciw stanowisku angielskiego przyrodnika,
antropologa i lekarza, Sir Francisa Galtona, który dogmatycznie
upierał się przy szczególnej wartości wyjaśnień, eksponujących
znaczenie dziedziczenia.
Zainteresowania Cooleya instynktami i dziedzicznością zaowo
cowały głębokimi studiami nad problemami psychologicznymi,
a właściwie socjologiczno-psychologicznymi. W wyniku tych stu
diów powstała książka pt. Human Nature and the Social Order,
opublikowana w roku 1902. Książka ta miała być jasnym i pros
tym wykładem, dostępnym nie tylko dla specjalisty, ale i dla
każdego inteligentnego i wykształconego człowieka. Autor nie
uważał jej za dzieło oryginalne, raczej za zgrabną systematyzację
ustalonych już faktów. Równocześnie książka ta była czymś w ro
dzaju autobiografii. Omawiając rozwój osobowości, czerpał au
tor materiał w znacznej mierze z własnych przeżyć. Nic więc
dziwnego, że publikację pracy traktował jako ujawnienie szero
kiemu światu swych najgłębszych doznań.
Wkrótce po ogłoszeniu książki o naturze ludzkiej, pracy po
kazującej, w jaki sposób owa natura, osobowość, umysł czło
wieka kształtują się pod wpływem środowiska społecznego, sto
sunków społecznych i komunikacji, przystąpił Cooley do pracy nad
książką następną. Tym razem skoncentrował się na problematyce
stricte społecznej — na sieci interakcji społecznych, które kształ
tują umysł. Praca zatytułowana została Social Organization
i ukazała się w roku 1909. Sam autor był zdania, że lepszą
z dwóch dotąd wydanych przez niego książek była ta pierwsza.
Sądził, że jest ona lepiej napisana, bardziej spontaniczna, ma więc
mniej systematyczny charakter (nie był bowiem entuzjastą sy
stematyczności), zawiera więcej ciekawych przykładów. Zdanie
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publiczności było jednak inne. Druga książka sprzedawała się le
piej niż pierwsza.
Następna książka Cooleya ukazała się po dziewięciu latach.
W tym okresie zaszło wiele interesujących wydarzeń, o nie
których warto tu wspomnieć.
Jak pamiętamy, Charles Horton Cooley był człowiekiem wy
jątkowo nieśmiałym, bardzo mało towarzyskim, żyjącym głów
nie w świecie wypełnionym przez bohaterów książek, które czy
tał, przez ich i własne przeżycia. Z wielką niechęcią angażował
się praktycznie w jakiekolwiek sprawy publiczne, nawet wtedy,
gdy bardzo go teoretycznie interesowały (jak na przykład wol
ność słowa czy demokracja). Właściwie w pełni udało mu się
uniknąć jakichkolwiek zajęć administracyjnych czy organizator
skich na uniwersytecie. Niewtąpliwie zmuszało to jego kolegów
do większego wysiłku w tej dziedzinie, której oni też nie musie
li lubić. Z uwagi na swój coraz większy autorytet, umiał wy
musić wiele korzystnych dla siebie decyzji na tych, którzy kie
rowali uniwersytetem i instytutem, podczas gdy sam ani nie po
nosił za nic odpowiedzialności, ani nawet nie miał najmniejsze
go szacunku dla ludzi zajmujących się kłopotliwą przecież pracą
w administrowaniu uczelnią. Nie mógł jednak Cooley unikać
zaangażowania w kwestie organizacyjne samej socjologii, którą
przecież współtworzył.
Była już mowa o tym, że w 1905 roku powstało Amerykań
skie Towarzystwo Socjologiczne. Zjazd założycielski odbył się
w Baltimore. Wśród obecnych byli Ward i Giddings. Przyjechał
i Cooley. Nie oczekiwał on wiele od nowej organizacji, był zda
nia, iż każda organizacja wspiera przeciętność. Dla niego osobiś
cie, jak przypuszczał, stowarzyszenie mogło być tylko przeszko
dą, nigdy pomocą. W corocznych zjazdach brał jednak udział,
choć zawsze kosztowało go to wiele zdrowia. Konieczność spoty
kania się z ludźmi, uczestniczenia w rozmowach, obiadach, ban
kietach były dla niego bardzo uciążliwe. Po powrocie do domu
przez kilka dni zawsze się aklimatyzował. Z biegiem lat, gdy był
coraz bardziej znanym uczonym, nestorem amerykańskich socjo
logów, którego wszyscy bardzo szanowali i z którym bardzo się
liczyli, jeździł na doroczne konferencje coraz chętniej, a w końcu
w pełni je polubił.
Wcześniej jednak spotkało go kilka przeżyć, które dla kogoś
innego byłyby przypuszczalnie po prostu miłe, ale dla niego by
ły przede wszystkim kłopotliwe. Podczas socjologicznego zjazdu
w St. Louis w roku 1910 profesor Giddings z Columbia University z Nowego Jorku, który szesnaście lat wcześniej był jego egza
minatorem, przekazał Cooleyowi zaproszenie swego uniwersyte
tu do objęcia stanowiska profesora socjologii. Byłby to niewątpli
wie pewien rodzaj awansu z uwagi na wyższy prestiż Columbii.
22

Zapraszający nie mieli żadnych wymagań, które byłyby trudne
do spełnienia. Cooley mógłby zajmować się w Nowym Jorku
dokładnie tym samym, czym zajmował się w Ann Arbor. Ne
gatywną odpowiedź przekazał Giddingsowi po miesiącu rozwa
żań, choć sprawa była właściwie jasna od początku. W Michi
gan był dobrze zakorzeniony, i to już w drugim pokoleniu, tu
znał wszystkich i wszyscy znali jego. Miasteczko, w którym miesz
kał, było małe, otoczone piękną przyrodą. Wielkich miast z ich
hałasem i skomplikowanym życiem nie cierpiał.
W roku 1917, podczas zjazdu towarzystwa socjologicznego
w Filadelfii, Cooley został wybrany na jeden rok jego przewod
niczącym. Zachwycony nowymi obowiązkami nie był, ale uzna
nie w środowisku sprawiło mu niewątpliwie satysfakcję.
Jak już wspomniałem, w swym rodzinnym uniwersytecie
Cooley był coraz bardziej znany i popularny. Lepsi studenci uwa
żali za swój obowiązek zaliczenie choć jednych prowadzonych
przez niego zajęć. Równocześnie rosło w Ameryce zainteresowa
nie socjologią jako dyscypliną studiów (dodajmy jednak, że wy
dział socjologiczny, choć merytorycznie samodzielny, za cza
sów Cooleya należał organizacyjnie do wydziału ekonomicz
nego). Prowadzony przez Cooleya wstępny wykład z socjologii
gromadził więc setki słuchaczy (w ostatnim roku jego życia było
ich około czterystu pięćdziesięciu). Dla samego uczonego ważniej
sze były jednak seminaria, w których uczestniczyło po kilkunastu
studentów starszych lat. Była to nieformalna dyskusja, prowa
dzona albo na terenie uniwersytetu, albo w domu profesora. Stu
denci mogli dyskutować te zagadnienia socjologiczne, które ich
absorbowały. Jeśli nie interesowały one jednak Cooleya, to nie
mogli liczyć na jego żywą reakcję. Również problemy leżące poza
sferą psychologii społecznej, stosunków międzygrupowych, klas
społecznych, instytucji społecznych, a także standardów etycznych,
nie wzbudzały jego większego zaciekawienia. Jeśli jednak pojawi
ły się kwestie dotyczące tej szerokiej sfery, to zawsze można by
ło liczyć na jego obszerne i zajmujące komentarze. Ale najbar
dziej interesowała go teoria społeczna jako taka. W trakcie dy
skusji nad sprawami teoretycznymi i filozoficznymi nigdy nie
stwierdzał nic z absolutną pewnością, przedstawiał tylko założe
nia, przypuszczenia, punkty widzenia, pojęcia, idee. Wolał ana
lizować stare, znane problemy z nowych punktów widzenia, niż
podejmować zupełnie nowe zagadnienia. Niezbyt też dobrze czuł
się w roli opiekuna studentów, którzy prowadzili nowe, oryginal
ne badania, mające być podstawą ich prac dyplomowych. Od ta
kich zajęć wolał już uczenie studentów niższych lat. Zdawał so
bie sprawę z tego, że opieka nad badaniami prowadzonymi przez
innych musiałaby dokonywać się kosztem jego energii i czasu,
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a więc kosztem jego własnej twórczości. Takiej ofiary zaś skła
dać nie chciał.
W okresie, przypadającym między wydaniem przez Cooleya
jego drugiej i trzeciej książki, miała miejsce I wojna świa
towa, w której uczestniczyły i Stany Zjednoczone. Cooley
zainteresował się bardzo wojną, racjami stron oraz jej przebie
giem. Analizował całościową sytuację światową, brał pod uwagę
wszystkie argumenty. Nie ufał jednak przede wszystkim nie
mieckiemu militaryzmowi i dlatego z sympatią odniósł się do wy
powiedzenia przez Stany Zjednoczone wojny Niemcom. Wierzył,
że w wyniku wojny pojawi się świat zjednoczony, w którym Ame
ryka odgrywać będzie czołową rolę. Interesująca jest w tej kwestii
jego dyskusja z Jane Addams, amerykańską działaczką ruchu po
koju, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Dowiadujemy się z tej
dyskusji, że Cooley sądził, iż wojna jest też czasem potrzebna po
to, aby wzmocnić spójność narodu. Proponował wówczas trakto
wanie właśnie narodu, a nie indywidualnego człowieka, jako
podstawowej jednostki analizy społecznej. Grupa pierwotna to dla
niego w tym czasie wspólnota narodów, która powstać miała
w wyniku zwycięstwa w wojnie Ameryki, a więc demokracji.
Lata wojny Cooley wypełniał jednak przede wszystkim teo
retycznymi rozważaniami nad procesami społecznymi. Zajmował
się też metodologicznymi dociekaniami dotyczącymi statusu so
cjologii jako dyscypliny poznawczej oraz metodami badawczymi,
które w najbardziej adekwatny sposób ujęłyby jej przedmiot. Te
pierwsze kwestie odnajdujemy przede wszystkim w opublikowa
nej w 1918 roku, ostatniej teoretycznej książce Cooleya pt. Social
Process. Te drugie zawarł w kilku artykułach, zebranych później
wraz z drobniejszymi, wczesnymi pracami w pośmiertnym tomie,
wydanym przez jego siostrzeńca, wówczas już również profesora
socjologii na University of Michigan, Roberta Cooleya Angella.
Ostatnie lata życia Charlesa Hortona Cooleya były jego naj
lepszymi latami. Cieszył się dobrym zdrowiem, miał udane,
szczęśliwe życie rodzinne, zakłócone tylko w 1926 roku śmiercią
starszej z jego córek. Był uznanym, a nawet sławnym badaczem.
W 1925 roku został przewodniczącym Akademii Nauki i Sztuki
stanu Michigan. Był zamożny. W 1922 roku kupił sobie auto; jak
żartował, za pieniądze wciąż wpływające za Social Organization.
Uczył stale, pracował nad małymi już teraz formami, esejami,
artykułami. Przygotowywał do druku fragmenty swych dzien
ników, które ukazały się w 1927 roku pod tytułem Life and the
Student. Wiele czytał, zajmował się problematyką sztuk pięk
nych, wiele spacerował. Lata spędzał z żoną, a czasem z dziećmi,
nad jeziorem Crystal, gdzie własnoręcznie (był zdolnym stolarzem
i cieślą) wybudował rodzinny domek. Całe lato roku 1928 prze
bywał z młodszą córką we Francji. Wkrótce po powrocie rozcho-
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rował się jednak. Po kilku miesiącach okazało się, że ma raka.
Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że odchodzi. Zmarł w do
mu, 8 maja 1929 roku.
Charles Horton Cooley był jednym z najwybitniejszych ame
rykańskich socjologów pierwszej połowy obecnego wieku. Od nie
go właściwie rozpoczyna się amerykańska psychologia społeczna
czy psychologiczna socjologia. Jego życie było świetnie zaplano
wane i zorganizowane. Był egotystą, stąd znał siebie doskonale.
Uważał się za człowieka niepospolitego, który nie może zniżać się
do potocznych zajęć, lektur, rozmów. Ogromnie bał się „skalania",
grożącego z każdej strony. Jego koncentracja na sobie nie była chy
ba cechą piękną, ale okazała się bardzo przydatna z punktu widze
nia twórczości, którą uprawiał. Nie był człowiekiem łatwym we
współżyciu. Zaprzyjaźniał się niechętnie i trudno. Izolował się
na ogół od spraw publicznych, ale i w ogóle od ludzi, których
dobrze nie znał i nie zdołał jakoś polubić. Miał jednak przyjaciół
i to również poza kręgiem bliskich krewnych. Miał szacunek dla
osobowości innych i owi przyjaciele to byli ludzie bardzo różni.
Lubił też „zwyczajnych", „prostych" ludzi, na przykład robotni
ków. Dla pracy rąk miał wielkie poważanie i nie z nią wiązał
wspomnianą pospolitość.
Socjologia, jaką uprawiał Cooley, właściwie już nie istnieje.
Może nawet był on jedynym przedstawicielem tej socjologii,
traktowanej jako dziedzina sztuki, socjologii, która nieliczne, lecz
jakże trafne i ważne, do dziś akceptowane uogólnienia wyprowa
dza nie z ankietowych badań nad współczesnością, lecz z rozwa
żań nad przeżyciami wielkich bohaterów literackich i z introspekcji.

Intelektualna geneza twórczości
Zdaniem Charlesa Hortona Cooleya, wyrażonym zarówno
w opublikowanych pracach, jak i w pamiętnikach, głównym
źródłem jego subiektywistycznej, psychosocjologicznej wizji zja
wisk społecznych, było jego własne życie. Ale do tego życia nale
żą też lektury, tak młodzieńcze, jak i późniejsze. Cooley był czło
wiekiem świetnie wykształconym, czytał bez trudności w kilku
językach. Interesował się głównie literaturą piękną. W swej
pierwszej książce, Human Nature and the Social Order, cytuje
socjologów i psychologów, czyni to jednak bardzo rzadko. Znacz
nie częściej odwołuje się do Goethego i Szekspira. Podobnie
i w ostatniej książce, Life and the Student, powołuje się na so
cjologów tylko w trzech przypadkach, podczas gdy na wielkich
twórców dzieł literackich — wielokrotnie. Literatura piękna jest
więc niewątpliwie podstawowym pisanym źródłem twórczości
Cooleya. Popatrzmy na to, co on sam na ten temat stwierdzał
w artykule z 1928 roku, dotyczącym rozwoju socjologii w stanie
Michigan.
„Nie mogę powiedzieć, aby jakikolwiek pisarz uważany po
tocznie za socjologa miał szczególnie wielkie znaczenie dla mego
rozwoju umysłowego. Trzy umysły, od których mój umysł otrzy
mał główne impulsy to, jak sądzę, Emerson, Goethe i Darwin.
W dłuższej perspektywie, od Darwina otrzymałem najbardziej
zadowalającą ideę ogólnego procesu naturalnego i sposobu ba
dania go, ale dla towarzystwa i wskazówek w moich wysiłkach,
po to, aby zrozumieć świat ludzi, odwoływałem się do pisarzy
o małej systematyczności, ale wielkiej mądrości, do Emersona,
głównie wtedy, gdy byłem młodym człowiekiem, potem do Goe
thego i, w mniejszym stopniu, do Bagehota, Williama Jamesa
1
i wielu innych" .
1

Charles Horton Cooley, The Development oj Sociology in Michigan
(1928), w: Sociological Theory and Social Research, New York 1930, Hen
ry Holt and Company, s. 4. Wiele ważnych informacji na temat intelek
tualnej genezy twórczości Cooleya zawiera też praca Marshalla J. Cohe26

Zacznijmy więc od artystów. Nie jest jasne kiedy i w jaki
sposób dotarł Cooley do twórczości Emersona, tego „Najmądrzej
szego Amerykanina". On sam sobie tego nie przypominał, ale
w jego pamiętnikach z okresu, gdy miał 18 lat, mnóstwo jest na
wiązań do wielkiego poety i eseisty. W 1891 roku, w 9 lat po
śmierci Emersona, udał się Cooley do The Old Manse, jego san
ktuarium, z czymś w rodzaju pielgrzymki.
Popatrzmy teraz na to, jakie idee mógł przekazać i przekazał
Emerson Cooleyowi. Ralph Waldo Emerson (1803—1882) i drugi
twórca, do którego prac Cooley też chętnie i często się odwołuje,
Henry David Thoreau (1817—1862), to przedstawiciele transcendentalizmu, eklektycznej filozofii amerykańskiego romantyzmu,
której kolebką była miejscowość Concord w Nowej Anglii 2 . Ten
zorganizowany ruch umysłowy (założyli „Klub Transcendentalistów") miał aspekty zarówno artystyczne, jak i społeczne. Trans
cendentalści przyjmowali, że człowiek jest istotą doskonałą,
gdyż jest odbiciem ducha, metafizycznej siły, objawiającej się
w „symbolicznych formach natury". Człowiek nie jest zdetermi
nowany, ma wolną wolę, będącą nieograniczoną dyspozycją, okre
ślającą też stosunek tego człowieka do instytucji społecznych.
Człowiek powinien je akceptować wtedy, gdy są one zgodne z na
kazami sumienia, które z kolei są odbiciem moralnych praw na
tury i jedynym probierzem etycznego postępowania. Transcen
dentalisci podkreślali wielkie znaczenie wiary i intuicji, za po
mocą których człowiek może przebić się przez powierzchnię zja
wisk i dotrzeć do sfery ducha, będącej prawdziwą rzeczywistoś
cią. Rozum jest narzędziem mniej ważnym, służy on jedynie
poznaniu świata zjawiskowego. Transcendentaliści kładli wielki
nacisk na symbolizm, używali rozbudowanej metaforyki. Ogrom
nie silnie podkreślali też takie wartości społeczne jak wolność,
równość czy demokracja.
Cooley lubił pisarstwo Emersona za jego treść i nastrój, ale
czuł też z tym romantykiem więź osobistą, wspólnotę losu: obaj
mieli niezbyt radosne dzieciństwo, z trudnością zawierali kontak
ty z innymi ludźmi, byli dość samotni. Największy wpływ Emer
sona na Cooleya daje się zauważyć wtedy, gdy ten pisał Human
Nature and the Social Order. Przejawiał się on zwłaszcza w roz
ważaniach nad współzawodnictwem, sukcesem, instytucjami spona pt. Charles Horton Cooley and the Social Self in American Thought,
New York and London 1982 (1967), Garland Publishing, Inc., a także inne
prace cytowane w przypisie pierwszym do rozdziału pierwszego niniej
szej książki.
2
Por. Marta Sienicka i Andrzej Kapcewicz, Literatura amerykańska (Sta
nów Zjednoczonych
Ameryki Północnej), w:
Dzieje literatur europejskich,
t. II/l, Warszawa 1982, PWN, s. 672—674.
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łecznymi, formalizmem, naturą procesów społecznych. Wiara
Cooleya w demokrację ma też niektóre ze swych korzeni w twór
czości Emersona. Poprzez tego romantyka dotarł chyba nasz so
cjolog do innych twórców, takich na przykład jak Goethe czy
Montaigne.
Johann Wolfgang Goethe (1749—1832) to wybitny przedstawi
ciel dwóch okresów w kulturze niemieckiej. Jeden to okres ,,bu
rzy i naporu", drugi to okres klasycyzmu. Goethe przekazał Cooleyowi wielkie zainteresowanie sztuką i poddał mu ideę, którą ten
właściwie intuicyjnie wyczuwał wcześniej: trzeba uczynić ze swe
go życia i ze swej pracy dzieło sztuki. Od Goethego nauczył się
Cooley pracować wtedy tylko, gdy miał do tego nastrój, nigdy
nie zmuszać się do pisania wówczas, gdy nie miał świeżego umy
słu. Nauczył się długo rozważać swe myśli i ukrywać efekty do
czasu, aż były gotowe do opublikowania, nauczył się szukać tyl
ko tylu wrażeń, ile jego umysł był w stanie dokładnie przemyśleć.
To Goethe natchnął Cooleya mądrością unikania tego, co nie pa
suje do sposobu jego własnego funkcjonowania, co leży poza sfe
rą jego kompetencji i zainteresowań. Od Goethego i Emersona
nauczył się Cooley szukania tego, co ogólne i istotne pod powierz
chnią zjawisk szczegółowych.
Wspomniałem tu francuskiego twórcę renesansowego, Michela
Eyquema de Montaigne'a (1533—1592). Był to wybitny moralista
o bardzo sceptycznym światopoglądzie. Umocnił przekonania Coo
leya o tym, że aby być szczęśliwym, trzeba „żyć dobrze", trzeba
umieć współżyć z innymi i rozsądnie, samemu, w spokoju ko
rzystać z przyjemności, jakie daje obcowanie z przyjaciółmi
i z książkami.
Twórczość artystyczna tych i wielu innych poetów i pisarzy
była głównym, ale nie jedynym źródłem własnego pisarstwa
Cooleya. Zajmijmy się teraz akademickimi dyscyplinami spo
łecznymi, przede wszystkim socjologią i psychologią.
Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, w czasach, gdy
Cooley zaczynał dochodzić do intelektualnej samodzielności, do
minującym kierunkiem w naukach społecznych był ewolucjonizm,
a ewolucjonizmu najwybitniejszym (choć wcale nie typowym)
przedstawicielem był Herbert Spencer (1820—1903). Spencer był
angielskim „prywatnym uczonym", nie związanym z żadną uczel
nią. Był nie tyle socjologiem, co filozofem. Ewolucja społeczna
była dla niego jednym z przejawów ewolucji jako takiej. Ewolucja,
również ta przebiegająca w społeczeństwie, jest dla niego procesem
„naturalnym", samoczynnym, w którym umysł ludzki i podmio
towość człowieka są przedmiotem ewolucji, a nie jej aktywnym
czynnikiem. Społeczeństwo jest „superorganizmem" składającym
się z instytucji i z nich zbudowanych układów instytucjonalnych.
Ewolucja jako taka, a więc i społeczna, jest procesem, któremu
28

podlega d a n y przedmiot, znajdujący się zawsze w jakimś środo
wisku. Od tego, jaki c h a r a k t e r mają te stosunki w p r z y p a d k u
systemu społecznego, zależy to, który układ instytucjonalny bę
dzie w n i m dominował. Stąd bierze się też spencerowska typolo
gia społeczeństw.
J a k pisał Cooley w swoim a r t y k u l e o rozwoju socjologii w Mi
chigan, już u progu swej działalności badawczej zdawał sobie
sprawę z tego, że opieranie się jedynie na inspiracji artystycznej,
choć ma zasadnicze znaczenie, nie jest wystarczające. Chciał trochę
systematyczności, czegoś, co stanowiłoby r a m ę dla gromadzonych
przez niego idei. Z tego właśnie względu zainteresował się filo
zoficznym systemem Spencera, a zwłaszcza jego aspektem socjo
logicznym. To, co Cooley uznał za szczególnie frapujące, to ogól
na koncepcja postępowej organizacji życia, a więc zwłaszcza to,
co jest treścią drugiej części Pierwszych zasad Herberta Spence
ra. Znacznie mniej podobały mu się k o n k r e t n e poglądy angiel
skiego uczonego na społeczeństwo. W dzienniku Cooleya znajdu
jemy od roku 1888 wiele uwag pisanych „w stylu spencerowskim".
Ten styl znajdujemy n a w e t w zapiskach z 1895 roku, gdy za
sadniczo wpływ Spencera na Cooleya już minął.
W 1920 r o k u Cooley opublikował referat z konferencji, mają
cej na celu uczczenie setnej rocznicy urodzin Spencera. Dowia
dujemy się z niego, iż wszyscy, którzy zaczynali zajmować się
socjologią między rokiem 1870 a rokiem 1890, byli pod bardzo
silnym w p ł y w e m H e r b e r t a Spencera. Angielski uczony ożywił,
jak stwierdza Cooley, głównie dzięki książce pt. The Study of
Sociology, zainteresowanie socjologią w świecie. Fascynacja so
cjologów, zwłaszcza amerykańskich, dorobkiem Spencera, nie
trwała jednak, zdaniem Cooleya, bardzo długo. On sam, jak twier
dzi, oderwał się od spencerowskiej myśli najszybciej i najpełniej.
P o p a t r z m y teraz na zarzuty, jakie formułował Cooley pod
adresem Spencera. Zarzuty te są bardzo ważne, gdyż wskazują,
poprzez przeciwieństwo, na własne poglądy tego, kto je przed
stawił. Dlatego też je tu prezentuję. Angielski filozof, wedle Coo
leya, nie miał ani wielkiego wykształcenia, ani odpowiedniego
talentu. Nie był obdarzony przez n a t u r ę d a r e m precyzyjnej i traf
nej obserwacji ludzkości czy społeczeństwa. Nie miał ani taktu,
ani empatycznego podejścia. Nie był w stanie dostrzec tego, że
całości społeczne mają nie materialny, lecz umysłowy charakter.
Założona wstępnie przez Spencera forma czy aprioryczna koncep
cja ewolucjonizmu nie pozwalała uczonemu na trafne uporządko
wanie ogromnego, zgromadzonego przez niego m a t e r i a ł u empi
rycznego. W tej sytuacji fakty służyły Spencerowi jedynie dla
ilustracji z góry założonej, do tego nieadekwatnej do rzeczywis
tości, teorii. Samo gromadzenie danych historycznych też pozo
stawia, zdaniem Cooleya, wiele do życzenia. Spencer nie był wy29

kształcony humanistycznie, nie miał żadnej kultury literackiej
i historycznej. Kolejną, ważną dla Cooleya sprawą jest stosunek
Spencera do stricte „ludzkich" problemów, wielce istotnych dla
tego, w jaki sposób buduje się teorie społeczne. Uczucia trakto
wane są przez Spencera w sposób bardzo uproszczony, jako prze
de wszystkim egoistyczne. Stąd też bierze się przesadny indywi
dualizm jego teorii socjologicznej. Uczucia rodzić się mają
w człowieku jako jednostce; angielski ewołucjonista nie dostrzega
tego, że uczucia każdego indywidualnego człowieka mają źródło
w społeczeństwie, w którym on wzrasta. Spencer był ewołucjo
nista, ale jego ewolucjonizm jest ahistoryczny. Uczony ten zwra
ca uwagę na ciągłość między życiem biologicznym a życiem spo
łecznym, ale nie interesuje się (skądinąd dlatego, że nie ma od
powiednich kompetencji) historyczną ciągłością (ewolucją) różnych
form życia społecznego. I wreszcie, pisze Cooley, koncepcja Spen
cera, choć pozornie systemowa i organicystyczna, naprawdę jest
indywidualistyczna. Stąd też mechanizm tego podejścia, negacja
możliwości pojawienia się ogólnospołecznej świadomości i samosterowania. Przykładem tego jest nacisk na konieczność redukcji
funkcji państwa. Spencer był więc dla Cooleya początkowo wzo
rem, potem stał się kontrastem.
Socjologii spencerowskiej przeciwstawia Cooley inny typ ewolucjonizmu i organicyzmu, a mianowicie koncepcje Karola Dar
wina (1809—1892) i jego niektórych kontynuatorów. Darwin nie
był socjologiem, ani nie aspirował do wielkich kompetencji w spra
wach leżących poza biologią. W jego pismach znaleźć jednak moż
na wystarczająco wiele uwag ogólnych na temat ewolucji społecz
nej i uwag szczegółowych na temat społeczeństwa, aby uznać ca
łokształt tego dzieła za inspirujący dla socjologów. Fakt istnie
nia kierunku socjologicznego, określanego jako darwinizm spo
łeczny, pokazuje nam, że Cooley nie był jedynym zainspirowanym
przez wielkiego biologa badaczem społecznym.
We wspomnianym artykule na temat Spencera przedstawia
Cooley następujące argumenty, przemawiające jego zdaniem za
tezą o wyższości ewolucjonizmu Darwina. Był on więc tak samo
wybitnym teoretykiem, jak i empirykiem. Zebrał ogromny mate
riał i umiał go zgrabnie powiązać w ogólną koncepcję. Tę kon
cepcję zmieniał zresztą, czy modyfikował, gdy wymagał tego ma
teriał empiryczny. Fakty te nie były bowiem dla niego ilustracją
teorii, lecz jej podstawą. Darwin, dalej, kładł nacisk na aspekt
jednostkowy, ale w jego koncepcji dominuje podejście całościowe.
Gdy pisał o społeczeństwie, podkreślał również znaczenie jed
nostki, z tym jednak, że dostrzegał tworzenie się zbiorowej świa
domości, a także samosterowanie systemów społecznych. Nie przy
szedłby mu nigdy do głowy pomysł, iż funkcja państwa, będącego
przecież emanacją woli zbiorowej, może z czasem ulegać redukcji.
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Fascynację myślą Darwina widać we wszystkich książkach
Cooleya.
Przejdźmy teraz do tych kontynuatorów Spencera, a potem
Darwina, którzy oddziałali na sposób myślenia Cooleya o spo
łeczeństwie. Głównym kontynuatorem spencerowskiego ewolucjonizmu w Stanach Zjednoczonych był William Graham Sumner
(1840—1910), autor wydanego w 1906 roku dzieła pt. Folkways,
profesor Yale University. Podstawowe prawo społeczne, które
uważał za wszechobejmujące, mówiło o powszechności ewolucjonistycznej walki o byt i przetrwania najlepiej przystosowanych.
Folkways były dziełem wysoko przez Cooleya cenionym — po
święcił mu między innymi artykuł o charakterze metodologicznym,
opublikowany w 1927 roku. Istniały jednak zasadnicze rozbież
ności między spencerowsko-sumnerowskim, naturalistycznym
ewolucjonizmem a ewolucjonizmem psychologicznym, którym
był zainteresowany Charles Horton Cooley. Ten psychologiczny
ewolucjonizm rozwijali przed Cooleyem dwaj amerykańscy so
cjologowie. Jeden z nich to wielki zwolennik Spencera, Franklin
H. Giddings, który jednak daleko wykroczył poza jego tezy,
a drugi to wielki krytyk Spencera, Lester Frank Ward. Obu znał
Cooley osobiście, z prac obu korzystał, choć nie widać tego w przy
pisach do jego książek i artykułów. Większy jest nieco wpływ
Warda, widoczny zwłaszcza w większej rozprawie Cooleya na te
mat współzawodnictwa i procesów społecznych.
Lester Frank Ward (1841—1913) pracował wiele lat jako geo
log i paleontolog. Mając 65 lat przyjął profesurę socjologii
w Brown University. Początkowo zaakceptował system filozoficz
ny i socjologiczny Spencera, ale potem coraz mniej podobał mu
się jego inpersonalny charakter. Chciał włączyć do socjologii za
sadę pokazującą, że świadoma ludzka ingerencja w ewolucję jest
pożądana i naukowo uzasadniona. Podstawy dla tego przekona
nia znalazł u Comte'a, w jego koncepcji nowej nauki służącej re
formom społecznym. Uznał więc, że w społeczeństwie ludzkim,
poza nieświadomymi procesami ewolucji, mamy do czynienia rów
nież z działaniami celowymi, będącymi tak samo produktem, jak
i czynnikiem ewolucji. W 1883 roku wydał Ward dwa tomy dzie
ła pt. Dynamic Sociology. Teoria socjologiczna Warda zbudowana
jest wokół czterech postulatów, z których istotne dla nas są dwa
początkowe. Ewolucja ma więc, według Warda, cztery stadia:
kosmiczne, biologiczne, antropologiczne i społeczne. Po trzecim
stadium ewolucji, a więc z chwilą pojawienia się człowieka, na
stępuje jej rozwidlenie. Dotychczas cała ewolucja była tylko re
zultatem spontanicznego działania „ślepych mocy". Proces ten
określić można jako ewolucję typu „genezis". W stadium spo
łecznym ten aspekt nie traci znaczenia. Jest jednak uzupełniony
przez coś, co Cooleya interesować będzie szczególnie: ewolucję
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typu „telezis". Jest to rozwój, będący rezultatem celowych dzia
łań ludzi, opartych na ich wiedzy i umiejętności antycypowania
następstw działania. W konsekwencji tego poglądu Ward był zda
nia, że w społeczeństwie niezbędne jest planowanie, które dopro
wadzić będzie musiało do pojawienia się „socjokracji", będącej
czymś pośrednim między kapitalizmem a socjalizmem. Te idee
Warda podjęte zostały bardzo chętnie przez Cooleya, gdyż stano
wić mogły podstawę dla jego własnych koncepcji reformatorskich.
. Franklin H. Giddings (1855—1931) przeszedł dwa etapy w swym
rozwoju socjologicznym. W pierwszym był zwolennikiem psycho
logicznego ewolucjonizmu, a w drugim koncentrował się na ana
lizie ilościowej, przy behawiorystycznej interpretacji zjawisk
społecznych. W pierwszym okresie rozwoju, dla którego chara
kterystyczne jest dzieło pt. Principles oj Sociology, wydane
w 1896 roku, twierdził, że społeczeństwo jest z istoty swej zja
wiskiem psychicznym, będącym jednak pod wpływem zjawisk
fizycznych. Ten pogląd zainteresować miał wkrótce Cooleya.
Prawa społeczne dzielą się, wedle Giddingsa, na dwa typy: pra
wa procesu psychicznego i prawa ograniczeń płynących ze strony
procesu fizycznego. Giddings odnalazł też „podstawowy proces
psychiczny". Kluczem do wyjaśnienia zjawisk społecznych była
jego zdaniem wola. Uczony szukał również pojedynczego moty
wu czy zasady charakteryzującej świadomą jednostkę jako isto
tę społeczną i determinującej wolicjonalne stosunki społeczne. Ta
ką zasadę odnalazł w ludzkiej „świadomości gatunku" (pomysł
wzięty był od Adama Smitha). „Świadomość gatunku" inicjuje
kontakty międzyludzkie i wszelkie zjawiska społeczne. Dzięki niej
własne tworzy się umysł społeczny.
Obok ewolucjonizmu Herberta Spencera i jego mniej lub
bardziej krytycznych kontynuatorów, pojawił się w drugiej po
łowie XIX wieku i silnie oddziałał na amerykańską socjologię,
darwinizm społeczny. Pierwszym autorem, który określił się jako
wyznawca tego kierunku i podjął próbę systematycznego zasto
sowania pomysłów Darwina do analizy całokształtu zjawisk spo
łecznych, był angielski socjolog, ekonomista i polityk — Walter
Bagehot (1826—1877). Jak dowiadujemy się z przedstawionego
na początku tego rozdziału cytatu, był on jednym z tych uczonych,
do których Cooley chętnie nawiązywał, a których uważał za „pi
sarzy o małej systematyczności, ale wielkiej mądrości". Główne
dzieło tego autora to Physics and Politics z 1873 roku, analizują
ce rozwój społeczny z punktu widzenia zasad naturalnej selekcji,
dziedziczenia i walk międzygrupowych. Jak informuje nas sam
Cooley, gdy zaczynał uczyć socjologii na University of Michigan,
opierał swe wykłady w dużej mierze na książce Bagehota. Ale
i w pracy badawczej szedł częściowo tym samym torem. Zainte32

resowany był, jak wkrótce zobaczymy, i problematyką selekcji,
i problematyką dziedziczenia.
Zarówno u Spencera, jak i u Darwina, spotykamy wykorzy
stywaną w mniejszym lub większym stopniu analogię organicz
ną, wedle której podobieństwa między budową organizmu zwie
rzęcego a budową społeczeństwa ludzkiego są tak wielkie, że or
ganizm uznać można, z wystarczającym przybliżeniem, za model
społeczeństwa. Teorie organicystyczne rozwijało wielu uczonych,
tworząc cały „kierunek organicystyczny" w socjologii. Również
pod ich wpływem formował się światopogląd Charlesa Hortona
Cooleya. Nie będę tu przykładał przesadnego znaczenia do same
go użycia słów, do „organicznego punktu widzenia", zalecającego
badaczom analizę zjawisk w całej ich złożoności. Wczesne prace
ekonomiczne Cooleya pisane są jednak pod wyraźnym wpływem
„organicznej koncepcji społeczeństwa". Zaczerpnął on ją głów
nie od uczonego niemieckiego Alberta Eberharda von Schafflego
(1831—1903). Cooley cytuje dość często główne dzieło tego ba
dacza pt. Bau und Leben des Sozialen Körpers, którego pierwsze
wydanie (w siedmiu tomach) ukazało się w latach 1875—1878.
Analizę społeczną podzielić można, zdaniem Schafflego, na trzy
aspekty: analizę budowy, analizę funkcji i analizę umysłowego
życia społeczeństwa, czyli psychologię społeczną. Badając dyna
mikę społeczną, podkreślał uczony, iż proces rozwojowy jest
postępem, dokonującym się pod wpływem walki o byt i zasady
doboru naturalnego. Z czasem czynniki te uzupełniane są przez
ludzką dążność do duchowego doskonalenia się. W efekcie po
wstaje coraz większa harmonia społeczna 3.
Ewolucjonizm i organicyzm były bardzo ważnymi intelektual
nymi źródłami twórczości Charlesa Hortona Cooleya, pierwszeń
stwo należy się tu jednak analizie psychologicznej. Jak pamię
tamy, już ten ewolucjonizm, który interesował amerykańskich
socjologów, miał psychologiczny charakter. O ile u Spencera
umysł ludzki (rozważanie problemów, świadome wybieranie ce
lów i prowadzących do nich środków) nie był czynnikiem, lecz
tylko przedmiotem ewolucji, a jego ewentualna ingerencja
w przebieg naturalnej, żywiołowej ewolucji społecznej mogła być
tylko szkodliwa, o tyle koncepcje Warda i Giddingsa kładą wiel
ki nacisk na czynną rolę umysłu. Podobne do idei tych dwóch so
cjologów były wówczas poglądy Simona N. Pattena, ekonomisty
z University of Pennsylvania. Wedle Pattena, ekonomia powinna
analizować „subiektywne środowisko", które prowadzi do podob
nych wyborów, dokonywanych przez rozmaitych ludzi.
' Por. na ten temat na przykład: Jan Szczepański, Socjologia.
problematyki i metod, Warszawa 1S67, PWN, s. 172—173.
3 — Cooley

Rozwój
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Badania psychologiczne, prowadzone na przełomie wieków
w USA, nie były jednak jeszcze psychologią społeczną. Tę mieli
dopiero stworzyć, na podstawie prac innych badaczy oraz włas
nych pomysłów, Charles Horton Cooley i George Herbert Mead.
Psychologia była wówczas badaniem indywidualnego umysłu.
Rozpoczyna się psychologia eksperymentalna. Powstają laborato
ria psychologiczne. Jedno z pierwszych laboratoriów założył
G. Stanley Hall, profesor w The Johns Hopkins University, a po
tem w Clark University. Prowadził on wiele badań nad dziećmi.
Korzystał tu z dorobku Cooleya, a Cooley korzystał z jego osiąg
nięć. Inne laboratorium prowadził profesor Harvard University,
William James (1842—1910). Zainteresowania Jamesa były jednak
znacznie bardziej filozoficzne niż fizjologiczne. Był on nie tylko
wybitnym psychologiem, ale i jednym z twórców filozoficznego
pragmatyzmu. Cooley bardzo wiele mu zawdzięczał, i chętnie
sam to podkreślał.
Pragmatyzm stworzony został na przełomie wieków przez
trzech uczonych amerykańskich: Charlesa Peirce'a, wspomniane
go już Williama Jamesa i Johna Deweya. Ten ostatni był przez
jakiś czas nauczycielem Cooleya na University of Michigan. Prag
matyzm był nowym kierunkiem w myśli filozoficznej i społecz
nej, który jednak kontynuował tradycje drugiej połowy XIX wie
ku i otwierał zupełnie nowe możliwości poznawcze i interpreta
cyjne. Kontynuacja to utrzymywanie ważności ideału naukowoś
ci, tak bardzo spopularyzowanego przez ewolucjonizm. Pragma
tyzm zachował też samą koncepcję ewolucji. Przywiązanie do nau
kowości wyrażało się między innymi w podjęciu działań o zupeł
nie nowym charakterze. Należało do nich wspomniane już roz
poczęcie psychologicznych badań eksperymentalnych. Pragmatyzm
oznaczał również zerwanie ze spencerowską koncepcją umysłu
jako przedmiotu ewolucji, nie mającego żadnego wpływu na
jej przebieg. Był znacznie bliższy socjologii Warda i Giddingsa:
człowiek traktowany tu był jako działający podmiot, który przy
stosowuje się wprawdzie do środowiska, ale i jest na tyle wolny,
że może sam to środowisko zmieniać.
Pojęcie środowiska, ważne już u Spencera, tu nabrało nowego
znaczenia. Człowiek staje się ludzki w trakcie interakcji ze śro
dowiskiem przyrodniczym i ludzkim. Interakcja ze środowiskiem
oznacza też jego poznawanie.
Najwybitniejszym chyba dziełem Jamesa, dziełem, do które
go przyjdzie Cooleyowi często się odwoływać, były The Principles oj Psychology z 1890 roku. Książka ta nie zawiera systema
tycznej teorii, lecz raczej pewien zbiór idei. Niektóre z nich ma
ją znaczenie dla socjologii. Otóż James zainteresował się jednost
ką ludzką uczestniczącą w procesie interakcji społecznej. Ana34

liza jednostki i jej umysłu jest tu więc równocześnie analizą tego
procesu interakcji, który sam tę jednostkę tworzy.
Psychologia Jamesa była inna niż ta psychologia, którą za
stał. James zajął się bowiem badaniem tych ludzkich zachowań,
które są wyuczone, a więc zdeterminowane raczej społecznie niż
indywidualnie. Nawyk jest, wedle Jamesa, czymś takim, jak
biologiczny instynkt w świecie przyrody. Zachowania człowieka
nie można w tej sytuacji sprowadzić do konsekwencji działania
biologicznych instynktów, ale też nie jest ono zawsze świadome
i rozumne. Samo zachowanie człowieka przebiega, jak pamiętamy,
w jakimś środowisku i jest w takiej samej mierze przez to śro
dowisko zmieniane, jak i samo to środowisko zmienia. Zmienia
nie środowiska i zmienianie przez człowieka siebie samego jest
wedle Jamesa tym samym.
Ważnym, a potem rozbudowanym przez Charlesa Hortona
Cooleya wkładem Williama Jamesa do analizy psychosocjologicznej było wprowadzenie kategorii jaźni społecznej 4 . Nie on
wprawdzie ją wymyślił, ale dzięki jego pracom stała się ona
istotnym narzędziem socjologii. Świadomość, analizowana w opar
ciu o pojęcie jaźni, nie ma charakteru substancjalnego, lecz jest
raczej ciągłym procesem będącym konsekwencją stosunków mię
dzy danym człowiekiem a innymi ludźmi. Człowiek, analizowany
z punktu widzenia jego społecznej jaźni, jest równocześnie pod
miotem poznania i działania, i tegoż poznania i działania przed
miotem. Jaźń wytwarza się w taki sposób, że człowiek wyobra
ża sobie to, jak oceniają go inni ludzie, i to, jakie ludzie mają wo
bec niego oczekiwania. Ci inni ludzie są bardzo różni — jedno
stka jest przecież członkiem wielu różnych grup społecznych
i w każdej z nich, z uwagi na owe oceny i oczekiwania jest,
jak gdyby, kimś innym. Ta koncepcja jaźni miała wielkie zna
czenie nie tylko dla cooleyowskiej teorii jaźni odzwierciedlonej,
ale i dla teorii roli społecznej.
Innym wybitnym twórcą pragmatyzmu był John Dewey
(1859—1952), uczony który wniósł wielki wkład do dorobku kil
ku dyscyplin społecznych. Jak pamiętamy, Charles Horton Cooley słuchał wykładów Deweya z filozofii polityki, gdy studiował
Jerzy Szacki, z którego uwag na temat pragmatyzmu i jego socjologicz
nego znaczenia korzystam tu w pewnym stopniu, postuluje tłumaczenie
słowa „self" jako „osobowość" raczej niż „jaźń". Uznając za trafne liczne
jego argumenty merytoryczne, będę dla jasności wykładu pisać jednak
o jaźni tam, gdzie w oryginale występuje słowo „self", a o osobowości tam,
gdzie w oryginale występuje słowo „personality". Tak samo sprawa się
przedstawia w zamieszczonym wyborze pism. Por. Jerzy Szacki, Historia
myśli socjologicznej. Część druga. Warszawa 1981, PWN, s. 584.
4
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na University of Michigan. Psychologia Deweya nie miała po
czątkowo charakteru społecznego, od razu jednak zawierała w so
bie „socjologiczny potencjał", już na początku wieku zauważony
przez innych badaczy i przez nich rozwijany. Pierwsza książka
Deweya o wyraźnym już charakterze społeczno-psychologicznym
to Human Nature and Conduct. An Introduction to Social Psychology, wydana dopiero w 1922 roku.
Podobnie jak pozostali pragmatyści, Dewey interesował się
stosunkami między jednostką (początkowo — działającym orga
nizmem) a środowiskiem. Każde środowisko ma charakter i przy
rodniczy, i społeczny zarazem. Każda konkretna jednostka ludz
ka poprzedzona jest przez jakieś środowisko społeczne, jakieś spo
łeczeństwo czy grupę, jaką formę interakcji, jakieś instytucje
czy obyczaje. Dewey nie przeciwstawia człowieka przyrodzie, ale
pokazuje, że jest on też częścią społeczeństwa, które wywiera
na niego ogromny wpływ. Równocześnie jednak człowiek jest
wolny i nie tylko ulega wpływom, ale sam wpływy wywiera. Nie
tylko zależny jest od przeszłości, ale i zdolny jest do tworzenia
przyszłości.
Środowisko nie jest, zdaniem Deweya, sztywnym układem sto
sunków społecznych czy regulujących je norm. Jest ono raczej
płynne, jest sytuacją, na którą jednostka reaguje początkowo na
wykowo (pojęcie „nawyku" jest u Deweya nieco inne niż u Ja
mesa; jak zauważa Jerzy Szacki we wspomnianym dziele, odpo
wiada ono najbardziej pojęciu „postawy", wprowadzonemu do
nauk społecznych przez innych badaczy amerykańskich), ale
później, gdy napotyka opór, tak modyfikuje swe zachowanie, aby
doprowadzić do takiej zmiany, o jaką jej chodzi. Sytuacje takie
powinny być, wedle Deweya, ujmowane przez badacza całościo
wo, a nie tylko z punktu widzenia izolowanych przedmiotów czy
wydarzeń.
Inna koncepcja, która pojawia się u Deweya, a później rów
nież z ogromną siłą u Cooleya, to koncepcja komunikacji. Dewey
wychodzi tu od kwestii zachowania jednostki w sytuacji społecz
nej, do której należą również inne osoby. Zachowanie człowieka
zależy od wzajemnego oddziaływania między nim a innymi. Spo
łeczeństwo polega, wedle Deweya, właśnie na tych oddziaływa
niach, na wzajemnych przekazach informacji. To tylko dzięki
komunikacji jest możliwe pojawienie się wspólnych uczuć, ce
lów, poglądów, postaw. To, co nowe w tej idei, to analiza nie tyl
ko istniejącej społecznej wspólnoty, już trwającego faktu podzie
lania wartości, postaw, e t c , ale zainteresowanie procesami po
wstawania tej wspólnoty, mającymi miejsce w trakcie interakcji
społecznej między jednostkami.
Dewey zajmował się też problematyką jaźni. W 1887 roku
opublikował pracę pod tytułem Psychology, która miała być syn36

tezą eksperymentalnej psychologii Halla i heglowskiego „organicyzmu". Zawarł w niej swą teorię wiedzy — kładł tu nacisk na
to, że przyjęcie nowej wiedzy zmienia jaźń człowieka, rodzi no
we znaczenia. Jaźń jest, wedle Deweya, zanurzona w społeczeń
stwie. Dewey zajmuje się też problematyką uczuć. Wyrastają one,
jego zdaniem, ze stosunków samoświadomych istot do siebie sa
mych. Ten stosunek do siebie samego ma swe źródła w stosun
kach międzyjednostkowych, bez których nie byłoby niezbędnych
kategorii pojęciowych. Rozwój jednostki, również rozwój emo
cjonalny, dokonuje się więc wyłącznie w społeczeństwie.
Jak pisał Cooley we wspomnianym kilkakrotnie artykule na
temat rozwoju socjologii w stanie Michigan, w młodości uważał
Deweya przede wszystkim za krytyka Spencera oraz za teore
tyka języka.
Innym twórcą dwudziestowiecznej psychologii, do dorobku któ
rego często nawiązywał Charles Horton Cooley, był James Mark
Baldwin (1861—1934). Nie był on uczonym bardzo oryginalnym,
raczej opracowywał poglądy innych (na przykład Williama Ja
mesa), robił to jednak w zwarty i zgrabny sposób, próbując rów
nocześnie empirycznego sprawdzania koncepcji teoretycznych.
Baldwin bliski był Cooleyowi z dwóch co najmniej powodów.
Po pierwsze, prowadził on wiele badań nad dziećmi, analizując
rozwój ich osobowości. Po drugie, na podstawie tych badań do
szedł do wniosku, że nasza wiedza o jednostce będzie tylko wte
dy adekwatna do rzeczywistości, gdy weźmiemy pod uwagę sto
sunki społeczne, w których ona tkwi. Równocześnie jednak bez
wiedzy o jednostkach nie ma żadnej wiedzy o społeczeństwie. To,
co wygląda u Baldwina zupełnie inaczej niż u współczesnych mu
Jamesa, a zwłaszcza Deweya, to trzymanie się koncepcji, które
stawały się przestarzałe, jak na przykład Tarde'a teorie naśladow
nictwa, a także brak jakiejkolwiek teorii komunikacji.
Choć nawiązywanie przez Baldwina do pomysłów Tarde'a
uważane bywa (na przykład przez Jerzego Szackiego) za teore
tyczne cofnięcie się, to niewątpliwie ono właśnie było z uznaniem
przyjęte przez Cooleya. Gabriel Tarde (1843—1904) opublikował
w 1901 roku pracę pod tytułem Opinia i tłum, w której wygłosił
wiele tez bliskich uczonym, o których była tu mowa wcześniej.
Kładł bardzo silny nacisk na interakcje międzyludzkie, bez których
nie byłoby możliwe przekazywanie sugestii i tworzenie się pu
bliczności.
Koncepcje Tarde'a i Baldwina niedługo cieszyły się jednak
uznaniem Cooleya, który korzystał z nich pełniej jedynie na po
czątku swej kariery naukowej i dydaktycznej. Uznał, że nie re
zerwują miejsca dla wolności, twórczości i wolnej inicjatywy
jednostek. Znacznie bardziej odpowiadało mu podejście eksponu
jące komunikację międzyludzką, która daje człowiekowi szansę
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wpływania i równocześnie ulegania wpływom, daje szansę wy
boru. Cooleyowska interpretacja myśli jako wewnętrznego dia
logu, opartego na doświadczeniach stosunków społecznych i mię
dzyludzkiej komunikacji, na doświadczeniu, jakiego nabierają
jednostki, wykazuje jednak pewną bliskość z idealistyczną teorią
sytecie oksfordzkim, a więc w Anglii, a potem w uniwersytecie
harwardzkim. Stanowisko McDougalla sprowadzało w zasadzie
Ostatnia wreszcie koncepcja, do której Cooley nawiązywał,
ale której nie podtrzymywał, to instynktywizm Williama McDou
galla (1871—1938), psychologa pracującego początkowo w uniwer
sytecie oxfordzkim, a więc w Anglii, a potem w uniwersytecie
harwardzkim. Stanowisko McDougalla sprowadzało w zasadzie
(choć bynajmniej nie całkowicie) człowieka do jego wymiaru bio
logicznego. Cooley zainteresował się tymi pomysłami głównie
z uwagi na swój „organiczny punkt widzenia", który kazał mu
patrzeć na człowieka i na społeczeństwo z wielu istotnych pun
któw widzenia, a więc również z biologicznego punktu widze
nia. Zgadzał się z tym uczonym, że istnieje wiele instynktownych
emocji, ale w zasadzie całość teorii zdecydowanie odrzucił.
Podsumujmy teraz informacje zawarte w tym rozdziale. Za
podstawowe źródło, z którego czerpał Cooley, tworząc swą psy
chologiczną socjologię, uznać trzeba obserwację życia otaczają
cych go ludzi, a zwłaszcza jego własnego życia. Świat, w którym
żył, wypełniony był przede wszystkim ideami, które zaczerpnął
od wybitnych poetów i eseistów zarówno amerykańskich, jak
i europejskich. Zaludniony był w głównej mierze bohaterami li
terackimi. Cooley korzystał jednak również z dorobku dyscyplin
społecznych. Wielki wpływ wywarła na niego początkowo spencerowska, a potem darwinowska wersja ewolucjonizmu. Nawią
zał też do wybitnych osiągnięć współczesnej sobie, rodzącej się
właśnie psychologii społecznej, tworzonej przede wszystkim przez
reprezentantów filozofii pragmatycznej. Przez pewien czas był
też Cooley pod wpływem innych szeroko dyskutowanych wówczas
idei psychologicznych. Był więc człowiekiem oczytanym i bardzo
dobrze zorientowanym tak samo w historii myśli społecznej, jak
i w jej teraźniejszości.

Jednostka i społeczeństwo

Problematyka związków między tym, co indywidualne, a tym,
co społeczne w całokształcie życia ludzkiego miała dla Cooleya
ogromne znaczenie. Poświęcił jej całą swą pierwszą książkę, za
tytułowaną Human Nature and the Social Order, zajmował się
nią również w innych większych i mniejszych pracach. Kwestia
ta ma kilka aspektów i na ważniejsze z nich zwrócę tutaj uwagę.
Sam tytuł tego rozdziału sugeruje możliwość opozycji czy
przeciwieństwa między tym, co jednostkowe, a tym, co społecz
ne. Wyjaśnić więc trzeba od razu, że „przeciwstawienia" tego typu
prezentowane są przez Cooleya wielokrotnie, zawsze jednak po to
tylko, aby wykazać, że są one faktycznie różnymi aspektami ca
łości, które w jej ramach znajdują właściwe sobie miejsce, uzu
pełniając się i w pełni uwypuklając swe szczególne właściwości.
Dlatego też zacząć wypada tu od krótkiego przypomnienia Cooleyowskiej idei organiczności, czy szerzej, kolejnej „opozycji",
tym razem między „partykularyzmem" a „organicznym punktem
widzenia". Partykularyzm polega na uznaniu jakiegoś jednego
aspektu całościowego procesu za źródło wszystkich jego innych
aspektów, które będą w związku z tym traktowane jako ubocz
ne czy też pochodne. Pogląd partykularystyczny wynika z zało
żenia, że większość aspektów życia ludzkiego ma bierny charak
ter, przyjmuje oddziaływania ale nie oddziałuje, jest konstruk
cją, a nie procesem. Sądzi się równocześnie, że życie ma jakieś
punkty centralne, od których zaczyna się jego rozwój a nie że
jest ono organiczną całością, która nie tylko teraz, ale i w prze
szłości rozwijała się właśnie jako całość. Właściwy światopogląd
zakłada więc, zdaniem uczonego, dynamikę całości, przyjmuje,
że wszystko jest plastyczne i że zarówno wywiera wpływ, jak
i ulega wpływowi. Każdy czynnik życiowy włączony jest w or
ganiczny system, będąc zarówno przyczyną, jak i skutkiem ca
łościowego rozwoju. Nie ma żadnego jednego centrum, z którego
pochodziłyby wszelkie wpływy. Istnieje tylko uniwersalna inter
akcja, w której żaden czynnik nie jest wcześniejszy niż reszta.
Co bardzo ważne, podejście organiczne, opierające się na koncep39

cji procesu, uchyla pytanie o to, jak rzeczy powstały. Cooley pi
sze, że nie istnieje początek. Nic nie wiemy o początkach, gdyż
widzimy na każdym etapie rozwoju związek z przeszłością, i to
nie tylko z każdym elementem z przeszłości, ale i z całością.
Organiczny punkt widzenia, mający na celu „dostrzeżenie ca
łości życia", nie jest jednak w prezentowanym tu ujęciu dyskre
dytowaniem badania społeczeństwa czy jego fragmentów z ja
kiegoś poszczególnego punktu widzenia. Całość jest tak obszerna,
że aby ją adekwatnie uchwycić, musimy podejść do niej raz z jed
nego, a innym razem z drugiego punktu widzenia, koncentru
jąc naszą uwagę po kolei na każdym aspekcie, a potem próbując
dokonać syntezy. W tym miejscu widzimy, jak Cooley proponuje
przezwyciężyć i tę antynomię. Wprowadza on więc pojęcie ,,spe
cjalisty", jako kogoś innego niż „partykularysta". Partykularysta
utrzymuje swój wycinkowy pogląd w sposób dogmatyczny, zde
cydowanie odrzucając wartość jakiegokolwiek innego podejścia.
Specjalista rozwija jakąś pojedynczą linię rozumowania nie
wyobrażając sobie wcale tego, że jest ona jedynie słuszna czy
wszystko obejmująca. Podejście organiczne jest, jak widać, w peł
ni zgodne ze specjalizacją, ale też uznaje wyraźnie, że ma ona
charakter częściowy, tymczasowy („tentatywny") i że musi być
od czasu do czasu ponownie przejęta a potem i ponownie zro
dzona przez całość.
Idea organiczności zarówno jako pogląd na temat istoty świa
ta, jak i jako postulat metodologiczny, w pełni odnosi się, jak
wspomniałem na początku tego rozdziału, do związków między
indywidualnym a społecznym aspektem w ramach całokształtu
życia ludzkiego. Z idei tej możemy wyprowadzić analityczny wnio
sek, że aspekty te nie są samodzielnymi bytami, że żadnego z nich
nie zrozumie się bez uwzględnienia drugiego oraz całości. Taki
wniosek, w odniesieniu do koncepcji Cooleya, okazałby się naj
zupełniej trafny.
Problematyka związków między jednostką a społeczeństwem
ma tu co najmniej dwa różne, choć powiązane ze sobą wymiary.
Jeden z tych wymiarów to odróżnienie tego, co indywidualne, od
tego, co zbiorowe, a drugi to odróżnienie tego, co zdeterminowa
ne biologicznie, od tego, co przebiega pod wpływem środowiska
społecznego. Zajmiemy się tu oboma tymi wymiarami. Szczegól
nie istotny wydaje się jednak pierwszy z nich.
Stosunki między jednostką a społeczeństwem proponuje
Cooley rozpatrywać z ewolucjonistycznego punktu widzenia, co
oznacza tu nacisk na ich organiczny charakter. Jednostka jest
żyjącym członkiem ludzkiej całości, czerpiącym swe życie z owej
całości poprzez system tradycji społecznej oraz biologiczne dzie
dziczenie. Człowiek jest zależny od tej całości, nie może się od
niej odciąć. Również i ta całość jest w pewnym stopniu zależna
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od każdej, zindywidualizowanej jednostki, gdyż każda wnosi do
wspólnego życia coś, czego nikt inny wnieść nie jest w stanie.
Im bardziej unikalne są zdolności i możliwości człowieka, tym
bardziej cenny jest jego indywidualny wkład do życia wspólnoty.
Całość jest więc organizmem składającym się z części, realizu
jących swe specyficzne funkcje, ale i mających znaczenie tylko
w obrębie tych całości. Jak widać, Cooleya wizja społeczeństwa
korzysta z frazeologii organicystycznej. Nie jest to jednak ani
organicyzm Comte'a, ani Spencera, a już tym bardziej organicyzm
tak zwanego kierunku organicystycznego w socjologii. Każda część
jest tak samo ważna, nie ma tu mowy o społecznej głowie słu
żącej do myślenia i rządzenia, o rękach służących do wykonywa
nia czynności itp.
W doświadczeniu ludzkim nie występuje nic takiego jak odrębna, abstrakcyjna jednostka. Nie ma też nic takiego jak spo
łeczeństwo, odrębne od jednostek. Realna rzecz to Ludzkie Życie,
które ma zarówno aspekt indywidualny, jak i aspekt zbiorowy
czy ogólny. Aspekt dystrybutywny i aspekt kolektywny trzeba
umieć wyróżnić, ale nie można mu przypisywać realności. Uwa
gi te dotyczą wedle Cooleya nie tylko stosunku między pojęciem
jednostki a pojęciem społeczeństwa globalnego, ale też między po
jęciem jednostki a pojęciem jakiejkolwiek grupy społecznej, której
jest ona członkiem.
Gdy mówimy więc odrębnie o społeczeństwie (czy o grupie),
a odrębnie o indywidualnym człowieku, to nie chodzi tu o róż
nice w przedmiocie naszych dociekań czy naszego doświadczenia,
lecz o różnice w punkcie widzenia. Inna ważna różnica leży
w tym, że całości charakteryzują się pewnym systemem organizacyjnym, którego nie można przypisać elementom czy częściom
składowym.
Jak widać, w ujęciu Cooleya nie ma sensu przeciwstawianie
jednostki społeczeństwu. Istnieją trzy zasadnicze znaczenia słowa
„społeczny", ale w żadnym z nich nie można odnaleźć owego
rzekomego przeciwieństwa. Po pierwsze, w dość szerokim i mało precyzyjnym znaczeniu, słowo to odnosi się do zbiorowego aspektu życia ludzkiego. Tutaj i jednostka, i wszystkie jej cechy
są społeczne, gdyż powiązane są z ogólnym nurtem życia i są,
w takim lub innym sensie, częścią zbiorowego procesu społeczne
go. W drugim znaczeniu słowo „społeczny" odnosi się do bezpo
średnich, bliskich stosunków międzyludzkich. Tutaj indywidual
ność jest podstawą tego, co społeczne. Po trzecie, uważa się za
„społeczne" to, co przyczynia się do wspólnego dobra. Słowo to
jest więc wówczas ekwiwalentem słowa „moralny" czy „dobry".
Przeciwieństwa to „niemoralny" czy „zły", ale nie indywidualny.
To, co złe, nie musi przecież wcale być jednostkowe — może być
zbiorowe.
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Odróżnienie tendencji indywidualistycznych od tendencji ko
lektywistycznych jest więc dość niejasne. Antyteza ta, jeśli uwa
żana miałaby być za ogólne lub filozoficzne stanowisko na temat
stosunków międzyludzkich, jest jawnie fałszywa. Cooley rozważa
inną jeszcze wersję badanego tu „przeciwieństwa". Chodzi mia
nowicie o kwestię dynamiki czy następstwa. Istnieje pogląd, we
dle którego to, co jednostkowe, poprzedza to, co społeczne czy
ogólne. Uczony rozumie fakt takiego sformułowania zagadnie
nia. To, co jednostkowe, narzuca się przecież samo naszemu do
świadczeniu, a to, co społeczne, wymaga abstrakcyjnego myśle
nia, wymaga zaangażowania wyobraźni. Spotkać można cztery
zasadnicze wersje stanowiska, o którym mowa. Pierwsze, to
„zwykły indywidualizm". Jednostka ludzka uważana jest tu za
źródło wydarzeń, za zmienną niezależną. Po drugie, miewamy
do czynienia z koncepcją „podwójnej przyczynowości". Dokonu
je się tu podział ludzkich władz czy zdolności na społeczne oraz
jednostkowe i traktuje się je jako odrębne przyczyny wydarzeń.
Wersja ta ma też swe aspekty normatywne. Jedni uważają, że
zdolności społeczne POWINNY BYĆ zasadniczymi przyczynami,
inni — że to zdolności jednostkowe powinny być zasadniczymi
przyczynami. Spotkać możemy dalej „prymitywny indywidua
lizm", w którym to, co indywidualne, uważa się za moralnie niż
sze i za zawsze poprzedzające w czasie. Zdaniem samego Cooleya,
aspekt jednostkowy ani nie poprzedza w czasie aspektu społecz
nego, ani nie może być uważany za moralnie niższy od tamtego.
Aspekty te istnieją i działają obok siebie, stale sobie towarzyszą,
przeplatają się i uzupełniają. Jeśli już koniecznie musimy coś
przeciwstawiać, to chyba tylko to, co społeczne, temu, co zwie
rzęce, zmysłowe. Do tej sprawy wrócimy w dalszym ciągu tego
rozdziału. Istnieje wreszcie koncepcja, określana przez uczonego
jako „pogląd na temat cech społecznych", która polega na tym,
że oddziela się pewne tendencje czy cechy „społeczne" (na przy
kład miłość) od cech określanych jako „niespołeczne" czy indy
widualne (na przykład strach czy gniew) i ustala się relacje mię
dzy nimi. Cechy społeczne odnoszą się tylko do części jednostki
i mają być moralnie wyższe. Problem polega wedle uczonego na
tym, że tak zwane cechy indywidualne nie mogą powstać poza
społeczeństwem. Cooley nie może więc i tego podejścia zaakcep
tować.
„Pozytywna", własna koncepcja uczonego jest następująca.
Społeczeństwo (analogicznie — grupa społeczna) zbudowane jest
z jednostek ludzkich, a nie z jakiegoś innego rodzaju tajemni
czego materiału. Społeczeństwo jest czymś więcej niż sumą jed
nostek, gdyż jest organizacją, procesem życiowym, całością. Jed
nostka jest produktem społecznym, gdyż wszystko to, co w niej
ludzkie, ma źródło w społecznej przeszłości. Jednostkę ludzką da
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się odseparować od społeczeństwa tylko w sensie zewnętrznym,
powierzchownym, jak na przykład wtedy, gdy uda się ona sa
motnie na pustynię czy do puszczy. Jeśli chodzi o to, co faktycz
nie istotne, a więc o to, co istnieje w ludzkim umyśle, to sytuacja
jest inna. Nawet pustelnik kontynuuje w pamięci i w wyobraźni
stosunki społeczne. Im więcej materiału w postaci bezpośrednich
społecznych doświadczeń czy przeczytanych książek on posiada,
tym bardziej i dłużej udaje mu się utrzymać jasny i zdrowy
umysł. Jednostka nie jest zwykłym, „mechanicznym" elementem
społeczeństwa, lecz jest ona wolna. Jest to jednak wolność or
ganiczna, polegająca na tym, że realizuje się ona we współdzia
łaniu z innymi nawet wtedy, gdy jej własna rola wygląda na bar
dzo specyficzną i odrębną.
Przed chwilą była mowa o tym, że to, co społecznie istotne,
odbywa się w umyśle jednostki. Idealistyczny charakter socjolo
gii Ccoleya, tak mocno atakowany później przez George'a Her
berta Meada, jest tu ewidentny. Przypatrzmy się nieco bliżej
prezentowanej przez Cooleya argumentacji. Uważał on, że ludz
ki umysł ma charakter społeczny, społeczeństwo zaś ma charakter
umysłowy: umysł i społeczeństwo są aspektami tej samej całości.
Mój związek z drugą osobą polega, w oczywisty dla autora spo
sób, na stosunku między moją ideą tej osoby a resztą mojego
umysłu, czyli innymi moimi ideami. Jeśli w tej osobie jest coś
takiego, co leży całkowicie poza moim jej doświadczeniem i co
w związku z tym nie robi na mnie żadnego wrażenia, to to coś
nie może w jakikolwiek sposób być fragmentem realnego sto
sunku między nami. Bezpośrednią rzeczywistością społeczną jest
tylko idea, wyobrażenie osoby. Społeczeństwo jest więc, w swym
bezpośrednio danym aspekcie, stosunkiem między wyobrażenia
mi osób. Jedyne miejsce, w którym osoby mogą się spotkać, to
umysł, w którym stykają się wrażenia czy idee. Społeczeństwo
istnieje w moim umyśle jako wzajemne wpływy i kontakty mię
dzy rozmaitymi wyobrażeniami osób. Wniosek z tego jest taki,
że zarówno osoby, jak i społeczeństwo (grupy społeczne) muszą
być badane przede wszystkim w wyobraźni. Tu właśnie, jako
wyobrażone idee w umyśle, inni dani są nam najbardziej bez
pośrednio. Koncepcja ta ma swoje konsekwencje metodologiczne.
Praca socjologa, jego badanie całego społeczeństwa czy po
szczególnych grup społecznych, dokonuje się głównie metodą introspekcyjną.
Bardzo ważnym w tym momencie pojęciem jest w Cooleyowskiej socjologii pojęcie sympatii. Sympatia rozumiana jest tu jako
podzielanie każdego stanu umysłowego, który może być nam za
komunikowany. Zakres sympatii jest miarą osobowości człowie
ka, pokazuje on jak bardzo lub jak mało jest on właśnie człowie
kiem. Niemożliwa jest jednak sympatia uniwersalna. To, co po43

trzebne, to lepsza kontrola i selekcja, to unikanie zarówno wąs
kiego podejścia, ograniczającego sympatię tylko do klasy społecz
nej, z której się wywodzimy, jak również i unikanie „bezpłodne
go rozpraszania się". Sympatia musi być selektywna, ale kry
terium selekcji nie mogą być zewnętrzne okoliczności, takie jak
na przykład bogactwo, lecz cechy wewnętrzne, takie jak na przy
kład charakter człowieka.
Kolejny, bardzo istotny problem dotyczący związków między
jednostką a społeczeństwem, to kwestia kształtowania się jaźni.
Zanim do niej przejdziemy, zwróćmy uwagę na poglądy Cooleya
na temat indywidualnej i społecznej świadomości. Jedność umys
łu społecznego polega, zdaniem uczonego, nie na zgodzie i jed
nolitości, lecz na organizacji. Ten umysł społeczny czy społeczną
świadomość trudno oddzielić od samoświadomości jednostki. Po
wodem jest to, że o sobie samych myśleć musimy w powiązaniu
z jakąś grupą społeczną, o grupie zaś myślimy zawsze w powią
zaniu z nami samymi. Dlatego też iluzją jest pojęcie odrębnego
i niezależnego od społeczeństwa ego. Cooley proponuje odróżnie
nie trzech aspektów świadomości: po pierwsze, samoświadomość,
czyli myślenie o sobie samych, po drugie, świadomość społeczna
w jej indywidualnym aspekcie, czyli treść naszego indywidual
nego myślenia o innych ludziach, i po trzecie świadomość pu
bliczna, to znaczy zbiorowy system poglądów zorganizowanej gru
py społecznej. Wszystkie trzy wymienione typy świadomości są
aspektami jednej organicznej całości, jaką jest proces ludzkiego
życia.
Samoświadomość czy świadomość „ja" pojawia się u człowieka
w wieku około dwóch lat, wtedy gdy jego świadomość zbiega się
jakoś ze świadomością innych osób, stanowiących wspólnie gru
pę społeczną. Popatrzmy teraz na proces kształtowania się owej
świadomości „ja".
W swych rozważaniach dotyczących jaźni Cooley pomija
w zasadzie to, co uważa za stanowisko filozoficzne. Jego własne
podejście ma być empiryczne. Gdy pisze o jaźni, to chodzi mu
o to, co w mowie potocznej występuje w zaimku osobowym pier
wszej osoby liczby pojedynczej. Chodzi mu o jaźń, której cechy
mogą być weryfikowane na podstawie zwykłych obserwacji. Autor
używa zwrotu „jaźń społeczna". Określenie „społeczna" dodaje
nie dlatego, że mogłaby ewentualnie istnieć jakaś jaźń niespołeczna (bo nie mogłaby). Każda jaźń musi mieć mniejsze lub więk
sze odniesienie do innych ludzi, a w wyrażeniu tym chodzi o moc
ne podkreślenie owych aspektów społecznych. To, czego dotyczą
zaimki pierwszej osoby, to pewien rodzaj uczucia, które można
określić jako poczucie przywłaszczenia, przyswajania czy uczu
cie do tego, co moje. Problemem jest więc teraz to, co właści
wie przywłaszczamy, co jest tym czymś moim, do czego żywię
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jakieś szczególne uczucie. Jak pisze Cooley, iluzją jest wrażenie,
że „ja" odnosi się do naszego materialnego ciała. Na wziętych
z literatury pięknej przykładach zastosowania tego zaimka wska
zuje on, że „ja" odnosi się głównie do opinii, celów, pragnień
itp., dotyczących spraw z ciałem prawie zupełnie nie związanych.
Instynktowne poczucie siebie (self-feeling) jest wedle Cooleya
bez wątpienia powiązane w ramach ewolucji gatunku z bardzo
ważną funkcją, jaką jest stymulowanie i ujednolicanie takich
szczególnych działań jednostek, jak pełnienie władzy, kontrolo
wanie zewnętrznego wobec nich świata, przyczynowe oddziały
wanie na świat otaczający. Społeczna jaźń to po prostu każda
idea czy system idei, wyprowadzony ze społecznej komunikacji,
który umysł traktuje jako własny. Zakotwiczenie w układzie ko
munikacyjnym jest tu bardzo ważne. Poczucie siebie ma swój za
sadniczy obszar w obrębie ogólnego nurtu życia, a nie poza nim.
„Ja" to „bojowo nastawiona" tendencja społeczna, mająca na ce
lu utrzymanie, a nawet rozszerzenie własnego miejsca w ogólnym
nurcie rozmaitych tendencji społecznych.
Pojęcie jaźni odnosi się, jak widać, do tego, co moje. W po
jęcie to włączone są jednak zawsze stosunki społeczne. Co natu
ralne, jest raz widoczne wyraźnie i konkretnie, innym razem bywa
ogólne i niejasne. Nie może jednak istnieć poczucie „ja" bez korelatu w postaci poczucia „ty", „on" czy „oni". Pytanie, które
stawia sobie w tym miejscu Cooley, dotyczy tego, w jaki sposób
jaźń, to znaczy idea przywłaszczania, pojawia się w konkretnym
umyśle i w jaki sposób powiązane jest to z innymi umysłami.
Jaźń, którą analizuje uczony, to jaźń odzwierciedlona.
Cooleyowska koncepcja jaźni odzwierciedlonej, choć niewąt
pliwie oryginalna w takim sensie, że samodzielnie wypracowana
i ściśle powiązana z resztą jego systemu teoretycznego, ma wiele
wspólnego z pewnymi teoriami, przedstawionymi około sto pięć
dziesiąt lat wcześniej przez filozofów szkockiego Oświecenia. Za
równo David Hume, jak i Adam Smith zaprezentowali interesu
jące koncepcje sympatii (oddźwięku uczuciowego). Życie społeczne
jest możliwe, ich zdaniem, głównie dzięki temu, że ludzie są dla
siebie nawzajem zwierciadłami. Społeczeństwo jest zwierciadłem,
w którym jednostki przeglądając się kształtują swoje zachowa
nia. Bez tego zwierciadła nie mogłaby się ukształtować jaźń in
dywidualnego człowieka1. Teoria Cooleya jest prawie iden
tyczna. Wedle niego, w naszej wyobraźni postrzegamy w umyśle
innych otaczających nas ludzi, pewne wrażenia czy myśli, odno
szące się do naszego wyglądu, sposobu zachowania, zwyczajów,
stawianych przez nas celów, naszego charakteru, naszych przy1
Por. na ten temat na przykład: Jerzy Szacki, Historia myśli socjolo
gicznej. Tom pierwszy, Warszawa 1981, PWN, s. 124—126.
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jaciół itp. To nasze spostrzeżenie wpływa na to, co myślimy sa
mi o sobie i jak postępujemy. Koncepcja jaźni odzwierciedlonej
zawiera więc, zdaniem jej autora, trzy zasadnicze elementy. Pier
wszym jest nasze wyobrażenie tego, jak przedstawiamy się innym
osobom. Drugim jest związane z tym uczucie do siebie samego,
takie jak na przykład duma, samozadowolenie czy, przeciwnie,
poczucie upokorzenia. Trzecim jest nasz sąd na temat nas samych.
Bierze się on stąd, że naszemu przedstawianiu się w umysłach
wspomnianych innych przypisujemy też pewien wpływ na te
umysły. Wyobrażamy sobie, że inni mieć będą jakiś sąd na nasz
temat i w wyobrażeniu podzielamy ten sąd. Zdaniem Cooleya,
wyobrażenie o tym, jak przedstawiamy się innym, jest bezpo
średnio lub pośrednio „siłą kontrolującą" dla wszystkich normal
nych umysłów.
Oprócz pojęcia jaźni „indywidualnej", której podmiotem jest
jednostka, wprowadza uczony pojęcie jaźni „grupowej", czyli
„my". Jest to dla niego „ja", które obejmuje też inne osoby. Ma
my tu do czynienia z utożsamianiem się z grupą społeczną. Dzię
ki niemu mówić można o wspólnej, grupowej woli, opinii itp.
Ujmowanie świata w podmiotowej kategorii „my" stymulowane
jest przez współdziałanie członków grupy oraz przez przeciwsta
wianie danej grupy zewnętrznemu otoczeniu. Tak samo, jak jaźń
jednostkowa odczuwana może być tylko w relacji do innych jed
nostek, tak też jakakolwiek jaźń grupowa, jak na przykład jaźń
narodowa, może być odczuwana jedynie w relacji do szerszego
społeczeństwa.
Jak wspomniałem wcześniej, indywidualna jaźń człowieka po
jawia się mniej więcej wtedy, gdy osiąga on wiek dwóch lat. Od
tego czasu trwa i w różnym stopniu bywa przez jednostkę ekspo
nowana. Jest to najzupełniej naturalne, ale „przesadne" ekspo
nowanie czyjejś jaźni określane bywa często przez zewnętrznych
obserwatorów jako podejście egotystyczne czy samolubne. Ety
kietowanie takie nie ma, zdaniem Cooleya, charakteru wyłącznie
opisowego. W jego opinii, określamy czyjeś postępowanie jako
egotystyczne nie po prostu wtedy, gdy mamy do czynienia z je
go aktywnym samopotwierdzaniem się, ale wtedy, gdy przesta
jemy zgadzać się z jego myślami, opiniami, celami itp. Określenie
to jest więc przede wszystkim sądem moralnym. Poza tym, są
dzi Cooley, wrażliwi ludzie nie lubią tego, gdy ktoś często ekspo
nuje swą jaźń (na przykład często używa zaimka „ja") w sposób
chaotyczny, przypadkowy, w każdej sytuacji. Eksponowanie włas
nej jaźni jest natomiast uzasadnione i na ogół bywa zrozumiałe
wtedy, gdy ma miejsce w istotnych okolicznościach, gdy odnosi
się do czegoś faktycznie ważnego. Gdy człowiek robi coś istotne
go, musi sam siebie rozumieć, musi wierzyć w siebie, musi mieć
do siebie zaufanie — im pełniejsze, tym lepiej.
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Analiza problematyki jaźni ma wedle Cooleya wielkie znaczenie socjologiczne. Przede wszystkim, co było już tu podkreśla
ne, sama jaźń jest zjawiskiem genetycznie społecznym. Jest ona
rezultatem stosunków społecznych i wszelkiego rodzaju komuni
kacji w grupie. Związki mają jednak i kierunek odwrotny. Od
charakteru dominującej jaźni zależy kształt systemu społecznego.
I tak na przykład „niezdrowa jaźń" leży u podstaw prawie wszy
stkich przejawów społecznego niezadowolenia. Jaźń ma wpraw
dzie wielkie zdolności adaptacyjne wobec różnorodnych sytuacji
społecznych, ale jeśli całe grupy ludzi czują, że ich sposób życia
nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb, to z całą pewnością bę
dą oni manifestować swe wewnętrzne kłopoty w ramach jakiegoś
typu zewnętrznego zachowania.
Na koniec tej części rozdziału o związkach między jednostką
a społeczeństwem chciałbym wspomnieć o niektórych poglądach
Cooleya na temat konformizmu. Otóż za konformizm uważa on
dążenie do tego, aby utrzymać standard wyznaczony przez gru
pę. Jest to dobrowolne naśladowanie dominujących sposobów dzia
łania. Ma charakter raczej bierny niż czynny; jest raczej formal
ny niż wewnętrzny, treściowy, merytoryczny; jest naśladow
nictwem raczej intencjonalnym niż mechanicznym. Wedle Coo
leya konformizm nie jest właściwie żadnym „pozytywnym" ro
dzajem ludzkiego postępowania. Głównym motywem skłaniają
cym do niego są bowiem niedogodności społeczne związane z za
chowaniem nonkonformistycznym. Pogłębiają się one wtedy, gdy
system społeczny jest ustabilizowany. Normy społeczne są wów
czas sztywne i drobiazgowe, zmniejsza się tolerancja na odchyla
nie się od nich, a naruszanie norm jest ostro potępiane. Istnieją
naturalnie ludzie, grupy społeczne, kraje, okresy w rozwoju spo
łecznym, charakteryzujące się dużym otwarciem na różnorodność,
w zasadzie jednak społeczeństwo wymaga od swych członków
dość dużej jednolitości zachowań, co powoduje, że regułą staje
się konformizm, a nie naturalne, rozmaite sposoby zachowania.
Pojawia się w związku z tym pytanie o to, jaki powinien być ra
cjonalny stosunek jednostki do zagadnień konformizmu i nonkonformizmu w odniesieniu do jej własnego życia. Rada Cooleya
jest następująca: należy eksponować swoją jaźń, utwierdzać swą
indywidualność, ale w tych sprawach, które człowiek uważa za
ważne dla siebie i dla społeczeństwa, a poddawać się naciskowi
grupowemu w tych wszystkich kwestiach, które uważamy za mniej
istotne. Po to, aby mieć siły na rozwiązywanie ważnych problemów, nie wolno nam się rozpraszać i marnować siły na drobiaz
gi. Dodać tu trzeba, że generalnie rzecz biorąc, Cooley wyżej ce
nił sobie nonkonformizm. Nie miał żadnych wątpliwości co do
tego, że indywidualność (naturalnie uwikłana społecznie, i to za
równo przyczynowo, jak i funkcjonalnie) jest czymś podstawo-.
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wym. Za niezbędną uważał też, w konsekwencji, społecznie zor
ganizowaną rywalizację. Nie miał przekonania do skuteczności
takich systemów motywacyjnych, które nie zostawiają miejsca
dla osobistych i grupowych ambicji.
Poza aspektami omówionymi powyżej, zagadnienie stosunku
między jednostką a społeczeństwem ma jeszcze u Cooleya jeden
bardzo ważny wymiar. Jest to wymiar, który moglibyśmy okreś
lić jako biologiczny. Patrząc na życie ludzkie z organicznego
punktu widzenia zauważyć musimy bowiem, że czynniki społecz
ne, choć mają podstawowe znaczenie, nie są jedynymi, kształ
tującymi jego charakter. Nie tylko środowisko społeczne jest istot
ne, ale i dziedziczność genetyczna. Te dwa typy oddziaływań nie
będą naturalnie traktowane przez Cooleya jako wpływy przeciw
ne, lecz uzupełniające się właśnie dzięki temu, że pełnią różne
funkcje. Są to dwa procesy, które stale sobie towarzyszą i prze
platają się. Biologia daje ludzkiemu życiu „materialny napęd",
ale po to, aby mógł on działać, potrzebuje on koniecznie komu
nikacji poprzez język i jego pochodne. Organiczny punkt widze
nia Cooleya jest konsekwencją „światopoglądu ewolucjonistycznego". Ale ewolucjonizm wpłynął na zainteresowania uczonego
biologicznymi aspektami ludzkiej natury jeszcze w inny sposób.
Podejście ewolucjonistyczne naucza nas, że nic nie istnieje bez
związków z przeszłością, nawet odległą, że wszystko, czym jesteś
my czy co robimy, jest częścią lub etapem nurtu, wypływającego
z zamierzchłej przeszłości. Związek z przeszłością oznacza dla ba
dacza zjawisk społecznych co najmniej dwie rzeczy. Po pierw
sze, nakazuje stosowanie historycznego podejścia, uwzględnianie
zjawiska społecznego dziedziczenia. Po drugie, nakazuje jednak
branie pod uwagę tego, że człowiek i inne istoty biologiczne mają
wspólną historię, że poznamy siebie dobrze tylko wtedy, gdy
przebadamy nie tylko nasze społeczne, ale i „zwierzęce" aspekty.
Musimy uwzględnić fakt, iż jesteśmy tylko pewnym etapem w ży
ciu wielkiej całości o charakterze historycznym i ewolucyjnym,
i że to, co się z nami dzieje, zależy w jakiejś mierze od poprzed
nich etapów w rozwoju tej całości.
Jak już wspomniałem, historia życia człowieka płynie, zdaniem
Cooleya, jakby dwoma równoległymi torami, które uczony na
zywa strumieniem i towarzyszącą mu na brzegu drogą. Strumień
to nurt dziedziczności biologicznej, a więc przekazywanie poprzez
układ genetyczny cech „zwierzęcych", droga zaś to nurt komu
nikacji, a więc przekazywanie poprzez język, stosunki społeczne
i system edukacyjny rozmaitych cech społecznych. Droga jest zja
wiskiem znacznie nowszym niż strumień, rozwija się też bardzo
dynamicznie, przekształcając się szybko w szeroką autostradę.
Życie jednostki, w tym i ciała, i umysłu, rodzi się ze zlania
się komórek męskich i komórek żeńskich. To zetknięcie się ko48

mórek wytwarza nową całość, jest początkiem drogi, na której
znaleźć możemy tylko pewne dyspozycje, zdolności, możliwości.
Są one początkowo puste, to znaczy nie mają żadnej treści. Treść
nadaje tej całości dopiero życie społeczne. Społeczny początek ży
cia ma miejsce wtedy, gdy zaczynają się stosunki z innymi oso
bami: poprzez dotyk, ton głosu, gest, wyraz twarzy, a potem
przez mowę i jej rozumienie oraz wszystko to, co przekazywane
jest przez mowę i jej pochodne. Strumieniem, a więc nurtem dzie
dziczności genetycznej transmitowane jest, jak pamiętamy, pew
ne wstępne wyposażenie umysłowe oraz cechy ciała. Drogą, a więc
nurtem społecznym, środowiskowym, transmitowana jest stymu
lacja oraz to wszystko, czego można się nauczyć. Ona powoduje
rozwój biologicznie danych tendencji w konkretne formy i zja
wiska. Bez społecznej stymulacji, okazji, zapotrzebowania itp. wie
le możliwości tkwiących w człowieku w ogóle nie byłoby odkry
tych.
Różnica między wyposażeniem biologicznym a wyposażeniem
społecznym człowieka odzwierciedla się w różnicy między możli
wością manipulowania odpowiednimi cechami. Na odziedziczone
już biologicznie własności nie da się wpływać. Nie dziedziczy się
biologicznie cech przekazywanych społecznie. Nie można więc
poprawiać u przyszłych dzieci cech ściśle genetycznych poprzez
samo tylko uczenie rodziców. Nie oznacza to jednak, że sama
struktura genetyczna jest niezmienna. I ona zmienia się samo
istnie, choć bardzo powoli i zasadniczo w sposób przez ludzi nie
kontrolowany. Dzieje się tak dlatego, że przecież zmienia się
w ogóle wszystko.
Istnieje pewien sposób manipulowania cechami biologicznymi,
który interesował Cooleya ogromnie, zwłaszcza z uwagi na jego
„reformatorskie" zacięcie. Manipulowanie to odnosi się jednak nie
do żyjących już jednostek ani właściwie nie do jednostek w ogóle.
Dotyczyć ono może przyszłych pokoleń, ale w sensie rozkładu
poszczególnych przyszłych cech genetycznych w całej populacji.
Uczony zauważa więc możliwość manipulacji poprzez odpowiednią
selekcję. Jakkolwiek zootechnicznie by to brzmiało, można
próbować zwiększać lub zmniejszać liczbę dzieci u nośników in
teresujących nas typów genów. Cooley proponuje prowadzenie
takiej właśnie selekcji po to, aby udoskonalić rasę ludzką. Zdaje
sobie sprawę z tego, że może to być trudne, jest jednak przeko
nany, że jest to technicznie wykonalne i społecznie pożądane.
Wedle uczonego, selekcja powinna polegać głównie na stymulo
waniu tego, aby członkowie „lepszych klas" mieli więcej dzieci,
a członkowie „klas gorszych", zwłaszcza „zbiorowości zdegenerowanych", mieli dzieci mniej albo wcale. Tendencje spontanicz
ne są akurat odwrotne, co grozi zdominowaniem całego świata
przez gorszy materiał genetyczny. Dodajmy od razu, że refor4 — Cooley
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matorskie zacięcie Cooleya do tego się nie sprowadza (wrócimy
do tego zagadnienia w odpowiednim rozdziale), ale te właśnie pro
pozycje pojawiają się w różnych jego książkach, traktował je
więc niewątpliwie bardzo poważnie.
Wróćmy do dwóch tendencji oddziałujących na jednostkę:
dziedziczności genetycznej i środowiska społecznego. Ogólnie
rzecz biorąc, niesłuszne jest uważanie ich za nurty przeciwstaw
ne. Pytanie o to, który z nich jest ważniejszy, jest bezsensowne
z punktu widzenia ogólnej teorii. Bywa jednak tak, że z punktu
widzenia konkretnej sytuacji nie tylko pytanie jest ważne, ale
i odpowiedź może mieć poważne konsekwencje praktyczne.
Dziedziczność genetyczna upodabnia człowieka do zwierząt.
Nie jest jednak identyczna. Dziedziczność u ludzi różni się w pew
nym stopniu od dziedziczności zwierząt. U ludzi spotykamy więk
szą paletę możliwości uczenia się, znacznie większą plastyczność.
Dużo dłuższe jest dzieciństwo człowieka niż jakichkolwiek innych
istot biologicznych, a w związku z tym biologicznie uwarunko
wany jest znacznie dłuższy i większy wpływ rodziny. Ludzka
dziedziczność nie jest procesem zupełnie sztywnym, daje większą
możliwość przystosowania do każdej konkretnej sytuacji, może
być realizowana na różnorodne sposoby. To, co wyróżnia ludzką
dziedziczność, to nie wrodzona tendencja do czynienia konkret
nych rzeczy, lecz wrodzona zdolność do uczenia się robienia te
go, czego zażąda konkretna sytuacja. Dziedziczności genetycznej
zawdzięczamy więc zdolność uczenia się według pewnych danych
nam przez naturę linii rozwojowych. Typ biologiczny oddziałuje
selektywnie w określaniu tego, które społeczne idee i instytucje
będą działać i jak będą działać. Kultura i system organizacji
społecznej ustalają standardy, jakim w danych warunkach spros
tać powinny cechy biologiczne.
Problematyka biologicznych uwarunkowań zachowań ludzkich
obejmuje zagadnienie instynktów: zarówno wspólnych człowie
kowi i niektórym innym istotom biologicznym, jak i specyficz
nych dla człowieka jako istoty społecznej. Kwestia instynktów
była na przełomie wieków żywo dyskutowana w Ameryce. Cooley interesował się nią bardzo i zajął stanowisko w dyskusji wo
kół niej. Zwrócił uwagę na to, że istnieje bardzo wiele proble
mów związanych z definiowaniem instynktu. Pojęcie instynktu
odnosi się głównie do zwierząt. Chodzi tu o sposoby zachowania,
które przekazywane są genetycznie, nie muszą być wyuczone,
i u wszystkich normalnych egzemplarzy gatunku są takie same.
Tak rozumianych instynktów znajdujemy u ludzi mało, niemniej
jednak odnajdujemy je. Sam ewolucjonistyczny punkt widzenia
sugeruje zresztą ich co najmniej szczątkowe istnienie.
Cooley zgadzał się częściowo z poglądem o istnieniu pewnych
instynktownych dyspozycji emocjonalnych, które mogłyby zostać
50

określone jako społeczne. Są społeczne, gdyż odnoszą się bezpo
średnio do naszych stosunków z innymi ludźmi. Chodzi tu na przy
kład o dyspozycję do strachu, gniewu, miłości macierzyńskiej,
miłości seksualnej, chodzi o emocje związane z władzą czy samopotwierdzaniem się. Dyspozycje te są instynktami w takim sen
sie, że, po pierwsze, są uniwersalnie obecne w całej rasie ludzkiej,
po drugie, powiązane są z fizycznymi reakcjami czy fizycznymi
sposobami wyrażania, a po trzecie, odpowiadają pewnym trwałym
typom funkcji, występujących nie tylko wśród ludzi, ale i wśród
zwierząt. Przypomnijmy raz jeszcze, że zdaniem Cooleya zacho
wania ludzkiego nie da się wyjaśnić przez same tylko instynktow
ne reakcje. Są to jedynie impulsy, których wykorzystanie zależne
jest od wykształcenia i od innych społecznych okoliczności. Na
cisk na wyjaśnianie zachowania przez odwołanie się do samych
instynktów jest jedną z postaci partykularyzmu.
Rozważania nad wzajemnym odziaływaniem społecznych i bio
logicznych determinant ludzkiego postępowania skłaniają Cooleya
do odpowiedzi na pytanie o to, czym jest Natura Ludzka. Pojęcie
to uważał za niejasne. Można jednak, według niego, wyróżnić
dość precyzyjnie trzy znaczenia terminu. Wskazanie ich umożliwi
nam ustosunkowanie się do zagadnienia zmienności ludzkiej na
tury. W pierwszym rozumieniu jest to ściśle dziedziczna genetycz
nie natura człowieka, którą nabywamy w momencie zapłodnie
nia. Ta natura zmienia się bardzo powoli, a składające się na nią
dyspozycje są dotąd tylko częściowo poznane. W drugim rozumie
niu jest to natura społeczna, rozwijająca się w człowieku dzięki
prostym formom zażyłych stosunków międzyludzkich, przede
wszystkim mających miejsce w grupach pierwotnych, które znaj
dujemy zawsze i wszędzie, i które zawsze i wszędzie oddziały
wają równie silnie na jednostkę. Tutaj natura ludzka oznacza
pewne pierwotne społeczne uczucia i postawy. Zdaniem Cooleya,
to rozumienie odpowiada temu, co potoczny sposób myślenia ko
jarzy na ogół z naturą ludzką. Natura ludzka jest więc o tyle
uniwersalna i niezmienna, o ile uniwersalne i niezmienne są gru
py pierwotne. Wraz z ich zmianami i ona będzie się przekształ
cać. W trzecim rozumieniu chodzić nam będzie o dość konkretne
postawy i typy zachowań, takie jak samolubność czy hojność,
agresywność czy pokojowe nastawienie, skuteczność w działaniu
czy jej brak, konserwatyzm czy radykalizm. Tak interpretowana
natura ludzka jest bardzo zmienna i w znacznym stopniu zależy
od zewnętrznych okoliczności funkcjonowania człowieka. Ogól
nie rzecz biorąc, natura człowieka charakteryzuje się taką cechą,
jak zdolność do uczenia się. Sama nie musi się więc zmieniać,
a jest niewyczerpalnym źródłem najrozmaitszych typów ludzkie
go postępowania i instytucji społecznych.
Podsumujmy teraz rozdział poświęcony poglądom Cooleya na
4*

51

związki między jednostką a społeczeństwem. Samo to odróżnienie
nie może być absolutyzowane. Odrębne istnienie jednostki i społe
czeństwa (grupy społecznej) jest tylko iluzją spojrzenia. Faktycz
nie mamy zawsze do czynienia z układem umysłowo-społecznym
dotyczącym tych dwóch wspomnianych wyżej aspektów. Układ
umysłowo-społeczny nie jest tylko „porozumieniem mózgów". Ma
on charakter behawioralno-doświadczeniowy. Opiera się na wza
jemnych odziaływaniach między jednostkami, a przede wszystkim
na komunikacji. Ludzie porozumiewają się ze sobą na wiele spo
sobów, najistotniejsza jest jednak komunikacja werbalna i wszel
kie jej pochodne. Komunikacja, zwłaszcza komunikacja w obrębie
małej grupy pierwotnej, jest podstawowym warunkiem pojawie
nia się jaźni. Jaźń jest odzwierciedleniem tego, jak się przedsta
wiamy innym, z którymi jesteśmy w bliskich kontaktach. Na
kształt jaźni, a więc i w konsekwencji społeczeństwa, wpływ ma
ją również czynniki genetyczne. Człowiek ma przecież również
wymiar biologiczny. Istnieją jednak różnice między dziedzicze
niem i instynktami u zwierząt i u ludzi. U ludzi mają one mniej
deterministyczny charakter. Są bardziej plastyczne, są właściwie
zdolnością do wszechstronnego uczenia się, tendencją realizują
cą się tylko w warunkach społecznych. Społeczeństwo ma więc
twórczy charakter. Społeczne warunki wiązania się ludzi ze sobą
rodzą w jednostkowych umysłach takie przeżycia, jakich tam
wcześniej nie było. Społeczne i indywidualne formy życia ludz
kiego odróżnić można od siebie tylko z uwagi na konkretny pro
blem badawczy. Inaczej odróżnianie jest partykularyzmem, będą
cym poważnym błędem metodologicznym.

Grupy pierwotne

Cooleyowska koncepcja grup pierwotnych, interesująca i bar
dzo ważna sama w sobie, jest też ciekawa z punktu widzenia ana
lizy losów pomysłów i idei naukowych. Zawarta została w wy
danej w 1909 roku książce pt. Social Organization. Znalazła się
tam wprawdzie już w czwartym rozdziale (na trzydzieści sześć),
ale początkowo traktowana była przez samego autora jako rzecz
uboczna. W pierwszej, roboczej wersji książki Cooley w ogóle
nie planował poświęconych jej fragmentów. A jednak te, w pew
nym sensie przypadkowo włączone do tomu części, stały się in
spiracją dla wielu badań i nowych interpretacji.
Problematyka małych grup pierwotnych, do której wrócimy
jeszcze w ostatnim rozdziale tej książki, poświęconym wpływowi
uczonego na rozwój nauk społecznych, została zapoczątkowana
w socjologii właśnie przez Charlesa Hortona Cooleya. Dla porząd
ku trzeba tu jednak zwrócić uwagę za Robertem K. Mertonem 1
na pewne idee podobne do Cooleyowskich, które nie zostały pod
jęte i rozwinięte przez współczesnych i późniejszych myślicieli,
i stały się ślepym zaułkiem w rozwoju socjologii. Merton przy
pomina więc, że w 1894 roku, we wspomnianym tu wcześniej
podręczniku socjologii, zatytułowanym Introduction to the Study
oj Society, Albion Smali i George Vincent umieścili rozdział po
święcony rodzinie jako „pierwotnej grupie społecznej" (pod tą
właśnie nazwą). W 1909 roku (czyli równocześnie z Cooleya So
cial Organization) ukazała się książka autorstwa Helen Bosanquet,
w której analizuje ona również rodzinę, a zwłaszcza stosunki mię
dzy jej członkami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych
stosunków na osobowość członków rodziny. W 1921 roku Zyg
munt Freud opublikował pracę pt. Massen Psychologie und Ich
Analyse, w której zupełnie niezależnie od Cooleya (nie znał jego
prac) wprowadził termin „grupa pierwotna" (primdre Masse)
1

Robert K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przełożyli
Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski, Warszawa 1982 (1949), PWN,
s. 40—41.
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i teorię tej grupy, niewiele odbiegającą od Cooleyowskiej. Te
idee nie wpłynęły jednak, jak wspomniałem, na rozwój socjologii
małych grup społecznych.
We współczesnej teorii socjologicznej „grupy pierwotne" prze
ciwstawia się „grupom wtórnym". Sam pomysł przeciwstawienia
grup pierwotnych innym zbiorowościom i instytucjom zawarty
jest wyraźnie w socjologii Cooleya. Termin „grupa wtórna" nie
pojawia się tu jednak. Jak stwierdza Jerzy Szacki, zaczął on być
systematycznie stosowany przez Roberta E. Parka. Ten wybitny
przedstawiciel chicagowskiej szkoły socjologicznej zupełnie ina
czej niż Cooley oceniał wpływ dwóch typów grup na tworzenie
się osobowości człowieka 2. Wróćmy jednak do idei Cooleya.
W opublikowanych pracach tego uczonego spotykamy dwa spo
soby charakteryzowania grup pierwotnych. Jeden z nich, histo
rycznie późniejszy 3 , ma charakter strukturalny. Grupa pierwot
na charakteryzowana jest tu przede wszystkim przez odwołanie
się do jej budowy. Ma ona pięć podstawowych cech. Po pierwsze,
jest to związek społeczny o stosunkach „twarzą w twarz". Po
drugie, jest relatywnie trwały. Po trzecie, związek ten ma cha
rakter niewyspecjalizowany. Po czwarte, zaangażowana jest weń
mała liczba osób. Po piąte, mamy tu do czynienia z relatywną
zażyłością wśród jego uczestników. Wszystkie te cechy grup pier
wotnych pojawiały się już wcześniej w książce Social Organization, gdzie jest jednak nieco inny akcent: na kilku zaledwie stro
nach rozważana tu koncepcja grup pierwotnych zdaje się mieć
charakter nie tyle strukturalny, co przede wszystkim funkcjo
nalny.
Cooley wyróżnia trzy rodzaje grup pierwotnych. Są nimi ro
dzina, dziecięca grupa zabawowa oraz sąsiedzka czy wspólnoto
wego typu grupa dorosłych. Te trzy rodzaje grup są, zdaniem au
tora, praktycznie uniwersalne, to znaczy występują we wszystkich
epokach i we wszystkich społeczeństwach na całej kuli ziemskiej.
Ich funkcjonowanie jest na całym świecie bardzo podobne. Dwie
cechy tych grup są szczególnie istotne. Po pierwsze, mamy w nich
do czynienia z zażyłymi stosunkami społecznymi typu „twarzą
w twarz". Po drugie, występuje w nich ścisłe współdziałanie mię
dzy członkami, prowadzące do stapiania się ich osobowości. W ten
sposób doszliśmy do funkcjonalnego aspektu koncepcji Cooleya,
czyli do jego rozważań na temat tego, jakie są społeczne i psy2

Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej. Część druga, Warszawa 1981,
PWN, s. 198 i 655.
3
Charles Horton Cooley, Robert Cooley Angell and Lowell J. Carr,
Introductory Sociology, New York 1933, Charles Scribner's Sons, s. 53.
Cytuję za: Dexter C. Dunphy, The Primary Group. A Handbook for
Analysis and Field Research, Appleton 1972, Century Crift, s. 4.
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chiczne następstwa istnienia grup pierwotnych. Rezultatem zaży
łości kontaktów oraz współdziałania jest więc stopienie się róż
nych indywidualności w jedną całość. Człowiek żyje z poczuciem
grupowej jedności i wspólnoty, grupowego „my", i w tym poczu
ciu znajduje główne cele swego działania, składające się na jego
społeczną jaźń.
Pierwotność interesujących nas tu grup polega na tym, że po
pierwsze, dają one jednostce jej najwcześniejsze i najpełniejsze
doświadczenie społecznej jedności i wspólnoty; po drugie, są one
znacznie bardziej trwałe niż związki społeczne bardziej konkret
nego typu, wyspecjalizowane; po trzecie, są w pewnym sensie
i w pewnym stopniu niezależne od szerszego kontekstu społeczne
go; oczywiście, odzwierciedlają one ogólny charakter społeczeń
stwa i państwa, ale samo ich działanie jest wobec tamtych au
tonomiczne; po czwarte, są szkołą życia tak samo dla jednostki,
jak i dla instytucji społecznych; w nich jednostki uczą się spo
łecznego uczestnictwa w szerszej skali; po piąte, i chyba dla Cooleya najważniejsze, odgrywają one podstawową rolę w kształ
towaniu społecznej natury i ideałów jednostki.
Jak widać, Charles Horton Cooley zauważa bardzo silne związ
ki między naturą ludzką a grupami pierwotnymi. Na naturę ludz
ką składają się te uczucia i impulsy, które są „wyższe" niż uczu
cia i impulsy zwierząt i które przysługują ludzkości jako ca
łości, bez względu na jej zróżnicowanie rasowe i historyczną
zmienność. Różnice psychiczne między rasami istnieją, ale właś
nie w ramach ogólnie pojętej natury ludzkiej. Historyczne różni
ce w ramach tej samej rasy zależą od stopnia organizacji spo
łecznej, od złożoności stosunków społecznych. Natura ludzka nie
tkwi zresztą w jednostkach jako takich, lecz jest naturą grupo
wą, jest więc pewną formą stosunków społecznych. Podobieństwo
idei i uczuć w ramach szerzej pojętego umysłu ludzkiego, spo
łecznej świadomości, jest konsekwencją, a nie przyczyną podo
bieństwa grup pierwotnych. Człowiek nie rodzi się ludzki. Jego
ludzka natura powstaje w takich właśnie grupach. Bez związ
ków społecznych nie narodzi się nigdy.
Jedność grupy pierwotnej i jedność natury ludzkiej nie ozna
czają jednolitości. Obok harmonii i miłości spotykamy tu często
współzawodnictwo. Konkurencja, chęć wyróżnienia się, silne na
miętności, są tu jednak uspołecznione i podporządkowane dyscy
plinie wspólnego ducha, wspólnemu „my".
Grupy pierwotne ulegają naturalnie pewnym przemianom.
Sąsiedztwo na przykład miało szczególne znaczenie do czasu po
jawienia się nowoczesnych miast przemysłowych. Od tego okre
su, choć nadal przejawia wiele żywotności, mocno ucierpiało
z uwagi na nie sprzyjające mu warunki ekonomiczne i społecz
ne. To samo dotyczy rodziny. Przemiany grup pierwotnych po55

legają również na pojawianiu się nowych ich typów, których spe
cyficzne własności zależą już od „konkretnego stanu cywilizacji".
Strukturalną ich cechą będą, jak pamiętamy, zażyłe stosunki spo
łeczne, a funkcjonalną cechą — stapianie się osobowości człon
ków w poczucie „my" . Przykładem takiego pojawiania się no
wych grup pierwotnych jest tworzenie się w Ameryce klubów,
towarzystw wzajemnej pomocy, stowarzyszeń osób wykonujących
podobny zawód. Tam, gdzie mamy do czynienia z duchowym po
krewieństwem, wspólnotą zainteresowań, wspólną aktywnością,
łatwo rodzi się życzliwość i zażyłość. Te nowe, znacznie bardziej
konkretne, wyspecjalizowane grupy, mają jednak inny charak
ter niż rodzina, grupa zabawowa i sąsiedztwo. Ważne jest prze
cież to, że te ostatnio wymienione grupy pojawiają się w doświad
czeniu jednostki w otwartym i plastycznym okresie dzieciństwa,
mają więc szczególny wpływ na osobowość człowieka.
Jak wspomniałem na początku, Cooleyowska koncepcja grupy
pierwotnej sformułowana jest bardzo krótko. Jest to zamierzone
przez autora. Sądził on, że sprawa jest tak oczywista, tak bardzo
sama się rekomenduje zdrowemu rozsądkowi, że nie ma powo
du, aby omawiać ją szerzej. I my zatrzymajmy się więc tutaj
i przejdźmy do problematyki pochodnej, to znaczy do tych idea
łów, które rodzą się w grupach pierwotnych, a znaczenie mają
ogólnospołeczne.
Podobne doświadczenia, jakie są udziałem wszystkich ludzi
właśnie z uwagi na ich uczestnictwo w takich samych grupach
pierwotnych, są źródłem ideałów, które ludzie przyjmują nieza
leżnie od rasy i okresu historycznego. Ideały te są, zdaniem Cooleya, motywem i sprawdzianem postępu społecznego. Wszyscy
ludzie starają się bowiem realizować w swym życiu cele suge
rowane im przez powszechne doświadczenie pierwotnych związ
ków międzyludzkich. Tutaj rodzą się pojęcia miłości, wolności
itp., które w dorosłym życiu stosujemy w odniesieniu do insty
tucji społecznych, w których uczestniczymy. Te ideały społecz
ne, które nauczyliśmy się wyznawać w grupach pierwotnych,
stają się kryteriami oceny działalności tych instytucji i wszel
kich wielkich zbiorowości oraz konkretnych, wyspecjalizowanych
związków społecznych. Jak wszystko na świecie, także i grupy
pierwotne bywają lepsze i gorsze, ale nawet te najgorsze dają nam
jasne wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać dobre życie.
Cooley uważa, że najważniejszy ideał, wzrastający w ramach
powszechnego związku między ludźmi, stanowiący więc część
ludzkiej natury, jest właściwie jeden. Jest to, mówiąc najogólniej,
ideał moralnej całości czy wspólnoty, w której stapiają się indy
widualne umysły i w której pełny i adekwatny wyraz znajdują
wyższe zdolności człowieka. Ów ideał moralnej jedności uważa
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Cooley za źródło wszystkich bardziej konkretnych społecznych
ideałów.
Nie ma zasadniczo żadnego powodu, aby rozbijać ideał całości
moralnej na poszczególne zasady. Te najważniejsze to jednak lo
jalność, praworządność i wolność. Lojalność wobec grupy pier
wotnej, z którą człowiek się identyfikuje, jest zresztą jego lojal
nością wobec siebie samego. Samorealizacja człowieka przebiega
właśnie w obrębie wspólnoty.
W ideale całości moralnej, co zresztą było już tu wcześniej
sugerowane, mieszczą się i współzawodnictwo, i współdziałanie.
Choć społeczna jaźń człowieka jest altruistyczna, ideał ów objąć
może i takie elementy jak chciwość, będące zasadniczo elementami naszej zwierzęcej natury. Ideał obejmuje je wtedy, gdy zo
staną one uspołecznione, zhumanizowane. Celem naszej „wyższej
chciwości", by pozostać przy tym Cooleyowskim przykładzie, bę
dzie uzyskanie pożądanego miejsca w umysłach innych ludzi.
Ale to właśnie altruizm i życzliwość uznawane są przez całą
ludzkość za prawo właściwych stosunków w obrębie grupy spo
łecznej. Dzięki łączności duchowej umysły stapiają się w empatyczną całość, a życzliwość staje się wspólną radością wszystkich
ludzi.
Ideał całości moralnej realizowany jest przez grupę, która sa
ma jest przede wszystkim całością. Grupa składa się jednak z in
dywidualnych ludzi, którzy mają najrozmaitsze potrzeby i na
miętności. Po to, aby powiązać je z dobrem wspólnym, koniecz
ne są reguły, które będą ową całość konstytuować. Niezbędność
tych reguł jest oczywista we wszystkich typach grup pierwotnych.
Dostrzegają je nawet dzieci na placu zabaw. Co interesujące,
zdaniem Cooleya we wszystkich grupach istnieje społeczna po
trzeba przypisania genezy tych reguł jakimś czynnikom „wyż
szym" niż same te grupy: opiekunom w przypadku grup dzie
cięcych, bogom w przypadku grup ludzi dorosłych.
Jak wspomniałem, najważniejszy ideał, wyrastający z grup
pierwotnych, to ideał moralnej wspólnoty. Jest on jeden, choć
ma wiele przejawów. Do tych przejawów należą te konkretne ide
ały, które są w czasach Cooleya nabardziej żywotne: demokracja
i chrześcijaństwo. Aspiracje idealnej demokracji, w tym, jak sądzi
uczony, i socjalizmu, wypływają w sposób naturalny z placu za
baw czy ze społeczności lokalnej, w szczególności z wiejskiego,
wspólnotowego życia teutońskich plemion Europy Północnej (do
demokracji wrócimy jeszcze w rozdziale o organizacji społecz
nej). Chrześcijaństwo jako system społeczny oparte jest zaś na
rodzinie.
Zarówno demokracja, jak i chrześcijaństwo, jako cele o pier
wotnym charakterze, są proste i rozsądne. Cooley stawia więc
pytanie o to, dlaczego nie są one realizowane w znacznie więk-
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szym stopniu, dlaczego ludzkość, a już zwłaszcza Stany Zjedno
czone, nie jest jedną moralną wspólnotą, szczęśliwą rodziną czło
wieczą. Wszyscy przecież, z wyjątkiem nielicznych nienormalnych
jednostek, których społeczne wpływy są małe, chcą realizować
wspomniane cele. Przyczyny są naturalnie różne. Jedną jest sła
bość osobistego charakteru bardzo wielu ludzi, fakt, iż nasza wyż
sza natura jest niedoskonała i opanowana jest często przez naszą
niższą naturę. Zasadniczy powód jest jednak inny. Jeśli patrzy
my na problem z punktu widzenia szerszego umysłu, a więc spo
łecznej świadomości, to dostrzegamy go w „trudnościach organi
zacyjnych". Chodzi o to, że dobre intencje wielu nawet, indywi
dualnych ludzi, mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy stanowić
będą system. Taki system nie stworzy się sam. Powołanie tego ła
du moralnego jest, zdaniem Cooleya, historycznym zadaniem
ludzkości. Uczony przedstawia się nam tu więc jako reformator
społeczny, proponujący środki, dzięki którym w nowoczesnym,
masowym i sformalizowanym społeczeństwie, pełnym instytucji
i wyspecjalizowanych grup społecznych, możliwe będzie reali
zowanie ideałów, wypływających z pierwotnych, a wciąż żywot
nych, związków międzyludzkich. Do spraw reform przejdziemy
jednak w osobnym rozdziale tej książki.

Rola i dynamika komunikacji społecznej

Problematyka komunikacji, czy może raczej społecznego ko
munikowania, jest w pewnym sensie osią, na której opiera się
cały system teoretyczny Charlesa Hortona Cooleya. Jaźń społecz
na powstaje tylko dzięki komunikacji między daną osobą a naj
bliższymi jej grupami; grupy pierwotne charakteryzują się spe
cyficznym systemem komunikacji; demokratyczny ustrój opar
ty na otwartych klasach nie byłby możliwy bez nowoczesnych
środków komunikacji. Równocześnie, wady nowoczesnego społełeczeństwa przemysłowego są konsekwencją pewnych przemian
w systemie komunikacyjnym. Skoro pojęcie to jest tak ważne,
nic dziwnego, iż pojawia się ono we wszystkich większych pra
cach uczonego. Pierwszą z takich prac jest rozprawa doktorska,
poświęcona w całości transportowi, a więc pewnemu, dość specy
ficznemu typowi komunikacji. Pojawiają się tu pewne idee, które
przewijać się będą we wszystkich następnych książkach. Kilka
idei ogólnych warto przypomnieć. Otóż system organizacyjny spo
łeczeństwa działa, zdaniem Cooleya, poprzez mechanizm komu
nikacji, w najszerszym znaczeniu tego słowa: przenoszenie idei
i dóbr fizycznych z miejsca na miejsce i z okresu w okres. Ko
munikacja jest układem więzi, które spajają społeczeństwo, od któ
rych zależy jego jedność. Jedną z najmocniejszych z tych więzi
jest transport. Komunikację dzieli Cooley a dwa rodzaje: mate
rialną i psychiczną. W ramach tej pierwszej spotykamy komuni
kację w przestrzeni, to znaczy transport, oraz komunikację w cza
sie, to znaczy magazynowanie. Drugi rodzaj ma również dwa ty
py. Komunikacja w przestrzeni to gest, mowa, pismo, druk, te
legraf, telefon. Komunikacja w czasie to zapis i przechowywa
nie pisma i druku, zwyczaj, naśladownictwo, dziedziczenie.
W książce pt. Human Nature and the Social Order (i w pra
cach następnych) zajmował się autor już niemal wyłącznie komu
nikacją psychiczną. O problematyce fizycznej nigdy już szerzej
nie wspominał. Dostrzegł, jak się wydaje, iż różnice między tymi
sferami są zbyt wielkie, aby obejmować je jedną koncepcją teore
tyczną. W pierwszej książce Cooleya komunikowanie się ludzi ze
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sobą traktowane jest jako działalność impulsywna. Ów impuls
jest nie tyle rezultatem wcześniejszej myśli, co jej nieodłączną
częścią. Impuls i myśl są jak korzeń i gałąź, są dwiema fazami,
aspektami wspólnego wzrostu, tak iż śmierć jednego pociąga za
sobą w nieunikniony sposób śmierć drugiego. Co to znaczy, że lu
dzie mają impuls komunikowania się? Uczony zauważa, że wielu
wybitnych ludzi pióra zdawało sobie w pełni sprawę z tego, że
nigdy lub bardzo długo nie będą przez innych zrozumiani. Ich
twórczy impuls był jednak równocześnie impulsem do głośnego
myślenia, do mówienia lub pisania albo do kogoś konkretnego,
albo do wyobrażonego partnera. Działalność takich pisarzy, jak
Montaigne i Thoreau, jest argumentem za tezą, iż przyjemność
tworzenia polega między innymi na komunikacji. Impuls ten wy
stępuje oczywiście nie tylko u artystów. Każdy człowiek, propor
cjonalnie do swych naturalnych sił witalnych, dąży z koniecznoś
ci do komunikowania innym tych aspektów swego życia, które
pragnie w sobie rozwijać. Zdaniem Cooleya jest to dla każdego
człowieka, a także dla społeczeństwa jako całości, sprawą samego
istnienia, nie ma bowiem życia bez ekspresji myśli. Mowa była
o możliwości konwersacji z wyobrażonym rozmówcą, o pisaniu
dla wyobrażonego jedynie, a nie aktualnego, realnego czytelnika.
Jeśli jednak myśl nie ma zginąć, to musi w końcu przyjść jakaś
rzeczywista reakcja na nią.
Zasadnicze idee Cooleya, dotyczące komunikacji jako złożo
nego procesu społecznego, spotykamy w książce pt. Social Organization. Komunikacja jest tu badana zarówno z punktu widze
nia jednostki, z punktu widzenia małych i wielkich grup, i jako
proces, w którym kumulują się tak przekazywane treści, jak i —
znowu szeroko rozumiane — środki ich przenoszenia. Ogólnie
rzecz biorąc, komunikacja analizowana jest jednak raczej z punktu
widzenia zbiorowości społecznych niż z punktu widzenia jednost
ki. To, czemu komunikacja służy, to ład moralny. Jego budowa
nie wymaga spełnienia dwóch warunków: występowania w danej
zbiorowości „odpowiednich" typów osobowości, a także „odpo
wiedniego" mechanizmu komunikacji i organizacji. Jedność mo
ralna zbiorowości uzależniona jest częściowo od tempa wymiany
sugestii między jej członkami, a więc od szybkości komunikacji.
W małej grupie o stosunkach „twarzą w twarz" taką szybką wy
mianę sugestii zapewnia gest i mowa, w wielkich grupach jest
to możliwe od bardzo niedawna, a to dzięki wspaniałemu rozwo
jowi urządzeń komunikacyjnych, który przyniosły ostatnie deka
dy. Ten szybki postęp w dziedzinie technologii komunikacyjnej
stanowi materialną podstawę dla budowy szerszego i bardziej
wolnego społeczeństwa. Zaawansowanie techniczne nowoczesnej
komunikacji przyniosło też zagrożenie. Wprowadza ono nieład do
utrwalonych dotąd stosunków, skupia naszą uwagę na mechanicz60

nych, a nie merytorycznych aspektach postępu, różnicuje dostęp
do informacji, a więc wzmaga niesprawiedliwość, która jest
sprzeczna z wolnością. Do spraw tych wrócimy szerzej w dalszej
części tego tekstu.
W książce pt. Social Organization definiował Cooley komuni
kację podobnie, jak czynił to wcześniej w Theory of Transporta
tion. Jest ona więc mechanizmem leżącym u podstaw stosunków
międzyludzkich i będącym środkiem, dzięki k t ó r e m u trwają i roz
wijają się te stosunki. Na komunikację składają się wszystkie
symbole wraz ze środkami ich przenoszenia w przestrzeni i prze
chowywania w czasie. P r z y k ł a d a m i będą: wyraz twarzy, posta
wa i gest, ton głosu, wymówione słowa, pismo, druk, koleje, tele
graf, telefon oraz wszelkie inne najnowsze osiągnięcia w dzie
dzinie „podboju przestrzeni i czasu". Te ostatnie nie są już jed
nak przez Cooleya szeroko dyskutowane. W sumie tworzą one
wszystkie organiczną całość o charakterze sieci, całość korespon
dującą z organiczną całością myśli ludzkiej czy społecznej świa
domości. Sieć komunikacyjną da się wyodrębnić od pozostałych
aspektów społecznego świata jedynie analitycznie. Nie ma w rze
czywistości żadnej linii odzielającej środki komunikacji od reszty
świata; w p e w n y m sensie wszystkie przedmioty i wszystkie dzia
łania są symbolami, a niemal wszystko może być użyte jako znak.
Równocześnie m a m y jednak do czynienia z wielkim rozwojem
konwencji komunikacyjnej, a więc wyodrębnionych, choćby r e 
latywnie, z reszty świata znaków i symboli. Rozwój komunikacji
jako wyróżnionej sfery społecznej zaczyna się od nadawania
spontanicznych znaków. P o t e m następuje jednak stopniowe za
stępowanie ich przez system standardowych symboli, istniejących
już wyłącznie w celu przekazywania myśli i odczuć. Gdy Cooley
rozważa p r o b l e m a t y k ę komunikacji, interesować się będzie właś
ciwie wyłącznie tym systemem standardowych symboli.
„ N a t u r a l u d z k a " jest zespołem społecznych cech człowieka. Nie
może się rozwijać bez komunikacji. Bez niej umysł pozostaje
W n i e n o r m a l n y m i nieokreślonym stanie ani ludzkim, ani zwie
rzęcym. To s t r u k t u r a komunikacyjna czyni z jednostki ludzkiej
członka zbiorowości: nie tylko rodziny, ale i klasy, państwa czy
wreszcie najszerszej całości, która obejmuje wszystkich żyjących
ludzi oraz sięga do zbiorowości istniejących kiedyś w przeszłości,
a których myśli i działania współtworzyły współczesny n a m
świat społeczny. System komunikacji jest postępowym wynalaz
kiem g a t u n k u ludzkiego, narzędziem, którego ulepszanie wpływa
na sposób istnienia ludzkości, zmienia życie każdej jednostki
i instytucji. Badanie tych urządzeń komunikacyjnych oraz ich
udoskonalanie jest, zdaniem Cooleya, jedną z najlepszych dróg,
za pomocą których możemy dojść do zrozumienia s t r u k t u r a l 
nych i świadomościowych zmian, które są ich następstwem. Ta
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teza odnosić się ma do całych dziejów ludzkich. Jeśli zaś chodzi
o świat nowoczesny, to wedle uczonego nie zrozumiemy z niego
zupełnie nic, jeśli nie uzmysłowimy sobie sposobów i metod,
jakimi został on stworzony przez rewolucję komunikacyjną.
Cooleyowska koncepcja komunikacji jest, w pewnym przy
najmniej aspekcie, teorią antropogenezy, a więc kształtowania się
człowieczeństwa, powstawania człowieka jako gatunku nie tylko
zoologicznego, ale i społecznego. Trzeba zauważyć, że jego kon
cepcja nie jest ani bardzo bogata, ani szczególnie twórcza. W tym
samym czasie, kiedy działał Cooley, powstała znacznie pełniejsza
i bardziej interesująca teoria antropogenezy, której autorem był
George Herbert Mead 1 . Obaj badacze interesowali się zarówno
pojawieniem się komunikacji symbolicznej jako takiej, jak i ko
munikacyjnym rozwojem dziecka, wychowywanego przecież
w warunkach istniejącego już społeczeństwa ludzkiego.
Pierwotnym typem porozumiewania się ludzi jest, zdaniem Cooleya, komunikacja „przedwerbalna". Jej głównym środkiem są:
wyraz twarzy, zwłaszcza oczu i ust, wysokość tonu głosu, modu
lacja głosu, jego emocjonalny ton, gesty głowy i kończyn. Wszy
stko to zaczyna się od ruchów nieintencjonalnych, ale z czasem
może stać się i staje się systemem zachowań intencjonalnych.
Zachowania te leżały u podstaw porozumiewania się ludzi u po
czątków ich życia zbiorowego, ale spotykamy je i obecnie. Są one
chętnie praktykowane i interpretowane przez dzieci na długo
przedtem, nim nauczą się one mówić. Zachowania te oddziałują
bardzo silnie na emocje dzieci, a interpretowane są przez nie głów
nie dzięki ich intuicyjnej wrażliwości.
Wiele elementów komunikacji przedwerbalnej używanych jest
do dziś, i to nie tylko wśród dzieci. Twarz człowieka dorosłego
jest nadal doskonałym środkiem przekazu. Cooley zwraca uwagę
na to, że obserwacja dobrze namalowanych portretów ludzi ży
jących w różnych okresach, wykonujących różne zawody, pocho
dzących z różnych środowisk, daje nam wiele informacji o spo
łecznych okolicznościach, które ich ukształtowały.
Mowa była dotąd o komunikacji nieintencjonalnej. Intencjo
nalne, sztuczne mechanizmy komunikacyjne tworzą się wtedy,
gdy człowiek zaczyna celowo reprodukować swe własne instyn
ktowne ruchy i okrzyki, dźwięki, formy i ruchy otaczającego go
świata, po to, aby przywołać pamięcią własną i innych ludzi,
związane z nimi poprzednio idee. Cooley zgadza się z poglądem,
1

Bardzo dobrą charakterystykę koncepcji Meada znaleźć można na przy
kład w książce Marka Ziółkowskiego pt. Znaczenie. Interakcja. Rozumie
nie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii humanistycz
nej, Warszawa 1981, PWN, zwłaszcza rozdział drugi.
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wedle którego wszystkie rodzaje konwencjonalnej komunikacji
zakorzenione są we wspomnianych tu prymitywnych początkowo
czynnościach naśladowczych. Przedwerbalna komunikacja wy
woływała (i wywołuje nadal) żywy oddźwięk emocjonalny, umo
żliwiała formowanie się prostszych typów ogólnych idei, a w końcu była ważnym środkiem rozwijania najdawniejszych tradycji
i konwencji grupowych. Sztuczny język gestów był najprawdopo
dobniej bardzo dobrze zorganizowany zanim jeszcze ukształto
wała się mowa. Można więc przypuszczać, że mowa pojawiła się
w sytuacji, w której istniała już jakaś, w miarę świadoma, ludzka
wspólnota. Podobnie świadomość dziecka istnieje na długo przed
tem, nim zaczyna ono mówić. I dziecko posługuje się wymyślo
nym przez siebie poprzednio językiem gestów, a nawet językiem
złożonym z dźwięków. Porzuca go jednak wtedy, gdy orientuje
się, że w otaczającym je świecie istnieje już język gotowy, jak
gdyby przygotowany dla niego. Zarówno w ramach własnego,
przez siebie wymyślonego języka, jak i w pewnej mierze później,
dziecko kojarzy, zdaniem Cooleya, świat zewnętrzny ze znakami
nie w taki sposób, że najpierw ma jakąś ideę czegoś, a później
dobiera do niej znak, lecz raczej najpierw istnieje ów znak, póź
niej kojarzy się on z jakąś ideą, a jeszcze później to skojarzenie
ulega wzmocnieniu.
Język, już ukształtowany, jest strukturą w miarę stabilną,
co nie znaczy jednak, że nie mającą związku z przeszłością, sta
tyczną, nie zmieniającą się. Słowa są jak gdyby pojazdami, które
przybywają do nas z przeszłości, z całym narastającym bagażem
w postaci myśli ludzi, których już nie ma i których nigdy nie
widzieliśmy. Próbując zrozumieć słowa wkraczamy więc nie tylko
w umysły ludzi nam współczesnych, ale i w ogólną, dynamiczną,
przekształcającą się w czasie świadomość społeczną. Język powoli
zmienia się, a zmiany te dokonywane są przez każdego człowieka.
Dzieje się to naturalnie proporcjonalnie do tego, na ile człowiek
wkłada w zastany język, którym się posługuje, swoją własną in
dywidualność. Wszyscy wpływają więc na zmiany, choćby akcep
tując je i tym samym wzmacniając, ale nie wszyscy wpływają
na nie tak samo silnie.
W książce Social Organization spotykamy rozważania Cooleya
na temat możliwych sposobów i treści komunikowania się w pier
wotnych społecznościach plemiennych. Wymieniane, rozpowszech
niane idee dotyczyły tu naturalnie tego, co ludzi głównie inte
resowało. Były to polowania, wojny, ucztowanie, zawieranie mał
żeństw. Na podstawie takich treści powstawała plemienna opinia
publiczna. Gdy społeczności udawało się dojść do jakiejś wartoś
ciowej myśli, koncepcji, była ona upowszechniana, a potem prze
kazywana przez tradycję następnym pokoleniom. Tym samym
stawała się ona podstawą dla nowych poznawczych osiągnięć
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grupy. Z czasem następowało powielanie się i rozbudowywanie
pierwotnej mądrości i pierwotnych reguł postępowania, aż prze
kształciły się one w społeczne instytucje.
Przekazywanie osiągnięć społecznych w czasie interpretuje
Cooley dwojako. Z jednej strony chodzi tu po prostu o uczenie
się od starszych i t y m s a m y m o społeczne dziedziczenie. Z dru
giej strony m a m y tu do czynienia z czymś analogicznym do dzie
dziczenia biologicznego, do dziedziczenia mutacji. Otóż te jed
nostki i grupy, które przyswoiły sobie odpowiednie zwyczaje
i skłonności, były lepiej niż inne jednostki i g r u p y przystosowane
do przynoszącego sukcesy działania w życiu społecznym. To zja
wisko, które interpretować można przecież i w r a m a c h filozofii
p r a g m a t y z m u , jest dodatkowym a r g u m e n t e m przemawiającym za
poglądem, mówiącym, że rozwój indywidualnego u m y s ł u nie jest
jakąś niezależną linią rozwojową, lecz jest p e w n y m elementem,
k t ó r y rozpatrywać się powinno w r a m a c h analizy zróżnicowania
ogólnego umysłu, czy inaczej mówiąc świadomości społecznej. Na
sze życie w e w n ę t r z n e ma źródło częściowo we wrodzonych ten
dencjach przekazywanych genetycznie, a częściowo w nurcie ko
munikacyjnym. Oba prądy są aspektami ogólnego procesu roz
woju zbiorowego życia rasy ludzkiej.
Następnym, po pojawieniu się języka mówionego, p u n k t e m
z w r o t n y m w dziedzinie komunikacji było wynalezienie pisma.
Utrwala ono idee, a dzięki t e m u umożliwia lepiej zabezpieczony
przed nagłymi przerwami, ciągły i zróżnicowany rozwój umysłu
ludzkiego, tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Zanim się ono
pojawiło, k u m u l o w a n i e się idei polegało na u s t n y m przekazie,
na tradycji. Pojemność tradycji mierzona jest zainteresowaniami
i pamięcią ludzi, którzy ją pielęgnują i przekazują. Zdaniem Cooleya, musi się ona w konsekwencji ograniczać głównie do takich
idei i uczuć, na które istnieje dość powszechne i trwałe zapotrze
bowanie. Przekazywanie idei w czasie poprzez tradycję ma pewne
konsekwencje s t r u k t u r a l n e . Bywa monopolizowane przez pewne
rodziny czy kasty. Cooley nie analizuje tej problematyki wni
kliwie, uważa bowiem, że taka specjalizacja nie może być ani
bardzo rozwinięta, ani też trwała. Inaczej sprawa wygląda po
pojawieniu się pisma, a przed wynalezieniem i upowszechnieniem
się d r u k u .
Pismo jest w a r u n k i e m powstania nauki, a także literatury,
w całej jej różnorodności. Wymagają one bowiem środka, za
pomocą którego ważne idee mogą być przekazywane w sposób
bardzo dokładny ludziom odległym od swych autorów zarówno
w czasie, jak i w przestrzeni. Trzecią sferą życia społecznego,
k t ó r a nie da się dobrze rozwinąć bez pisma, jest organizacja po
lityczna. Stabilne i szeroko rozciągające się państwo w y m a g a ja
kiegoś typu konstytucji, a więc zbioru trwałych i określonych za-
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sad prawnych i obyczajowych. Czwartą sferą, zależną w dużej
mierze od pisma, jest religia. Cooleyowi nie chodzi tu o „elemen
tarne formy życia religijnego", by użyć Durkheimowskiego wyra
żenia, lecz o „religie historyczne", a więc ogarniające wielkie
zbiorowości i utrzymujące się długo. Każda z nich oparta jest na
swoim własnym Piśmie, które zawiera głównie nauki swego za
łożyciela i ewentualnie jego bezpośrednich uczniów. I wreszcie
bez pisma nie ma historii rozumianej jako w miarę rzetelna
i systematyczna relacja dotycząca społecznych dziejów.
Społeczne funkcje pisma były, jak widać, liczne i rozmaite.
Poprzez nadanie myślom ludzkim trwałości przyniosło ono
wczesną cywilizację. Następnym ważnym społecznym wynalaz
kiem w tej dziedzinie jest druk, który nie tylko przechowuje idee,
ale i w ogromnym zakresie rozszerza dostęp do tego, co już wy
myślone. Druk otwiera ludzkości drzwi do nowoczesności.
Poprzednio zwracałem uwagę na to, że przekazywanie idei
w czasie może być monopolizowane przez pewne rodziny, kasty,
czy inaczej określone zbiorowości. Problem ten jest szczególnie
istotny wtedy, gdy istnieje już pismo, a nie istnieje jeszcze druk.
Znajomość pisma jest rzadka, dostęp do niego również, i nieliczna
klasa wykształconych ludzi ma ogromne znaczenie polityczne.
Druk, dający dostęp do utrwalonych idei masom i umożliwiający
praktycznie i technicznie powszechną naukę czytania i pisania,
oznacza demokratyzację kultury: daje on szanse uzyskania wie
dzy gminowi, a więc wszystkim zainteresowanym przeciętnym lu
dziom. Wiedza uzasadniać będzie później ich aspiracje do udziału
w sprawowaniu władzy. Druk oznacza więc polityczne przebu
dzenie mas. Daje on też ludziom dostęp do życia ich bliźnich,
znajdujących się poza najbliższym kręgiem, w którym przebywają.
Mówiony język, wraz z rozpowszechniającymi go i utrwalają
cymi pismem i drukiem, to główny nurt komunikacji. Obok nie
go istnieją jednak od początku procesu porozumiewania się w ra
mach grup ludzkich i kanały boczne. U ludów pierwotnych ma
my rozmaite symbole, takie jak na przykład czerwona strzała
informująca o nadchodzącej wojnie, fajka pokoju, sygnały dawa
ne za pomocą ognia, totemy, węzły. W społecznościach znajdu
jących się na wyższym poziomie cywilizacyjnym spotykamy na
przykład tarcze herbowe i flagi, pełniące rolę komunikacyjną.
Również sztuka: malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, może
być rozumiana jako przekaz informacji. Spełnia ona wówczas
dwie, dość odmienne funkcje. Pierwszą można by określić jako
ilustracyjną. Chodzi tu o obraz czy wyobrażony opis, zawierający
idee, które równie dobrze, choć z pewnością inaczej, mogłyby
zostać wyrażone w słowach. W swej drugiej funkcji jest sztuka
środkiem przenoszenia uczuć, których nie da się w inny sposób
przekazać innym. W dawnych czasach, w sztuce przeszłości,
S — Cooley

65

obie te funkcje były integralnie powiązane. W społeczeństwach
nowoczesnych, w których powszechna stała się znajomość czy
tania, pierwsza funkcja staje się coraz mniej istotna. Druga jest
natomiast w pełni zachowana.
Analizując komunikację rozumianą jako podstawowy mecha
nizm stosunków społecznych, wyróżnia w niej Cooley cztery
czynniki, mające, jego zdaniem, zasadnicze znaczenie dla dynamiki
tych stosunków. Pierwszy określa jako ekspresywność. Chodzi tu
o to, jaki jest zakres idei i uczuć, które system komunikacyjny
może kompetentnie przekazać. Drugi czynnik to trwałość zapisu,
inaczej mówiąc, możność przezwyciężania czasu. Czynnik trzeci
to szybkość albo przezwyciężanie przestrzeni. Wreszcie ostatni
czynnik określić można jako rozprzestrzenianie, a więc dostęp
idei do wszystkich klas, składających się na dane społeczeństwo.
Cooley patrzy na nową epokę w komunikacji, epokę, która się
rozpoczęła na początku dziewiętnastego wieku, właśnie z punktu
widzenia wspomnianych czterech czynników. Nie ma wątpliwoś
ci co do tego, sądzi uczony, że istnieje wielki postęp w ekspresywności. Słownictwo nasze poszerza się i może dzięki temu uchwycić owe idee, zwłaszcza idee związane z nowoczesną nauką.
Mamy też do czynienia z wyraźnym postępem w dziedzinie trwa
łości zapisu — zarówno dla celów naukowych, jak i wszelkich
innych. Nie to jest jednak najistotniejsze. Zdaniem Cooleya, czasy
najnowsze przyniosły największy postęp w dziedzinie szybkości
i rozprzestrzeniania. Nie ma żadnych powodów, aby sądzić, że
mówimy lepiej, niż mówili ludzie żyjący w czasach elżbietańskich, mamy za to nieporównywalne do istniejących wówczas
urządzenia techniczne. Tani druk, nowoczesny system pocztowy
wraz z telefonem i telegrafem, wygodne, szerokie drogi, nowe
techniki reprodukcji obrazu, fotografia powodują, że coraz spraw
niej można utrwalać, coraz szybciej i dalej rozprzestrzeniać
nowe rodzaje wrażeń.
Patrząc z „mechanicznego punktu widzenia" zauważamy, że
wspomniane zmiany są podstawą niemal wszystkiego tego, co
charakterystyczne dla psychologicznych aspektów nowoczesnego
życia. Stosunek Cooleya do konwencji rozwoju technologii komu
nikacyjnej był dość ambiwalentny. Uczony pokazuje najrozmaitsze
pozytywy i negatywy. Zacznijmy od dobrych stron wspomnia
nych przekształceń. Zmiany w dziedzinie komunikacji umożliwia
ją ekspansję natury ludzkiej, to znaczy możliwość coraz szer
szego wyrażania siebie w całościach społecznych. Społeczeństwo
może być coraz lepiej zorganizowane dzięki wyższym zdolnoś
ciom ludzi, ich inteligencji i oddźwiękowi emocjonalnemu, w coraz
mniejszym stopniu opiera się ono na autorytecie, zróżnicowaniu
kastowym czy rutynie. Zmiany oznaczają wolność, pojawianie
się nieograniczonych możliwości działania człowieka i społeczeń66

stwa. Świadomość publiczna nie ogranicza się do grup lokalnych,
lecz stopniowo obejmuje narody, by zatrzymać się dopiero na ca
łościowo rozumianej ludzkości. Mamy do czynienia z ogromnym
poszerzeniem się i ożywieniem kontaktów międzyludzkich. Ozna
cza to, że człowiek wchodzi w stosunki z coraz szerszym i coraz
bardziej zróżnicowanym życiem społecznym. Z punktu widzenia
politycznego godne uwagi zalety nowej sytuacji to możliwość
wprowadzenia powszechnej edukacji, oświecenia publicznego, któ
re przynosi gwałtowny rozwój opinii publicznej i publicznej inte
ligencji. Bez tego nie byłoby możliwe utrzymanie nawet Unii
trzynastu stanów, która zainicjowała nowoczesne społeczeństwo
amerykańskie. Pośrednim rezultatem rozwoju komunikacji jest
zmniejszenie znaczenia mechanicznych i arbitralnych form orga
nizacji społecznej, tak w skali mikro, jak i w skali makro, i umo
żliwienie tworzenia się „bardziej ludzkiego" typu społeczeństwa.
Korzyści są nie tylko intelektualne, ale i emocjonalne. Te drugie
to wzrost poczucia ogólnoludzkiej wspólnoty, moralnej jedności
między narodami, rasami i klasami. Nie chodzi tu o to, że mię
dzy członkami komunikacyjnej całości panować zaczynają uczu
cia z konieczności przyjacielskie. Pojawia się natomiast niewątpli
wie współodczuwanie, świadomość tego, na czym polega punkt
widzenia człowieka innego niż my sami. Wchodzimy bowiem w co
raz ściślejsze kontakty z takimi zbiorowościami, o jakich bez no
woczesnej komunikacji w ogóle byśmy nie wiedzieli. U wszyst
kich członków tych zbiorowości odkrywamy ludzką naturę, taką
samą, jaką przypisujemy sobie samym.
Oprócz zjawisk wyraźnie i w oczywisty sposób pozytywnych,
pojawiają się i takie, które różnie można interpretować. Podsta
wowe zagadnienie dotyczy szans niezależności i twórczości indy
widualnego umysłu. Ci badacze nowoczesnej komunikacji, któ
rzy zdaniem Cooleya kontynuują rozważania Alexisa de Toqueviile'a, sądzą, że przełamanie wszelkich ograniczeń rozprze
strzeniania idei prowadzi do totalnej jednolitości opinii. Inni,
przyjmujący raczej spencerowską wizję ewolucji polegającej na
zróżnicowaniu strukturalnym i funkcjonalnym każdej powiększa
jącej się całości, uważają, że nowe zjawiska w dziedzinie porozu
miewania się promują samodzielność człowieka, rozwój osobo
wości, która ma teraz szanse osiągania szczytnych i przez siebie
samą wybranych celów, różniących się od celów innych ludzi.
Sam Cooley nie jest zwolennikiem żadnej ze skrajnych interpre
tacji. Jego zdaniem, pewna unifikacja jest niewątpliwa, ale też
mamy do czynienia z szansami i wyraźnymi ułatwieniami dla
umysłów, które szukają czegoś specyficznego, które marzą o wiel
kich osiągnięciach, dokonywanych samotnie bądź w małych gru
pach ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Do problematyki szans rozwoju osobowości i indywidualnoś5*
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ci wrócimy jeszcze z uwagi na jej wielkie znaczenie. Teraz przej
dźmy do negatywnych aspektów szybkiego rozwoju urządzeń ko
munikacyjnych. Ich przykładem jest gazeta codzienna, zdaniem
Cooleya zjawisko najbardziej charakterystyczne dla nowej sytu
acji. Gazeta służy informacji i wymianie idei. Umożliwia więc
organizację świadomości społecznej, opinii publicznej. Promuje
zainteresowania sprawami społecznymi w szerokiej skali i poczu
cie wspólnoty. Ustala ona standardy moralne. Z drugiej strony
upowszechnia plotkę, banalność i powierzchowność w każdej sfe
rze ludzkich myśli i uczuć. W tym sensie jest ona antytezą wiel
kich duchowych osiągnięć człowieka.
Właściwa, trafna ocena nowoczesnej komunikacji wymaga,
zdaniem Cooleya, zdania sobie sprawy z tego, że indywidualność
ma dwa aspekty. Pierwszy to indywidualność polegająca na izo
lacji, a drugi to indywidualność polegająca na możliwości coraz
większego wyboru. Nowe trendy technologiczne faktycznie likwi
dują powoli ten pierwszy aspekt. Życie staje się coraz mniej lo
kalne, coraz mniej podlega przypadkowi. Lokalne, regionalne ce
chy wymowy, sposobów zachowania powoli giną. Może oznaczać
to pewną stratę, gdyż zmniejsza się zróżnicowanie kulturowe.
Zmniejsza się ono jednak tylko wtedy i tam, gdzie nie występuje
autentyczne społeczne zainteresowanie regionalizmem. Świadczy
o tym zresztą doskonale utrzymywanie się, a nawet rozwój wielu
małych narodów i zakazywanych często języków narodowych. Pew
ne zanikanie indywidualności w pierwszym rozumieniu wiąże się,
wedle uczonego, ze wzrostem indywidualizmu w sensie drugim.
Coraz lepsze są warunki dla szerokiego współzawodniczenia idei.
Nie utrzymają się już na powierzchni życia społecznego kon
cepcje, które swą rację bytu zawdzięczały jedynie brakowi możli
wości konfrontacji z innymi kocepcjami. Ludzie mają coraz więk
sze możliwości uprawiania, w dowolnie małych grupach, tego,
co ich szczególnie interesuje.
Podsumowując, powiedzieć można za Cooleyem, że działanie
nowoczesnej komunikacji jest ze swej istoty stymulujące, ale też
może być szkodliwe. Jeśli chodzi o konsekwencje dla jednostki,
to staje ona wobec dwóch rodzajów poważnych wymogów. Musi
się nie tylko orientować w coraz szerszym zakresie spraw, ale
też być bardzo dobrym specjalistą w jakiejś jednej dziedzinie.
Kto sobie nie radzi, ten odpada, staje się nieudacznikiem: albo nie
jest w stanie zarobić na swe utrzymanie, albo traci kontakt z ogól
nym ruchem umysłowym swych czasów. Reakcją na tę sytuację
jest, wedle uczonego, z jednej strony powierzchowność zaintere
sowań i kontaktów, a z drugiej strony przesadne obciążenie psy
chiczne człowieka. Powierzchowność informacji i stosunków spo
łecznych wynika jednak przede wszystkim z tego, że Ameryka
przełomu wieków jest społeczeństwem okresu przejściowego.
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Gdy demokracja się ustabilizuje, gdy upowszechni się edukacja,
a system społeczny będzie w pełni dojrzały, to zmieni się charak
ter stosunków społecznych. Obciążenie psychiczne wynika z bra
ku poczucia bezpieczeństwa, który właściwie też można kojarzyć
z przejściowym charakterem okresu. Konsekwencje są oczywiście
bardzo negatywne. Są to najrozmaitsze przypadki patologu spo
łecznej.
Jak widzimy, dostrzegając różne niepożądane aspekty nowo
czesnej technologii komunikacyjnej, nie wiąże ich Cooley z postę
pem materialnym, lecz raczej z brakiem społecznych warunków
jego pełnego wykorzystania.

Organizacja społeczna

Społeczeństwo jest w koncepcji Cooleya całością zorganizowaną.
Trzy aspekty jego organizacji wydają mi się tu szczególnie waż
ne. Jeden z nich to problem demokracji jako systemu ogólnospo
łecznego, a nie tylko ściśle politycznego, drugi to sprawa opinii
publicznej, a trzeci to zagadnienie klas społecznych. Cooley zaj
mował się też konkretną kwestią państwa, a właściwie rządu, oraz
innych instytucji społecznych, będących aspektami opinii publicz
nej. Jego poglądy na te sprawy będziemy musieli tu jednak w za
sadzie pominąć. Prowadzona przez Cooleya analiza organizacji
społecznej charakteryzuje się oczywiście podejściem psychospo
łecznym. Ogromny nacisk kładziony jest tu więc na związki mię
dzy jednostką a grupą oraz na indywidualną i społeczną świado
mość.
Problematyka, o której będzie mowa w tym rozdziale, zawar
ta jest przede wszystkim w dwóch książkach: Social Organization
z 1909 roku oraz Social Process z 1918 roku. Pewne tylko uwagi
poświęcił jej Cooley w pracy z 1899 roku pt. Personal Competition oraz w swej ostatniej książce Life and the Student z 1927
Demokracja jest, wedle Charlesa Hortona Cooleya, typem sto
sunków wewnątrzgrupowych, mającym wiele ważnych, ale róż
norodnych aspektów. Z jednej strony, zauważa uczony, aspiracje
idealnej demokracji wypływają w naturalny sposób z placu za
baw dziecięcych, ze społeczności lokalnej, z domu rodzmnego
(a więc z grup pierwotnych), obejmując równość szans, zasadę
fair play, lojalne służenie wszystkich członków grupy wspólne
mu dobru, wolną dyskusję, życzliwość wobec słabych. „Właści
wa" demokracja będzie przeto zastosowaniem na szeroką skalę
tych zasad, które są uniwersalnie uważane za odpowiednie, traf
ne, gdy odnoszone są do małych grup naturalnych. Istotą jest tu
wolne współdziałanie, motywowane przez ducha wspólnoty, któ
rej każdy członek służy zgodnie ze swymi możliwościami i zdolnoś
ciami. Z drugiej jednak strony zauważyć trzeba, że demokracja
w skali makrospołecznej nie jest zjawiskiem ani uniwersalnym,
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ani w ogóle rozpowszechnionym. Okres, w którym powstawały
prace Cooleya i którego one dotyczyły, ma być właśnie czasem
rozwijania się stopniowego i dość powolnego procesu demokra
tyzacji świata. Jest to proces, który można by określić jako
,,obiektywny" — to znaczy zachodzący bez względu na to, czy
uczestnicy i obserwatorzy życzą go sobie czy nie, dostrzegają go
czy nie. Problemem jest tylko to, jak szybko i w jaki sposób ten
proces zachodzi.
Demokracja nie jest w ujęciu Cooleya jakimś jednolitym ty
pem stosunków społecznych. Jest to raczej, jego zdaniem, pewien
szeroki i wiele typów relacji obejmujący sposób zorganizowania
się społeczeństw. Różne rasy oraz różne tradycje kulturowe
wykształciły swoiste formy demokracji, które rozpatrywać nale
ży w odpowiednim kontekście. Nie należy więc którejkolwiek
konkretnej formy utożsamiać z demokracją jako taką; żadnemu
społeczeństwu nie wolno nic narzucać w imię naszego jej rozu
mienia. Faktycznie chodzi tylko o to, aby rząd czy grupa przy
wódcza, bez względu na to, jakie metody stosuje i jak jest wy
łaniany, był wyrazem umysłu publicznego, wspólnych uczuć,
społecznej świadomości.
Nawiązując do współczesnej sobie literatury socjologicznej,
a zwłaszcza francuskiej, zauważa Cooley poglądy, silnie łączące
problematykę demokracji i demokratyzacji z zagadnieniem wkro
czenia do życia publicznego bezkształtnych, pozbawionych trady
cji, wykształcenia i dobrego smaku mas czy tłumów. Demokrację
oskarża się o to, że jest ona właśnie rządem tłumu, przyczyniając
się do upadku zachodniej cywilizacji. Zanim przejdziemy do ar
gumentacji Cooleya, wymierzonej przeciw wspomnianym atakom
na demokrację, zwróćmy uwagę na to, że problematyka demokra
cji, mas, tłumów, itp. stawała się na początku dwudziestego wieku
coraz bardziej popularna, w połowie wieku zaś zaowocowała —
w wyniku dramatycznych wydarzeń z lat trzydziestych i czter
dziestych — teoriami totalitaryzmu. Takie ujęcie tej problema
tyki nie było jeszcze wtedy, gdy Cooley tworzył, zwłaszcza
w Ameryce, uzasadnione. Co więcej, jest rzeczą interesującą, że
mimo iż był on „pięknoduchem", a upodobania miał elitarne, był
wielkim obrońcą tezy o pozytywnej roli mas we współczesnym
mu społeczeństwie.
To, co dla Cooleya było zawsze najważniejsze, to myśl czy
świadomość, i to zarówno indywidualna, jak i społeczna czy pub
liczna. Jeden z ważnych pod tym względem podziałów społecz
nych to odróżnienie mas od przywódców. Myśli i koncepcje przy
wódców są ogromnie ważne. To one właśnie są motorem postę
pu. Rola przywódców polega na tym, że mają oni zdolności do
określania i organizowania różnorodnych, rozproszonych tendencji,
tkwiących w społecznej świadomości. Myśl mas nie może być
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jednak uznana za nieistotną. Czasami jest nie mniej oryginalna
od myśli przywódców. Inicjatywa i oryginalność mas odnoszą się
jednak nie tyle do sfery wyraźnie sformułowanych i łatwo da
jących się sformułować koncepcji, co do sfery uczuć. Pod tym
względem Cooley wyraźnie dostrzega wyższość mas nad przy
wódcami i w ogóle nad klasami uprzywilejowanymi. Powodem
jest to, że masy „bliższe są naturze ludzkiej", a przez to znajdują
się w większym stopniu pod kontrolą jej pierwotnych impulsów.
Zgadzał się Cooley z Jane Addams, która była wybitną działaczką
społeczną i autorką zajmującą się problemami grup społecznie
upośledzonych, iż rozproszone i pozbawione wszelkich dóbr masy,
zebrane w wielkich miastach, do których ściągnęły spoza Ame
ryki, będą prawdopodobnie inicjatorami nowych, wyższych ide
ałów, które mogą przyczynić się do pozytywnych przemian cywi
lizacyjnych.
Co uważa się, w rozumieniu Cooleya, za cechy charaktery
styczne mas? Otóż wyróżniającą umysł tłumu cechą jest goto
wość do tego, aby każde, dające się społecznie przekazać uczucie,
zostało rozprzestrzenione i spotęgowane. Różnica między dawnymi
tłumami czy masami a tłumami obecnymi, jest może techniczna,
ale istotna. Otóż ze względu na nowe możliwości cywilizacyjne,
to „rozpraszanie" i „zarażanie" dokonuje się obecnie w ogromnej,
nigdy dotąd nie spotykanej skali. Czy tłum jest jednak faktycz
nie czymś tak groźnym, niebezpiecznym? Czy jest koniecznie tak
przesadnie emocjonalny, irracjonalny, czy niszczy indywidual
ność? Cooley nie był aż takim pesymistą. Jego zdaniem te same
zmiany społeczne, które przekształcają nowoczesne zbiorowości
w coraz bardziej gęste całości, pozbawione wolnej przestrzeni spo
łecznej z uwagi na łatwość i niskie koszty komunikacji, przy
noszą też zupełnie inne konsekwencje. Pojawia się nowa dyscy
plina społeczna, nowa organizacja i samokontrola, dzięki którym
zbiorowości te wcale nie stają się jednorodnymi tłumami czy
masami. Dlatego też, gdyby termin „tłum" miał mieć wspo
mniane, negatywne konotacje, to Cooley nie będzie wielkim zwo
lennikiem jego używania. Nie sądzi on jednak, aby zawsze trzeba
było przez „masy" rozumieć irracjonalne i nieodpowiedzialne
zbiorowości.
Teoretycy tłumu i demokracji uważają, że rozwój demokra
cji oznacza, że władzę przejmują w społeczeństwie irracjonalne
masy. Demokracja sama musi być więc faktycznie bezrozumna.
Zdaniem Cooleya natomiast, ani w sferze faktów, ani w sferze
teorii socjologicznej czy psychospołecznej nie da się znaleźć
żadnych trafnych przesłanek, które mogłyby być podstawą dla
tezy, iż trwała demokracja to rządy nieodpowiedzialnego tłumu.
Faktem jest natomiast to oczywiście, że demokracja oznacza rzą
dy większości, a więc mas.
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Jeden z argumentów przeciwników demokracji polega na tym,
że określa się ją jako panowanie niekompetencji. Masy bowiem,
cokolwiek dobrego by o nich ewentualnie powiedzieć, nie mają ani
wiedzy, ani tradycji kulturalnej czy politycznej. Cooley nie są
dzi jednak, by argument ten był trafny. Dostrzega on to, że w zde
cydowanej większości przypadków zbiorowości społeczne znają
granice swej własnej kompetencji i powierzają rozwiązywanie
technicznych i szczegółowych problemów swym najlepiej przy
gotowanym i najzdolniejszym członkom. Rządy większości abso
lutnie nie muszą być rządami ignorancji. Demokracja, przynaj
mniej nowoczesna, amerykańska, polega na tym, że grupa dzia
ła poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli, którzy odpowie
dzialni są przed całością. Masy czy też wszyscy członkowie da
nej zbiorowości są więc źródłem odpowiednich uczuć oraz zdro
wego rozsądku, których promieniowanie przyczynia się do ogól
nego postępu. Mądry wybór przywódców przyczynia się zaś do
trafnego podejścia do kwestii konkretnych. Dobro wspólne, przy
pomnijmy, jest tu sprawą zasadniczą. Chodzi o to, aby wybie
rani byli ludzie odpowiedni, bo nie we wszystkich jednostkach
Bóg, ze swą mądrością, jest równo reprezentowany. Ci, którzy
go najlepiej odzwierciedlają, pochodzić mogą tak samo z klas
niższych, jak i wyższych w ramach danej zbiorowości.
Podstawowym i najbardziej bolesnym dla Cooleya zarzutem
pod adresem demokracji jest teza, że trendy demokratyzacyjne
źle wpływają na pojawianie się osiągnięć intelektualnych wyższe
go rzędu Wielu krytyków twierdzi, że demokracja jest wroga
wyróżnianiu się w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, nau
ki. Pasją mas jest bowiem równość. Wedle Cooleya, Ameryka
jest właśnie przykładem zupełnej nietrafności poglądu, iż demo
kracja musi tłumić indywidualność. Sprawa jest jednak, jego
zdaniem, dość skomplikowana.
Cooley uważa, że wspomniane krytyki demokracji opierają
się na braku odróżnienia od siebie dwóch współwystępujących,
ale odmiennych zjawisk. Są nimi: trend demokratyzacyjny oraz
płynność czy przejściowość sytuacji społecznej. Gdy demokracja
amerykańska ustabilizuje się, wówczas zjawiska, które faktycz
nie są konsekwencją przejściowości ówczesnych warunków, bę
dą musiały z natury rzeczy ustąpić. Są oczywiście i takie zjawiska,
które, będąc immanentnymi aspektami demokracji, wnoszą elemen
ty trwałego niepokoju, a nawet destabilizacji. Demokracja wyma
ga mianowicie otwartych i równych dla wszystkich szans i sprze
ciwia się dziedziczeniu pozycji społecznej. W społeczeństwie de
mokratycznym zawsze więc istnieć będzie musiało współzawod
nictwo i jego następstwa. Zdaniem Cooleya nie jest ono jednak
głównym powodem silnego stresu i niepokoju, charakterystycz
nych dla początku XX wieku w Ameryce. Znacznie większe zna-
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czenie mają tu ogólne zmiany w systemie ekonomiczno-społecznym, zwłaszcza w przemyśle. Te właśnie zmiany określić można
jako przejściowe.
Krytycy demokracji trafnie identyfikują, uważał Cooley, pew
ne niepokojące zjawiska, zachodzące w Ameryce. Faktycznie brak
wybitnych osiągnięć w dziedzinie literatury i sztuki. Ale to nie
demokracja jest powodem. Źródłem jest duchowa dezorganiza
cja, będąca przejawem przejściowego charakteru ówczesnego
okresu. Kilka cech tego okresu jest tu szczególnie ważnych.
W nowym, a właściwie aktualnie tworzącym się społeczeństwie,
mamy z konieczności do czynienia z wielkim rozproszeniem myś
li, z brakiem dyscypliny intelektualnej. Dzieła, które mają mieć
jakąś trwałą wartość, wymagają zaś pełnej dojrzałości warunków
społecznych. Brak dojrzałości epoki współczesnej powoduje właś
nie to, że jej niewątpliwy indywidualizm nie wytwarza wielkich
indywidualności. To rozproszenie myśli w Ameryce ma też as
pekt strukturalny. Kultura Starego Świata była i jest zjawiskiem
klasowym. Tworzona była w zasadzie przez wyższe klasy, które
nie miały powodów, aby emigrować do Ameryki. Przybyli tu
ludzie tam nie należeli do klas kulturotwórczych. Inny aspekt
tego rozproszenia ma charakter „materialno-symboliczny". Ze
zrozumiałych względów nie ma w Ameryce wpływających na
wyobraźnię, odziedziczonych po przodkach, pomników kultury:
architektury, malarstwa, rzeźb, starożytnych uniwersystetów
itp. Inny powód braku wybitnych osiągnięć to stały pośpiech ży
cia w tworzącym się społeczeństwie przemysłowym, stałe obcią
żenie psychiczne, powierzchowność kontaktów społecznych. Ko
lejną przyczyną jest komercjalizm, polegający na tym, że ludzie
zajmują się przede wszystkim produkcją materialną, handlem, fi
nansami. Cooley uważał jednak, że sprzeczność między autentycz
ną i wybitną sztuką a duchem komercjalizmu jest często przece
niana. Historia pokazuje przecież, że sztuka kwitnie przede wszy
stkim w dobrze rozwijających się ekonomicznie społeczeństwach.
Nic bardziej niż gospodarka, a zwłaszcza handel, nie stymuluje
bowiem inteligencji, przedsiębiorczości, poczucia duchowej wol
ności. Nie można tylko przesadzać z jednostronnością podejścia,
niestety charakterystyczną dla obecnego etapu rozwoju cywili
zacji. Ostatni wreszcie, bardzo interesujący powód braku indy
widualności i wybitnych osiągnięć wiąże Cooley z występującą
wówczas w Ameryce tendencją raczej do stowarzyszania się, łą
czenia się z innymi ludźmi, niż do koncentrowania się na tym,
co odrębne. Wspomniane przeszkody występują więc niewątpli
wie w ramach amerykańskej demokracji, ale nie należą przecież
do istoty demokracji.
Skoro jesteśmy przy problemie związków między demokracją
a wybitnymi osiągnięciami jednostkowymi, to warto zwrócić uwa74

gę na jeszcze jeden, silnie podkreślany przez Cooleya aspekt
sprawy. Jak pisze uczony, demokracja w niczym nie narusza
faktu, iż sława literacka zależy naprawdę od małej grupy znaw
ców. Proces powstawania tej sławy jest zawsze w pewnym sen
sie demokratyczny, a w innym antydemokratyczny. Demokratycz
ny jest on w tym rozumieniu, że każdy człowiek może uczestni
czyć w działalności artystycznej. Na wstępie potrzebne są tu
tylko chęć i talent. Z drugiej jednak strony, liczba tych, któ
rzy faktycznie mogą w owym współzawodnictwie uczestniczyć,
musi być zawsze mała.
Demokracja, a już zwłaszcza demokracja amerykańska, nie
może być w żadnym wypadku uważana za system preferujący
jednorodność i brak wewnętrznej strukturalizacji zbiorowości.
Zauważał Cooley wprawdzie, że jest tu więcej wolności niż wie
dzy na temat tego, jak należy z niej właściwie korzystać, ale nie
ma anarchii. Brakuje raczej „zewnętrznej dyscypliny
pewnego
zewnętrznego decorum. Nie ma w tym właściwie nic złego, gdyż
dzięki owej luźnej strukturalizacji mamy do czynienia z większą
plastycznością i łatwością adaptacyjną. Przesadnie sformalizowany
system zmienia się — prawie wyłącznie — poprzez rewolucje,
co nie jest, zdaniem uczonego, rozwiązaniem szczęśliwym
Amerykańska demokracja jest więc uk adem konstruktywnym
i charakteryzującym się duchowym i pełnym wewnętrznej dy
scypliny ładem, a nie chaotycznym oddziaływaniem na siebie
indywidualnych atomów. Demokracja ani me oznacza, ani nie
może oznaczać uniformizmu; jest ona raczej pewnym sposobem
wewnętrznego zróżnicowania społeczeństwa. W demokratycz
nym społeczeństwie istnieją i istnieć muszą wyraźnie różnicujące
się od siebie grupy. Aby ono dobrze działało, grupy te muszą
mieć charakter funkcjonalny, a dostęp do nich musi być dla każ
dego członka wolny. Demokracja oznacza wysoką indywidualną
i społeczną świadomość każdej jednostki i jej możliwość osobis
tego wyboru. Wybór istnieje zaś tylko tam, gdzie jest różnorod
ność. I jeszcze jedno. Nie ma, zdaniem Cooleya, nic bardziej de
mokratycznego niż inteligentny i oddany dobru wspólnemu non
konformizm. Oznacza on bowiem, że jednostka ma wolność ale
także odwagę i chęć służenia po swojemu całości. Podporządko
wanie się większości, w sytuacji, w której uważamy, ze to my
mamy rację, czyni żywotną demokrację czymś niemożliwym.
Nonkonformizm i zróżnicowanie społeczne muszą jednak mieć
pewną ważną cechę. Otóż, pisał Cooley, aktywną stroną uczuć
demokratycznych jest poczucie służby społecznej. Na szczęście,
sądzi on, jest ono w USA bardzo dobrze rozwinięte.
Gdybyśmy uznali, że demokracja jest pewnym typem real
nie zachodzących między ludźmi stosunków społecznych, to jej
aspektem świadomościowym jest, w rozumieniu Cooleya, opinia
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publiczna. Uczony pisał nawet, że demokracja to zorganizowana
opinia publiczna w sprawach politycznych. Podobnie jak demo
kracja jest, w jakimś sensie, zjawiskiem uniwersalnym, tak też
wszystkie dotychczas istniejące systemy społeczne oparte były na
jakiejś opinii publicznej. Ale też podobnie jak nowoczesna de
mokracja jest zjawiskiem specyficznym, tak też czymś szczegól
nym jest nowoczesna opinia publiczna. Zajmijmy się tu kilkoma
jej cechami, najbardziej zdaniem Cooleya istotnymi. Współczes
na autorowi opinia publiczna opierać się musi na dwóch zasa
dach: możliwie pełnym i szybkim poinformowaniu zbiorowości
o danych, istotnych problemach oraz realnej szansie wymiany
poglądów na ich temat. Opinia publiczna społeczeństwa demokra
tycznego działa tak, aby humanizować życie zbiorowe; ma się
ona przyczyniać do tego, aby instytucje wyrażały wyższe impulsy
natury ludzkiej, a nie jej aspekty niższe, brutalne, mechaniczne.
Nowoczesna opinia publiczna jest coraz bardziej racjonalna i od
zwierciedla postępujące samotworzenie się społeczeństwa. O ile
dawniej odbijała sytuację czy warunki uważane za naturalne, ko
nieczne, nieuniknione, o tyle obecnie określić ją można jako po
szukiwanie w naturze ludzkiej podstawowych zasad życia spo
łecznego oraz dążenie do przystosowania do nich aktualnych sy
tuacji społecznych.
Opinia publiczna nie jest zespołem poglądów na temat bie
żących, ulotnych wydarzeń. Dotyczy ona ważnych i trwałych pro
blemów społecznych. Nie jest ona sumą poglądów wszystkich
jednostek, należących do danej zbiorowości. Wyraża się raczej
poprzez szczególnie kompetentne, reprezentatywne jednostki,
przywódców czy przedstawicieli grupy. Jak już wspominałem,
jest ona organizacją, produktem współdziałania, komunikacji,
wzajemnego wpływania ludzi na siebie. Jedność grupy osób wza
jemnie się komunikujących to nie identyczność ich poglądów,
lecz raczej jedność warunków ich życia i działania, krystalizacja
różnych, lecz powiązanych ze sobą idei. Istnienie opinii publicz
nej nie wymaga więc zgody wszystkich na wszystko. Potrzebna
jest raczej pewna dojrzałość i stabilność myśli, wyrastająca
z uwagi, z jaką ludzie podchodzą do siebie, i z dyskusji między
nimi. Różnice istnieć więc muszą, ale powinny być jasno okre
ślone i dla wszystkich zrozumiałe. Oznacza to, że w każdej zbio
rowości ma miejsce jakaś ogólna opinia, w której wszyscy człon
kowie uczestniczą, ale także nieskończona różnorodność szczegó
łowych opinii: rodzin, klubów, partii, grup zawodowych, klas.
Opinia ogólna ma, według Cooleya, zasięg znacznie mniejszy, niż
się na ogół sądzi. Podobieństwo ducha i zasad ma istotne znacze
nie dla moralnej jedności społeczności, ale jeśli chodzi o szcze
góły, to zróżnicowanie jest i powinno pozostać regułą. Gdzie in
dziej pisał zaś uczony, że opinia publiczna ma naturę dramatu:
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wielu bohaterów gra swe własne, indywidualne role, a z nich
wszystkich wynika jedność działania całości. Cały, jednolity pro
ces wynika stąd, że mamy tu do czynienia z oddziaływaniem na
•siebie owych różnych bohaterów.
Nie ma opinii publicznej bez jakiejś wspólnoty umysłowej
w danej zbiorowości, wspólnoty, która byłaby podstawą wzajem
nego zrozumienia i wzajemnych wpływów. Ale życie opinii pu
blicznej polega na „komunikowaniu się różnic". Skoro tak, to
"niezbędne jest istnienie opinii mniejszościowych. Są one bardzo
ważnymi, wiele wnoszącymi czynnikami sytuacji. Znaczenie ich
polega na tym, że są one, a w każdym razie mogą być, stymula
torem postępu. Każda zmiana społeczna zaczyna się od jakiejś
małej grupki ludzi, którzy przeciwstawiają się potocznej, a więc
większościowej opinii, którzy chcą czegoś nowego. Często nic
z tego nie wychodzi, ale też nie ma innego sposobu dokonywa
nia ważnych przemian.
Istotnym elementem opinii publicznej są instytucje. Instytu
cja, jak pisał Cooley, to po prostu określony i utrwalony aspekt
(faza) umysłu publicznego. W swej głębokiej naturze nie jest ona
odmienna od opinii publicznej, choć często się wydaje, z uwagi
na jej trwałość i łatwo dostrzegalne obyczaje i symbole, którymi
jest otoczona, że istnieje ona w sposób szczególnie wyraźny i nie
zależny. Instytucje są produktami ludzkich umysłów, które kry
stalizują się w określonych formach.
Interesujące są związki między jednostką a instytucją. Insty
tucja jest dojrzałą, wyspecjalizowaną i stosunkowo sztywną częś
cią struktury społecznej. Zbudowana jest w pewnym sensie z osób,
ale nie z całych osób. Każda jednostka wchodzi do instytucji tyl
ko pewną wyspecjalizowaną częścią siebie. Osoby jako całości są
więc antytezą instytucji, gdyż reprezentują właśnie całościowość
i żywe człowieczeństwo życia. Nie można jednak jednoznacznie
stwierdzić, że osoba jest czymś moralnie wyższym od instytucji.
Przykłady instytucji to: kościół, państwo, prawo, zwyczaj, sy
stem edukacyjny.
Przejdźmy teraz do drugiej ważnej problematyki tego roz
działu. Jest to zagadnienie struktury klasowej i jej dynamiki.
I tutaj spotykamy ogólny pogląd podobny do stanowiska Cooleya
w sprawach opinii publicznej. Struktura klasowa istniała w pew
nym sensie zawsze, a w innym sensie jest w warunkach obec
nych czymś zupełnie specyficznym.
Mówiąc najogólniej i, jak stwierdza sam Cooley, dość niepre
cyzyjnie, klasą możemy nazwać każdą trwałą grupę społeczną
inną niż rodzina, istniejącą w obrębie jakiejś szerszej zbiorowości.
Stąd też każde społeczeństwo, z wyjątkiem może najbardziej
pierwotnych, a więc najprostszych, jest w mniej lub bardziej wy
raźny sposób złożone z klas. Mówiąc nieco inaczej, jednostki rea-
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lizują swe cele w powiązaniu z innymi jednostkami, tworząc
grupy. Na tyle, na ile te grupy współdziałania wyraźnie się od
siebie odróżniają, można je określić jako klasy społeczne.
Klasowa przynależność jednostki, czy inaczej miejsce jed
nostki w systemie społecznym, wyznaczona może być dwiema
drogami. Pierwszy sposób określa Cooley jako status. Przez sta
tus rozumie on jakieś utrwalone, mechaniczne reguły, zwykle
reguły dziedziczenia, które decydują o funkcji, jaką pełnić będzie
jednostka, bez względu na jej osobiste cechy. Dziedziczenie pozy
cji i system kastowy, który jest jego strukturalnym aspektem,
pojawia się wtedy, gdy w społeczeństwie nie ma wielkich zmian,
gdy ludność jest homogeniczna, zwłaszcza pod względem raso
wym, gdy słabo rozwinięta jest edukacja, nie ma międzypokoleniowych luk demograficznych, nie ma potrzeby nowych zajęć
w ramach społecznego podziału pracy. Status jest więc zasadą
bierną, służącą utrzymaniu tego, co jest. Jest to przy tym system
w pewnym sensie niesamodzielny. Patrząc nań z historycznegopunktu widzenia dostrzegamy, że przodkowie osób, zajmujących
dane miejsce, musieli się jakoś na nie dostać, a samo to miejsce
w strukturze musiało jakoś powstać. Status i dziedziczenie dają
też system sztywny, któremu trudno adaptować się do zmian, ja
kie danemu społeczeństwu mogą przynieść jego związki z otocze
niem. Alternatywą dla statusu jest jakaś forma selekcji: wybo
ry, nominacja, kupowanie stanowisk, obejmowanie ich drogą
nieformalnych starań. Ogólnie rzecz biorąc, określić je można
jako współzawodnictwo. Choć nie tłumi ono — jak czyni to sta
tus — rozwoju osobowego jednostek, ma również pewną wadę:
nie niesie ze sobą porządku i ciągłości.
Status i współzawodnictwo są ze sobą w pewien sposób po
wiązane. Wynik współzawodnictwa leży u podstaw procesu dzie
dziczenia, a i wszelkie współzawodnictwo musi być, z koniecz
ności, oparte na jakichś wyjściowych danych, na ogół dziedzicz
nych. Współzawodnictwo daje wolność, ale tylko wtedy, gdy
wszystkie jednostki są do niego odpowiednio przygotowane. Im
większe są wyjściowe różnice, tym bardziej oznaczać będzie ono
dla części uczestników marnotrawienie, eksploatację i degenera
cję. Takim czynnikiem wyrównywania szans może być sprawny,
indywidualizujący system edukacyjny.
W każdym społeczeństwie istnieją przesłanki dla obu sposo
bów określających miejsce jednostki w systemie społecznym.
U podstaw dziedziczenia tkwią dwa czynniki. Jednym jest rodzi
na. Dzieci wzrastają w kontekście rodzinnym, a rodzice mają na
turalną tendencję do przekazywania im swych rozmaitych za
sobów: pieniędzy, wykształcenia, kultury, usytuowania w społe
czeństwie. Jeśli akceptujemy odpowiedzialność rodziców za dzieci
oraz autonomię i moralną jedność rodziny, to musimy liczyć się
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z dziedziczeniem i z nierównością szans dzieci pochodzących
z różnych rodzin. Obecnie równość jest ważnym elementem spo
łecznego ideału, ale też nie jest ona całym tym ideałem i często
niezbędne są kompromisy. Drugim powodem pewnej uniwersal
ności dziedziczenia pozycji jest to, iż nie znaleziono dotąd innego
sposobu stabilizacji systemu ekonomicznego niż przekazywanie
bogactwa w obrębie rodziny. W każdym właściwie społeczeństwie
istnieją jednak również powody wymuszające niejako współza
wodnictwo. Społeczeństwa wymagają z samej swej istoty stałej
reorganizacji. Z wyjątkiem zupełnie sztywnych i absolutnie sta
tycznych układów, które są w praktyce bardzo rzadkie, mamy
do czynienia ze zmianami, do których jednostki muszą się dosto
sować. Są trzy główne typy takich zmian. Pierwszy to pojawienie
się nowych metod produkowania, co wymaga nowych, nie wyko
nywanych dotąd przez nikogo zawodów. Drugi to migracje. Trze
ci to pojawianie się nowych idei i nowych sposobów zachowania
w każdej sferze życia.
System społeczny, w którym status czy dziedziczenie odgry
wa rolę większą niż selekcja, a zwłaszcza współzawodnictwo, to
system kastowy. Głównym powodem istnienia kast jest przeka
zywanie dzieciom bogactwa, a także innych wartości będących
czasami pochodnymi bogactwa (a czasem przekazywanymi nie
zależnie od niego): szans edukacyjnych, szans zawodowych, kul
tury, znajomości. Gdy to przekazywanie jest utrwalone instytu
cjonalnie i trwa przez kilka pokoleń, to wytwarza się „duch kas
towy" czy świadomość kastowa. Ma ona miejsce nie tylko w obrę
bie kast uprzywilejowanych. Kasta jest więc psychicznym organiz
mem skonsolidowanym przez wspólne instytucje oraz wspólnotę
uczuć i tradycji. Przynależność do kast jest relatywnie jedno
znaczna i trwała. Cooley nie używał tego terminu, ale można by
określić je jako grupy realne. Społeczeństwa tradycyjne oparte by
ły na systemie kastowym i wciąż znaleźć go można w licznych
krajach europejskich. Pytaniem pozostaje to, czy współczesne
uczonemu społeczeństwo amerykańskie jest czy nie jest kastowe.
Jak zauważa Cooley, trwa i trwać będzie musiało dziedzicze
nie własności. Utrzymuje się i będzie się utrzymywać autonomia
i moralna jedność rodziny. Spisy powszechne pokazują, że sy
nowie wciąż dziedziczą zawody po ojcach. Istnieje wprawdzie
i rozwija się wynalazczość, postępują zmiany zawodowe, ale też
po okresie zmian, po okresie przejściowości będziemy mieć do
czynienia z trendem ku stabilizacji społecznej.
System amerykański nie jest jednak systemem kastowym. De
mokratyzacja społeczeństwa, wielki nacisk na wolność jednost
ki, rozwój systemu edukacyjnego, a więc i szans kształcenia, opie
ka nad ubogimi, przekonanie, że system równych szans lepiej
niż dziedziczenie służy wspólnemu dobru, powodują w sumie, że
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system staje się coraz bardziej otwarty. Przeciwko kastowości
występują bardzo silnie młodzi, zdolni i energiczni ludzie, dla
których jest to ograniczenie wolności. Pojawiają się też insty
tucje — głównie dobrowolne stowarzyszenia — które przejmują
od odchodzących wyższych kast rolę pielęgnowania tradycji,
wspomagania rozwoju kultury, popierania nauki i sztuki, krze
wienia poczucia służby społecznej.
Zanim przejdziemy do tego, jakie cechy charakteryzują ame
rykański, otwarty system klasowy, oparty głównie na funkcjonal
nych różnicach między grupami i na zasadzie współzawodnictwa
jednostek o jak najlepsze pozycje społeczne, popatrzmy na to,
jakie konkretne klasy Cooley wyróżnia. Cóż to jest jednak otwar
ty system klasowy?
Otwartość systemu klasowego, która jest oczywiście jedynie
ideałem, do którego społeczeństwo amerykańskie powoli się przy
bliża, polega na tym, że przynależność do klas wynika z indywi
dualnych cech każdej jednostki, z jej wykształcenia i prób re
alizacji samej siebie. Jednostki starają się łączyć dobro społecz
ne i własne. Mogą przechodzić z jednej klasy do drugiej. Klasy
są więc grupami ludzi, którzy działają w podobnej sferze życia
i w podobny sposób, ale nie są odrębnymi całościami, nie są real
nymi grupami, jakimi są kasty. Osoby, które przechodzą z klasy
do klasy, nie zapominają idei, którym służyły poprzednio, ani
związków, w których żyły. Uczestniczą one znacznie pełniej niż
członkowie kast w ogólnym duchu społecznej całości. Podział na
klasy to tylko specjalizacja, a nigdy segregacja, jak w przypadku
kast. Otwartość systemu polega też na tym, że klasy społeczne
nie angażują całej osobowości jednostek, zapewniając im dzięki
temu wolność i możliwość uczestnictwa w życiu całości, lojalność
nie tylko klasową, ale i wobec ogólniejszej wspólnoty. Otwarte
klasy przecinają się, jednostka może więc równocześnie należeć
do kilku. Osobowość ludzi wzbogaca się dzięki możliwości pod
legania różnym wpływom.
Otwartość systemu, a także bardzo ogólne rozumienie klasy
przyjmowane przez Cooleya powodują, że w bardzo różny spo
sób można dokonywać podziału społeczeństwa na klasy. Zauwa
ża on, że pojawiają się w literaturze podziały według zawodu,
dochodu lub majątku, wyształcenia, posiadanej kultury itp. Dzie
lić społeczeństwo na klasy można mniej lub bardziej dokładnie.
W sumie jednak uczony jest zdania, że podstawowym czynnikiem,
który w nowoczesnym społeczeństwie pociąga za sobą niejako
automatycznie wiele różnych innych podziałów, jest dochód czy
bogactwo. Wokół tego problemu koncentrują się kontrowersje,
określane jako klasowe. Osiąganie materialnych celów pociąga
za sobą najwięcej konfliktów. Dlatego też wtedy, gdy Cooley po.80

kazuje nam, na czym polega współczesny mu, amerykański
otwarty system klasowy, eksponuje te właśnie kwestie.
Cooley prezentuje model systemu klasowego na kilku pozio
mach ogólności i w kilku aspektach. W książce Social Process
z roku 1918 przypomina z aprobatą dość szczegółowy obraz przed
stawiony przez ekonomistę H. R. Seagera. Jest to wizja stratyfikacyjna. Ludność USA składać się ma z pięciu klas czy warstw,
które między sobą nie współzawodniczą, gdyż jednostki z klas
niższych pozbawione są zasobów, posiadanych przez klasy wyż
sze. Klasa najwyższa to ludzie, których roczny dochód na ro
dzinę przekracza trzy tysiące dolarów. Mają oni w Ameryce naj
większe, prawie nieograniczone możliwości. Klasa druga to ci,
których roczne dochody na rodzinę mieszczą się w przedziale
1500—3000 dolarów. Chłopcy pochodzący z tej klasy rozpoczynają
na ogół pracę w wieku 16—17 lat. Szukają zajęć, które dają na
tychmiastowe gratyfikacje finansowe, odcinają sobie jednak zwy
kle drogę do rozwoju. Stąd bardzo niewielu spośród nich ma
szanse przejścia do klasy najwyższej. Klasa trzecia to ludzie
o dochodach 600—1500 dolarów rocznie. Grupę tę charakteryzu
ją wczesne małżeństwa, duże rodziny, wczesne porzucanie szko
ły przez młodzież. Klasa czwarta to ci, których dniówka robocza
wynosi jeden do dwóch dolarów; charakteryzują się oni niskim
standardem życia, koniecznością walki o pracę, nawet tak nisko
płatną. Wreszcie klasa piąta to biedota, znajdująca się na pogra
niczu patologii społecznej. Wizję Seagera uważa Cooley za może
nieco zbyt jednostronną, sądzi jednak, że jest ona znacznie bar
dziej trafna niż teza o istnieniu w Ameryce pełnej równości
szans. Tę równość szans ograniczają zresztą nie tylko czynniki
klasowe, ale też na przykład regionalne czy rasowe.
Nieco bardziej ogólna wersja modelu systemu klasowego, tym
razem już autorstwa samego Cooleya, jest wyodrębnieniem trzech
klas społecznych. Koncepcja ta zawarta jest w tej samej książce
co poprzednia i, co ciekawe, służyć miała wskazaniu czynników
ekonomicznych, określających rozmnażanie się różnych typów
ludzkich. Wizja ma znów charakter stratyfikacyjny. Grupa pier
wsza to klasa sukcesu ekonomicznego. Należą do niej przedsię
biorcy, ale też lepiej płatne warstwy określane jako wolne za
wody. Żyją oni z dochodu wynoszącego ponad dwa tysiące do
larów rocznie. Żyją w luksusie, dbają bardzo o wychowanie i dos
konałe wykształcenie dzieci, których mają zresztą na ogół bardzo
mało; osobista wolność, w tym wolność wyboru drogi życiowej,
jest dla nich bardzo cenną wartością. Druga klasa ma dochód
pomiędzy 600 a 2000 dolarów rocznie. Żyją we względnym kom
forcie dzięki stałej pracy i stałemu kontrolowaniu domowego
budżetu. Nie mają jednak prawie nigdy nadwyżek finansowych.
Jest to klasa najliczniejsza. Klasa trzecia to ubodzy o dochodzie
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poniżej 600 dolarów rocznie. Jest ona przedmiotem troski re
formatorów społecznych.
Trzecia wreszcie wersja modelu struktury klasowej, prezen
towana przez Cooleya, odnosi się właściwie wyłącznie do prze
mysłu i jest podziałem związanych z nim zbiorowości na dwie
funkcjonalnie powiązane grupy: klasę kapitalistów-managerów
i klasę robotniczą (czy klasę „ludzi pracy rąk" lub „ludzi pracy
fizycznej"). Uczony w pełni doceniał konieczność istnienia obu
tych klas, ale jego sympatie były wyraźnie po stronie tej dru
giej. Pisze o tym w kilku książkach. Popatrzmy jednak po kolei
na te grupy, a potem na stosunki między nimi.
Kapitaliści i managerowie, pisał Cooley w Social Organization,
stanowią właściwie jedną klasę. Kapitaliści zwykle kierują swymi
zakładami, a jeśli wynajmują managerów, to ci szybko bogacą
się, a oszczędności zamieniają w kapitał. Z uwagi na to, że ma
jątek tej klasy nie jest wykorzystywany wyłącznie, a może na
wet i nie głównie, na konsumpcję, autor nie chce nazywać jej
„klasą bogatych".
Poglądy członków tej grupy na system klasowy są złożone.
Z jednej strony są oni zwolennikami wolności szans, ale z dru
giej strony wolność ta ma dotyczyć tylko właśnie ich. Uważają
za naturalny fakt, że sami przekażą to, co posiadają, swoim dzie
ciom. Są przeciwko ruchowi świata pracy, zmierzającemu do
zagwarantowania lepszych szans życiowych klasom nieuprzywilejowanym. Ich poglądy i działania są też raczej autokratyczne
niż demokratyczne, co się nie może podobać robotnikom. Autokratyzm może być wytłumaczony tym, że obecne czasy są okresem
tworzenia przemysłu i wciąż szybkich zmian, ale oznaczałoby
to, iż będą musiały wkrótce ustąpić, gdy system się ustabilizuje,
takiemu układowi stosunków przemysłowych, który opierać się
będzie na dobrej woli i wewnętrznej aktywności klasy robotni
czej. Klasa kapitalistów to grupa ludzi bardzo zdolnych, ale zdol
ności te ograniczają się do sfery ekonomicznej. Nie dotyczą kul
tury czy moralności. Cooley był zresztą zdania, że związek mię
dzy bogactwem a cnotami w zasadzie nie występuje.
Kapitaliści, tym razem głównie z uwagi na swe bogactwo,
panują nad środkami masowego przekazu. Jest to ważny czyn
nik ich ogólnego panowania klasowego. Wpływ bogatych na pra
sę powoduje, że świat przedstawiany jest w niej z ich punktu
widzenia. Stabilność klasy kapitalistów spowodowana jest w kon
sekwencji tym, że stają się oni wzorem dla młodych. Jest to nie
bezpieczne, gdyż osłabia naturalny idealizm młodzieży, wyciąga
uzdolnionych młodych ludzi z klas niższych, pozostawiając je
tym samym w trwałym stanie podporządkowania. Jest to też nie
bezpieczne dlatego, że bogaci nie mają przecież żadnej autentycz
nej siły moralnej czy intelektualnej, a głównym motywem ich
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działania nie jest służba społeczna, lecz zysk. Nie interesują się
oni innymi klasami, nie mają zrozumienia dla ich potrzeb. Chęt
nie zaakceptują każdą teorię, która mówi, że podział na tych, któ
rzy są na szczycie i tych, którzy są na dole, jest odzwierciedle
niem naturalnego porządku świata. Wbrew poglądom lansowa
nym przez opanowaną przez nich prasę, iż strzegą oni prawa
i porządku w społeczeństwie, łamanie tego prawa i porządku leży
głównie w ich interesie.
Klasa robotnicza prezentowana jest przez Cooleya raz w as
pekcie funkcjonalnym, a więc jako część systemu przemysłowego,
a raz w aspekcie czysto ekonomicznym i stratyfikacyjnym.
Wówczas zwraca on uwagę na jej biedę, strukturalne uwarunko
wania tej biedy i konieczność podjęcia takich reform społecznych,
które owe uwarunkowania zlikwidują (Cooley nie łudził się, że da
się znieść indywidualną, a w szczególności losowo uwarunkowa
ną biedę). Z punktu widzenia organizacji społecznej znacznie
ważniejsza wydaje się analiza klasy robotniczej jako części sy
stemu przemysłowego. Klasa ta jest oczywiście niezbędna dla je
go funkcjonowania, ale znacznie lepiej byłoby, gdyby miała wszel
kie grupowe atrybuty. Tych jednak klasa robotnicza nie posiada
w wystarczającym zakresie. Istotną sprawą jest tu organizacja.
Koniecznym jej aspektem są związki zawodowe. Są one stowa
rzyszeniami obronnymi, a nie agresywnymi. Walczą o obronę in
teresów robotniczych, ale też o realizację pewnych celów ogólno
społecznych: o likwidację pracy dzieci, skrócenie dnia roboczego,
o humanizację pracy, o ubezpieczenia związane z wypadkami
w pracy. Związki zawodowe mają wielkie znaczenie dla samoroz
woju robotników, dla realizacji ich potrzeby bycia z innymi.
Działanie w nich jest dobrym przygotowaniem do uczestnictwa
w ogólnospołecznym demokratycznym procesie politycznym, jest
więc pewną gwarancją dobrego funkcjonowania całości oraz
właściwego rozwoju politycznego samej klasy robotniczej, zwłasz
cza tych jej członków, którzy przybyli do Ameryki z krajów nie
demokratycznych.
Innym niezbędnym atrybutem grupowym klasy robotniczej
jest świadomość klasowa. Cooley zwraca tu uwagę na szereg pro
blemów. Przede wszystkim sądzi on, że nie ma w Ameryce ja
kiejkolwiek świadomości klasowej tak głębokiej, aby zagroziła
świadomości narodowej, aby mogła podzielić Amerykanów
na przeciwstawne obozy. Jednak we wszystkich klasach panuje
Pewna wewnętrzna jedność uczuć i ideałów. To poczucie wspól
noty i współdziałania poszczególnych grup klasowych powinno
być znacznie silniejsze, gdyż wzmocniłoby ono dążenie do osiąg
nięcia doskonałości w pracy, wprowadziłoby ducha sztuki do
działalności produkcyjnej.
Te ogólne rozważania na temat świadomości klasowej odnoszą
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się oczywiście i do robotników. Zdaniem Cooleya, jest rzeczą
oczywistą, że zorganizowana i inteligentna świadomość klasowa
ludzi żyjących z pracy własnych rąk to jedna z podstawowych
potrzeb demokratycznego społeczeństwa. W ramach tej świado
mości mieścić się musi pełna ich wiedza o sytuacji, w której się
znajdują. Bez tej wiedzy nie ma zaś prawdziwej wolności. Spra
wę wiedzy stawia uczony też w swej ostatniej książce, gdzie pi
sze, że jest problemem spornym to, czy należy kształcić robot
ników. Sceptycy i oponenci obawiają się, że edukacja jest zbęd
na, gdyż czyni robotników niezadowolonymi z obecnego stanu
rzeczy. Może to być prawda, ale też niezadowolenie ma wiele po
wodów innych niż wiedza. Edukacja mogłaby natomiast poka
zać robotnikom, w jaki sposób mogliby poprawić swój los bez
odwoływania się do strajków i rewolucji. Inną sprawą jest, zda
niem Cooleya, to, że anarchizm świata pracy jest może bardziej
szokujący niż anarchizm innych klas społecznych, ale jest też
znacznie mniej niebezpieczny. Klasa robotnicza nastawiona jest,
z oczywistych względów, znacznie bardziej demokratycznie niż
klasy uprzywilejowane. Wróćmy jednak do świadomości klaso
wej- Im bardziej byłaby ona rozwinięta, tym bardziej klasa ro
botnicza byłaby w stanie opierać się naciskowi ze strony innych
grup społecznych. Nie mając bogactwa ani wielkich szans roz
woju intelektualnego własnego i własnych dzieci, nie będąc pew
ną pracy, powinna ona przynajmniej mieć jasną świadomość sy
tuacji. W perspektywie powinni robotnicy uzyskać poczucie tego,
że pracują dla siebie, że w ich pracy rozwija się ich osobowość.
Cooley okazuje się w tej sprawie umiarkowanym zwolennikiem
idei socjalistycznych, choć naturalnie reformatorskich, a nie re
wolucyjnych. Socjalizm uważa za główny wyraz świadomości
robotniczej, za najpełniejsze wcielenie tego, co najbardziej żywe
w funkcjonowaniu demokratycznego ducha Ameryki jego cza
sów.
Przy okazji omawiania sytuacji klasy robotniczej zwróćmy
uwagę na to, jak rozumie Cooley związek między organizacją kla
sową społeczeństwa a wolnością. Zwraca on uwagę (stosując jed
nak inną terminologię) na możliwość awansu indywidualnego
i grupowego oraz na różnice między nimi. Pisze więc o tym, że
w Ameryce dość dobrze zrozumiana i akceptowana jest przez
wszystkich wolność przenoszenia się jednostek z klasy do klasy,
wolność indywidualnej szansy. Dotyczyć ona może jednak, zda
niem uczonego, jedynie wyjątkowych sytuacji. Znacznie ważniej
sza byłaby wolność całych klas, polegająca na poprawie ich sy
tuacji, na coraz pełniejszej sprawiedliwości, szansie ich członków
na godne życie w ramach własnej klasy, bez przenoszenia się
do innych. Nie jest to w Ameryce szczególnie dobrze rozumiane,
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a takie właśnie pojęcie wolności powinno stać się ważnym ele
mentem świadomości klasowej robotników.
Nacisk Cooleya na znaczenie organizacji klasowej i świado
mości klasowej sugeruje, że grupy te mają mieć, jego zdaniem,
jakiś realny czy organiczny byt. Byłby to jednak, jak się wydaje,
Wniosek fałszywy. Pamiętać trzeba, że w jego ujęciu struktura
klasowa, w przeciwieństwie do struktury kastowej, ma charakter
luźny. Nie może być jednak zbyt luźna, gdyż to groziłoby dez
integracją społeczną i poważnymi problemami w funkcjonowaniu
systemu przemysłowego.
Dotąd mówiliśmy o strukturze klasowej w ujęciu Cooleya,
ale mamy też jego dwie koncepcje stratyfikacyjne, w ramach
których nie było właściwie mowy o stosunkach międzygrupowych, oraz wizję funkcjonalną. Ta ostatnia, wskazująca grupy,
które wykonując różne funkcje przyczyniają się do wspólnego
dobra, jest, zdaniem uczonego, najważniejszą koncepcją odno
szącą się do nowoczesnego społeczeństwa. Takimi funkcjonalny
mi grupami są kapitaliści i robotnicy, ale także różne grupy
o charakterze klasowo-zawodowym.
Cooley rozpatruje problem stosunków między funkcjonalny
mi częściami „organizmu społecznego". Jest to interesujący frag
ment jego koncepcji. Podkreśla on, przypomnijmy, wspólnotę
interesów: jest nią sukces i stabilność systemu przemysłowego.
Zwraca jednak uwagę i na to, że w ramach tego funkcjonalnego
układu mamy do czynienia i ze sprzecznościami interesów. Te
sprzeczności, a także konflikty, są czymś naturalnym. „Konflikt
to życie społeczeństwa". Postęp, pisze Cooley, wynika stąd, że
jednostki, klasy czy instytucje chcą zrealizować własną wizję
dobra i walczą między sobą. Tylko przez opozycję grupy uczą się
rozumieć się nawzajem. Skoro tak jest, to celem rozwoju powin
no być to, aby znaleźć dobre sposoby prowadzenia konfliktów,
takie sposoby, które poddadzą spory pod publiczną kontrolę i spo
wodują, że efektem ich będzie realizacja ogólnospołecznego dobra.
Taka publiczna kontrola nad prowadzeniem konflitku powinna
być nadzorowana przez państwo.
Problem wspólnoty i sprzeczności interesów prowadzi nas do
ostatniego z rozważanych przez Cooleya modeli stosunków kla
sowych. Chodzi mianowicie o model dychotomiczny, biegunowy,
czyli spolaryzowany. Uczony nie był zwolennikiem takiego mo
delu nawet wtedy, gdy sam się zajmował dwiema tylko klasami
i systemem przemysłowym. Dla niego te dwie klasy powiązane
były ze sobą wielostronnie, były to klasy o dość luźnej budowie,
tkwiącej w kontekście społeczeństwa o szybko postępującej de
mokratyzacji. Uważał, że teoria kofliktu klasowego, walki klas,
totalnego starcia itp., jest być może adekwatna do rzeczywistoś
ci w Europie z jej raczej kastową niż nowoczesną strukturą spo85

łeczną, ale w żadnym wypadku w Ameryce. Teorie te są zresztą
przyjmowane w Ameryce głównie przez przedstawicieli klas
uprzywilejowanych, nie rozumiejących dążeń robotników. Strach
kapitalistów przed rewolucją wynika z ignorancji i nieczystego
sumienia.
Podsumujmy omówioną problematykę organizacji społecznej.
Zwróciłem uwagę na prezentowaną przez Cooleya koncepcję de
mokracji oraz jej czysto świadomościowy aspekt, jakim jest opi
nia publiczna. Podkreśliłem zainteresowania uczonego pewny
mi aspektami skrystalizowanej opinii publicznej, jakimi są insty
tucje. Następnie wskazałem na problematykę klas społecznych.
Najistotniejsze było tu rozróżnienie między kastami a otwartymi
klasami
charakterystycznymi dla nowoczesnych społeczeństw
demokratycznych. Warto też zwrócić uwagę na to, że w ramach
analizy struktury klasowej Cooley brał pod uwagę różne modele
budowy społeczeństwa. Najbardziej odpowiadał mu model fun
kcjonalny, odrzucał dychotomiczny model konfliktowy. Intereso
wał się modelem stratyfikacyjnym i to nie tylko jako uczony,
ale jako teoretyk reform społecznych. Do tej kwestii powróci
my w dalszej części tej książki.

Wiedza i moralność
jako źródła nowego ładu społecznego

Opisując współczesne sobie społeczeństwo amerykańskie,
zwracał Cooley uwagę zarówno na te jego cechy, które aprobo
wał, jak i na te, które mu się nie podobały. Te drugie to właści
wie naturalne, choć niepożądane uboczne skutki dynamicznego
wzrostu: szybkiej industrializacji, urbanizacji, postępu technolo
gicznego, wielkiej imigracji grup kulturowo obcych anglosaskie
mu trzonowi społeczeństwa. Cooley nie ograniczał się do wy
mienienia oraz opisania nowych problemów społecznych, lecz
wystąpił w swych dziełach również w charakterze „reforma
tora społecznego". Taka postawa była bardzo typowa dla pierw
szego pokolenia amerykańskich socjologów. Rozwijali oni wie
dzę teoretyczną o społeczeństwie nie tylko po to, aby więcej wie
dzieć, ale i po to, aby odpowiedzieć na nurtujące bardzo wielu
ludzi zasadnicze pytania, o bardzo praktycznym charakterze.
Główne pytanie jest oczywiście ogólne i dość proste: co ludzie
mogą zrobić, aby sprawy społeczne miały się lepiej? W bardzo
ogólnej interpretacji odpowiedź Cooleya nie jest wielce oryginal
na. Potrzebny jest, jego zdaniem, adekwatny do sytuacji system
moralny, naukowa wiedza o procesach społecznych oraz odpo
wiedni program reform społecznych. Wszystkie te kwestie są ze
sobą ściśle powiązane i faktycznie bardzo trudno je rozdzielić:
reformy mają prowadzić, opierając się na istniejącej wiedzy spo
łecznej, do realizacji ideału moralnego. O kwestiach tych nie pisał
Cooley w sposób bardzo uporządkowany, ale na kartkach Social
Organization, Social Process i w artykule pt. Political Economy
and Social Process, opublikowanym w 1918 roku, znajdujemy
rozproszone uwagi, które pokazują nam, o co uczonemu chodziło.
Cooleyowski ideał moralny to system przekonań i zachowań
charakterystycznych dla małych grup pierwotnych. W pracach
uczonego czytamy, że aspiracje idealnej demokracji wypływają
bezpośrednio z placu zabaw dziecięcych lub ze społeczności lo
kalnej. Ludzie, pisał Cooley, skłonni są do realizowania w na
turalny sposób impulsów, które wypływają z życia w grupach
pierwotnych. Utworzenie porządku moralnego na wielką skalę
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jest jednak stojącym dopiero przed ludzkością historycznym za
daniem, które wymaga od ludzi nie tylko owych impulsów, ale
i odpowiedniego charakteru i zdolności. Od całego społeczeństwa
wymaga ono wysoko rozwiniętej komunikacji i organizacji. Te
ostatnie powinny zaś przetwarzać idee, których źródłem są właś
nie małe grupy pierwotne. Powtórzmy więc: „właściwa" demo
kracja to po prostu zastosowanie w wielkiej skali tych zasad,
które są uniwersalnie podzielane w ramach małych grup, głów
nie zasad wolnego współdziałania, motywowanego przez wspólno
tę ducha, której każdy członek służy wedle swych możliwości.
Jednostki muszą utożsamiać się z organizmem społecznym
i w swym myśleniu przyjmować jego punkt widzenia.
Współczesne Cooleyowi czasy to okres dyskredytacji daw
nych wierzeń i standardów. Kościoły i obyczaje straciły autory
tet i, zdaniem Cooleya, każdy uważa, że wolno mu wszystko, że
wolno mu czynić to, co tylko chce. Tradycyjne idee trzeba od
rodzić, ale w sposób adekwatny do nowej sytuacji. Niezbędna
jest nowa, odpowiednia do nowoczesnego systemu przemysłowe
go, idea dobra i zła oraz nowe metody wpajania tych pojęć lu
dziom. Potrzebne są nowoczesne formy zachowań i obyczajów, po
wiązane z racjonalną organizacją społeczeństwa, przez te formy
i obyczaje natura ludzka będzie mogła ponownie wyrażać się
w sposób uporządkowany i skuteczny.
Już w tym miejscu zorientować się możemy, jak ważną rolę
w kształtowaniu nowego ładu społecznego przypisuje Cooley nau
ce. Nasze idee i standardy moralne muszą wzrastać proporcjonal
nie do przemian życia społecznego. Oznacza to jednak, że musimy
wiedzieć, jak faktycznie przebiegają procesy życiowe, czym jest
dobro i zło w aktualnych warunkach. Badania dadzą nam wiedzę
o tym, jakie mogą być wyniki różnego rodzaju ludzkich dzia
łań i trzeba jeszcze tylko wyrobić w ludziach poczucie odpowie
dzialności za ten wynik, który mogą teraz przewidzieć. Wiedza
naukowa potrzebna jest dlatego, iż nowy ideał moralny nie jest
zwykłym odrzuceniem popularnych uchybień. „Normalne" wy
stępki, takie jak morderstwa, pijaństwo, kradzież, itp. są dość
proste i są one powszechnie potępiane. Znamy w zasadzie, choć
nie umiemy z nich dobrze korzystać, metody radzenia sobie z ni
mi. Główne problemy moralne, które trzeba rozwiązać, konceptualizując ideał moralny i środki reformatorskie, to problemy bę
dące negatywną konsekwencją najnowszych zdobyczy w zakresie
polityki, handlu czy rozwoju technologii. Co więcej, ci ludzie,
którzy wyrządzają najwięcej zła, to tak zwani porządni obywa
tele. Oni sami często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dzia
łalność ma szkodniczy charakter. Wiedza zdroworozsądkowa na
nic się tu nie przyda. Aby się zorientować w sytuacji, niezbędna
jest wnikliwa jej analiza. Dopiero w jej wyniku możemy poznać
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fakty i uświadomić tych, którzy źle czynią, o skutkach ich postępowania.
Czym więc jest, w nowoczesnych warunkach, preferowany
przez Cooleya ład społeczny? Jakie są „etyczne cele społeczeństwa"? O realizacji wartości, charakterystycznych dla grup pier
wotnych, już wspominałem. Sprawą najważniejszą, od tamtych
zresztą nie dającą się odłączyć, jest skuteczna, całościowa samoorganizacja społeczeństwa. Potrzebny jest wielki rozkwit publicznej
inteligencji, pewnego typu zdolności przewidywania, będącego an
tycypacją kierunków działania sił, które są już w ruchu i jakiegoś
rodzaju adaptacja do tych sił. Potrzebna jest umiejętność uchwy
cenia tego, co dobre i co możliwe, a zgodne z postępującymi procesami społecznymi, konstruktywna wizja, umiejętność przewidywania tego, jak stare elementy, które przecież znamy, będą działać w nowych konfiguracjach. Ta publiczna inteligencja działa
i musi działać metodą „tentatywną", eksperymentalną. Publiczna
inteligencja ma aspekty tak indywidualne, jak i instytucjonalne.
Inteligencja poszczególnych osób działa poprzez ich uczestnictwo
w procesach społecznych. Kształtuje się ona dzięki komunikacji,
dyskusji. Tym samym i inni uczestniczą zawsze w jej formowa
niu. Instytucjonalny jej charakter polega na tym, że instytucje
społeczne zapewniają organizację, dzięki której może ona sku
tecznie działać. One przechowują rezultaty dawnych ekspery
mentów i kumulują je wokół głównych linii, wzdłuż których
przebiegają procesy społeczne.
Sam rozwój owej publicznej inteligencji jest procesem spo
łecznym takiego samego rodzaju, co procesy o mniej świado
mym charakterze. Jest więc nie tylko tentatywny, o adaptacyj
nym charakterze, ale i obejmuje zarówno konflikt, jak i kompro
mis, zarówno aspekty intelektualne, jak i emocjonalne. Rezulta
tem, a właściwie celem jest „postępowa organizacja", racjonalna
samokontrola życia ludzkiego w jego ogólnospołecznym wymia
rze, wprowadzanie i przestrzeganie nowych standardów zachowa
nia. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to Cooley wyraźnie prze
ciwstawia się poglądowi, według którego ustalanie owych stan
dardów miałoby być zadaniem jedynie przywódców politycz
nych czy jakiegoś innego jednego typu instytucji. Chodzi więc
o dopuszczenie wielości wzorów. Ważną kulturotwórczą rolę mo
głyby pełnić na przykład uniwersytety. Jak dotąd, nie robią one
tego we właściwy sposób.
Publiczna inteligencja i publiczna wola polegać mają więc na
przemyślanym samokierowaniu się przez każdą grupę społeczną.
Opinia publiczna jest tak zorganizowana i poinformowana, że
może być skutecznym przewodnikiem danej grupy w procesie
jej rozwoju.
W Cooleyowskiej teorii społecznej, zgodnie zresztą z duchem
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epoki, ważne miejsce zajmowało pojęcie postępu. Jest ono spo
krewnione z pojęciem samorozwoju danej grupy społecznej. Jak
pisze uczony, postęp to nie to samo co wzrost inteligentnej samo
kontroli, kontroli grupy nad sobą, choć obejmuje on pojęcie te
go wzrostu. Postęp ma tyle aspektów, co życie ludzkie, zawiera
więc nie tylko aspekty intelektualne, ale i instynktowe oraz emo
cjonalne. Nie da się sformułować jednoznacznego kryterium po
stępu. Musimy sami, w trakcie naszej codziennej działalności, for
mułować społeczne ideały i próbować je realizować. Te ideały
dostarczają nam stale nowych sprawdzianów postępu, ale nie są
one i nie mogą być absolutnie pewne, ostateczne czy uniwersalne.
Tak jak nie ma jednoznacznego kryterium postępu, nie ma i jego
jednoznacznej intelektualnej definicji. Postęp jest bowiem raczej
kategorią moralną, a zagadnienie, czy ma on miejsce czy go nie
ma, jest sądem moralnym. Jak całe życie ludzkie, postęp jest
tentatywny, wypracowujemy go „idąc do przodu". Jest to ra
czej proces niż osiągnięcie. Nasza idea postępu wiąże się też
z pojęciem sztuki. Jej istotą jest pokazywanie nam porządku
i piękna w życiu. Definiuje ona i ożywia nasze ideały postępu.
Poszerza zakres naszej sympatii, to znaczy współodczuwania; wią
że jednostki ze sobą.
Wróćmy do wiedzy, zwłaszcza wiedzy naukowej, i jej roli
w tworzeniu nowego ładu moralnego. Aprobowany przez Cooleya „organiczny punkt widzenia" zakłada, że wiedza społeczna
powinna być podstawą moralności. Żyjemy w ramach ogólnego
systemu społecznego i, aby osiągnąć właściwe cele, a nawet ja
kiekolwiek racjonalne cele, musimy się nauczyć rozumieć ten
system. O pewnych konkretnych problemach była już mowa.
Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. W dawnych typach społe
czeństw młodzi ludzie otrzymywali zawody drogą dziedziczenia.
Struktura zawodowa była zupełnie (a właściwie — prawie zupeł
nie) stabilna. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją znacznie
lepszą z punktu widzenia możliwości kierowania przez jednostki
i społeczeństwa swym własnym losem. Jest to jak sytuacja wy
boru karier życiowych przez dorastających młodzieńców. Jed
nakże nie zdają sobie oni w pełni sprawy z tego, jakie kariery
w ogóle są dla nich dostępne, w jaki sposób mogą starać się zre
alizować swe marzenia itp. Potrzebna jest więc i wiedza na temat
społecznego zapotrzebowania na rozmaite zawody i na temat sy
stemu motywacyjnego; potrzebne jest upowszechnienie tej wie
dzy, a więc odpowiednia edukacja. Z teoretycznego punktu wi
dzenia zauważamy, że ta wiedza, której potrzebujemy, dotyczy
wzajemnego odziaływania między jednostką a społeczeństwem.
Jest to, jak widać, wielka szansa dla socjologii.
Głównym celem nauk społecznych jest, zdaniem Cooleya, pre
cyzyjne uchwycenie dramatu ludzkiego życia, uchwycenie go
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znacznie dokładniej, niż może to uczynić zdroworozsądkowa ob
serwacja. Naukowa obserwacja i naukowe myślenie w ogólnoś
ci pomagają nam w wypracowywaniu uogólnień, które ułatwia
ją zrozumienie tego, na jakim etapie rozwoju społecznego się znaj
dujemy i co się z nami dzieje. Nauka nie daje nam żadnych za
sad czy idei, które byłyby gotowym rozwiązaniem naszych pro
blemów. Daje nam natomiast odpowiednie oświetlenie interesu
jących nas spraw, daje odpowiednią perspektywę, ogromnie przy
datną wtedy, gdy na nie patrzymy. Metody wprowadzania re
form społecznych muszą pozostać tentatywne, eksperymentalne,
ale dzięki naukom społecznym, o ile nie ograniczają się one je
dynie do precyzyjnego badania szczegółów, eksperymentowanie
staje się coraz bardziej racjonalne.
Nie wszystkie nauki społeczne wypełniają w równym stop
niu zadanie, jakie chciałby Cooley przed nimi postawić. Przy
kładem negatywnym jest ekonomia polityczna. Kładzie ona wiel
ki nacisk na racjonalne kontrolowanie przez człowieka swego
losu, ale interesuje ją jedynie aspekt indywidualny a ignoruje
kompletnie aspekt zbiorowy. Samokierowanie rozpatruje w ab
strakcji od całościowo ujętego rozwoju s p o ł e c z n e g o . Tymcza
sem, zdaniem uczonego, to racjonalne samosterowanie powinno
być traktowane jako najwyższa faza ogólnego procesu życiowe
go. Prowadzi nas to do zagadnienia wartosciowania. Problemy
nauk społecznych to problemy etyczne. Gdy badamy procesy
społeczne, to chodzi nam o postęp, o wzrost poziomu racjonalnej,
skutecznej, prawdziwie ludzkiej organizacji świata społecznego.
Nauki społeczne, w tym ekonomia polityczna, powinny przyjąć
najgłębszą moralną odpowiedzialność za pomoc w ogólnym po
stępie całej ludzkości.
Generalnie rzecz biorąc, Cooley jest zdania ze nauki społecz
ne pomagają w samorozwoju ludzkości. Instytucje, które mają
pełnić funkcje edukacyjne, również w zasadzie dobrze działają.
Z dekady na dekadę rośnie na uniwersytetach amerykańskich
rola takich dyscyplin, jak historia, ekonomia polityczna, nauki
polityczne, socjologia, a więc dyscyplin, które badają społeczeń
stwo i jego dynamikę, a których studiowanie pogłębia naszą sa
moświadomość. Rośnie liczba instytucji rządowych (na rożnych
poziomach systemu politycznego), których funkcja polega na
zbieraniu, porządkowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy społecznej.
Rośnie liczba książek i czasopism służących upowszechnianiu spo
łecznej samowiedzy. Każda nowa idea włączana jest w ogólny,
organiczny system wiedzy o całym systemie społecznym. Coraz
powszechniejsza jest wiedza o tym, że postęp, jeśli ma się do
konywać, iść musi „całym frontem", dotyczyć musi wszystkich
aspektów życia społecznego równocześnie.
Zadania, jakie nauki społeczne powinny spełniać w procesie
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wprowadzania nowego ładu społecznego, są, jak widać, nastę
pujące: zbadanie aktualnej sytuacji makrospołecznej, struktural
nych źródeł, ale też sensu dobra i zła; precyzacja idei postępu;
wskazanie przypuszczalnych konsekwencji ludzkich działań w ska
li mikro- i w skali makrospołecznej; upowszechnienie wiedzy
o społeczeństwie, tak aby ludzkość była w stanie sama kierować
swoim własnym rozwojem; rozwijanie społecznej wyobraźni.
Ostatnim aspektem koncepcji Cooleya, który będzie nas tu
interesował, jest program reform społecznych. Oczywiście, nie jest
to program szczegółowy ani precyzyjny. Mamy tu raczej do czy
nienia z pewnymi ogólnymi ideami i pomysłami odnoszącymi się
do tego, jak powinny być prowadzone reformy społeczne w ja
kimkolwiek, a w szczególności w amerykańskim społeczeństwie.
Wiemy już, że po to, aby podjąć działania reformatorskie, nie
zbędne jest sformułowanie adekwatnego dla nowoczesnego świa
ta systemu moralnego oraz możliwie szeroko upowszechniona
wiedza społeczna. Reformy społeczne oparte są jednak na zało
żeniu, iż w życiu społecznym nie mamy do czynienia z determinizmem. Zarówno „inteligentne prognozy społeczne", jak i re
formy, uznają bowiem za fakt o ogromnej doniosłości twórczą
rolę woli ludzkiej. Zadaniem nauki jest oczywiście wniknięcie
w nią, przewidzenie jej działania.
Podejmowanie reform społecznych, choć niezbędne, nie jest
jedyną drogą ulepszania spraw społecznych. Jak pisze Cooley,
jest sprawą oczywistą, że rozwój społeczny w dawnych czasach
był głównie „ślepy": nie był wynikiem intencjonalnych działań
ludzkich. Ludzie nie byli zdolni do przewidywania, a tym bar
dziej do kontroli zjawisk społecznych. Odnosi się to i do ostatnich
okresów i związanych z nimi problemów. Nawet demokratyczny
ruch czasów nowoczesnych był głównie nieświadomy, to znaczy
nie zaplanowany i nie kontrolowany. Nie ma w tym nic złego.
Lepiej iść do przodu na ślepo niż stać w miejscu. Ludzkość
osiągnęła wielkie sukcesy tym tradycyjnym sposobem. I dziś wie
le kwestii rozwiązuje się tak samo.
Są jednak argumenty i za reformami społecznymi, a więc za
celowym przekształcaniem systemu opartym na ideale moralnym
i wiedzy. Chodzi o to, że wspomniany tu ślepy ruch, nawet o po
stępowym charakterze, był pełen błędów i marnował wiele
ludzkich wysiłków. Sukcesy, jakkolwiek duże, są nieistotne w po
równaniu z tymi, jakie byłoby można osiągnąć za pomocą dzia
łań celowych.
Jaki ogólny charakter powinny mieć według Charlesa Hor
tona Cooleya reformy społeczne? Odpowiedź wynika z organicz
nego światopoglądu uczonego. Reformy muszą być więc ogólne,
bo każdy konkretny przypadek zła wynika jakoś z innych fak
tów, które uważamy za normalne, bo każdy przypadek zła po92

wiązany jest z innymi przypadkami. Rozwiązywanie pojedyn
czych spraw byłoby powierzchowne i nieskuteczne. Reformy zja
wisk strukturalnych łączyć się muszą z głębokim wniknięciem
w sposób myślenia ludzi, których dotyczą. Muszą one wynikać
ze zrozumienia ich sposobu interpretowania sytuacji.
Od kogo możemy się spodziewać przeprowadzenia reform
społecznych? Okazuje się, że podmiotem reform powinno być ca
łe społeczeństwo. Jak pisał Cooley, głównym źródłem bardziej
skutecznej woli publicznej jest nie tyle większa aktywność rzą
du, co rosnąca skuteczność intelektualnego i moralnego samoroz
woju społeczeństwa jako całości. Koncepcja uczonego nie ma więc
charakteru elitarystycznego. Nowy ład społeczny miał być peł
nym upodmiotowieniem całego społeczeństwa ludzkiego, a docho
dzenie do tego ładu społeczeństwo zawdzięczać może jedynie
własnej aktywności.
Prezentowane przez Charlesa Hortona Cooleya idee reforma
torskie nie były, jak już wspomniałem, niczym wyjątkowym
w amerykańskiej socjologii początku wieku. Przez historyków so
cjologii nie były one jednak dostrzegane. Nawiązywano do nich
tylko wyjątkowo l. Tymczasem, jak mi się wydaje, idee te miały
znaczenie dość ogólne. Spotykamy je przecież dużo później rów
nież w pismach badaczy o zupełnie odmiennej niż u Cooleya
orientacji teoretycznej i metodologicznej, takich na przykład, jak
C. Wright Mills czy Jurgen Habermas.
1

Por. np. Ronald Fletcher, The Making of Sociology. A Study of Sociological Theory. Volume Two. New York 1971, Charles Scribner's Sons,
s. 482—511.

Wpływ Cooleya na rozwój socjologii

Charles Horton Cooley stał się klasykiem socjologii jeszcze
za życia. Już wtedy podkreślano jego filozoficzne raczej niż empirystyczne podejście do analizy życia społecznego, znaczenie „or
ganicznego punktu widzenia", jaki reprezentował, a przejawia
jącego się w nacisku na konieczność łącznego badania człowieka
i szeroko rozumianego środowiska, w którym on tkwi. Kładzio
no nacisk na znaczenie jego analiz instytucji demokratycznych,
państwa i jego działalności, przywództwa politycznego i roli mas
w kształtowaniu dziejów. Podkreślano szczególne znaczenie kon
cepcji grup pierwotnych i szukano dla niej różnych zastosowań,
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Dyskutowano „orga
niczną koncepcję umysłu".
W ciągu dwóch lat po śmierci Cooleya ukazało się w najpo
ważniejszych amerykańskich pismach naukowych kilka artyku
łów poświęconych jego dorobkowi. Najbardziej istotnym z nich
jest tekst George'a Herberta Meada, który poddał wnikliwej ana
lizie wkład Cooleya do myśli socjologicznej.
I w późniejszych latach nawiązywano do prac tego uczonego
w czasopismach socjologicznych i psychologicznych. Rozwijano
głównie koncepcję grup pierwotnych, ideę twórczości i psychosocjologicznego podejścia do zjawisk społecznych. Krytykowano
silnie (zrobił to na przykład C. Wright Mills) konserwatyzm spo
łeczny uczonego i jego analizę społeczeństwa nowoczesnego w ka
tegoriach odchodzącego społeczeństwa tradycyjnego.
W końcu lat sześćdziesiątych ukazały się dwie ważne książki
poświęcone w całości dorobkowi Cooleya. Autorzy zamieszczo
nych w nich tekstów wskazują, w czym tkwi trwała war
tość jego prac. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego omó
wienia kwestii zarysowanych powyżej.
Jeszcze za życia Cooleya socjologowie amerykańscy doceniali
jego osiągnięcia nie tylko powierzając mu różne godności w or
ganizacjach zawodowych, ale i wnikliwie omawiając jego idee.
Frederic Clow poświęcił już w 1919 roku obszerny artykuł
„Cooleyowskiej doktrynie grup pierwotnych", rozpoczynając tym
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samym dyskusję trwającą do dziś. W rozprawie tej autor zwra
ca uwagę na to, że problematyka małych grup, o osobowej więzi
między członkami, analizowana była w socjologii już wcześniej
(zwracałem na to uwagę w odpowiednim rozdziale tej książki),
że i poprzednicy Cooleya zrobili wiele dla podkreślenia specyfi
cznego typu lojalności występującego w nich, ale niewielu pod
jęło trud usystematyzowania tego zagadnienia. I właśnie Cooley
zrobił to najlepiej. O kwestii małych grup pierwotnych wspomi
nał on już w swych wykładach w 1900 roku, ale sprawa upo
rządkowana została w książce Social Organization. Nie ma w niej
jednak odpowiedniej definicji. Autor artykułu zwrócił się więc
do Cooleya z prośbą o taką definicję i otrzymał ją w prywatnym
liście. Cooley tak pisał: „Zwykłem powiadać, że grupa pierwot
na to po prostu grupa o intymnym charakterze, przy czym intym
ność trwa przez dość długi okres i powoduje zwyczajową sym
patię; umysł każdego członka grupy wypełniony jest odczuwa
niem umysłów innych, tak iż grupa jako całość jest główną treś
cią (sphere) jaźni społecznej dla każdej jednostki, będącej jej
członkiem — współzawodnictwa, ambicji, resentymentu, lojal
ności, itp." 1 .
Dla samego Clowa dwie kwestie są szczególnie ważne w od
niesieniu do grup pierwotnych. Jedna to charakteryzująca je ko
munikacja typu „twarzą w twarz", a druga to ich funkcja oraz
to, że to te właśnie grupy kształtują społeczną naturę człowieka
i jego ideały. Stawia też autor Cooleya w szeregu tych nielicznych
badaczy, którzy podobnie jak Georg Simmel kładli nacisk na zna
czenie liczby członków grupy dla jej cech strukturalnych i fun
kcjonalnych.
Opierając się na pojęciu grup pierwotnych i na swych włas
nych badaniach prowadzonych w szkołach, wprowadza Clow dwie
nowe kategorie teoretyczne: „grup sympatyzujących" (congenial
groups) oraz „związków sympatyzujących" (congenial associations). Grupy sympatyzujące mają być pewnym typem grup pier
wotnych. „Grupa taka składa się z osób, które zwyczajowo utrzy
mują bezpośrednią komunikację między sobą ze względu na
przyjemność, jaką im ona daje" (tamże). Grupy te nie mają or
ganizacji formalnej i rzadko składają się z większej liczby osób
niż sześć. Grupy te mają być charakterystyczne przede wszyst
kim dla dzieci. Dorośli zajęci są dążeniem do osiągania celów od
ległych od zainteresowań najbliższym otoczeniem i dlatego rzad
ko formują takie zbiorowości. Tworzą oni jednak związki sym
patyzujące, będące układami bardziej luźnymi, które można też
utrzymywać z większą liczbą ludzi. Po to jednak, by ktoś był
1

Frederick R. Clow, Cooley's Doctrine of Primary Groups, w: „American
Journal of Sociology" XXV, 3, Nov. 1919, s. 327.
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zdolny do wchodzenia w związki sympatyzujące, musiał on
w przeszłości, w dzieciństwie, być członkiem jakiejś grupy wspo
mnianego charakteru.
Koncepcja Clowa nie przyjęła się, nie była zresztą szeroko
rozbudowana. Otwiera ona jednak ważny nurt w dyskusji nad
dorobkiem Cooleya, nad jego wkładem do socjologii. Przede
wszystkim jest ona próbą zrobienia jakiegoś kroku naprzód, pró
bą nie tylko omówienia, ale i rozbudowy koncepcji grup pier
wotnych. Będziemy musieli do tej dyskusji wracać.
Twórczość Cooleya inspirowała i innych badaczy problematy
ki edukacyjnej. Już w 1921 roku uczony ten uznany został za
klasyka tej dyscypliny badań. Joseph T. Williams, w przeglądo
wym artykule na temat miejsca wspomnianej kwestii we współ
czesnej socjologii, rozważa przydatność trzech wydanych dotąd
przez Cooleya książek dla interpretacji spraw związanych z wy
chowaniem. I znowu czytamy tu o grupach pierwotnych, zwłasz
cza o tym, iż w nich właśnie rodzą się ideały, które mają ogrom
ne znaczenie dla podtrzymania demokracji 2 . Autor nie idzie jed
nak ani o jeden krok dalej. Podkreśla jeszcze wkład Cooleya do
analizy stosunków między jednostką a grupą, przydatność „orga
nicznego spojrzenia" dla badania życia szkoły oraz fakt, iż szko
ła właśnie jest taką grupą pierwotną, w której występuje szcze
gólna wspólnota interesów i celów.
Inny, sam wkrótce bardzo wpływowy uczony, Harry Elmer
Barnes, włączał Cooleya już w 1923 roku do rzędu tych badaczy
problematyki psychosocjologicznej, którzy wnieśli szczególny
wkład do teorii społecznej i politycznej. Tu z kolei podkreślana
jest Cooleyowska analiza instytucji demokratycznych, przywódz
twa i mas, państwa i jego działań. Barnes uważał też za ciekawe
i inspirujące uwagi Cooleya na temat niezbędnych warunków
utrzymania ładu w stosunkach międzynarodowych. Cooley suge
rował, iż ład ten należałoby oprzeć na systemie złożonym z roz
winiętych państw narodowych. Nie był jednak zbyt wielkim op
tymistą. Uważał, że nacjonalistyczne uczucia, dominujące w nich
z natury rzeczy, bardzo trudno będzie przekształcić w uczucia
3
sympatii i współdziałania . Barnes, podobnie jak Williams, nie
rozwijał żadnej koncepcji Cooleya, nie próbował szukać nowych
możliwości interpretacyjnych czy nowych zastosowań dla wpro
wadzonych wcześniej pojęć.
2

Joseph T. Williams, Education in Recent Sociology. Il. Charles H. Coo
ley, w: „Education. Devoted to the Science, Art, Philosophy and Literaturę of Education" XLI, 8, April 1921, s. 500—509.
3
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Elmer Barnes, Some Contributions of American Psychological
Sociology to Social and Political Theory. VI. Charles Horton Cooley,
w: „The Sociological Review" XV, 3, July 1923, s. 194—205.
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Jak wspomniałem w rozdziale pierwszym i na początku tego
rozdziału, zaraz po śmierci Cooleya ukazało się w poważnych
czasopismach naukowych co najmniej sześć artykułów o charak
terze wspomnieniowym. Nie wszystkie one mają znaczenie dla
interpretacji dorobku Cooleya i dla dalszego przecierania nowych
dróg w dziedzinie socjologii i psychologii społecznej. Znajdujemy
tu jednak i ważne interpretacje.
Roy H. Holmes, który współpracował z Cooleyem przez wiele
lat w University of Michigan, zwraca uwagę na to, co później
zostało określone jako prekursorskie wobec symbolicznego interakcjonizmu. Pisze on mianowicie, iż Cooley miał tendencje do
traktowania porządku społecznego swych czasów jako wielkiego
dramatu, w którym wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety są
znaczącymi aktorami w takiej mierze, w jakiej dobrze odgrywają
swe role, przyczyniając się tym samym do podniesienia atrakcyj
ności spektaklu 4. Inny autor, Walton H. Hamilton, również dawny
współpracownik Cooleya, ale z czasów, gdy obaj byli asysten
tami i pisali prace z zakresu ekonomii politycznej, podkreśla,
częściowo przynajmniej, te same idee, które miały znaczenie dla
Holmesa. Cooley miał więc pomóc kolegom zrozumieć, iż system
przemysłowy jest nie tyle automatycznym, samoregulującym się
mechanizmem, co złożonym i rozwijającym się układem insty
tucji stale się do siebie dostosowujących. Sfera interesów, jak
pouczał nasz klasyk, jest pewnym układem, który nie tyle jest
albo w pełni regulowany albo w pełni chaotyczny, co raczej pod
lega takiemu lub innemu systemowi kontroli. Nauczył kolegów,
iż nie wolno patrzeć na społeczeństwo i gospodarkę z punktu wi
dzenia atomistycznego indywidualizmu, lecz trzeba spoglądać na
życie jako na organiczną całość, w której jednostka i społeczeń
stwo przekształcają się w nieskończonym procesie zmian. Cooley
miał też wpływać na to, jak jego koledzy, późniejsi profesorowie
nauk społecznych, traktowali samą ekonomię polityczną. Byli oni
wszyscy wychowani na uniwersytecie w przekonaniu, iż nauka
ta zbudowana jest z zasad i twierdzeń tak precyzyjnych, jak fi
zyka. Cooley pokazał im, iż ekonomia polityczna jest to pewien
system myślowy, będący produktem danego miejsca i czasu oraz
społecznych idei w nich dominujących 5 . Można by więc tu do
szukiwać się jakiejś cooleyowskiej socjologii ekonomii politycznej.
Najistotniejszą dla późniejszej teorii socjologicznej analizę
i ocenę twórczości Cooleya opublikował w tym czasie George
4

Roy H. Holmes, Charles Horton Cooley: Scholar, w: „Sociology and
Social Research" XIV, 2, Nov.—Dec. 1929, s. 104—107.
5
Walton H. Hamilton, Charles Horton Cooley, w: „Social Forces" VIII, 2,
Dec. 1929, s. 183—187.
7 — Cooley
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Herbert Mead, wówczas profesor Uniwersytetu Chicagowskiego6.
Patrzył on na dorobek Cooleya z dwojakiego punktu widzenia:
z jednej strony z punktu widzenia tej samej w pewnym stopniu,
opartej na pragmatyzmie psychologicznej socjologii, a z drugiej
strony z punktu widzenia rozwijającego się coraz bardziej behawioryzmu, do którego przywiązywał ogromne znaczenie. Meadowska interpretacja teorii Cooleya, może nieco przesadzona, jest
jednak zasadniczo trafna. Teoria ta traktowana jest jako z grun
tu idealistyczna. Wyobrażenia, jakie ludzie mają o sobie nawza
jem, są tu podstawowymi faktami społecznymi. To one właśnie
mają być głównym przedmiotem obserwacji socjologicznej. Stru
mień świadomości jest nośnikiem i jaźni jednostkowej, i społe
czeństwa, które są od siebie nawzajem silnie uzależnione. Stosu
nek między jednostką a społeczeństwem to stosunek między róż
nymi ideami, które mieszczą się w obrębie tego strumienia świa
domości. Umysł nie jest najpierw indywidualny, a potem społecz
ny. Pojawia się on u jednostki dzięki procesowi komunikacji.
Taka teoria umysłu jest, zdaniem Meada, znacznie bardziej traf
na niż koncepcje Tarde'a, Baldwina, a nawet Jamesa. To idea
listyczne czy subiektywistyczne podejście do problematyki spo
łeczeństwa zdaje się Meadowi być dość trafne pod względem opi
sowym, ale błędne pod względem eksplanacyjnym. Cooley nie
widzi jaźni i społeczeństwa jako rezultatów pierwotnych proce
sów komunikacyjnych, nie jest w stanie uchwycić realności pier
wotnych procesów fizjologicznych. Patrzył na istniejące, dzieją
ce się już zjawiska psychospołeczne, zakładał naturalność istnie
nia normalnego, „zdrowego" procesu kulturowego. Ten jednak
musiał się kiedyś i w jakiś sposób pojawić. To, co w społe
czeństwie psychiczne, powinno się raczej traktować jako pewien
rodzaj komunikacji i jej rezultatów, powstających wspólnie w ra
mach, czy w rezultacie, pierwotnego ludzkiego zachowania. Umysł
jest konsekwencją pierwotnej komunikacji. Dla takiej przyczyno
wej, teoretycznej analizy, założenie Cooleya, że charakter społe
czeństwa jest z natury psychiczny, zamyka zupełnie drzwi.
Krytyka, przypominam, nie jest wcale totalna. Mead zgadza się
z tezą, iż społeczeństwo ma charakter w znacznej mierze psychi
czny. Podkreśla ogromne znaczenie tego, iż Cooley ustawia jaźń
i innych w tej samej płaszczyźnie doświadczanej rzeczywistości,
iż społeczeństwo jest u niego wynikiem stowarzyszania się i współ
działania w ramach grup pierwotnych, w ramach stosunków twa
rzą w twarz. Socjologia Meada, jak już to wcześniej wspomina
łem, była próbą powiązania założeń podzielanych przezeń z Cooleyem z założeniami behawioryzmu.
6

George Herbert Mead, Cooley's Contribution to American Social Thought,
w: „American Journal of Sociology" XXXV, 5, March 1930, s. 693—706.
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Zarówno wcześniejsze, jak i późniejsze analizy i interpretacje
Poglądów Cooleya, dokonywane były w zasadzie na innej niż
u Meada płaszczyźnie: teoretycznej bądź metodologicznej, a nie
filozoficznej czy konkretnie ontologicznej. Wątki, które można
by określić jako filozoficzne, były jednak również podejmowane.
Przykładem może być opublikowany w 1941 roku artykuł Sa
muela M. Levina na temat pojęcia twórczości 7 . Spróbujmy wydo
być z niego sprawy najważniejsze. Impulsy twórczości człowieka
tkwią, zdaniem Cooleya, w jego naturze biologicznej, psychicz
nej i społecznej. Twórczość zaspokaja ludzką potrzebę wyrażania
siebie. Twórczość nie musi być konsekwencją wybitnych uzdol
nień intelektualnych. Może być oparta na wnikliwym myśleniu,
na uporczywym, dogłębnym oglądaniu zagadnienia ze wszystkich
stron. Oryginalność i twórczość zaczyna się wraz z naszą reakcją
na to, co w życiu nieuniknione, na to, co się nam przeciwstawia.
Twórczość i wolność nie są w koncepcji Cooleya czymś sprzecz
nym z organizacją. Istnieje tu jednak wyraźna hierarchia. Orga
nizacja, choć często niezbędna, jest tylko środkiem dla osiągnię
cia twórczej wolności. Levin bardzo był pozytywnie ustosunko
wany do idei Cooleya, widział w nich jednak pewne luki i nie
dociągnięcia. Brak wyraźnych kryteriów uznania konkretnych
ludzkich działań za oryginalne czy twórcze powodować może, iż
twórcze znaczenie przypisać da się i działaniom patologicznym.
Bezkrytyczna ma być Cooleyowska apologia nonkonformizmu,
egzaltacja mniejszościami, które zawsze mają mieć monopol na
oryginalność twórczość, udoskonalanie świata. Większość ma
z kolei mieć charakter inercyjny i zależny. Pogląd Cooleya jest
przy tym niekonsekwenty, gdyż zdaniem Levina dostrzegał on
oryginalność myślenia i w masach, którym przypisywał szczegól
ną rolę w obronie demokracji.
Artykuł Levina jest ważny o tyle, ze wydobywa faktycz
nie istotny aspekt dorobku Cooleya, oświetla to, na co nasz kla
syk zwracał szczególną uwagę. Niestety nie wnosi on wiele no
wego, nie wykorzystuje Cooleyowskich kategorii do analizy no
wych zjawisk społecznych.
Pod koniec lat czterdziestych znowu przywrócono do dorobku
Cooleya, ponownie za sprawą Harry'ego Elmera Barnesa. W wy
danym przez niego podręczniku historii socjologii znajdujemy
artykuł Richarda Deweya o Cooleyu jako pionierze psychosocjo8
logii . Autor zawarł w nim analizę i ocenę wkładu zmarłego dwa7

Samuel M. Levin, Charles Horton Cooley and the Concept of Creativeness, w: „Journal óf Social Philosophy" VI, 3, April 1941, s. 216—229.
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dzieścia lat wcześniej uczonego do systematycznej teorii socjolo
gicznej. Sam Cooley, jak przypomina Dewey, był zdania, że to, co
wniósł on istotnego, sprowadza się do pojęcia organicznego wzro
stu, ale uważał, że przypuszczalnie pamiętany będzie, jeśli w ogó
le, za swoje pojęcie grupy pierwotnej i jaźni odzwierciedlonej.
Tak też się faktycznie stało, choć autor artykułu zgodny jest ra
czej z Cooleyowską samooceną. Sądzi, że najważniejszą sprawą
w omawianej twórczości Cooleya jest problematyka organicznej
jedności, procesu społecznego jako środka wprowadzającego ład
społeczny o postępującej unifikacji oraz analiza powstawania
i istoty jaźni. Dewey uważa, że w tej ostatniej kwestii Cooley
przygotował pojęcia, umożliwiające później Meadowi bardziej
subtelne potraktowanie problemu, będące z kolei punktem wyj
ścia dla dalszych analiz.
Wkrótce po opublikowaniu przez Deweya artykułu podsumo
wującego niejako twórczość amerykańskiego klasyka socjologii,
ukazała się rozprawa Edwarda Shilsa na temat badań nad gru
pami pierwotnymi. Z naszego punktu widzenia, to znaczy z punktu
widzenia zainteresowań wpływem Cooleya na rozwój socjologii,
tekst ten ma, jak sądzę, ogromne znaczenie. Shils przedstawia
najpierw własną definicję grupy pierwotnej. „Przez grupę pier
wotną rozumiemy grupę charakteryzującą się wysokim stopniem
solidarności, brakiem formalizacji w ramach kodeksu zasad, któ
re regulują zachowania członków grupy i autonomią w tworzeniu
tych zasad. Solidarność obejmuje ścisłe, wzajemne utożsamianie
się członków grupy ze sobą i ze wszystkimi symbolami grupy,
jakie mogą powstać. (Symbole grupy jako całości nigdy
nie są przez nikogo wymyślone). Mały rozmiar i fizyczna blis
kość (stosunki twarzą w twarz) były czasem uważane za elemen
ty definiujące grupę pierwotną. Uważamy jednak za bardziej
właściwe traktowanie ich jako warunków wpływających na two
9
rzenie się grup pierwotnych" .
Shils zwraca uwagę na europejskie początki badań nad taki
mi właśnie grupami (Simmel, LePlay, Durkheim), koncentruje się
jednak na zainteresowaniach amerykańskich. Tu chodzi oczywiś
cie głównie o Cooleya. To on wprowadził do literatury socjolo
gicznej termin „grupa pierwotna" (nie wnikamy tu w to, kto użył
go pierwszy; była o tym już zresztą mowa w odpowiednim roz
dziale tego tomu) i przedstawił dwie ogólne i ważne hipotezy.
Pierwsza z nich mówi, że grupy te dają ludziom już w dzieciń
stwie te normy moralne, które oddziaływają na nich później
w dorosłym życiu. Po drugie, grupy pierwotne są czynnikami,
• Edward Shils, The Study of Primary Groups, w: Daniel Lerner and
Harold D. Lasswell, eds., The Policy Sciences. Recent Developments in
Scope and Methods, Stanford 1951, Stanford University Press, s. 44.
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które psychicznie wzmacniają i stabilizują ludzi dorosłych w ich
szerszych stosunkach społecznych, występujących już poza grupą
pierwotną.
Jak widzimy, Edward Shils zainteresowany jest raczej pro
blematyką teoretyczną rozwijaną przez Cooleya niż jego twór
czością jako taką czy jej miejscem w historii idei. Dlatego też śle
dzi rozwój i wzbogacanie tej problematyki w latach późniejszych.
Podkreśla więc nowe hipotezy dotyczące grup pierwotnych, wpro
wadzone jeszcze w latach trzydziestych. William Thomas zwra
cał uwagę na to, iż grupy pierwotne ulegają destrukcji w wyniku
migracji Interesował się też funkcjami grup pierwotnych dla toż
samości jednostki, odtwarzaniem się grup pierwotnych w warun
kach reorganizacji życia społecznego. Nie dostrzegał on jednak
w zadowalającym stopniu pozytywnych, reintegracyjnych tenden
cji społecznych ani nie rozważał wpływu grup pierwotnych na
funkcjonowanie całego społeczeństwa. (Można by nawet powie
dzieć, że podejście Cooleya było w tym względzie bardziej no
woczesne). Te same ograniczenia występowały w rozważaniach
Roberta E. Parka, ale jego uczniowie, badający gangi, wnikliwie
analizowali wpływ grup pierwotnych na zachowania ich członków.
Jeszcze w latach dwudziestych, jak zauważał Shils, rozwijano
pewne aspekty teorii grup pierwotnych, których nie podjął sze
rzej Cooley. W ramach pluralistycznej filozofii politycznej kła
dziono więc nacisk na dobrowolne stowarzyszenia jako elementy
struktury społecznej. Cenny jest tu zwłaszcza dorobek Mary P.
Follett i Roberta MacIvera. Uczeni ci nie wykroczyli jednak poza
dyskusję nad wspomnianymi zagadnieniami i nie przedstawili
żadnych projektów badań empirycznych. Pominęli tez w swych
rozważaniach wiele ważnych problemów.
Shils zwracał również uwagę na wielki wkład Eltona Mayo,
Jacoba L. Moreno i Kurta Lewina do teorii i badan nad grupami
pierwotnymi. Ten pierwszy zauważył, że zachowania robotników
w fabrykach nie da się wyjaśnić odwołując się tylko do fizycz
nych warunków ich pracy i do ich dążenia do maksymalizacji
zarobków Jeszcze inny czynnik okazał się bardzo ważny: ocena
własnej pracy i społeczna sytuacja w pracy. W późniejszych ba
daniach Eltona Mayo okazało się, że nie tylko wydajność pracy,
ale i absencja i inne czynniki zależą od istnienia w fabryce nie
formalnych grup pierwotnych. Analizy prowadzone przez tego
badacza uważa Shils za ważne, choć pełne luk.
Jacob L. Moreno ważny jest dla Shilsa przede wszystkim jako
autor technik badawczych. Szerokie zastosowanie i popularność
tych technik spowodowały wielki wzrost zainteresowania ame
rykańskich socjologów małymi grupami. Nowe techniki dawały
bowiem możność mierzenia ważnych aspektów grup pierwotnych,
takich jak spontaniczna wzajemna sympatia czy solidarność człon101

ków; dawały one też szanse analizy „luk" w grupowym syste
mie solidarności czy więzi społecznej. Wkład Kurta Lewina uznał
Shils za dwojaki. Z jednej strony mamy tu do czynienia z waż
nymi studiami nad grupowym przywództwem, jego typami
i wpływem różnych typów przywództwa na strukturę grupy.
Z drugiej strony ważny jest aspekt metodologiczny twórczości
Lewina. Zaczynał on wszystkie badania od jasnego określenia
problemu i jasno zarysowanych hipotez. Co więcej, problemy sta
wiał od razu na dość wysokim stopniu abstrakcji. Dodajmy w tym
miejscu, że zainteresowania Lewina małymi grupami podjęte zo
stały przez uczonych z University of Michigan w Ann Arbor, ta
kich jak Dorwin Cartwright oraz Alvin Zander, którzy w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych stworzyli ogromnie wpływowy
kierunek mikrosocjologii, zajmujący się „dynamiką grupową".
Wróćmy jednak do Shilsa oraz jego rozważań nad analizami
grup pierwotnych. Zastanawiając się nad sytuacją sobie współ
czesną, a więc w drugiej połowie lat czterdziestych, zauważa on,
że badania nad małymi grupami stały się głównym przedmiotem
socjologii amerykańskiej. W artykule, o którym mowa, opubli
kowanym w 1951 roku, autor stwierdza, że teoretyczna samoświa
domość badaczy nie była szczególnie duża. Dwie sprawy były
przede wszystkim analizowane. Jedna to funkcje grup pierwot
nych w organizacjach formalnych, a druga to wspomniana już
wewnętrzna dynamika grup pierwotnych.
Pierwszy ze wskazanych typów badań realizowany był głów
nie w przemyśle (na przykład badania Williama Lloyda Warne
ra, których rezultaty opublikowano w czwartym tomie Yankee
City Series), ale też w organizacjach wojskowych (badania Sa
muela Stouffera nad armią amerykańską czy badania Edwarda
Shilsa i Morrisa Janowitza nad armią niemiecką). Studia te po
kazały między innymi znaczenie autorytarnych grup pierwot
nych dla pewnych konkretnych typów osobowości i w pewnych
konkretnych sytuacjach. Wspomnijmy wreszcie badania Paula
Lazarsfelda i Bernarda Berelsona nad wpływem małych grup
(zwłaszcza rodziny) na zachowania wyborcze. Również Robert K.
Merton analizował wpływ opinii przywódców grupy na zachowa
nia jej członków. Co bardzo ważne, wszystkie te studia udowod
niły, iż po to, aby można było zrozumieć zewnętrzne funkcje ma
łych grup pierwotnych, należy najpierw dobrze poznać ich we
wnętrzną strukturę.
Shils pisał w 1951 roku o małej teoretycznej samoświadomości
badań nad małymi grupami pierwotnymi. Jak już wspomniałem,
miało się to zacząć prędko zmieniać. Z jednej strony powstał
przecież i szybko nabrał ogromnego znaczenia kierunek dynamiki
grupowej, z drugiej strony w tym samym 1951 roku George Cas
par Homans opublikował bardzo obszerne studium, które miało
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podsumować i uogólnić wyniki dotychczasowych badań 10. Homans
już na pierwszej stronie swej książki nawiązuje bezpośrednio do
Cooleyowskiej koncepcji grupy pierwotnej, zawartej w Social
Organization. Omawia dalej piąć przypadków takich grup: trzy
funkcjonujące w ramach szerszych organizacji formalnych, jed
na w ramach tradycyjnej społeczności plemiennej oraz miejska,
nieformalna grupa młodzieżowa. Homans sam nie prowadził tych
badań. Korzystał z istniejących, opublikowanych materiałów.
Jego ambicją było dokonanie analizy problemów teoretycznych,
które te badania stawiają (zewnętrzny i wewnętrzny system spo
łeczny, zróżnicowanie społeczne w obrębie grupy, pozycja przy
wódcy, kontrola społeczna, stosunki między jednostką a grupą,
integracja i dezintegracja społeczna, konflikt społeczny) oraz
przedstawienie syntetycznej i systematycznej teorii. W następnej
książce Homansa 11 nie znajdujemy już żadnego bezpośredniego
nawiązania do Cooleya, ale problematyka grup pierwotnych jest
tu silnie eksponowana, zwłaszcza w rozdziale ostatnim, podsumo
wującym całość. Homans robi tu między innymi to, co sugerował
kiedyś Shils: zajmuje się tworzeniem się i funkcjami nieformal
nych grup pierwotnych w ramach szerszych, zinstytucjonalizo
wanych, a nawet zbiurokratyzowanych układów społecznych.
Wróćmy teraz do twórczości Cooleya W 1958 roku Robert
Gutman opublikował artykuł na temat dorobku interesującego
nas tu klasyka socjologii12. Autor nie próbował wyjść: poza ten
dorobek, który uważa za ważny, ale juz historyczny. Podkreśla,
że inaczej niż z prac Warda i Giddingsa tworzących mniej wię
cej w tym samym okresie, z prac Cooleya można się wiele dowie
dzieć o życiu społecznym ówczesnej Ameryki, o strukturze ro
dziny, o roli kościołów, o roli sfery interesów, itp. Gutman nie
zauważa jednak w dorobku Cooleya teorii socjologicznej w no
woczesnym sensie tego terminu. Cooley zresztą sam sądził, ze
teoria jest czymś zbyt odległym od życia, aby się na niej koncen
trować Wszystko to nie znaczy, że można juz przestać nawiązy
wać do Cooleya jako socjologa i że trzeba potraktować go jedy
nie jako „historyka" swych czasów. Interesował się on problema
mi, które i kilkadziesiąt lat później okazały się bardzo istotne.
Należy do nich załamnie się w Ameryce indywidualizmu, kłopo
ty z utrzymaniem żywotności wielu tradycyjnych wartości w zbiu
rokratyzowanym społeczeństwie, dezorganizacja rodziny. Cooley
zajmował się rolą struktury społecznej dla podtrzymania idei
10
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religijnych, znaczeniem stosunków między biurokracją a grupa
mi pierwotnymi dla utrzymania spójności społecznej, warunkami
rozwoju świadomości klasowej w otwartym społeczeństwie, kosz
tami i pozytywnymi konsekwencjami dziedziczenia pozycji spo
łecznej, a także konkurencji. Dlatego też, analizując dzisiaj te sa
me problemy, możemy nawiązywać do tego, jak stawiał je oma
wiany klasyk, jakie teoretyczne kategorie wykorzystywał, jakie
hipotezy sam postawił. Gutman nie pokazuje jednak, na czym ten
teoretyczny dorobek Cooleya polegał, jak przyczynił się do roz
woju teorii socjologicznej, w jaki sposób może być kontynuowany.
W latach sześćdziesiątych powstały w Stanach Zjednoczonych
dwie obszerne prace poświęcone w całości twórczości Cooleya.
Pierwsza z nich to zbiór artykułów (a uprzednio wykładów, które
w 1964 roku miały uświetnić setną rocznicę urodzin klasyka), ze
branych przez Alberta J. Reissa, Jr. 1 3 . Kilka zamieszczonych tam
prac zasługuje niewątpliwie na uwagę. Jedna z nich to tekst wy
bitnego przedstawiciela ekologii społecznej, Leo F. Schnore'a.
Podkreślał on fakt, iż ani za życia Cooleya, ani w tekstach po
śmiertnych, ani nawet później nie zwracano uwagi na jego teorię
transportu. Nawiązywano do niej trochę w socjologii miasta w la
tach pięćdziesiątych i w ekologii społecznej na początku lat sześć
dziesiątych, ale w sumie wpływy Cooleyowskiego eseju były, co
dość niespodziewane, niewielkie. Co ciekawe, Schnore jest zda
nia, że Cooleyowska teoria jest bardzo trafna i że nie pojawiły
się później ani odkrycia, ani nowe hipotezy czy uogólnienia, któ
re by mogły ją kwestionować, czy nawet w istotny sposób uzu
pełnić. Wskazane przez klasyka zasady teorii transportu, jego
ekonomicznej organizacji, zasady lokalizacji osiedli, są więc
i z dzisiejszego punktu widzenia bez zarzutu.
Do tego, co pisze Leo F. Schnore, można dodać, że w kilku
nastu książkach, dotyczących ogólnych zagadnień ekologii spo
łecznej i socjologii miasta, wydanych w różnych krajach między
rokiem 1964 a rokiem 1986, nie natrafiłem ani razu na nawiąza
nie do Cooleyowskiej teorii transportu. Znajdujemy tam nato
miast liczne cytaty z prac przedstawicieli szkoły chicagowskiej
czy z prac Georga Simmela. Dlaczego więc trafna, zdaniem kom
petentnego badacza, teoria ani nie inspirowała nowych badań,
ani w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania fachowców?
Czy dlatego, że z uwagi na późniejszą reputację Cooleya jako wy
bitnego reprezentanta socjologii psychologicznej i tylko jej właś
nie, nie przychodziło nikomu do głowy szukać w jego dorobku
pracy z dziedziny ekologii społecznej?
Pomińmy w tym miejscu rozważania Philipa Riefa na temat
13

Albert J. Reiss, Jr., ed., Cooley and Sociological Analysis, Ann Arbor
1968, The University of Michigan Press.

104

Pojęć minimalnej i maksymalnej kultury, tak jak stosowane są
one przez Cooleya. Nie będziemy się też zatrzymywać przy arty
kule Guya E. Swansona, analizującego problem, na ile „pierwotny" typ stosunków może człowiek mieć nie tylko z innymi ludź
mi jako jednostkami, ale i ze społeczeństwem jako całością. Zaj
miemy się natomiast pokrótce dwoma pozostałymi tekstami. Talcott Parsons analizuje więc to, w jakim sensie i w jaki sposób
Cooley przezwyciężył utylitaryzm. Autor zauważa, że u podstaw
anglo-amerykańskich teorii ekonomicznej i ekonomiczno-społecznej leży właśnie schemat utylitarystyczny. Cooley był jednak wo
bec niego bardzo sceptyczny. W swej opozycji wobec utylitaryzmu nawiązał on do europejskiej tradycji, do Webera, Freuda i do
Durkheima, ale przede wszystkim do myśli amerykańskiej,
a głównie do Williama Jamesa. Analiza jednostki i społeczeństwa
prowadzona jest przez niego w kategoriach wielości jaźni i „szer
szego umysłu". Tu znajdujemy źródła nowoczesnej teorii roli
społecznej i analizy procesu socjalizacji. Parsons nie wychodzi
jednak poza tradycję, nie pokazuje tego, czy i ewentualnie w ja
ki sposób następcy Cooleya rozbudowywali jego własny sposób
podejścia do wskazanych i innych problemów. Co więcej, nie po
kazuje, do czego Cooleyowskie kategorie mogą być przydatne
przy dzisiejszym stanie teorii socjologicznej.
Przejdźmy teraz do artykułu Petera M. Blaua i Amy W.
Orum na temat biurokratycznych organizacji formalnych. Auto
rzy nie przeceniają wkładu Cooleya do badań, które ich intere
sują, choć zauważają pewne (niewielkie i nieliczne) wspólne pun
kty. Na inną kwestię chciałbym jednak zwrócić uwagę. „Wiele
podstawowych pojęć dotyczących życia społecznego, za pomocą
których projektujemy dziś badania, ma swe korzenie we wnikli
wej i często oryginalnej analizie prowadzonej przez Cooleya.
Czytanie go to coś pokrewnego czytaniu Hamleta — wszystko
brzmi jak coś znajomego. Powodem nie jest oczywiście to, że
Cooleyowi brak oryginalności, lecz to, że jego oryginalne idee,
jak strofy Szekspira, stały się w tak wielkim stopniu częścią na
szego sposobu myślenia, że często nie rozpoznajemy ich jako właś
14
nie jego idei" . Tym niezwykle trafnym spostrzeżeniem mogli
byśmy właściwie zakończyć ten rozdział i ten tom. Zwróćmy
jednak jeszcze uwagę na świadome nawiązywanie do twórczości
Cooleya w latach sześćdziesiątych i później.
W 1967 roku powstała, a w 1982 roku została opublikowana,
praca doktorska Marshalla J. Cohena na temat twórczości Coo14
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leya oraz teorii jaźni społecznej w amerykańskiej humanistyce 15.
Z rozprawy tej korzystałem już w pierwszych rozdziałach tej
książki. Jest to praca interesująca o tyle, że w tym czasie, gdy
była pisana, Cooleya traktowano faktycznie przede wszystkim ja
ko badacza grup społecznych, i jeśli do niego nawiązywano w spo
sób merytoryczny, to głównie z tego właśnie względu. Cohen zain
teresował się natomiast jaźnią. Problematykę przedstawił cieka
wie, zwrócił uwagę na związki między koncepcjami Cooleya
a ideami innych uczonych amerykańskich przełomu wieków oraz
pierwszych dekad naszego stulecia. Podejście Cohena jest jed
nak programowo historyczne — nie zajmuje się on aktualnością
Cooleyowskiej koncepcji jaźni czy jakiejkolwiek koncepcji jaźni
rozwijanej w czasach, w których Cooley pisał swą książkę.
Nawiązania merytoryczne do Cooleya to, jak wspomniałem,
przede wszystkim analizy grup pierwotnych. Zwróćmy tu uwagę
na kilka przykładów. Jeszcze w 1959 roku Antonina Kłoskowska
opublikowała bardzo interesujący artykuł na temat małych grup
i społeczeństwa masowego 16. Umieszcza tam Cooleyowską analizę
grup pierwotnych w kontekście rozważań nad różnymi typami
więzi społecznej, charakterystycznych dla myśli społecznej właś
ciwie od samego jej początku w naszym kręgu kulturowym. To
jednak, co szczególnie interesuje Kłoskowską, to poglądy Cooleya
na stosunek między małymi grupami pierwotnymi a kulturą ma
sową i tworzącym się spoełczeństwem masowym. Jak już pisałem,
w artykule tym autorka zajmuje się genezą problematyki. Cała
jej twórczość w dziedzinie socjologii kultury pokazuje jednak, iż
rozważania te potrzebne jej były dla rozwoju teorii kultury ma
sowej. Cooley traktowany jest więc tu faktycznie nie jako postać
historyczna, lecz jako teoretyk, którego dorobek jest trwały i wy
maga kontynuacji, rozwoju, dalszych przemyśleń.
Innym przykładem jest wydany w 1972 roku podręcznik Dextera C. Dunphy'ego, dotyczący sposobów badania grup pierwot
nych 17. I tu koncepcje Cooleya analizowane są w rozdziale po
święconym historii zagadnienia, ale w kolejnych fragmentach
książki pokazane jest to, w jaki sposób wyniki uzyskane przez te
go klasyka były podstawą badań szkoły chicagowskiej, Eltona
Mayo, George'a C. Homansa, Edwarda Shilsa, Morrisa Janowitza
15

Marshall J. Cohen, Charles Horton Cooley and the Social Self in Ame
rican Thought, New York and London 1982 (1967), Garland Publishing,
Inc.
16
Antonina Kłoskowska, Małe grupy i społeczeństwo masowe. Narodziny
koncepcji socjologicznej, w: „Kultura i Społeczeństwo" III, 3, 1959,
s. 57—80.
17
Dexter C. Dunphy, The Primary Group. A Handbook for Analysis and
Field Research, Appleton 1972, Century Crifts.
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i in. Pokazuje też autor to, na czym polega współczesna proble
matyka teoretyczna grup pierwotnych.
Nasz trzeci przykład to artykuł Jacka Szmatki na temat miejs
ca grup pierwotnych w strukturze społecznej, opublikowany
w 1977 roku 18. Podejście tego autora ma jeszcze mniej historycz
ny i jeszcze bardziej teoretyczny charakter. Koncepcje Cooleya,
a także różnych innych wcześniejszych i późniejszych klasyków
problematyki grup pierwotnych i — szerzej — małych grup,
traktuje on jako systemy hipotez, z których próbuje skonstruo
wać jedną, spójną i ogólną teorię.
Na koniec tego rozdziału popatrzmy na to, jak oceniane jest
miejsce Cooleya w dziejach nauk społecznych przez autorów kil
ku, przykładowo wybranych współczesnych podręczników histo
rii socjologii i historii psychologii. W wydanej pierwszy raz
w 1953 roku, ale wznawianej i później historii psychologii autor
stwa George'a S. Bretta 19 znajdujemy tylko jedno odwołanie do
Charlesa Hortona Cooleya. Brett stwierdza jednak, że książka
Human Nature and the Social Order z 1902 roku była przełomo
wym dziełem z zakresu psychologii społecznej. Wkład Cooleya
to myśl, że osobowość człowieka jest produktem społecznym.
W wydanej w 1977 roku przez Irvinga L. Janisa książce poświę
conej współczesnym trendom w psychologii spotykamy się z na
zwiskiem Cooleya tylko w jednym rozdziale, poświęconym trady
cyjnej teorii osobowości20. Interesujący nas klasyk ustawiany jest
tu w jednym rzędzie z Meadem i Thomasem, a są oni wspólnie
traktowani jako psychologowie społeczni kładący nacisk na to, że
źródłem zróżnicowania ludzkich zachowań nie są wewnętrzne ce
chy człowieka, lecz społeczne sytuacje.
W historiach socjologii znacznie obszerniej omawiany jest
wkład Cooleya do nauk społecznych. Lewis Coser, w swej historii
socjologii opublikowanej w 1971 roku, podkreśla przede wszy
stkim znaczenie koncepcji grupy pierwotnej. Szerzej podchodzą
do dorobku Cooleya Timasheff i Theodorson. Podkreślają oni
związek między empatycznym podejściem Cooleya a socjologią
rozumiejącą, podkreślają znaczenie teorii instytucji, w tym eko
nomicznych, kładą nacisk na analizę jaźni i związaną z nią analizę
interakcji społecznych. Ich zdaniem też, organiczny punkt widze
nia, reprezentowany przez Cooleya, jest pod pewnymi (choć oczy
wiście nie wszystkimi) względami podobny do nowoczesnego funk18

Jacek Szmatka, Grupy pierwotne w strukturze społecznej, w: „Studia
Socjologiczne" 2, 1977, s. 145—166.
19
George S. Brett, Historia Psychologii, Warszawa 1969 (1953), PWN.
20
J. McVicker Hunt, Traditional Personality Theory in the Light of Recent Evidence, w: Irving L. Janis, ed., Current Trends in Psychology,
Los Altos 1977, William Kaufmann, s. 218—225.
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cjonalizmu. Jerzy Szacki, w swej historii socjologii wydanej w 1981
roku, poświęca bardzo wiele miejsca i uwagi Cooleyowi i omawia
wnikliwie całą problematykę, którą ten się zajmował 2 1 .
Jak się wydaje, w dzisiejszej socjologii i psychologii społe
cznej znaczenie Cooleya to przede wszystkim oddziaływanie na
symboliczny interakcjonizm i na teorie grup społecznych. Przy
toczmy na koniec słowa Jerzego Szackiego, który w cytowanym
właśnie dziele tak pisze (s. 602): „Wpływ Cooleya na socjologię
amerykańską był wpływem głównie pośrednim. Oddziałał na nią
przez uchylenie szeregu tradycyjnych pytań i postawienie nowych
(dotyczących małych grup i procesu socjalizacji), nie zaś przez
sformułowanie programu badawczego. Cooley kształtował amery
kańską wyobraźnię socjologiczną, ale nie warsztat pracy nauko
wej. Raczej zresztą przeczuł nową perspektywę teoretyczna niż
ją rzeczywiście stworzył".
21

Lewis A. Coser, Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical
and Social Context, New York et al. 1971, Harcourt Brace Jovanovich,
Inc.; Nicolas A. Timasheff and George A. Theodorson, Sociological Theory. Its Nature and Growth, New York 1976 (1955), Random House; Jerzy
Szacki, Historia Myśli Socjologicznej, Warszawa 1981, PWN.

Ważniejsze daty
z życia Charlesa Hortona Cooleya

1864
1880
1882
1883
1884
1887
1890
1892

1894
1902
1909
1917
1918
1925
1927
1928
1929

—
—
—
—
—
—
—
-

urodził się 17 sierpnia w Ann Arbor w stanie Michigan
wstępuje na University of Michigan
podróż do Kolorado
podróż do Północnej Karoliny
pierwsza podróż do Europy
uzyskuje dyplom z inżynierii na University of Michigan
żeni się z Elsie Jones
praca w Waszyngtonie, najpierw w Interstate Commerce Commission, a potem w Census Bureau
— wyjazd z żoną do Florencji
— doktorat z ekonomii na University of Michigan
— publikuje Human Nature and the Social Order
— publikuje Social Organization
— zostaje przewodniczącym American Sociological Society
— publikuje Social Process
— zostaje przewodniczącym Michigan Association of Arts and
Sciences
— publikuje Life and the Student
— podróż do Francji z córką
— umiera 8 maja w Ann Arbor
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Chaps. III—V
1. Explain the psychological nature of a primary group,
illustrating from your observation.
2. What harm would it do one to grow up without experience of primary groups outside the family?
3. What difference have you noticed between boys and girls
as to the kind of primary groups they form?
4. When we say that "human nature does not change", just
what do we mean and what evidence is there that the statement is true?
5. Discuss the statement "Human nature is a group nature".
6. What is meant by saying that the ideal of moral unity is
the mother of social ideals?
7. Can the ,,selfishness of human nature" be reconciled
with the ideal of moral unity?
8. Show just how group play tends to make orderly and publicspirited citizens.
9. How far and just how do you think that play-groups
should be recognized or fostered in the public schools?
10. Do you think equality is a primary ideal? If so, in just
what sense?
11. In what ways are modern conditions harmful with respect to primary groups?
12. What activities are there in your home locality looking
to a betterment of primary groups?
13. What are the chief reasons why kindness is not a ruling
ideal in business?
14. Just how are Democracy and Christianity related to
primary ideals?

Pytania kontrolne dla student6w do rozdzialu Grupy pierwotne z Pamietnika Ch. H. Cooleya, t. I (1883)

Myślenie *

Oryginalność
Odkrycia w sferze myśli są bardzo podobne do odkryć geograficznych;
ich podstawowym warunkiem jest przedsiębiorczość i wytrwałość, które
wprowadzają cię w niezbadane dotąd regiony. Jeśli zdobędziesz się na
świeże spojrzenie, reszta przyjdzie łatwo.
Gdyby wystarczyła błyskotliwość intelektualna, mielibyśmy mnóstwo
oryginalnych ludzi. Prawdziwym sitem jest uparta wytrwałość, niezbędna po
to, aby dzień po dniu pracować do utraty tchu, znajdując się w stanie po
ważnego napięcia, nerwowości, niezdolności do robienia czegokolwiek in
nego, nie mając niczego na pewno ukończonego — miesiące i lata spędzone
w takiej sytuacji. Nie twierdzę, że spotykamy tu jakieś niezwykłe trudno
ści, jednak niewielu dobrowolnie przejdzie przez to, mając przed sobą
niepewny cel. Zakłada to potrzebę, namiętność, której nie można porzu
cić.
Urodzony myśliciel podekscytowany jest perspektywą prawdy, nadzieją
wniknięcia głębiej, oglądania rzeczy z odległości mniejszej niż dokonywa
no tego poprzednio. Nie śpiąc nocami będzie walczył z niemożliwym, aż
dojdzie do rozpaczy i do myśli niemal samobójczych. Tkwi w tym pewien
element temperamentu: trzeba mieć nie tylko sprawny mózg, ale musi być
on tak nastawiony, aby ruszał na to właściwe, a nie jakiekolwiek inne,
dotknięcie.
Dwie rzeczy są szczególnie korzystne dla otwarcia nowych horyzontów:
Precyzyjne i rozważne odnotowywanie faktów, jakie człowiek dostrzega
z myślą o samym sobie oraz uporczywy wysiłek, aby dostrzec wszystko
to, co znajduje się wokół jego idei, aby powiązać te idee z faktami, ogląda
nymi z każdego punktu widzenia, tak aby nie zdołało umknąć nic z ich zna
czeń.
Wszelki wzrost dokonuje się poprzez powolne wysuwanie się niejasnego
impulsu, który w swej walce z rzeczywistością jest określany, adaptowany,
rozwijany i stapiany z tym, co rzeczywiste, w nową całość. Tak więc sam
* Część I I I : Thinking, w: Life and the Student. Roadside Notes on Hu
man Nature, Society and Letters, by Charles Horton Cooley, New York —
London: Alfred A. Knopf 1927, s. 111—127.

8*

115

człowiek rozpoczyna się w niejasnej potencjalności, wzrasta poprzez walkę,
podczas gdy impuls trwa, zwalnia, krystalizuje się i umiera.
Dzieje się tak z oryginalną myślą; rzeczy jasne to te, które już się zre
alizowały.
Student czyta ukończone książki, a przez to żyje raczej w ramach t e 
go, co zorganizowane, niż tego, co dopiero się rozwija. Te książki stawiają
oczywiste problemy i wydają się je rozwiązywać. Jego jedyną ucieczką jest
długie dokładne przyglądanie się faktom takim, jakie spotyka, postawienie
swego własnego problemu i szukanie odpowiedzi.
Oryginalność zaczyna się od naszej reakcji na nieuniknione wydarze
nia życiowe, na sprawy dla nas trudne. Mamy skłonność do lekceważenia
ich i do zajmowania naszych umysłów ideami pochodzącymi z zewnątrz,
nie powiązanymi z nami bezpośrednio i funkcjonalnie. Niewielu studentów
rozumie to, że czytanie jest pożywieniem, a nie zarodkiem właściwego my
ślenia i odżywia nas tylko o tyle, o ile umiemy je zasymilować do naszego
własnego, jedynego w swoim rodzaju organizmu. Szukają oni w lekturze
problemów, zamiast szukać oświetlenia problemów, które rozważali już
wcześniej. Jeśli przeznaczone ci jest dokonanie czegokolwiek oryginalnego,
to już teraz rośnie w tobie tego zarodek, a twą potrzebą jest jego odkrycie
i pielęgnowanie.
Słyszałem jak krytykowano studenta za to, że wysuwał własne idee za
nim nauczył się tego wszystkiego, co inni napisali wcześniej na ten temat.
Ale on miał rację; czasem wie się zbyt wiele, zwłaszcza na początku. Czas
na pełne oczytanie przychodzi wtedy, gdy opracowałeś już swe własne idee
w sposób w miarę pełny i to kierowany odkrywczym duchem. Tak więc
po tym, gdy twe potomstwo, którym się opiekowałeś, wykroczyło poza okres
śmiertelności niemowląt, możesz pozwolić mu na wykazanie się i samo
dzielne dojrzewanie w nurcie życia. Teraz przychodzi czas rozważań, po
równań, stwierdzania tego co, jeśli w ogóle, masz do zaoferowania, i do
prowadzania tego do doskonałości.
Nie ma wątpliwości co do tego, że w tym stadium jest ci trudno objąć
i rozwijać twą ideę, zamiast ogłaszać ją, ale jeśli nie masz ograniczającej
świadomości artysty, w żadnym wypadku nie zrobisz nic wartego odnoto
wania.
Oryginalność wypływa ze źródeł podświadomych i nieco tajemnych. Mu
sisz pozwolić na skumulowanie się podziemnych wód. Zbyt energiczne życie
wysuszy je. Gdy „boska rzeka pełna jest wody", możemy mieć nadzieję
na inspirację.
Człowiek oryginalny ma skłonność do mówienia i robienia rzeczy naiw
nych, gdyż jest on faktycznie naiwny, dochodzi do swych poglądów raczej
poprzez bezpośrednie zastosowanie doświadczenia, niż poprzez idee innych
ludzi. Dajmy mu czas, a uwzględni również to, co odkryli inni, i porzuci
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tę część swej naiwności, która z szerszego punktu widzenia, nie ma war
tości.
Ambicja, aby wydawać się wyrafinowanym czy też, co wychodzi na to
samo, obawa przed tym, aby się nie wydać naiwnym, jest zaporą trzyma
ją nas w obrębie banału. Faktycznie nic nie jest bardziej jałowe niż wy
rafinowanie, które zwykle polega na tym, że wie się zbyt dużo o sprawach
nieistotnych czy przemijających.
Jest wielu wybitnych myślicieli i wielu bystrych obserwatorów szcze
gółów, ale nieliczni mają obie te cechy. Zdolność do świeżego spojrzenia
na fakty, i to w powiązaniu z zasadami, jest rzeczą wielką i trudną.
Dobra obserwacja pochłania bardzo wiele energii, więcej niż najbardziej
uciążliwe czytanie. Trzeba odrzucić zwyczaj i patrzeć jak gdyby po raz
Pierwszy, jak dziecko. Trzeba jak gdyby urodzić się ponownie.
Mierzyłbym raczej w prawdziwość, spontaniczność, dokładność niż w ory
ginalność. Moje obserwacje pokazują, że ta ostatnia pojawia się w wyniku
rozpracowania prostych idei, dokonanego w sposób pełniejszy i z większą
dokładnością, niż czynią to inni. Nie jest też dobre częste porównywanie
swych myśli z myślami innych ludzi i pytanie „czy jestem oryginalny"? Idź
za tymi myślami w duchu prawdy aż do końca i wówczas patrz, co one są
warte.
Jeśli człowiek zajmuje stanowisko wobec każdego niemal faktu i skupia
się na nim, to natrafi na coś, co nie jest wystarczająco dobrze poznane.
Zagadnienie uznania dla oryginalności powinno zostać pozostawione ra
czej historykom. Pragnienie uznania jest naturalne, ale człowiek nie może
być sędzią w swej własnej sprawie ani w sprawie swych rywali i okazuje
się kimś głupim, gdy się tego podejmuje.
Jest rzeczą wielką i trudną wnieść do czegoś własny wkład. Niech czło
wiek czyta wszystko to, co uważa za pomocne, uzna każdy dług, którego
jest świadom, zatrzyma dla siebie wszelkie oceny, jakich może dokonać na
temat swej własnej ważności, i niech nie martwi się o to, czy powtórzył
czy nie powtórzył czegoś, co w osiemnastym wieku powiedział był Vico.

System i spontaniczność
Po to, aby myśleć w sposób właściwy, trzeba wiedzieć, jak pogodzić ze
sobą system i spontaniczność. Jest rzeczą łatwą myśleć wtedy, gdy pobudza
ją do tego wydarzenia i skłania ku temu nastrój; jest rzeczą nienawistną
zmuszać niechętny mózg do poruszania się po przepisanej drodze. A jed
nak konstruktywny umysł nie może być w pełni pobudzony przez myśl ska
czącą z tematu na temat; musi on czuć, że pracuje w sposób całościowy.
Musisz nauczyć się posiadać jakiś plan, ale i zapominać o nim.
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Goethe jest przykładem jednoczenia wolności ze strukturą. Pracował
stellenweise — przelotnie — jak mawiał, nad wszystkim tym, co akurat go
interesowało, ale gdy rozważał swe problemy, to tworzyły one w jego umy
śle naturalny system. Miał zawsze przed sobą wiele różnych projektów,
które nadawały sens obserwacjom, inaczej nie mającym ze sobą związku.
Jego książki napisane zostały z pogardą dla formalnego porządku, ale za
warty jest w nich bliżej nieokreślony, organiczny proces samej natury.
Książki, które wymagają tego, abyś nosił w swej głowie system, są trud
ne do czytania i rzadko warte są zachodu. Trwała filozofia musi przema
wiać do codziennych, ludzkich sposobów myślenia. Jak wiele systematycz
nych dzieł czytanych będzie za sto lat? Bardzo niewiele, a i większość
z nich nie bardzo systematycznie. Swoboda Platona, Montaigne'a, Pascala
i Emersona jest głównym powodem, dla którego są tak życzliwie przyj
mowani.
Jeśli ktoś jest w posiadaniu systemu, to czyni nierozważnie przypomi
nając n a m stale o tym fakcie; lepiej podsunąć to w menu, składającym
się z przyjemnych szczegółów. Sam twórca ma się prawdopodobnie na ba
czności przed systemem, strzeże się pisać jedynie po to, by go wypełnić.
Uważam, że mój własny system jest zbyt nudny, aby — poza rzadkimi
chwilami — o nim myśleć, i nie ma wątpliwości co do tego, że inni tym
bardziej uznają go za nudny. Prawdę kochamy najbardziej wtedy, gdy czyni
nas wolnymi. Poważne dzieło powinno mieć naturalną strukturę, którą czy
telnik może odkryć, jeśli i kiedy ma na to ochotę. Jest rzeczą właściwą,
aby przedstawić przedmiot z wystarczającą spójnością, która uczyni go
zrozumiałym, ale nie bez czarującego braku stanowczości.
J a k rozwijać idee
Praca polegająca na myśleniu jest podobna do pracy człowieka, usiłują
cego wyhodować nowy gatunek owoców. Ma on w ręku tysiące nasion (mia
nowicie swe notatki), z których każde może rozwinąć się w coś rzadkiego.
Nudząc się przegląda je, wybiera te bardziej obiecujące i wywołuje ich
wzrost. Gdy puszczą pędy, przegląda je ponownie, usuwając wszystkie,
Z wyjątkiem kilku. Z najlepszych z nich otrzymuje nowe nasiona. A jeśli,
poprzez stałą selekcję, wyhoduje jakieś dobre odmiany, to szybko je pro
paguje i zapewnia im najlepszą ziemię i uprawę.
Gdy ktoś sporządził pierwszą wersję swej pracy i widzi oraz czuje ca
łość, to jest ogromnie zadowolony. Widok ten podnieca go; ledwo może my
śleć o czymkolwiek innym; wydaje się, jak gdyby miał właśnie zerwać od
dawna wymarzony owoc. Idee pojawiają się szybko, problemy rozwiązują
się, całość rodzi części. To właśnie teraz, poprzez delikatne pociągnięcia,
może on wciągnąć się do pracy, może chyba osiągnąć faktyczną wyższość.
Teraz czas zwolnić; byłoby rzeczą smutną poślizgnąć się na ostatnim szcze
blu drabiny.
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Żywy organizm myślowy dokonuje swych własnych wyborów. Gdy do
tarłeś tak daleko, nie będziesz już dłużej miał wątpliwości co do tego co
należy do twojej pracy: to coś zna ją jak matkę.
Rozważny umysł jest organiczną ludzką całością i będzie prawdopodobnie
Pracować lepiej w każdej z kilku dziedzin naraz, niż wtedy gdy jest ogra
niczony do jednej. Zwykła próba zrobienia czegoś swobodnego i odmien
nego może uczynić z kogoś lepszego specjalistę, tak jak eseje Goethego na
temat malarstwa i rzeźby uczyniły go lepszym pisarzem.
Gdy człowiek posuwa się w latach, jaśniej widzi to, że historia jego
Psychiki składa się, w nieunikniony w pewnym sensie sposób, z kolejnych
etapów. Może zauważył, że jego przodkowie dysponowali sprawnymi umysła
mi. Jego myśl, obracając się nieustannie, od niemowlęctwa, wytwarza pew
ne organiczne całości, których on sam był przypuszczalnie nieświadom.
Ideę, która dzisiaj wydaje się nowa, znajdujesz w ubiegłorocznych notatkach.
Wszystko się rozwija.
Czyż nie jesteśmy wszyscy poddani cyklowi powracających zaintereso
wań lub może wielu cyklom o dłuższych i krótszych okresach, tak jak
wzburzone morze, a na nim fale i zmarszczki? Być może raz na sześć mie
sięcy człowiek ma napady przeglądania zdjęć, czytania książek podróżni
czych itp.

Wyschnięta prawda
A jednak rozkoszujemy się abstrakcyjną prawdą; istnieją zastosowania
dla wyschniętej i oznaczonej etykietką idei, jakich nie miała ona za ży
cia — „czysta i sucha jak zaskorupiała prawda", mówi Thoreau. Przecho
wujemy jak skarb sformułowania La Rochefoucauld, choć większość z jego
idei zawartych w powieściach jest czymś raczej oczywistym. Jego powiedze
nia „hipokryzja jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie" jest niemoralne
jako twierdzenie, ale jako fakt musiało było zwykle być czymś raczej oczy
wistym. Boileau słusznie zauważył, że w umyśle człowieka roi się od róż
norodnych, pomieszanych idei i niejasnych półmignięć prawdy, i że niczego
nie chcemy bardziej, niż posiąść jedno z nich dobrze oświetlone i jasno
zaprezentowane. Być może, jak sugerują te nazwiska, jest to gust szcze
gólnie francuski.
Epigramatyczna filozofia może interpretować potoczne doświadczenie:
nie może ona zajmować się tymi zagadnieniami, które jesteśmy w stanie
podjąć, tak jak zdobycie najwyższych szczytów Himalajów, po systematy
cznych przygotowaniach. Jeśli jest to problem każdego człowieka, można
go w taki sposób potraktować; jeśli jest to problem dla ekspertów to
nie można.
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Motywy
Bardzo mało interesuję się wszelkimi rozważaniami, które mają odniesie
nie jedynie praktyczne; mój umysł nie pracuje z rozkoszą, o ile sam nie
czuje, że jest wolny i że jak gdyby, znajduje się w pogodnym i nieśmier
telnym świetle.
Ale życie każdego człowieka, w każdym wieku, jest walką, która ma
wyprowadzić z doświadczenia porządek i radość, a łatwa do zapamiętania
myśl pomaga w tej walce.
Człowiek nie myśli sam. Jeśli pielęgnuje samotnicze myśli, to z poczu
ciem, że bierze pod uwagę i potwierdza także te myśli, które krążą po
świecie. Człowiek buduje sam siebie dla całości.
Nie mam żadnej głębszej filozofii i czuję się niepewnie lub jak hipokryta,
gdy nagle wzywam do reform. To, co dla mnie realne, to postrzeganie
i ekspresja trwałych prawd na temat życia ludzkiego. Tym rozkoszuję się
dla tego samego, tak jak każdy uczony czy artysta. Ufność w to utrzy
muje mnie w działaniu.

MILIEU
Było zasadą Kartezjusza, „aby nigdy nie przyjmować za prawdziwą
żadnej rzeczy, zanim by jako taka nie została rozpoznana przeze mnie
w sposób oczywisty: co znaczy, aby starannie unikać pośpiechu i uprze
dzeń oraz aby nie zawrzeć w swych sądach nic ponad to, co jawi się przed
mym umysłem tak jasno i wyraźnie, że nie miałbym żadnego powodu, by
o tym powątpiewać" 1 .
Nie jest to zabezpieczenie
tłum czy powszechna opinia
rakter, a z uwagi na to, że
steśmy w stanie stwierdzić u

przeciw iluzjom. Te idee, które sugeruje n a m
danej chwili, mają właśnie taki wyraźny cha
pojawiają się w sposób nieświadomy, nie je
siebie pośpiechu czy uprzedzeń.

Nie możemy uciec przed powszechnymi uprzedzeniami, chociaż te do
tyczące naszej klasy czy narodu mogą być zwalczane poprzez szersze kon
takty.
Nie znam jakiejkolwiek zasady bardziej istotnej dla zrozumienia życia
ludzkiego niż ta, że przesłanki naszych myśli, rzeczy, które wydają się nam
czymś tak oczywistym, że kwestionowanie ich jest zupełnie śmieszne, to
dokładnie te rzeczy, w które wierzymy tylko dlatego, że jesteśmy do nich
przyzwyczajeni, a poza tym nie mają one żadnych innych podstaw.
1

[Renê Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem
i poszukiwania prawdy w naukach, przekład
Wandy
Wojciechowskiej,
Warszawa 1970, s. 22]. — Przypisy i uzupełnienia w kwadratowych na
wiasach pochodzą od autora.
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Kontrowersja
Prowadźmy naszą walkę raczej z faktami, z życiem niż z innymi autorami. Nie można równocześnie działać pod wpływem ducha prawdy i du
cha kontrowersji.
Człowiek, który angażuje się w pisemne kontrowersje, kopie sobie grób.
Trwać będą tylko spokojne myśli.
Zawsze istnieją kontrowersje. Jeśli to, co piszesz, jest ich częścią, t o .
Przyciągnie to więcej uwagi współczesnych, być może ze względu na za
interesowanie grą, ale ma to mniejsze szanse u potomności, gdyż kontrowersje są efemeryczne. Obojętność Emersona wobec sporów wśród zawo
dowych filozofów spowodowała, że był on lekceważony przez tę sferę, ale
też jest ona jednym z tych rysów, które wyniosły go do sfery, znajdującej
się ponad tamtą.
Wszystkie lub niemal wszystkie książki poświęcone zagadnieniom spo
łecznym, które natychmiast rozprowadzone zostały w wielkim nakładzie,
zawdzięczają swą popularność czynnikowi stronniczości. Odwołują się one
do właścicieli do warstw najniższych, do pozbawionej pieniędzy inteli
gencji, do osób seksualnie zahamowanych, do członków rasy nordyckiej,
Murzynów, fundamentalistów. Pasują one raczej do zainteresowań emo
cjonalnych niż naukowych. Książki, napisane z myślą o tych drugich, mu
szą zadowolić się akceptacją węższą, ale prawdopodobnie trwałą.
Z. napisał dobrą książkę, wypracowaną, przenikliwą, konkretną. Dodał
do niej rozdział wstępny, w którym w praktyce mówi, że jedynie jego
metoda jest rozsądna i że punkt widzenia innej grupy badaczy jest absur
dalny - krótko mówiąc ogłasza on sam siebie, całkowicie niepotrzebnie,
człowiekiem ograniczonym.
Chlubę przynosi posiadanie oryginalnych idei, ale jest czymś znakomitym
i posiadanie ich, i nieznudzenie nimi ludzi. Po co psuć wrażenie pośpiechem?
Jakże krzepiący jest lekki dotyk, jakże miły jest ten, kto wydaje się troszczyć bardziej o prawdę i piękno niż o swe własne pretensje do nich!
Jestem przygnębiony każdym poczuciem kontrowersyjności tego, co piszę.
Bardziej płodną ekscytację znajduję w ufności w prawdę i przyjemności.
Podporządkowanie się sprzeczności
Autor, którego celem jest to, aby nie być podobnym do innych, narażony
jest na podporządkowanie się sprzeczności. Znaczy to, że otrzymuje wska
zówki przede wszystkim od nich, bierze w rękę drugi koniec tej samej
liny. Oryginalność stawia nowe pytania.
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Jest oznaką rzadkiej stałości umysłu to, że antagonizm nie może dopro
wadzić do skrajności.
Rzucający się w oczy radykałowie będą przypuszczalnie zawsze popadać
w sprzeczności, a przeto będą im podlegać, podczas gdy faktyczne zmiany
rodzą się w mroku.
Myśl współczesna wyjaśniona być może w niemałym stopniu jej pod
porządkowaniem się sprzeczności. Znaczna część ducha „naukowego" — materialistycznego i mechanistycznego — jest tym samym podporządkowana
teologii. Behawioryzm jest odzwierciedleniem mistycyzmu.
Niektórzy są pod takim wrażeniem swej emancypacji od mitów reli
gijnych i społecznych, że wydają się niezdolni do uporania się z nią. Na
wszystko patrzą z tego punktu widzenia, nie stać ich na świeże i natu
ralne spojrzenie, chodzą tu i tam, krzycząc przy każdej okazji: „jak bardzo
nas kiedyś bałamucono!"
Czy Nietzsche nie powodował zbyt wielu kontrowersji, aby być wybit
nym myślicielem, czyli kimś różnym od proroka czy poety? Czy jego myśl
nie była tak bardzo zdeterminowana przez antagonizm wobec myśli in
nych, że zainteresowanie nią, jako zaangażowaną w konkretną sytuację,
potrwa raczej przez pewien okres, niż przez całe dzieje ludzkości? Jego
poglądy na religię i Kościół są, moim zdaniem, tego właśnie rodzaju, wyra
żają raczej reakcję przeciw chrześcijaństwu, niż wyważone i uniwersalne
koncepcje. O ile bardziej potężna, niż ataki podjęte przez Nietzschego, jest
krytyka kościoła dokonana przez Goethego czy też krytyka ze strony Emersona, na ogół nieświadoma, lecz dogłębna w całym sposobie myślenia.
Jego brak zrozumienia dla demokracji i opinia, że „stado" musi mieć
zawsze pana, jest odzwierciedleniem umysłu, któremu brak równowagi
i zdrowego rozsądku. Jego interpretacje życia są pełne namiętności, sub
telne i wspaniałe, ale i rozwichrzone; nie są pewne, spokojne, nie dostar
czają pewnego oparcia.
Czasami zastanawiałem się nad tym, czy konkurowanie ze sobą w spo
rze, bez celu w postaci prawdy czy współdziałania, nie jest zwykłym wy
stępkiem. Czyż nie deformuje ono i nie powoduje zaniku procesu zdrowej
dyskusji?

Notatki z własnej praktyki
Odkryłem zalety popuszczania cugli memu umysłowi, rozważającemu
jakieś zagadnienie, i zapisywania na chybił trafił, ale precyzyjnie, wszel
kich myśli, jakie na jego temat przychodzą mi do głowy, bez względu na to,
jak trywialne mogą się one wydawać. Czasami odkryjesz, że myślisz w dzi
wnie świeży sposób, jak w marzeniach.
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Gdy moje dzieci były małe, siadałem czasem obok jednego z nich z no
tesem i zapisywałem przez pewien czas wszystko, co robiło — na tyle, na
ile mogłem. Jest to dobry sposób, aby podczas jakichkolwiek badań obser
wować przez pewien okres uważnie, ale bez konkretnego celu. Prawdopo
dobnie zobaczysz rzeczy, które inaczej byś przeoczył, i być może natrafisz
na nowy szlak.
Nie martwię się, gdy tracę z oczu pączkującą ideę. Jestem pewien, że
odnajdę ją rosnącą pogodnie następnym razem, gdy pracować będę w tym
samym rogu ogrodu. Wszelka myśl, jaką możesz utracić, nie jest naprawdę
twoja. Ale pewna żarliwość wyrazu powinna zostać wyłapana w locie:
myśl nie zawsze wraca.
Myśliciel powinien „kierować swym umysłem", ale nie w sposób wąski
czy kosztem ludzkiego sposobu życia. Ten, kto miałby myśleć dla ludzkości,
musi myśleć jak człowiek.
Po to, aby wznowić pracę myślową, często najlepiej nie podnosić zwie
trzałych fragmentów, lecz rozpocząć od nowa. Zastanów się nad ogólnym
problemem w tym jego aspekcie, który cię pociąga i pisz tak, jak cię duch
nakłania; połączeń dokonać możesz później.
Rzadko stać nas na spojrzenie szersze lub z wysoka, chyba że jest ono
na nas wymuszone przez walkę, której uniknęlibyśmy, gdybyśmy mogli.
Filozofia dzieci
Jednym ze wspomnień mego wczesnego dzieciństwa - miałem wówczas
pięć lub sześć lat - było pojawienie się pewnego rodzaju berkeleyowskiego
idealizmu. Zdecydowałem, że nigdy nie możemy poznać niczego, nawet ko
łyszącego się łańcucha ogrodzenia, oddzielającego moje podwórko od po
dwórka chłopca z sąsiedztwa.
Mary (która ma pięć lat) mówi: „już więcej nie płaczę, gdy idę do
łóżka. Kładę się i myślę, i zastanawiam się, i zgaduję".

Korzenie wiedzy społecznej *

Jeśli mamy uzyskać szerszy pogląd na temat wiedzy, to powinniśmy,
jak mi się wydaję, rozważyć ją genetycznie, dochodząc aż do jej źródeł,
tkwiących w naturze ludzkiej i ludzkiej historii. Wiedza jest w końcu pe
wną fazą wyższej ewolucji organicznej i rozwinęła się z pewnością ze wzglę
du na swą funkcję w umożliwianiu nam dostosowania się do warunków,
w jakich żyjemy i objęcia nad nimi władzy. Jeśli w ramach tych warunków
istnieje jakiekolwiek istotne zróżnicowanie, to powinniśmy się spodziewać,
że intelektuaine zdolności umysłu ludzkiego i oparta na nich wiedza od
tworzą to zróżnicowanie.
W rzeczywistości warunki, z którymi ma do czynienia umysł i z któ
rymi miał on do czynienia odkąd tylko życie nabrało ludzkiego charakteru,
dzielą się dość ostro na dwa typy: z jednej strony materialne, a z drugiej
ludzkie czy społeczne. Zawsze chcieliśmy zrozumieć zarówno rzeczy, jak
i osoby, i najbardziej pierwotny dziki, choć może okazjonalnie je mylić,
jest całkowicie świadom tego, że są one czymś różnym i pojmowane być
muszą na odmienne sposoby.
Zróżnicowanie to tkwi w naszym doświadczeniu wyjątkowo głęboko
i koresponduje z podobnym zróżnicowaniem naszego wyposażenia umysło
wego. Dla zewnętrznych kontaktów mamy różne zmysły, a także, w ostat
nich czasach, ich przedłużenie i wysubtelnienie poprzez właściwe, precyzyj
ne „narzędzia", które umożliwiły powstanie nauk ścisłych. Dla kontaktów
wewnętrznych mamy obszerne i niejasne wyposażenie w postaci ludzkich
rodzajów wrażliwości, znanych jako instynkty, sentymenty, emocje, popę
dy i tym podobne, tak samo silnie zakorzenione w procesie ewolucyjnym,
jak zmysły, zdolne na swój sposób do przedłużania i wysubtelniania, i da
jące początek tego rodzagu wiedzy, który uznajemy za szczególnie ludzki
i społeczny.
* Artykuł ten prezentowany był jako Wystąpienie Przewodniczącego pod
czas posiedzenia Michigan Academy of Science, Arts and Letters w dniu
31 marca 1926 roku w Ann Arbor, a później opublikowany w „The Ame
rican Journal of Sociology" XXXII, no. 1, July 1926, ss. 59—79 [przypis
Cooleya]. Niniejsze tłumaczenie dokonane zostało na podstawie rozdziału
IX The Roots of Social Knowledge z Sociological Theory and Social Re
search, being selected papers of Charles Horton Cooley, New York, Henry
Holt and Company 1930, ss. 289—309.
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Można by powiedzieć, że wszelka wiedza, bez względu na to, czy o rze
czach czy o ludziach, dociera do nas za pomocą zmysłów i że z tego wzglę
du podział, na który kładę nacisk, jest urojony. Prawdą jest to, że wszelka
wiedza wymaga aktywności zmysłowej pewnego rodzaju czy stopnia, ale
funkcja tej aktywności w odniesieniu do wiedzy materialnej czy przestrzen
nej jest całkiem inna niż w odniesieniu do wiedzy ludzkiej czy społecznej.
Wtedy, gdy chodzi o rzeczy, wrażenie jest głównym źródłem surowca, który
umysł przetwarza w wiedzę; wtedy, gdy chodzi o ludzi, służy ono głównie
jako środek komunikacji, jako pewien wlot do symboli budzących złożone
życie wewnętrzne, które bynajmniej nie jest przede wszystkim zmysłowe.
W jednym przypadku jest ono naszym głównym narzędziem, w drugim
tylko narzędziem pomocniczym. Gdy spotykam kogoś obcego i oceniam po
jego twarzy, zachowaniu i głosie, że jest on miłym i kulturalnym człowie
kiem, a na podstawie jego słów docieram, w pewnej mierze, do tego, jak
działa jego umysł, zmysłowe wyobrażenia są czymś takim, jak rozrusznik
samochodu; rozpoczynają procesy bardziej złożone i potężne niż one same,
procesy, z których głównie składa się będąca ich rezultatem wiedza.
Dla naszych obecnych celów możemy więc rozróżnić dwa rodzaje wie
dzy: jeden to rozwinięcie kontaktów zmysłowych w wiedzę o rzeczach,
włączając w to jej wysubtelnienie w naukę opartą na pomiarze. Tę nazy
wam wiedzą przestrzenną czy materialną. Drugi rozwija się, poczynając od
kontaktów z umysłami innych ludzi, poprzez komunikację, która urucha
mia proces myślowy i uczuciowy podobny do analogicznego procesu wy
stępującego u nich i umożliwia nam zrozumienie ich poprzez podzielanie
ich stanów umysłu. Tę nazywam wiedzą o osobach lub wiedzą społeczną.
Może ona też zostać opisana jako wiedza empatyczna, lub w swych bar
dziej aktywnych formach, jako wiedza dramatyczna, gdyż będzie prawdo
podobnie obejmować sposoby uwidaczniania się zachowania, którym towa
rzyszy wyobrażenie korespondujących z nimi procesów umysłowych.
W wiedzy społecznej nie ma niczego tajemniczego czy nieznajomego,
chyba że nie jesteśmy przyzwyczajeni do uznawania jej istnienia i do
myślenia o niej. Pojawia się ona tak samo wcześnie w rozwoju dziecka
i w rozwoju rasy ludzkiej, jak wiedza materialna, jest tak samo użyteczna
w codziennych sprawach życiowych i zupełnie tak samo powszechnie ak
ceptowana przez zdrowy rozsądek — jako coś realnego. Jeżeli są uczeni,
którzy nie widzą tego, że jest ona czymś gatunkowo różnym, lecz mają
skłonność do uważania jej za niedoskonałą wiedzę przestrzenną, wiedzę,
której przeznaczeniem jest za jakiś czas udoskonalenie poprzez wprowa
dzenie bardziej delikatnych pomiarów, to dzieje się tak bez wątpienia dla
tego, że podchodzą oni do zagadnienia z przyjętymi a priori koncepcjami,
odpowiednimi dla badań fizycznych. W odniesieniu do zjawisk społecznych,
koncepcja ograniczająca się jedynie do wiedzy przestrzennnej jest wskaźni
kiem abstrakcyjnego sposobu myślenia, który nie przeciwstawia się faktom.
W tej dziedzinie rzeczywistości nie jest ona zgodna ze zdrowym rozsąd
kiem. Wszyscy wiemy o tym, że podstawowe kwestie w naszym stosunku
do innych ludzi nie podlegają pomiarowi liczbowemu.
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Ufam, że nikt nie będzie przypuszczał, iż bronię jakiegoś metafizycznego
dualizmu między umysłem a materią. Dla mych obecnych celów nie jest
rzeczą konieczną przyjmowanie jakiegoś stanowiska w tej kwestii, ale sam
nie mam wątpliwości co do tego, że wszystkie zjawiska łączące się z wie
dzą społeczną, włączając w to introspekcję, mają w mózgu i w systemie
nerwowym fizyczne okoliczności towarzyszące. Teoretycznie, te fakty fi
zyczne podlegają fizycznemu pomiarowi, ale jeśli weźmiemy pod uwagę
ich minimalne wymiary i ich trudną dostępność, to szansa tego, że zostaną
zmierzone w sensie przestrzennym, wydaje się dość mizerna. Praktycznie
docieramy do nich poprzez świadomość i otwarte zachowanie.
Jak wiemy, zakres wiedzy przestrzennej został rozszerzony, a ona sa
ma — wysubtelniona poprzez procesy pomiaru, obliczeń i wnioskowania —
dała początek naukom ścisłym. Istnieje ogólna zgoda co do tego, że wiedza
tego rodzaju jest sprawdzalna i kumuluje się, umożliwiając powstanie tej
stale rosnącej struktury ustalonych faktów, która należy do osiągnięć z któ
rych ludzkość może być dumna. Może być rzeczą godną uwagi rozważenie
przez moment tego, czemu zawdzięcza ona ten swój szczególnie sprawdzal
ny charakter.
Uważam, że zawdzięcza go ona faktowi, iż ten właśnie typ wiedzy po
lega w swej istocie na pomiarze jednej rzeczy materialnej w kategoriach
innej, a człowiek, ze swymi zmysłami i swoim rozumem, służy tylko jako
pośrednik między nimi. Jeżeli więc jakaś grupa badaczy może zgodzić się
na jakąś technikę pomiaru, mogą oni podjąć pracę, osiągając rezultaty
i przekazując je: człowiek człowiekowi, pokolenie pokoleniu, bez zajmo
wania się chimerami natury ludzkiej i życia społecznego. Takie techniczne
porozumienie okazuje się możliwe i kumulacja wiedzy postępuje. Musimy
jednak, co oczywiste, widzieć różnice między bezpośrednimi rezultatami
pomiaru a systemem hipotez i teorii, który stale z nich wypływa. Nauka
dostarcza nam faktów, a intelekt usiłuje zbudować z nich prawdę. To zaś
co uważamy za prawdę, nawet w naukach przestrzennych jest w znacznej
mierze kwestią społeczną, uzależnioną od ogólnego ruchu umysłowego. Gru
pa ludzi nauki, zaznajomionych z dotychczasowymi badaniami w danej dzie
dzinie i wyposażonych w odpowiednią technikę, jest najlepszym instrumen
tem, jaki posiadamy dla zdobywania prawdy, i jest też jednym z najwybit
niejszych produktów systemu społecznego; jest ona jednak, co oczywiste,
daleka od nieomylności. Wszystkie grupy mają swe własne systemy prze
konań, które uważane są za coś naturalnego jedynie dlatego, że nikt nie
podejmuje z nimi dyskusji, a które często okazują się iluzjami. Zgoda jest
wywołana przez konformizujące wpływy, które nie w pełni różnią się od
tych, jakie działają w ramach religii czy polityki. Krótko mówiąc, żadna
grupa nie jest godnym zaufania krytykiem wniosków, które sama wypro
wadza, i tylko sprawdzian w postaci czasu i wymagającej krytyki z zu
pełnie innych punktów widzenia określić może wartość jej dorobku. Istnia
ło wiele grup złożonych z bardzo inteligentnych ludzi, pracujących z od
daniem i z całkowitą pewnością tego, że znajdują się na właściwej drodze,
o których sądzi się dzisiaj, że weszły na bezdroża. I choć metody naukowe

126

bez wątpienia się udoskonalają, byłoby bezmyślnością sądzić, iż są one
gwarancją przeciw grupowemu błędowi. Niektóre z lekcji, jakie daje nam
nauka, to trwałe prawdy, ale tylko czas pokaże, które to są lekcje.
Praktyczny sukces nauk przestrzennych w umożliwieniu nam przewidy
wania, a nawet kontrolowania zachowania świata materialnego wokół nas
zapewnił im wielki prestiż i wywołał uczucie, iż im bardziej nasze procesy
umysłowe są do nich podobne, tym bardziej stają się doskonałe. Koncepcja
odnosząca się do tego, czym powinny być nauki społeczne, wyrosła w tej
właśnie atmosferze i zdobyła wielką popularność, opartą raczej na analogii
niż na dokładnej analizie sytuacji, z jakimi muszą one mieć do czynienia.
Wróćmy więc do źródeł naszej wiedzy o ludzkości i rozpatrzmy przez mo
ment rozwój tego typu wiedzy u dzieci. Dziecko wkracza w świat ludzki
wyposażone już w obszerny kompleks wewnętrznych, umysłowych zdolno
ści, przydatnych w życiu, charakterystycznych dla rasy ludzkiej i zawie
rających w swej potencjalnej strukturze te procesy społecznych emocji,
uczuć i inteligencji, z którymi wiążą się główne zainteresowania i motywy
ludzi. Wszystko to jest wynikiem ewolucji, czymś wysoce praktycznym,
samym tworzywem, które uczyniło człowieka najpotężniejszym ze zwie
rząt i ma to bez wątpienia tę samą fizyczną realność, co wszelkie inne
procesy nerwowe czy umysłowe. Jeśli chodzi o konkretną treść tego wro
dzonego surowca osobistego i społecznego życia, to wiele było dyskusji,
w które na szczęście nie będziemy wchodzić. Jedni mówią, że obejmuje
ona całkiem wyraźnie zorganizowane mechanizmy, podobne do instynktów
u niższych zwierząt; inni, że wrodzone mechanizmy człowieka są nieznaczne
i nieokreślone, a ich organizacja pojawia się dopiero pod wpływem bodźca,
jakim jest konkretny sposób życia. Jakkolwiek by było, nikt nie może
wątpić w to, że rodzimy się z zaczątkowym światem zdolności umysłowych,
istniejących pod względem fizycznym jako masa mózgowa i zespoły ner
wowe, niezbędnymi zaś, głównymi warunkami jego wzrostu jest wzajemna
wymiana stymulacji z podobnymi zespołami, istniejącymi w innych, oso
bowych organizmach.
Proces, w którym wzrasta w nas wyraźnie ludzki czy społeczny umysł
i korespondujący z nim typ wiedzy, został po raz pierwszy obszerniej wy
jaśniony w 1895 roku przez Jamesa Marka Baldwina, który nazwał go
1
„dialektyką wzrostu osobowego" . Przypomina ona grę w tenisa, z tym że
nikt nie może grać weń sam; trzeba mieć kogoś innego po przeciwnej stro
nie siatki, aby odbił piłkę. Od najwcześniejszego dzieciństwa życie nasze
przepływa w gorącej reakcji na podniety, które dochodzą do nas poprzez
ekspresyjne zachowanie innych ludzi, poprzez wyrazy twarzy, gesty, wy
powiedziane słowa, pismo, druk, malarstwo, rzeźbę, symbole naukowe i sztu
ki mechaniczne. Każda nasza reakcja jest kolejnym krokiem w naszej edu
kacji, uczącym nas działać, myśleć i czuć w sposób nieco bardziej ludzki.
Nasz mózg i zespoły nerwowe rozwijają się w tym sensie pod wpływem
1
James Mark Baldwin,
New York 1895.
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naszego społecznego otoczenia. A równocześnie nasza świadomość uwzględ
nia to wewnętrzne doświadczenie i przechodzi do przypisywania go innym
ludziom, znajdującym się w podobnej sytuacji. Tak więc poprzez poje
dynczy proces rozwijamy nasze rozumienie innych osób, społeczeństwa
i siebie samych. Gdy grasz w golfa, zdobywasz nie tylko przestrzenną
wiedzę w postaci pewnych sprawności muskularnych, ale także wiedzę spo
łeczną dzięki temu, że poznajesz dumę, jaką odczuwa człowiek, gdy daleko
wyrzuci piłkę, czy upokorzenie, gdy źle uderzy piłkę i pośle ją do strumy
ka. Gdy widzisz, jak inny człowiek robi te rzeczy, powtarzasz empatycznie
swe własne reakcje z poprzednich przypadków i przypisujesz mu je. Otwie
ra się dla ciebie nowy zakres ludzkiego doświadczenia i rozszerzasz swą
zdolność zrozumienia ludzi. W ten sam też sposób rozszerzasz swą wiedzę
o życiu domowym, o literaturze, sztuce i nauce. Rozpatrzmy pracę nauko
wą w laboratorium i w terenie. Czy daje ona tylko materialną wiedzę o za
chowaniu rzeczy w probówkach, o tym, jak wyglądają i jakie są w dotyku
warstwy geologiczne, o zwyczajach ryb, czy też uczy cię także zrozumienia
chemików, geologów i zoologów jako ludzi, uczestniczenia w pewnej fazie
życia, podzielania jej ideałów i uczenia się jej społecznych metod? I czy
ten drugi typ wiedzy nie jest tak samo ważny dla człowieka nauki, jak
ten pierwszy? Ludzie zdolni w każdej dziedzinie celują z reguły zarówno
w wiedzy ludzkiej, jak i technicznej, gdyż obie są owocem dobrze rozwi
niętego umysłu i obie muszą być uprawiane jako narzędzia sukcesu.
Jeśli wyróżniającym rysem wiedzy przestrzennej jest to, że jest ona
wymierna, to takim rysem wiedzy społecznej jest być może to, że jest ona
dramatyczna. Tak jak ta pierwsza może zostać rozłożona na odrębne cechy
naszych wrażeń, a stąd i tych przedmiotów materialnych, które warunkują
te wrażenia, tak i ta druga oparta jest, w swych korzeniach, na postrze
eniach związanego z wzajemną komunikacją zachowania ludzi i na do
świadczeniu procesów umysłowych, które mu towarzyszą. To, co wiesz
o człowieku, składa się częściowo z przebłysków wizji dotyczących tego, co
zrobiłby on w konkretnych sytuacjach, jak wyglądałby, mówiłby lub
poruszał się; to właśnie poprzez takie przebłyski oceniasz, czy jest on od
ważny czy tchórzliwy, pochopny czy rozważny, uczciwy czy fałszywy, przy
jemny czy okrutny i tak dalej. Składa się to także z wewnętrznych uczuć,
które ty sam w pewnym stopniu przeżywasz wtedy, gdy myślisz o nim
w tych sytuacjach, przypisując mu je. To właśnie te drugie, empatyczne
elementy czynią różnicę między naszą wiedzą o człowieku a naszą wiedzą
o koniu czy psie. Ta druga jest niemal w całości zewnętrzna czy behawiorystyczna, choć ci, którzy wchodzą w zażyłe kontakty z tymi zwierzę
tami, mogą w pewnym stopniu uzyskać prawdziwą empatię. Znamy zwie
rzęta głównie jako szczególnie żywy rodzaj rzeczy. Z drugiej strony, choć
nasza wiedza o ludziach jest również behawiorystyczna, jeżeli nie jest ona
także empatyczna, to brak jej przenikliwości, szczególnie ludzkiej wnikli
wości.
Istnieje bez wątpienia pewien sposób poznania ludzi, z którymi nie łączy
nas empatia, sposób, który jest ze swej istoty zewnętrzny czy zwierzęcy.
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Przykładem tego jest praktyczna, ale całkowicie behawiorystyczna wiedza,
jaką mężczyźni o znacznym doświadczeniu seksualnym mają czasami o ko
bietach, czy kobiety o mężczyznach — coś, co nie obejmuje prawdziwego
uczestnictwa w myślach i uczuciach. Im bardziej zachowanie kogoś o prze
ciwnej płci jest instynktownie seksualne, tym bardziej nasze jego rozumie
nie będzie prawdopodobnie raczej zewnętrzne niż empatyczne. Albo, mówiąc
raczej ordynarnie, mężczyzna czasem rozumie kobietę tak, jak rozumie k o 
nia; nie poprzez podzielanie jej procesów psychicznych, lecz przez przy
glądanie się temu, co ona robi. Istnieje faktycznie w naszej wiedzy o oso
bach pełne continuum, od czysto zewnętrznej, takiej jak nasza wiedza
o dzieciach, o idiotach, o dzikich, obłąkanych, przez wszystkie szczeble,
aż do w pełni wewnętrznej czy empatycznej, takiej jak wtedy, gdy czytając
autora medytacji, jak na przykład Marka Aureliusza, poznajemy jego świa
domość i nic więcej. W zasadzie jednak wiedza o ludziach jest zarówno
behawiorystyczna, jak i empatyczna: postrzeganiu czy wyobrażaniu sobie
zewnętrznych rysów towarzyszy empatia wraz z uczuciami, sentymentami
czy ideami, które są z nią powiązane.
Jest to również proces, dzięki któremu zaczynamy rozumieć znaczenie
słów, a poprzez takie zrozumienie czujemy się jak u siebie w tej wielkiej
dziedzinie znaczeń, do której kluczem jest słowo. Siowa znać możemy jako
zwykłe przykłady zachowania, tak jak wtedy, gdy jakiś człowiek mówi do
nas w obcym języku, ale w tym przypadku nie dają nam one prawa wstę
pu do dziedziny znaczeń. Po to, aby mieć ludzką wartość, słowo oraz we
wnętrzne doświadczenie, które je interpretuje, muszą iść ręka w rękę.
Krótko mówiąc, uczymy się poznawania życia ludzkiego z zewnątrz
i od wewnątrz, w tym samym czasie i w ramach tego samego pojedyncze
go procesu, charakteryzującego się ciągłością od czasów niemowlęctwa.
Przyjmując wygodny i popularny termin, nazwę jednostkowy umysł
ludzki, obejmujący wszystkie te społecznie rozwinięte uczucia i rozumienia,
zespołem umysłowo-społecznym. Mam nadzieję, że poprzez użycie tego bez
barwnego wyrażenia uniknę tradycyjnych implikacji, które zaciemniają zna
2
czenie takich terminów, jak umysł, świadomość, duch i dusza . Wokół tego,
jakkolwiek to nazwiemy, koncentruje się zagadnienie natury i możliwości
wiedzy społecznej. Jest to nasz największy dar; ale z tego właśnie powodu,
że zawarte są w tym wszystkie głębokie kwestie związane z życiem, jest
to tą częścią nas, o której najmniej wiemy i która w najmniejszym stopniu
podlega precyzyjnej analizie. Czy można coś zrobić, aby udostępnić to nauce,
czy może spróbujemy w jakiś sposób uchylić, zneutralizować to, tak jak
czyni to badacz zjawisk fizycznych, gdy domaga się, aby idee odnoszące
się do n a t u r y i z niej wypływające, weryfikowane były przez samą naturę
za pomocą fizycznego pomiaru? Jak się wydaje, kłopot z którymkolwiek
z takich planów polega na tym, że w życiu ludzkim zespół umysłowo-spo2
Podobnie „umysł grupowy", to znaczy zbiorowy ogląd indywidualnych
zespołów, porozumiewających się ze sobą i wpływających na siebie na
wzajem, mógłby zostać nazwany zespołem społeczno-umysłowym
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łeczny jest naturą. Jest on samym sercem tego, co chcemy opisać i uczynić
zrozumiałym. Nie można tego uchylić bez uchylenia samego życia.
Przypuśćmy na przykład, że za pomocą serii testów psychologicznych
uzyskujesz szczegółową wiedzę o tym, co pewna osoba robi w różnych sy
tuacjach. Może mieć to wielką wartość; spodziewam się po takich bada
niach ważnych wyników; ale nie mogą one w końcu umożliwić ci poznania
tej osoby jako żyjącej całości. Człowiek społeczny jest czymś więcej niż
sumą wystandaryzowanych działań, bez względu na to, jak wiele z nich,
i jak dobrze zostało dobranych. Możesz go uchwycić jedynie poprzez zro
zumienie i syntetyczną moc twego własnego zespołu umysłowego, bez któ
rych wszelka wiedza, jaką możesz uzyskać na podstawie testów zachowa
nia, musi pozostać wiedzą powierzchowną i niezrozumiałą. Czy nie jest
nieco dwuznacznym użyciem terminów mówienie o mierzeniu inteligencji
lub osobowości? To, co mierzymy, to wykonanie wystandaryzowanych ope
racji. Przejście od nich do organicznej całości inteligencji czy osobowości
jest zawsze trudną i potencjalnie błędną pracą twórczej wyobraźni.
Wielu ludzi, zgadzając się być może z tym, co powiedziałem na temat
podstawowej różnicy rodzajowej między wiedzą przestrzenną a społeczną,
będzie utrzymywać, że właśnie z uwagi na tę różnicę coś takiego jak nau
ki społeczne jest niemożliwe. Podczas gdy wiedza przestrzenna jest precy
zyjna i daje się przekazywać innym, a przez to jest kumulowana, to spo
strzeżenia dramatyczne i intuicyjne, które leżą u podstaw wiedzy społecz
nej, są tak indywidualne, tak subiektywne, iż nie możemy się spodziewać,
aby ludzie byli zdolni do porozumienia na ich temat, czy też do rozbudo
wania ich w rosnącą strukturę ustalonych prawd.
Jest to faktycznie poważna trudność, którą ignorować skłonni są entu
zjaści ścisłych nauk społecznych. Mogę od razu powiedzieć, że nie oczekuję
jakiegokolwiek gwałtownego postępu nauki, która byłaby głęboka, jeśli cho
dzi o penetrację życia ludzkiego, a równocześnie ścisła i bezsporna. Istnieje
tu różnica rodzajowa i byłoby rzeczą bezmyślną ją pomijać.
Jeśli chodzi o subiektywność, to powiedzieć mogę, że wszelka wiedza jest
subiektywna w jednym sensie: w tym mianowicie, że ma ona charakter
umysłowy; nie jest czymś zewnętrznym, lecz konstruktem umysłu. Nawet
najprostsze spostrzeżenia odnoszące się do formy czy rozmiaru, a tym bar
dziej ścisłe spostrzeżenia naukowe, absolutnie nie są zwykłymi danymi,
lecz są wynikiem długiego procesu edukacji, interpretacji i ewolucji spo
łecznej. Wasze tak zwane nauki fizyczne są w końcu częścią społecznego
dziedzictwa i wytworami zespołu umysłowo-społecznego. O tyle więc wie
dza przestrzenna i wiedza społeczna stoją na tej samej podstawie.
Zagadnienie mniejszej lub większej subiektywności w różnych rodzajach
wiedzy uważam za kwestię mniejszej lub większej zgody wobec elemen
tarnych spostrzeżeń. Jeśli zjawiska mogą być obserwowane i opisywane
w taki sposób, że pojawia się co do nich zgoda wszystkich inteligentnych
ludzi, bez odnoszenia się do teorii czy uprzedzeń jakiegokolwiek typu, to
podstawa wiedzy oparta na faktach uzyskuje taką niezależność od poszcze
gólnych umysłów, którą nazywamy obiektywnością. Miernik długości jest
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obiektywny, gdyż daje nam on niekwestionowalną metodą dochodzenia do
porozumienia co do pewnych relacji przestrzennych. Profesor Einstein wy
kazał, jak sądzę, iż ta obiektywność nie jest absolutna, ale jest ona wy
starczająca dla większości celów, jakim służą nauki przestrzenne. Mówiąc
dokładnie, w odniesieniu do wiedzy społecznej nie istnieją takie mierniki
długości, nie ma takich elementarnych spostrzeżeń, dotyczących faktów
wyraźnie społecznych, które są tak podobne u wszystkich ludzi i mogą być
tak precyzyjnie przekazywane, aby dostarczały cne niekwestionowalnych
środków opisu i pomiaru. Mówię o faktach wyraźnie społecznych, ponieważ
istnieje wiele faktów powszechnie uważanych za społeczne, które są także
zdarzeniami materialnymi, jak na przykład małżeństwa, i jako takie mogą
być precyzyjnie obserwowane i przeliczane. Ale wyraźnie społeczne zjawi
ska związane z małżeństwem mają charakter wewnętrzny i umysłowy, tak
jak uczucie i pragnienie obu stron, względy finansowe, plany ulokowania
gospodarstwa domowego i tym podobne. One także mogą zostać poznane
i przekazywane, ale już nie z taką wyraźną zgodą wśród obserwatorów,
która uczyniłaby możliwym rozstrzygający pomiar.
Można powiedzieć, że choć to prawda, iż zjawiska umysłowo-społeczne
nie mogą być obserwowane bezpośrednio i z wielką precyzją, wyrażają się
one w zachowaniu, które jest namacalne i które, miejmy nadzieję, będziemy w końcu mogli zarejestrować i zmierzyć z wielką dokładnością. Nawet
nasze najgłębsze myśli i uczucia przybierają formę symboli komunikacyj
nych, gestów, głosu, słów i symboli pisanych, które przez wieki zachowy
wane są w nie zmienionej postaci. Wszystko to jest prawdą, i to dość w tym
kontekście ważną: jestem behawiorystą tak bardzo, jak tylko mogę być bez
Popadania w fanatyzm. Ale nie wolno nam zapominać o tym, a wydaje
się, że behawioryści czasem zapominają, że symbol sam w sobie jest ni
czym innym, jak tylko wygodnym sposobem rozwijania, nadawania i reje
strowania znaczenia, że znaczenia są produktem zespołu umysłowo-społecznego i znane są nam tylko poprzez świadomość. Zaufanie do symboli w żad
nym wypadku nie zmniejsza przeto naszych trudności, wyrastających
z niemierzalnej natury naszych elementarnych społecznych spostrzeżeń. Mo
żemy rejestrować zachowanie i opracowywać dane za pomocą statysty
ki, ale nie widzę sposobu, aby uniknąć podstawowego pytania: co to oznacza?
A co z introspekcją? Czyż ten rodzaj spostrzeżenia, na który nalegam,
nie obejmuje tej cieszącej się złą reputacją praktyki, a jeśli tak, czyż nie
jest on tym samym beznadziejnie skażony?
Słowo „introspekcja", tak jak jest powszechnie używane, sugeruje nam
filozofa analizującego głębię swej świadomości przy mniej lub bardziej
pełnym abstrahowaniu od zwyczajnych funkcji życiowych. Choć metoda
ta może mieć swe zastosowania, uważa się, że w przeszłości polegano na
niej bardziej niż na to zasługuje. Obserwujemy ludzi w bardziej normal
nych warunkach, i to raczej poprzez ich działania niż poprzez ich przy
puszczalne myśli.
Ale czymże jest w końcu introspekcja? Nie jest ona jedynie filozoficz9*
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ną introwersją, którą tu wspominałem, lecz przybiera różne formy, przy
czym niektóre z nich, w codziennym stosowaniu przez nas wszystkich, są
niezbędne dla jakiejkolwiek realnej wiedzy o umysłach innych ludzi.
Cały ten proces społecznego wzrastania umysłu, który właśnie omówi
łem, zawiera elementy o charakterze introspekcyjnym. Wiedzę o innych
ludziach i o sobie zdobywamy obserwując nie tylko wymianę działań, ale
także myśli i uczuć. Tak jak postrzegamy i zapamiętujemy zmysłowe
przedstawienia gestu, głosu i wyrazu twarzy, tak samo równocześnie re
jestrujemy ruch myśli i uczuć w naszej świadomości, przypisujemy po
dobne ruchy innym i w ten sposób uzyskujemy wgląd w ich umysły.
W zasadzie nie jesteśmy w refleksyjny sposób tego świadomi, ale robimy
tak, a rezultatem jest wiedza społeczna. Proces ten jest stymulowany
i organizowany przez język i — pośrednio, poprzez język — przez społe
czne dziedzictwo przeszłości. Kierowani przez słowa interpretujemy nasze
obserwacje zarówno zewnętrzne, jak i introspekcyjne, zgodnie z wzorami
które uznane były za pomocne przez naszych poprzedników. Gdy zaczę
liśmy w pełen zrozumienia sposób używać takich słów, jak: „łagodny",
„zdecydowany", „dumny", „skromny", „zły", „bojaźliwy", „samotny",
„smutny" i tym podobnych słów przywołujących na pamięć ruchy umysłu,
a także ciała, pokazuje to, że nie tylko rejestrowaliśmy nasze wewnętrz
ne życie, ale też przerobiliśmy dane w konkretne pojęcia, które możemy
przekazać innym za pomocą wspólnego symbolu.
Znaczna część naszej wiedzy społecznej, zwłaszcza ta uzyskana przez
lektury, obejmuje proces, który jest introspekcyjny w bardziej świadomy
sposób. Trudno, jak mi się wydaje, ze zrozumieniem przeczytać sztukę czy
powieść, bez przywołania pamięcią idei i emocji ze swej własnej prze
szłości, dla porównania z ideami i emocjami opisywanych ludzi. Boha
ter, tak jak go pojmujemy, jest wymodelowany z materiału pochodzącego
z naszego własnego życia. Czyż nie jest rzeczą raczej absurdalną, jeśli
człowiek nauki odrzuca introspekcję? Czyż ktokolwiek przygotowuje r a 
port naukowy bądź artykuł bez uprzedniego skierowania wewnętrznego
spojrzenia na zawartość swego umysłu po to, aby zobaczyć, co ma on do
zaoferowania i jak można to ułożyć i przedstawić? Krótko mówiąc, i n t r o spekcja, jakkolwiek lekceważona przez filozofów, jest procesem normal
nym i powszechnym, bez którego wiedzielibyśmy bardzo niewiele o życiu.
Introspekcja, jeśli ma charakter krytyczny, jest bardziej obiektywna
niż zwykła praktyka unoszenia się nad społecznymi prądami, bez próby
uświadomienia ich sobie. W jaki sposób można być obiektywnym w od
niesieniu do własnych motywów, jeśli nie popatrzy się na nie z daleka?
Mam na myśli ostatnio wydaną książkę, w której autor odżegnujący się
od introspekcji przedstawia serię opinii na aktualne zagadnienia spo
łeczne, opinii w tak oczywisty sposób wynikających z jego przynależności
do rasy, kraju i klasy społecznej, że można się tylko uśmiechać z powodu
jego naiwności. Z pewnością nieco introspekcji nie byłoby tutaj nie na
miejscu: ludzka subiektywność musi zostać zrozumiana, choćby tylko dla
tego, aby jej uniknąć.
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Wydaje się więc, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne w ludzkim
życiu, świadomość i zachowanie nawzajem się uzupełniają i wyjaśniają
i że studium zewnętrznego zachowania jako rzeczy samej w sobie musi
być w dziedzinie spraw ludzkich tak samo bezpłodne, jak sama introspekcja, a to z tego mianowicie samego powodu, iż izoluje ono jeden
aspekt naturalnego procesu od innych. Natura połączyła te rzeczy i nie
Wydaje mi się, abyśmy cokolwiek uzyskali poprzez ich rozdzielanie. Dane
o zachowaniu nie obejmujące introspekcyjnej interpretacji są jak znaj
dujące się w bibliotece książki w niezrozumiałym języku. Pochodzą one
od umysłów, ale nic nie znaczą, dopóki nie znajdą celu w innych umysłach.
Nie widzę jednakże powodu dla spierania się z tymi skrajnymi behawiorystami, którzy utrzymują, że powinniśmy obserwować ludzi jedynie
z zewnątrz, tak jak to robimy ze zwierzętami. Niech pracują n a d tą teorią, jeśli uważają ją za pomocną, i niech pokażą, co potrafią. Nawet
Jeśli jest ona błędna, może przyczynić się do powstania wartościowych
technik, tak jak działo się już w przeszłości ze złymi teoriami. Jest rze
czą właściwą osądzać behawiorystów na podstawie ich zachowania. Jak
Przypuszczam, w praktyce okaże się, że wtedy, gdy tego potrzebują, czy
nią użytek z introspekcji prawie tak samo, jak reszta z n a s 3 .
Na biegunie przeciwnym wobec behawioryzmu, jak się wydaje, mamy
metodę czy raczej różne metody analizy umysłowej poprzez sondowanie
świadomości i pamięci. Wszystkie one polegają w dużej mierze na emPatycznej introspekcji czy rozumieniu cudzej świadomości przy pomocy
własnej świadomości i na daniu pełnej swobody zespołowi umysłowo-społecznemu. Stosowane mogą być tak w socjologii, jak i w psychiatrii,
i faktycznie nie różnią się od wywiadów, szeroko stosowanych w badaniach
sytuacji społecznych. Faktycznie uważam, że psychologia psychoanalitycz
na zawdzięcza popularność swej odwadze w odejściu od raczej wąskich
metod, w obrębie których zamykali się laboratoryjni psychologo
wie, i podejmowaniu ryzyka zgłębienia poprzez wywiady kliniczne
i introspekcyjną interpretację tajemnych przepaści ludzkiego umysłu.
Ludzie zobaczyli, że kolejne etapy odsłaniania przypominają to, co wie
dzieli o swym własnym ego. Metoda ta jest czymś zupełnie innym niż
ekstrawaganckie teorie z nią powiązane i bez wątpienia będzie szeroko
stosowana.
Przyznałem, że społeczna obserwacja, wzięta całościowo, jest mniej
precyzyjna i weryfikowalna, a przez to z pewnością mniej kumuiowalna
niż obserwacja przestrzenna, i to nie tylko dlatego, że sytuacje rzadko
mogą być eksperymentalnie powtarzane, ale i dlatego, że same spostrze3

Chyba nie muszę mówić, że naukowe badanie zachowania nie ma ko
niecznych związków z grupą ludzi, którzy nazywają siebie „behawiorystami". Ich skrajna doktryna, odrzucająca świadomość, może zostać naj
lepiej zrozumiana jako reakcja na poprzednio dominujące w psychologii
skrajne, czysto introspekcyjne badania. Badania społeczne zawsze były
głównie behawiorystyczne.
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żenia są mniej podobne wśród różnych osób, a więc trudniej się co do nich
zgodzić. Doświadczenie pokazuje jednak, że te trudności w żadnym wy
padku nie uniemożliwiają obiektywnych i opartych na współdziałaniu ba
dań nad zjawiskami społecznymi, a kumulacja wiedzy, która, choć nie
tak wyraźna jak w naukach eksperymentalnych, może przynieść za
jakiś czas poważne rezultaty.
Podstawą wspólnych spostrzeżeń społecznych, a stąd i kumulacji, jest
ogólne podobieństwo zespołów umysłowo-społecznych w całej ludzkiej ra
sie i jeszcze większe podobieństwo wśród tych, którzy ukształtowani są
przez wspólny język i kulturę. Stajemy się świadomi tego podobieństwa
obserwując zachowania innych ludzi, w t y m ich język, i przekonując się,
że zachowanie to może być owocnie zinterpretowane poprzez przypisanie
im myśli i uczuć podobnych do naszych. Idea mówiąca iż są oni podobni
do nas, jest w praktyce prawdziwa; sprawdza się. Pojawiła się w do
świadczeniu naszego najwcześniejszego dzieciństwa i trzymamy się jej
przez całe nasze życie. Ta podstawowa zgoda co do znaczeń może zostać
bardziej precyzyjnie przedstawiona przez staranne używanie języka i in
nych znaków komunikacyjnych, tak jak spostrzeżenia zmysłowe są wysubtelniane poprzez używanie precyzyjnych instrumentów (ale nie dzieje
się tak prawdopodobnie w tym samym stopniu), a przez to pozwala na
przekazywanie i kumulację, które są wystarczająco ścisłe, jeśli chodzi
o praktyczne zastosowania.
Cała historia, wszelkie informacje, wszelkie badania społeczne, to re
jestracja tego, co ludzie zrobili — takich widocznych działań, o których
sądzi się, że są ważne, a także ich działań symbolicznych, ich mowy i ich
dzieł sztuki. Ale tym, co powoduje, iż rejestr ten jest interesujący, jest
fakt, iż poprzez nasze podobieństwo do tamtych ludzi staje się on też
rejestrem tego, kim oni byli, ich znaczeń, ich życia wewnętrznego, które
go obraz pojawia się w nas na podstawie zarejestrowanych działań.
Otwieram na chybił trafił dzieło Herodota i znajduję opis tego, jak
Kartagińczycy, po wyłapaniu wielu mieszkańców Fokai 4 , doprowadzili
ich ze zniszczonych łodzi na ląd i t a m ukamienowali na śmierć. Ale póź
niej owce, woły czy ludzie, którzy przechodzili przez to miejsce, porażeni
byli paraliżem. Dlatego też Kartagińczycy poradzili się wyroczni delfickiej, która poleciła im wprowadzić obyczaj honorowania zabitych Fokajczyków rytuałem pogrzebowym. Jest to sprawozdanie z zachowań, które
interpretujemy poprzez empatię. Czujemy nienawiść Kartagińczyków, ich
zdziwienie i popłoch, spowodowane dziwnym zachowaniem porażonych
ludzi i zwierząt, ich niespokojne odwołanie się do wyroczni, ich lękliwe
posłuszeństwo wobec wyroku. Nie m a m powodu mówić teraz o podsta
wach dla krytykowania tej opowieści z p u n k t u widzenia szerszych badań
nad ludzkimi ideami i ludzkimi zachowaniami. J a k wszelkie obserwacje
społeczne, dochodzące do nas z przeszłości, musi być ona interpretowana
z punktu widzenia różnic zespołów umysłowych ludzi, którzy rejestrowali
4

[Fokaja, kolonia ateńska w Jonii. Por. Herodot, Dzieje, przełożył i opra
cował S. Hammer, Warszawa 1954, s. 730].
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fakty i nas, którzy o nich czytamy. Musimy, jak mówimy, dotrzeć do ich
tła i punktu widzenia. Ale ludzie są w końcu tak bardzo podobni, że wy
obraźnia, wyszkolona przez badania porównawcze, może na ogół całkiem
trafnie dotrzeć do tego, co znaczą owe opisy. Prawdziwym powodem, dla
którego musimy w socjologii opierać się głównie na współczesnych faktach,
a nie na faktach historycznych, jest niepełny charakter tamtych opisów.
Historia nie mówi tego, co chcielibyśmy wiedzieć, i musimy szukać
w świecie znajdującym się wokół nas odpowiedzi na pytania, o postawie
niu których ludzie z przeszłości nigdy nie myśleli.
W każdym razie faktycznie mamy już pewną nagromadzoną wie
dzę społeczną. Arystoteles i wielu innych dawnych autorów zebrali fakty,
które wciąż uważane są za wiarygodne i zinterpretowali je za pomocą
uogólnień, które wciąż budzą szacunek. W czasach nowoczesnych proces
ten postępuje nadal, rozwijając się pod względem wielkości, różnorodno
ści i precyzji, i doprowadził do powstania technicznych grup ludzi spec
jalnie wyszkolonych. Mamy wiele rodzajów historii, mamy antropologię
społeczną, nauki polityczne, prawo, ekonomię, socjologię, religioznawstwo
porównawcze, literaturoznawstwo porównawcze i porównawczą teorię
sztuki oraz inne dyscypliny, z których każda ma swoje archiwum zareje
strowanych faktów.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o kumulację, to badania nad ludzkością mają
ogromną przewagę, polegającą na tym, że ich przedmiot jest unikalny
w tym, iż sam siebie rejestruje. Nawet dane z zakresu geologii i paleon
tologii nie są porównywalne pod względem bogactwa z danymi, które
człowiek zebrał na własny temat poprzez język i kilka rodzajów sztuki.
Im bardziej dojrzewa i wchodzi w stan cywilizowany, tym większy staje
się zakres tych danych. Dinozaur mógł pozostawić swój szkielet, a nawet
swoje jaja, ale człowiek odkłada zastygły umysł. Wiemy nieskończenie
więcej o nim niż o jakimkolwiek innym zwierzęciu, a trudności z kumu
lacją wiedzy, jeśli chodzi o pierwotne fakty, są dość urojone. Dyskusje,
podobnie jak i w innych dziedzinach, dotyczą głównie interpretacji. Do
bór i wyjaśnienie faktów okazały się już poprzednio czymś prowizorycz
nym; muszą one zostać dokonane ponownie przy każdej zmianie ogólnych
trendów myślowych. Ale czyż nie odnosi się to do każdej nauki? W tej
właśnie chwili cały zasób teoretyczny wiedzy fizycznej został rozdarty
u swych korzeni i, jak się wydaje, zostanie on wyrzucony na wysypisko
śmieci. Trudno oczekiwać jakiejś trwałej struktury wiedzy, z wyjątkiem
tego, co odnosi się do pierwotnych faktów i najprostszych relacji między
nimi, i tego samego możemy spodziewać się w naukach społecznych
i przestrzennych.
Najwyższy już czas, abym odniósł się do tego obszaru wiedzy i prakty
ki, który znany jest jako statystyka. Statystyka jest ścisłą metodą, a mo
że ona być tak precyzyjna, gdyż sama w sobie nie ma charakteru społecz
nego, lecz matematyczny. Nie jest ona bezpośrednim postrzeganiem faktów
społecznych, lecz bierze standardowe jednostki pewnego rodzaju, którymi
mogą być na przykład spostrzeżone fakty społeczne, i zestawia je, układa,
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manipuluje nimi i prezentuje je w sposób, którego zadaniem jest spowo
dowanie, aby nabrały one nowego oświetlenia. Statystyk funkcjonuje po
między pierwotnym obserwatorem z jednej strony, a z drugiej strony
teoretykiem, który wymaga pełnego oświetlenia pewnych hipotez. Chyba
mogę, bez obrazy, porównać go z kucharzem, który ani nie dostarcza je
dzenia, ani go nie konsumuje, lecz jest specjalistą od procesów pośredni
czących.
Oczywiście, nie byłoby rzeczą rozsądną zakładać jakikolwiek antogonizm między ścisłymi metodami statystyki a mniej dokładnymi procedu
rami empatycznej obserwacji i interpretacji. Uzupełniają się one i nie za
chodzą na siebie ani też zachodzić nie powinny. Jedyne przeciwieństwo,
jakie tu prawdopodobnie wyrasta, wynika z uprzedzeń praktyków. Sta
tystyk, któremu brak szerokich horyzontów umysłowych, jest skłonny do
takiego umiłowania swych ścisłych procesów, że unika i lekceważy
wszystko inne, podczas gdy empatyczny obserwator ma skłonność do nie
cierpliwości wobec statystyki. Ta różnica gustów nie wywołałaby żadnej
wielkiej szkody, gdyby funkcje były od siebie odseparowane, ale wtedy,
gdy człowiek, który ma kwalifikacje tylko do jednej z nich, podejmuje
się obu, rezultat jest niekorzystny. Większość działań statystycznych, zwła
szcza tych opartych na kwestionariuszach czy wywiadach, jest wypaczona
przez brak dramatycznego wglądu w stany umysłu ludzi, którzy dostar
czają informacji. Kwestionariusz jest instrumentem społecznego postrzega
nia, i jeśli zastosowanie go ma mieć jakikolwiek naukowy charakter,
pierwszym obowiązkiem tego, kto go stosuje, jest udramatyzowanie gry
myśli i uczuć, która rozgrywa się między osobą stawiającą pytanie a oso
bą, która na nie odpowiada. J a k i był faktyczny stan umysłu tego drugie
go i jakie jest społeczne znaczenie jego odpowiedzi? Nie każdy badacz
ma intuicję i sumienie, aby postrzegać i rejestrować ten realny fakt, od
którego zależy wartość jego pracy, zwykle tak różny od faktu rzucającego
się w oczy.
Tak też jest z pytaniami i problemami, zawartymi w testach psycho
logicznych. Jeśli mają one na celu jedynie sprawdzenie możliwości wy
konania wystandaryzowanych operacji, to są one obiektywne, ale i, pa
trząc ze społeczego punktu widzenia, powierzchowne; jeśli wychodzą poza
to, i próbują odkryć społeczne i moralne postawy, wówczas są subiektyw
ne i nie mają żadnej wartości dla nauki nie obejmującej empatycznej in
terpretacji.
Nie jest prawdą, że nauki społeczne stają się naukami ścisłymi po
przez zastąpienie statystyką społecznej empatii i wyobraźni. To, co się
dzieje, to raczej fakt, iż użycie empatii i wyobraźni staje się bardziej
kompetentne, podczas gdy statystyka zastępuje zgadywanie podczas opra
cowywania danych.
Inne wrażenie, które uważam za błędne, polega na tym, iż statystyka
odkrywa powtarzalności i regularności zjawisk społecznych, co wskazuje
na to, iż zjawiska te mogą za jakiś czas okazać się podległymi ścisłym
prognozom w całkiem taki sam sposób, jak zjawiska fizyczne. Jest praw-
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dą, że statystyka ujawnia następstwo, porządek oraz znaczny stopień prze
widywalności pewnych procesów społecznych. Analizując to, co stało się
Podczas minionych dziesięciu lat, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii, gdzie
fakty mają głównie materialny charakter, widać, iż możliwe staje się
przewidywanie tego, co stanie się za następnych pięć lat; i nikt nie jest
w stanie powiedzieć jak daleko możemy zajść w tym kierunku. Całkowitą
tego podstawą wydaje się jednak dominacja inercji oraz fakt, iż twórcze
Procesy są rzadkie i powolne. Większa część zjawisk społecznych jest tak
dalece zrutynizowana, że mniej lub bardziej podlega operacjom matema
tycznym. Wszędzie tam, gdzie ludzie, znajdujący się pod wpływem zwy
czaju czy sugestii, poruszają się do przodu w sposób mechaniczny, czy
tam, gdzie ich inteligencja powtarza jedynie to, co istotnie jest starą syn
tezą motywów — jak na przykład podczas podejmowania decyzji, czy się
ożenić czy nie, użycie ścisłych metod jest na miejscu. Zespół ludzkich
zdarzeń może, w wielkim stopniu, zostać rozłożony na składające się nań
tendencje, nurty poruszające się po określonych liniach z dającą się usta
lić prędkością. Jeśli potrafimy zmierzyć te linie i prędkości, to może stać
się możliwe przewidywanie ich połączonego działania, tak samo jak ruch
komety przewidywany jest poprzez obliczenie wypadkowych siły cięż
kości, ruchu odśrodkowego i innych sił oddziałujących na nią. Całkowitą
Podstawą prognoz w takiej dziedzinie jak cykle koniunkturalne jest prze
konanie, że leżące u ich podstaw motywacje są w istocie standardowe czy
Powtarzalne.
Prawdopodobnie żadna nauka ścisła nie mogła była przewidzieć nag
iego rozwoju przemysłu samochodowego i geniuszu Henry Forda, chociaż
obecnie, kiedy przemysł ten jest rozwinięty i zinstytucjonalizowany, mo
żemy przypuszczalnie obliczyć z pewną dokładnością, co on nam przynie
sie w najbliższej przyszłości.
Nie ma dobrego powodu, aby sądzić, że metody statystyczne mogą
przewidywać to, co w końcu odróżnia w dużej mierze życie ludzkie od
procesów fizycznych, a mianowicie twórczą syntezę umysłową, czy to
u wybitnych jednostek czy w grupach. Typ mechanicznej teorii, który
wykluczyłby unikalne funkcjonowanie ludzkiej świadomości i woli, jest nie
tylko wysoce spekulatywny i nieweryfikowalny, ale jak się wydaje traci
jako spekulacja grunt pod nogami. Współcześni filozofowie (jak na przy
kład kolega profesor Sellars 5 , o ile akceptują mechanicyzm czy determinizm, interpretują go tak, iż nie dotyczy on ludzkiej możliwości reorga
nizowania i przekształcania życia w sposób, jakiego nie ma nawet na
dziei przewidzieć żąda nauka ścisła.
Faktycznie istnieje jeden sposób, w jaki można powiązać ze sobą na
uki fizyczne i społeczne. Możemy dojść do przekonania, że atomy i elek
trony nie są tak jednolite i pewne, jak się sądzi, że to, co uważa się za
prawa fizyczne, ma charakter jedynie statystyczny, będąc przykrywką
dla całej różnorodności zjawisk, podobnie jak statystyka społeczna obej5
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muje całą różnorodność indywidualnych ludzi. Faktycznie ludzie, którzy
są z pewnością kompetentni, mówią nam, że „obecny stan fizyki nie daje
podstaw dla jakiegokolwiek poparcia przekonania, że w dziedzinie natury
fizycznej istnieje przyczynowość oparta na rygorystycznie ścisłych pra
w a c h " 6 . Pewnymi sposobami, podobnymi do wskazanego powyżej, można
połączyć brzegi przepaści, ale nigdy, jak sądzę, poprzez zredukowanie
ludzkiej woli do zera.
Po dotychczasowym rozpatrzeniu problematyki obserwacji, bezpośred
niej czy zapośredniczonej przez technikę, przechodzę obecnie do kwestii
interpretacyjnego zastosowania danych, do próby skonstruowania struktury
społecznej prawdy. We wszystkich naukach jest ono działaniem wyobraź
ni, i to działaniem, które zawsze w przeszłości udowadniało, że jest tym
czasowe i że wymaga odnowy po to, aby nadążyć za ogólnym postępem
myśli. Nie widzę żadnego powodu, aby w przyszłości spodziewać się cze
goś innego.
W czasach obecnych wszystkie nauki o życiu znajdują się, jak przy
puszczam, pod wpływem idei organicznego rozwoju. Darwin nadał tym
badaniom tę orientację poprzez uczynienie z nich badań raczej procesu
niż stanu, raczej tego, co dzieje się, niż tego, co jest, dramatu raczej niż
obrazu. Jednak przez wiele lat ewolucyjne idee odnoszone były do zja
wisk społecznych głównie w sposób zewnętrzny i w formie analogii; były
one sztucznie narzucane, nie pozwolono im naturalnie wyrosnąć z samych
procesów społecznych. Rezultatem był znaczny zasięg propagandy społecz
nych teorii, z których wszystkie twierdziły o sobie, że są ewolucjonistyczne i naukowe, ale żadna z nich nie utrzymywała, że jest rezultatem pra
cy wyspecjalizowanej grupy, koncentrującej się głównie i bezinteresow
nie na badaniu faktów społecznych. Nawet obecnie specjaliści z przyleg
łych dyscyplin ewolucjonistycznych wnoszą znaczny wkład do literatury
społecznej i absolutnie nie ukrywają swego przekonania, że wiedzą więcej
o tym, co ważne dla społeczeństwa, niż tak zwani „socjologowie". Czy
wiedzą czy nie, faktem jest, że niektóre z tych zewnętrznych doktryn, jak
pseudodarwinizm Nietzschego czy idea determinizmu przez czynniki dzie
dziczne, rozwijana przez bardziej skrajnych kontynuatorów Galtona, miały
i wciąż mają szerokie wpływy.
Uważam jednak, że zjawiska społeczne będą w końcu najlepiej zro
zumiane przez tych, którzy uczynili ich badanie swym głównym zajęciem,
i że zastosowanie w tej dziedzinie idei ewolucjonistycznych jest zadaniem
głównie historii, antropologii, etnologii, nauk politycznych, ekonomii, psy
chologii społecznej, socjologii i pokrewnych dyscyplin. Wszystkie te dy
scypliny badawcze przyjmują rzeczywiście trend zdecydowanie ewolucjonistyczny i o niektórych z nich można powiedzieć, że zostały utworzo
ne przez ruch ewolucjonistyczny. Wszystkie one zmierzają ku zrozumieniu
całości osobowych i społecznych w realnym procesie życiowym. Wszystkie
6
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wykorzystują w coraz większej mierze psychologię społeczną. Nie zmie
rzają one ku podzieleniu zjawisk społecznych na elementy, które nie mają
społecznego charakteru, lecz raczej ku zbadaniu prostszych i bardziej ogólnych procesów społecznych, i ku zastosowaniu tak uzyskanej wiedzy
w syntetycznej interpretacji szerszych całości społecznych. Można tak
zrobić poprzez badanie dobrze dobranych prób, gdy bada się indywidual
ne osoby, typowe sytuacje lokalne czy instytucjonalne itp.
Ogólnie rzecz biorąc, socjologiczny wgląd, jeśli mogę uznać go za coś
reprezentatywnego, to wyobrażeniowa rekonstrukcja życia, której prawdzi
wość zależy od kompetencji umysłu, który go dokonał, w ujmowaniu
głównych czynników, składających się na badany proces oraz w odtwa
rzaniu czy antycypowaniu ich działania. Wymaga to wrodzonych zdolno
ści, wiedzy o faktach, społecznej kultury oraz przeszkolenia w konkret
nych technikach.
Przyjmuje się czasem, że przeddarwinowskie badania w dziedzinie hi
storii, literatury, sztuki i teorii społecznej były w istocie nienaukowe i ja
łowe, że były one zwykłymi bredniami, które muszą zostać zmiecione przez
postępowe siły nauki. Przeciwnie, wiele z tych badań opartych było na
zdrowym rozsądku, miało solidne podstawy empiryczne, a nawet obecnie
mają wartość większą niż pośpieszne, dogmatyczne i w przeważającej
mierze oparte na analogii wysiłki, zmierzające do wyparcia ich przez coś,
co ma pozory nauk przyrodniczych. Takie wysiłki dały początek różnorod
nym pseudonaukom, z których pewne obecnie rozkwitają, ale nie prze
rwały faktycznej ciągłości współczesnej wiedzy społecznej z solidnymi wy
nikami pracy wcześniejszych pokoleń. Socjologia szczerze uznaje przy
najmniej wartość przedewolucjonistycznych badań i spodziewa się, że
jej adepci będą coś wiedzieć o wielkich prądach tradycji historycznej,
literackiej i artystycznej: że będą faktycznie posiadać tak szeroką kultu
rę humanistyczną, jak to tylko możliwe. Ta kultura dostarcza jedynego
dostępu do wielkich składów faktów, których nie możemy pominąć. Do
starcza ona też pewnej perspektywy rozwoju społecznej interpretacji.
Większość uogólnień, które są obecnie konstruowane, sondowane, spraw
dzane i rozwijane w systematyczną wiedzę, zwiastowana była przez prze
nikliwe umysły przeszłości. J a k wiele nowoczesnej psychologii społecznej
zawarte jest w maksymach La Rochefoucauld, jaką intuicję na temat
procesów społecznych miał Gibbon! Sainte-Beuve, dla którego literatura
była organiczną ludzką całością, obserwujący pojedynczych autorów i całe
tendencje literackie z równym zrozumieniem, był prawdziwym socjolo
giem w dziedzinie krytyki. Goethe był nim w jeszcze szerszym zakresie.
Uczciwy i kompetentny badacz będzie z szacunkiem podchodził do osiąg
nięć przeszłości i nie będzie przydawać śmiałości tym miałkim duchom,
które uważają metodę naukową za pewien rodzaj sztuczek laboratoryj
nych i wykazów, za pomocą których mogą oni uniknąć powolnego spo
sobu podejścia, charakterystycznego dla faktycznej wiedzy społecznej.
Jeśli chodzi o prognozy, to zwróciłem już uwagę na to, że w odniesie
niu do bardziej zmechanizowanych procesów, dokonujących się w syste-
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mach społecznych, mogą one być bardzo ścisłe. Nie mamy jednak podstaw
do tego, aby spodziewać się jakiejkolwiek tego typu ścisłości w przewidy
waniu wielorakich fluktuacji życia ludzkiego w ogólności. W każdej nau
ce prognozy wymagają tego, aby umysł ogarnął proces, tak jak fizyk
swoimi formułami obejmuje proces spadania ciał, a także aby przez uczestnictwo przewidział wynik. Nawet w naukach przyrodniczych może
być to zwykle dokonane z precyzją tylko wtedy, gdy proces jest sztucz
nie uproszczony, tak jak w laboratorium. Społeczne procesy rzeczywistego
życia ogarnięte mogą być tylko przez umysł działający szeroko, uczestni
czący poprzez intelekt i empatię w wielu nurtach sił społecznych i łączą
cy je w zawierającą wyobraźnię syntezę. Nie może to chyba zostać do
konane z wielką precyzją ani też dokonane w ogóle, o ile nie powiąże
się metod technicznych z ogólnym i twórczym duchem.
Umysł ludzki uczestniczy w procesach społecznych w sposób, w jaki
nie uczestniczy w żadnych innych procesach. Jest on sam próbką, fazą
tych procesów, i w dogodnych warunkach zdolny jest do tak dalekiego
identyfikowania się z ogólnym ruchem grupy, że w godny uwagi sposób
potrafi przewidzieć to, co grupa zrobi. Prognoza tego rodzaju jest w za
sadzie raczej intuicyjna niż intelektualna; jest ona podobna do prognozy
sformułowanej raczej przez człowieka mającego talent do interesów niż
przez statystyka; nie jest ona czystą prognozą, lecz jest tym właśnie pro
cesem, poprzez który dokonano po raz pierwszy wielu wielkich uogólnień
naukowych.
Jednak prognozy jakiegokolwiek rodzaju będą najprawdopodobniej wte
dy rozsądne, gdy dokonywane będą przez tych, którzy w najbardziej pre
cyzyjny sposób zaznajomili się z dającymi się zaobserwować procesami,
i to właśnie pogłębienie tej znajomości przez obserwatorów, równoległe
z ich wglądem w zasady, uczyni z nich osoby lepiej domyślające się tego,
co się dzieje, niż miało to miejsce w przeszłości.
Cóż więc jest nowego we współczesnych naukach społecznych, co, jeśli
cokolwiek jest w nich takiego, co obiecuje szybszą i pewniejszą kumula
cję wiedzy niż w przeszłości? Powiedziałbym, że chodzi tu o następujące
sprawy:
1. Uwolnienie się od niepotrzebnych, wyświechtanych założeń teolo
gicznych i metafizycznych i reorganizacja opierająca się na badaniu fak
tów oraz światopogląd ewolucjonistyczny.
2. Powstanie specjalistycznej grupy odpowiednio wyszkolonych uczo
nych, stosujących się do takich tradycji i standardów, które zalecają
krytycyzm i wymagającą wysiłku atmosferę grupową, niezbędne dla wszel
kich wielkich osiągnięć.
3. Rozwój, od roku 1860, a zwłaszcza od roku 1900, siatki teoretycznej
odnoszącej się do faktów, przez którą rozumiem teorię wypływającą z ob
serwacji i możliwą do weryfikacji lub falsyfikacji przez dokładniejsze
zbadanie faktów. Taką teorię odróżnić trzeba od wielu dawniejszych spe
kulacji, które w zasadzie były metafizyczne, nieweryfikowalne i z tego
względu nieprzydatne dla stymulowania badań.
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W obecnym ruchu nie ma nic sensacyjnego. Nie reprezentuje on ze
rwania z przeszłością, nie obiecuje jakiejkolwiek fenomenalnej mocy prze
widywania i jest praktycznie zajęty głównie ustalaniem tego, co faktycz
nie się dzieje, oraz rozwojem technik. Próbujemy opisać i zinterpretować
życie ludzkie w takim samym duchu, w jakim opisane i zinterpretowane
zostało życie zwierząt i roślin, ale przy uznaniu odrębnego charakteru
Problemu. Ludzki materiał jest czymś osobliwym nie tylko z uwagi na
jego ogrom i różnorodność, ale i z uwagi na to, że wymaga radykalnie od
miennego wyposażenia teoretycznego i technicznego, za pomocą którego
można by się nim zajmować.

Tentatywna metoda *

Wzrost adaptacyjny — formy osobowe i nieosobowe — nieosobowe
formy żyją — formy pośrednie — tentatywny proces — przykłady tentatywnego wzrostu — tendencja organiczna — rozbłyśnięcie umysłu.
Wokół nas, w świecie ludzi, widzimy postępujący ruch życia. Istnie
je, jak się wydaje, impuls życiowy o nieznanym pochodzeniu, popychający
do przodu w niezliczonych kierunkach i na niezliczone sposoby, z których
każdy jest kontynuacją tego samego typu z przeszłości. Cała sprawa wy
daje się pewnym rodzajem wzrostu, a moglibyśmy dodać, iż jest to
wzrost adaptacyjny, co oznacza, że te formy życia, które widzimy — lu
dzie, związki między ludźmi, tradycje, instytucje, konwencje, teorie,
ideały — nie są czymś odrębnym czy niezależnym, lecz wzrost każdej
z nich dokonuje się w kontakcie i w interakcji ze wzrostem innych. Tak
więc każda faza ruchu może być uważana za serię adaptacji do innych
faz.
To, że wzrost osób ma charakter adaptacyjny, jest oczywiste dla każ
dego. Każdy z nas ma energię i charakter, ale nie rozwijają się one w cią
gu godziny, lecz poprzez komunikację i przystosowanie do innych osób
i warunków wokół nas. I nie inaczej jest z grupą społeczną lub z ideami,
które żyją w obrębie wspólnego ośrodka myślowego porozumiewania się.
Całe życie ludzkie jest więc jedną, rosnącą całością, zespoloną przez nie
ustanne nurty interakcji, ale równocześnie jest ono podzielone na te
rozmaite formy energii, które dostrzegamy jako ludzi, frakcje, tendencje,
doktryny i instytucje.
Najbardziej widoczne rozróżnienie przebiega między formami osobowy
mi a nieosobowymi. Człowiek to osobowa forma życia; moda czy mit to
formy bezosobowe. Wydaje się to wystarczająco oczywiste, ale istnieją
przypadki, w których linia podziału nie jest tak wyraźna i dobrze byłoby
rozważyć bardziej precyzyjnie to, co uważamy za „osobowe" w tym ukła* Rozdział I The tentative method, z części I The organic view o/ the
process of human life, w: Charles Horton Cooley, Social Process, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press 1966 (1918),
ss. 3—18.
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dzie, czy też w jakim właściwie sensie pewna forma życia ludzkiego może
być bezosobowa.
Powiedziałbym, że forma bezosobowa to ta, której historia życia nie da
się utożsamić z historią życia konkretnych osób. Mit, na przykład, ma
swą własną historię, której nigdy nie odkryje się w biografii jednostek,
i choć istnieje on w umysłach ludzi, nie może być ujęty w sposób zro
zumiały, jeśli nie uznamy go za odrębną całość, dla której myśl ludzka
jest tylko środkiem wyrazu. Gdy, powiedzmy, amerykański Indianin po
wtarzał historię Hiawatha nieświadomie ją zmieniając, nie wiedział o tym,
że brał udział w procesie wzrastania mitu, który miał miejsce w nim i po
przez niego, ale całkiem niezależnie od jego osobistej świadomości. To
samo dotyczy wzrastania języka. Wiemy o tym, że mowa każdego ludu
ma pewną witalną jedność, prezentując filologom świat interesujących
struktur i stosunków, których ci, którzy używają języka i przyczyniają się
do jego wzrastania, są tak samo nieświadomi, jak i procesów fizjologicz
nych zachodzących w ich ciałach. Różnica między organizmami osobowymi
a nieosobowymi ma więc charakter przede wszystkim praktyczny, opiera
jący się na tym, że wiele form życia nie jest tożsamych z osobowością
i nie może ich zrozumieć i ledwo może je w ogóle dostrzec, ten, kto
będzie interesować się tylko osobami. Istnieją one w ludzkim umyśle, ale
po to, aby je zrozumieć, trzeba analizować je z nieosobowego punktu
widzenia.
Jeśli mamy nadzieję skończyć z wojną, zauważmy praktyczną wartość
zrozumienia tego, że głównym przeciwnikiem pokoju jest coś znacznie
większego niż jakakolwiek grupa ludzi, jak na przykład pruska arysto
kracja — mianowicie militaryzm, międzynarodowy organizm istniejący
wszędzie w formie agresywnych ideałów, tradycji i oczekiwań. Jeśli może
my nauczyć się to dostrzegać, a także dostrzegać i to, jak my sami być
może przyczyniamy się do wojny naszą nieznajomością obcych narodów
i naszym brakiem wielkodusznych ideałów, odnoszących się do naszego
własnego narodu, to będziemy w stanie skutecznie się jej przeciwstawić.
Faktycznie żyjemy pośród wybujałego wzrastania struktur społecznych,
których, z uwagi na to, że są one nieosobowe i nie przemawiają do na
szych zainteresowań osobowością, jesteśmy w zasadzie nieświadomi. Do
strzegamy to, że takie wzrastanie miało miejsce w przeszłości i nie ma
powodu przypuszczać, że się skończyło. Rozwój instytucji religijnych
w ciągu ostatnich trzydziestu lat pociągnął za sobą stopniowe zmiany,
odnoszące się do wiary, dotyczące takich problemów, jak nieśmiertelność,
zbawienie i stosunek Boga do człowieka, których to zmian nie byliśmy
świadomi przede wszystkim dlatego, że nie były one dziełem konkretnej
myśli i dyskusji, ale zostały nam narzucone przez myślowe prądy owych
czasów. Nawet dziś nie wiemy dokładnie, czym one są; są jednak realne
i doniosłe, a rozwój instytucji składa się głównie z takich zmian.
Godne uwagi jest to, że jakkolwiek nieosobowa może być jakaś faza
rozwoju społecznego, przemawia do naszych zainteresowań wtedy, gdy
tylko dostrzeżemy, że ma ona jakąś historię życiową, tak jak ktoś może
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znaleźć rozrywkę w śledzeniu historii jakiegoś słowa w jednej z książek
z zakresu etymologii. Jest coś takiego w przebiegu każdego rodzaju życia,
co przykuwa naszą uwagę, gdy tylko spocznie na nim nasze oko. J a k
chętnie śledzimy historię sztuk, nauk, religii i filozofii, jeśli tylko ktoś
pokaże nam, w jaki sposób jedna rzecz wyrasta z drugiej.
Stwierdzenie, że jakaś społeczna forma ma nieosobowy charakter, nie
oznacza, że jest ona martwa. Język czy mit są naprawdę żywe; ich życie to
życie ludzkie; mają one taką samą krew i kości oraz nerwy, jakie mam
ja i ty, tyle tylko, że ich rozwój jest zorganizowany w sposób inny niż
rozwój świadomości osobowej. Gdy mówię, czy nawet gdy myślę, język
żyje we mnie, a ta część, która żyje we mnie, oddziałuje na inne części
żyjące w innych osobach, wpływając na życie całości, której nie jestem
świadom. To samo można powiedzieć o tradycji, o dawniejszej i mniej
uświadomionej historii instytucji i o wielu nieznanych ruchach, składają
cych się na współczesne życie, które mogą okazać się ważne pomimo tego,
że zostały zapomniane.
Jest rzeczą oczywistą, że formy osobowe i nieosobowe muszą zachodzić
na siebie, gdyż wkracza w nie to samo życie. Gdybyśmy usunęli wszystkie
osoby, nic by nie pozostało, inne systemy zniknęłyby także, gdyż ich ele
menty składowe są te same. Mniej chętnie przyznamy (z uwagi na nasze
szczególne zainteresowanie osobowością), że osoby także nie mają odręb
nej egzystencji i że jeśli z umysłu człowieka usuniemy wszystkie całości
nieświadome i nieosobowe, to nie zostanie nic — a z całą pewnością nie
osobowość. Usunięcie samego tylko języka pozostawiłoby człowieka bez
ludzkiej jaźni.
Między osobami, z jednej strony, a z drugiej tymi formami życia,
które są całkowicie nieosobowe, istnieje wiele form pośrednich, mających
pewne elementy obu własności. Rodzina jest chyba tak osobowa, jak tyl
ko może być jakaś grupa, gdyż jej członkowie powszechnie utożsamiają
z nią swe osobowości, ale bez przeszkód może ona mieć swe własne, or
ganiczne wzrastanie, do którego jej członkowie przyczyniają się, nie wie
dząc o tym. Każda rodzina charakteryzuje się w większym lub mniejszym
stopniu kontynuacją morale z pokolenia na pokolenie i poprzez nią dzie
dziczymy wpływ ze strony naszych pradziadów, a nie ma takiej rodziny,
której historii nie dałoby się napisać tak, jak historii Stuartów czy Ho
henzollernów, gdybyśmy uznali to za warte zachodu.
Mała, bardzo zwarta społeczność, jak pierwotny klan czy żydowska
gmina na jakiejś rosyjskiej wsi, charakteryzuje się życiem korporacyjnym
zupełnie tego samego charakteru, co rodzina; znaczy to, że grupa obejmuje
niemal całość osobowości jednostek i nie jest ani zbyt wielka, ani zbyt
złożona, aby jednostka mogła ją zrozumieć. Większe społeczności, a nawet
narody, są także uważane za zbiory osób, ale mają one historię życiową,
która musi być traktowana jako całość i nie może być nigdy ujęta po
przez jakiekolwiek badania poszczególnych osób.
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Większość dobrowolnych stowarzyszeń, występujących w naszym nowo
czesnym życiu, ma charakter głównie nieosobowy; znaczy to, że mają one
tendencję do specjalizacji, poprzez którą jeden interes jednostki powiązany
jest z podobnymi interesami innych, pozostawiając jej osobowość jako
całość poza grupą. Przeciętnie aktywny obywatel naszych czasów należy
do tuzina lub więcej organizacji, zorientowanych na zysk, kulturę, filan
tropię czy cokolwiek innego, w każdą z nich wkładając tylko fragment
siebie i nie poczuwając się za nie do poważnej odpowiedzialności. Bardzo
często zdąża się jednak, że jedna lub kilka jednostek — gorliwi pracowni
cy czy pracujący bez wynagrodzenia entuzjaści sprawy — utożsamiają się
z życiem stowarzyszenia i wkładają w nie swą osobowość. I to może zda
rzyć się z tymi przypadkami społecznego wzrastania, które odnotowaliśmy
jako szczególnie nieosobowe — nawet z językiem, jak na przykład wów
czas, gdy jakiś entuzjasta planuje ożywić język irlandzki lub popierać
volapukl.
Czyż nie możemy faktycznie powiedzieć, że gdziekolwiek wiążą się ze
sobą dwie osoby, mamy do czynienia z nową całością, której życia zu
pełnie nie da się zrozumieć, jeśli uważamy ją jedynie za sumę tych dwóch
osób? Jest tak w oczywisty sposób z mężem i żoną, a poniekąd, nie ma co
do tego wątpliwości, i z innymi układami.
Jeśli przeanalizujemy dokładniej interakcje i rozwój tych form życia,
dochodzimy do tego, co nazywać będę procesem tentatywnym. Nie jest to
nic innego niż to, co w niejasny sposób rozpoznane jest przez potoczne
myślenie jako proces ewolucyjnej „selekcji" czy przetrwania najlepiej
dostosowanych, a jest też opisywane jako metoda prób i błędów, metoda
pragmatyczna, wzrost tego, co „działa" lub funkcjonuje, i przez inne,
choć podobne do tych, terminy. Być może najprostszy ze wszystkich opis
polega na stwierdzeniu, że jest to proces obejmujący eksperyment, który
niekoniecznie jest świadomy. Znaczy to, że próbowanie różnego rodzaju
działań i kierowanie zachowaniem na podstawie rezultatów próby może
nie wymagać rozumienia tego, co się faktycznie dzieje.
Wzrastanie form społecznych jest w zasadzie z grubsza analogiczne do
wzrostu dzikiej winorośli, która rozrasta się po kratach, ogrodzeniu i drze
wach mojego podwórka. Ta winna latorośl otrzymała od swych przodków
pewien system tendencji. Mamy tu, na przykład, sam życiowy impuls,
ogólne dążenie do wzrostu. Dalej mamy jej zwyczaj rozsyłania błyskawicz
nie i najkrótszą drogą wzrastających odrośli, zakończonych podwójnymi
wąsami. Te wąsy obracają się powoli w powietrzu, a gdy jeden z nich
dotknie przeszkody, na przykład drutu czy gałęzi, wówczas oplata się
wokół niej i podciąga w formie spiralnej sprężyny, ciągnąc za sobą całą
odrośl. Odrośl, która w ten sposób zdobywa punkt oparcia, rośnie błyska
wicznie i rozsyła więcej wąsów; jeśli nie uda się jej zdobyć punktu opar1
[Sztuczny język międzynarodowy, oparty głównie na języku angielskim,
ale również na niemieckim, francuskim i łacinie, utworzony w 18T9 roku;
nie upowszechnił się].
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cia, wygnie się ku dołowi i przestanie rosnąć. Tak więc wyczuwa ona swą
drogę i posiada system behawioralny, który zapewnia jej wzrost wzdłuż
linii przynoszącego sukces eksperymentu.
Tak samo w świecie ludzkim przekonujemy się, że formy życiowe, ma
jące tendencję do działania na pewne sposoby, wchodzą w kontakt z sy
tuacjami, które stymulują niektóre z ich działań, a tłumią inne. Te, które
są stymulowane, rozwijają się, rozwój ten zaś oddziałuje na zaangażo
wane weń struktury — zwykle przyśpieszając ich wzrost — i tym samym
uruchamiany jest „selektywny" rozwój. Inteligencja może, ale nie musi,
odgrywać w tym swą rolę; nic nie jest tu istotne z wyjątkiem aktywnych
tendencji i warunków, które kierują ich działaniem.
Czasem zobaczyć można jedną winną latorośl rosnącą na drugiej, co
pociąga za sobą wzajemną adaptację dwóch żyjących form. W ludzkim
życiu jest to sytuacja zwyczajna, gdyż środowisko nie jest czymś stałym,
lecz plastycznym organizmem, współdziałającym z kolei z innymi organi
zmami, powodującym powstanie nieskończonego systemu obopólnego
wzrostu. Jedna forma życia bada teren dookoła wśród różnych otwartych
możliwości czy bodźców oferowanych przez inne formy i reaguje na te,
które są najbardziej zgodne z jej własnymi tendencjami. Obie formy eks
perymentują ze sobą nawzajem, odkrywają i rozwijają pewien sposób,
mniej lub bardziej odpowiedniego współdziałania. Odnosi się to oczywi
ście do osób, ale zasada dotyczy również grup, idei i instytucji.
W każdym momencie mamy do czynienia z kompleksem osobowych
i nieosobowych całości, z których każda nasycona jest energią i tenden
cjami co do formy dziedziczności i zwyczajów pochodzących z jej prze
szłości. Jeśli skupimy uwagę na jakiejkolwiek konkretnej całości — oso
bie, partii, państwie, doktrynie, programie reform, micie, języku — do
strzeżemy,' że właśnie podąża ona swą drogą, jeśli może — to drogą
wzrostu, w kierunku wyznaczonym przez jej wewnętrzne tendencje. Jak
już widzieliśmy, jest ona żywa, jakkolwiek by była nieosobowa, i wy
posażona jest w ludzką krew, kości i nerwy, które ją ponaglają. Ma ona
strukturę już zaadaptowaną — ręce i nogi, jak powiedział Luter o Słowie
Bożym — gdyż w przypadku, gdyby nie rozwinęła czegoś w tym rodzaju,
jakiejś gotowości do życia w obrębie ogólnego nurtu życia ludzkiego, to
faktycznie nie moglibyśmy jej tam znaleźć. Środkiem jej dalszego wzrostu
jest pewien zbiór wstępnych działań, a te, w sposób świadomy lub nie,
sprawdzane są w danej sytuacji. Jeśli nie są kierowane przez coś w ro
dzaju inteligencji, to odbywają się na ślepo, a mimo to mogą być skutecz
ne. Ogólnie rzecz biorąc, jedno działanie lub pewna kombinacja działań
będzie w tej sytuacji przebiegać lepiej niż inne, znajdując dla siebie
większą przestrzeń, lub pewnego rodzaju bodziec, i w związku z tym
będzie rosnąć; zaś energia całości, na tyle, na ile jest ona dostępna, będzie
miała tendencję do szukania w tym miejscu ujścia. Tak więc, im bardziej
jakaś rzecz działa, tym bardziej jest zdolna do działania, a to dlatego, że
jej funkcje przyciągają do niej coraz więcej energii. A całość, do której
ona należy, a przez to kontynnuje i potęguje owocną działalność, zacho-
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wuje się w znacznej mierze tak, jak gdyby dokonywała przemyślanego
eksperymentu. Spotęgowana działalność obejmuje także zmiany w obrębie
całości i w globalnej sytuacji; tym samym przenosimy się w nowe sy
tuacje, w nowe stosowanie tej samej zasady.
Popatrzmy, dla ilustracji, na wzrastanie człowieka w jakimkolwiek punkcie jego kariery; powiedzmy, że chodzi nam o młodzieńca, który zaczy
na zarabiać na swe utrzymanie. Ma on energię i możliwości, których w za
sadzie jest świadom w bardzo tylko mglisty sposób. Młodzi ludzie pro
mieniują wokół swymi instynktami i zwyczajami, szukając czegoś, czego
mogliby się złapać, bardzo podobnie jak to czyni winna latorośl za pomocą
swych wąsów. Sugestie odnoszące się do możliwych sposobów pracy, wy
prowadzone z tego, co młodzieniec widzi wokół siebie, docierają do jego
umysłu, i rozważając je z taką przenikliwością, na jaką go tylko stać,
szuka on pracy. Dokonuje selekcji wśród otwartych przed nim możliwości,
a równocześnie jego możliwości, w postaci potencjalnych pracodawców,
dokonują selekcji między nim a innymi kandydatami. Po podjęciu pracy
może on przekonać się, że nie może jej wykonać albo też że nie daje się
ona pogodzić z jego skłonnościami, wtedy wkrótce porzuca ją i próbuje
innej pracy. A jeśli uda mu się i praca mu się spodoba, to jego energia
jest w nią angażowana w coraz większym stopniu, ku niej skierowany
jest cały jego umysł, i w takim sensie on sam wzrasta. Jego sukces zapew
nia mu zwykle coraz większą rolę do odegrania w wybranej przez siebie
dziedzinie, otwierając tym samym nowe możliwości wzrastania w tym
samym kierunku. Zycie stale ujawnia otwarte możliwości, których nie
mogliśmy byli się spodziewać. Jest z tym tak, jak z wiosłowaniem ku
wylotowi jeziora, którego nie da się zlokalizować aż do chwili, gdy nie
mal w nim jesteśmy. Sądzimy, że obrany przez nas kurs musi rozciągać
się w jednym lub dwóch kierunkach; ale dalsza droga pokazuje, że ist
nieje i trzeci, bardziej przydatny niż któryś z tamtych. Drobna idea,
którą przeoczyliśmy czy uznaliśmy za nieistotną, często wzrasta tak, aż
czyni czymś szczątkowym to, co traktowaliśmy jako wielkie.
W przypadku grupy podporządkowanej osobowemu przywództwu, pro
ces ten nie jest czymś bardzo odmiennym. Partia polityczna, przedsiębior
stwo, ludzka osada, kościół, naród, rozwijają się dzięki mieszance przewi
dywania i nieprzewidywanego doświadczenia. Po omacku, mniej lub bar
dziej inteligentnie, szuka ono drogi, aż znajdzie otwarte ujście w formie
takiej polityki, która okaże się popularna, nie wyeksploatowanych rynków,
zaniedbanych krzywd, bardziej odpowiednich doktryn, itp.; a potem, po
przez wzrastającą aktywność w momencie sukcesu, rozwija się w pomyśl
nym kierunku.
Moda jest dobrą ilustracją tentatywnego wzrostu nieosobowej formy.
Tak więc moda na damskie suknie pojawia się, jak się wydaje, w Paryżu,
tym mieście o wielkim prestiżu w tej dziedzinie, osiągniętym dzięki stu
leciom pełnego sukcesów przewodzenia. W Paryżu jest wielka liczba za
wodowych projektantów sukni, którzy stale starają się przewidzieć kie10*
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runki zmian i wykonać projekty, które „przyjmą się". Współzawodniczą
w tym między sobą, a ci, którzy wygrywają, zdobywają bogactwo i repu
tację dla siebie i dla instytucji, z którymi są związani. Choć oni inicjują,
absolutnie nie mają władzy, która umożliwiłaby czynienie tego w sposób
arbitralny, lecz muszą dostosować się do niejasnych, ale potężnych ten
dencji, tkwiących w umyśle publiczności. Ich sprawą jest przepowiadać
je i wytwarzać coś, co pasować będzie do psychologicznej sytuacji. Pod
czas sezonów, kiedy to szuka się nowych stylów, rywalizujący ze sobą ar
tyści występują ze swymi projektami, które wypróbowują na publiczności,
używając do tego celu zawodowych modelek, przyciągając aktorki i inne
znakomitości. Spośród wielu przedstawionych projektów wejdzie w modę
tylko kilka, a żaden projektant nie może być pewien sukcesu: nikt nie
może na pewno przewidzieć tego, co będzie, a co nie będzie działać. Ale
projekty, które wygrywają w Paryżu, rozprzestrzeniają się niemal bez oporu po całym świecie mody.
W świecie idei wspomniane słowo „działanie" trzeba rozumieć jako
spotęgowaną myśl, która może stymulować wprowadzenie jakiejś idei do
sytuacji umysłowej. Idea, która powoduje, że myślimy, zwłaszcza jeśli
myślimy w sposób owocny, to idea działająca. Żeby to osiągnąć, musi ona
być inna niż nasze idee, ale i spokrewniona z nimi w sposób wystarcza
jący, aby stymulować i sugerować syntezę. Gdy się tak dzieje, umysł
ludzki, indywidualny czy zbiorowy, zmuszany jest do wysilenia się, aby
sprawę rozjaśnić i znaleźć otwartą drogę dla myślenia i działania. Tak
więc stara się on osiągnąć świeżą syntezę, która jest pewnym krokiem
w trakcie umysłowego wzrastania ludzkości.
Rozważmy na przykład działanie idei ewolucji — wiary, iż wyższe formy
życia, włączając w to człowieka, pochodzą od form niższych. Sugestywna,
mająca szerokie powiązania idea tego typu rośnie w sposób złożony, roz
szerzając się poprzez selekcję i adaptację. Wiemy o tym, że rozmaite nur
ty badawcze zjednoczyły się podczas pierwszej połowy dziewiętnastego
wieku, doprowadzając odważnych myślicieli do przekonania, że ewolucja
od form niższych nie jest czymś nieprawdopodobnym. Idea ta znalazła
swój punkt owocnego wzrastania wtedy gdy, zwłaszcza w myśli Darwina,
weszła w kontakt z geologicznymi dowodami zmian i z wiedzą o dzie
dziczności i mutacjach, skumulowaną przez hodowców zwierząt domo
wych. Tutaj działała ona tak silnie, że przyciągnęła uwagę i prowokowała
badania ze strony początkowo małej grupy, a później ogromnej części
uczonych owych czasów. Inne idee, jak na przykład idea Malthusa, od
nosząca się do nadwyżki życia i walki o byt, zostały z nią skoordynowane,
podjęto nowe badania; krótko mówiąc, umysł publiczny zaczął w dużym
stopniu obracać się wokół tej doktryny i od tego czasu nadal tak czyni.
Ale czym jest to, co „działa"? Idea zakłada, że już istnieje pewna ak
tywna tendencja jakiegoś rodzaju, która wkracza w sytuację i której cha
rakter określa to, czy będzie ona tam działać, a jeśli będzie, to jak.
W przypadku winnej latorośli mamy do czynienia z istniejącą wcześniej
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tendencją zawartą w wąsach, skłaniającą je do poruszania się w powie
trzu, do skręcania się wokół każdego przedmiotu, który napotykają, a póź
niej do wspólnego podciągania się jak spiralna sprężyna, co powoduje,
że winna latorośl działa tak, jak ma to miejsce wtedy, gdy napotyka
drut. Faktycznie, po to, aby wyjaśnić w pełni jej działanie, trzeba by
wziąć pod uwagę wiele innych tendencji, takich jak tendencja do szyb
kiego wzrostu w najwyższym z osiągniętych punktów albo tam, gdzie
światło jest silniejsze, itp. W rzeczywistości winna latorośl posiada orga
nizm, na który składają się skorelowane ze sobą tendencje, a których
realizacja pod wpływem bodźca ze strony konkretnej sytuacji jest tym
działaniem, o które tu chodzi.
Gdy mówimy o ludzkim życiu, mamy skłonność do zakładania, że ist
niejąca tendencja to jakiś świadomy cel, i że cokolwiek realizuje ją —
»działa", a wszystko inne to niepowodzenie w działaniu. Inaczej mówiąc,
całej sprawie nadajemy charakter woluntarystyczny i utylitarystyczny.
Jest to nieadekwatne i w zasadzie błędne ujęcie zagadnienia. Działanie
człowieka czy jakiejkolwiek innej ludzkiej całości w danej sytuacji jest,
znacznie bardziej niż sądzimy, zbliżone do działania winnej latorośli.
Choć świadomy cel może odgrywać w nim centralną rolę, mamy tu jesz
cze do czynienia z całym organizmem, składającym się z tendencji, które
Po omacku szukają dla siebie drogi w danej sytuacji, reagując w sposób
złożony i głównie nieświadomy. Mówiąc krótko, to charakter człowieka
działa, a ów konkretny cel może, ale nie musi, być jego częścią.
Podobnie każda forma ludzkiego życia — grupa, instytucja, czy idea —
ma charakter, układ wzajemnie powiązanych, złożonych tendencji, jakiś
Motiv, ducha, duszę czy jakkolwiek to zechcemy nazwać, która jest wy
nikiem jego minionej historii i podejmuje działanie w odniesieniu do
spraw nowych w obecnej sytuacji. Kwestie te są bardzo słabo zrozumiane.
To, w jaki sposób zachowa się język, gdy ma do zinterpretowania nowe
formy życia, zależeć będzie, jak rozumiemy, od jego „ducha", jego histo
rycznego organizmu, składającego się z różnych tendencji, ale sądzę, że
faktyczny przebieg tego zjawiska rzadko kiedy znany jest wcześniej. I po
dobnie jest z naszym krajem, tak jak żyje on w umysłach ludzi, z na
szym systemem idei na temat Boga i Kościoła czy na temat roślin i zwie
rząt. Są to realne formy życia, zawiłe, fascynujące, doniosłe, z pewnością
zachowujące się w godny uwagi sposób, ale nasze rozumienie tego działu
historii naturalnej jest bardzo ograniczone. Obiegowe wrażenie, że w życiu
ludzkim nic ważnego nie może się stać, jeśli u podstaw nie leży ludzka
wola, jest iluzją taką samą, jak stary pogląd, że wszechświat obraca się
wokół naszej planety.
Przytoczmy przykład z Ruskina na temat działania dwóch stylów archi
tektonicznych, będących ze sobą w kontakcie. Mówi on, że historia wczes
nego weneckiego gotyku to historia „walki stylu bizantyjskiego ze stylem
współczesnym (gotyckim), prawie tak doskonale zorganizowanym jak tamten,
a daleko bardziej energicznym. I walka ta przejawia się częściowo
w stopniowej zmianie architektury bizantyjskiej w inne formy, a częścio-
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wo jak gdyby we wzięciu podczas walki izolowanych przykładów oryginal
nego gotyku do niewoli; czy raczej łapaniu ich w pułapkę przez siły
wroga, ale i na utrzymywaniu przez nie terenu, dopóki nie pojawią się przy
jaciele, aby im pomóc". Rzeczywistości takich walk i adaptacji ani temu,
że są one rezultatem działania złożonych, poprzedzających tendencji, nie
może zaprzeczyć nikt zaznajomiony z historią sztuki. Ale przypuszczam,
że wszystko, co indywidualny budowniczy rozumiał z tego konfliktu, to to,
że ludzie przybywający z północy robili framugi okienne i inne detale
w nowych formach, które mogli stosować, jeśli im się podobały, zamiast
form, do których on sam był przyzwyczajony. O stylu jako organicznej ca
łości, mającej mniejszą lub większą energię, przypuszczalnie nic nie wie
dział. Ale istniały one, dokładnie tak samo realnie i aktywnie, jak dwie
walczące armie 2 .
Człowiek może czasami odkryć w swoim własnym umyśle działanie
złożonych tendencji, których nie pragnął czy nie rozumiał. Kiedy człowiek
wstępnie planuje jakąś książkę, w niejasny tylko sposób czuje to, jakiego
materiału potrzebuje, i zbiera notatki nieco na chybił trafił. Ale wraz
z postępem prac, jeśli jego umysł ma jakąś syntetyczną energię, jego
myśl stopniowo przybiera formę systemu, złożonego, ale jednolitego, cha
rakteryzującego się swym własnym wzrostem, tak więc każda sugestia
w obrębie tej części zaczyna w konkretny sposób odnosić się do któregoś
z wielu punktów, które jego umysł stara się rozwinąć. Każdy, kto przeszedł
przez coś tego rodzaju wie, że ten proces jest w znacznej mierze nieza
mierzony i nieświadomy i że, jak pokazało wielu autorów, rosnący or
ganizm często rozwija się z największym wigorem w nieprzewidzianych
kierunkach. Jeśli może się to zdarzyć w samym naszym własnym umyśle,
w odniesieniu do spraw, którymi się szczególnie interesujemy, tym bar
dziej jest to możliwe w odniesieniu do linii rozwojowych, które są nam
obojętne.
Z punktu widzenia psychologii, oczywistym faktem, leżącym u podstaw
tego „działania" jest to, że rozwój umysłowy wymaga stałego bodźca
w postaci świeżych sugestii, z których jedne mają znacznie większą moc
stymulującą niż inne. Wiemy o tym, jak słowo czy spojrzenie bliskiej osoby, brzmienie głosu, poetycki czy heroiczny ustęp w książce, mignięcie
czegoś dziwnego w otwartych drzwiach, rys biograficzny, metafora mogą
rozpocząć w nas tumult myśli i uczuć tam, gdzie chwilę wcześniej była
tylko apatia. To jest „działanie" i wydaje się, że coś takiego jak to, prze
nika całe życie. To właśnie dlatego grecka literatura i sztuka tak często
rozbudzały umysły ludzi później żyjących. Duch ludzki nie może dokonać
istotnego postępu w jakimkolwiek izolowanym kanale: musi istnieć grupa,
świeży wpływ, pokrewne podniecanie i odwzajemnianie. Te reakcje psy
chologiczne są bardziej podobne do roznieconego płomienia, takiego jaki
2

Por. rozdział na temat pałaców gotyckich w Ruskina Stones oj Venice
[John Ruskin, The Stones of Venice, volume the second, New York bez
daty, r. VII: Gothic Palaces].
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Pojawia się, gdy dotykamy zapałką dobrego drewna, niż do układu sił
mechanicznych. Można to także nazwać, przez analogię, pewnym rodzajem
seksualności czy kojarzeniem się impulsów, które jednoczy w płodną ca
łość siły jałowe wtedy, gdy są od siebie oddzielone.
To rozniecanie czy kojarzenie wyrasta z głębi życia i przypuszczalnie
nie zostanie zredukowane do żadnych formułek. Najogólniej rzecz biorąc,
jak możemy stwierdzić, wyrasta to z przeszłości. Naszą pierwotną potrzebą
jest żyć i rosnąć, i jesteśmy rozpalani przez coś, co pozwala wypuszczać
energię duchową, jeśli ona już naciska, domagając się wypłynięcia. Łatwo
rozniecić nas tak, abyśmy skierowali się tam, gdzie pchają nas nasze in
stynkty, tak jak rozpala się młodzieniec na widok ładnej dziewczyny, czy
też gdzie pchają nas nasze zwyczaje, tak jak rozpala się archeolog pod
wpływem odkrycia nowego rodzaju urn cmentarnych.
To właśnie w ten sposób dokonują się oczywiście wszelkie początki
i odmiany. Nie biorą się one nigdy z niczego; zawsze istnieje poprzedzają
cy system tendencji, z których pewne rozszerzają się i owocują pod
wpływem świeżych sugestii. Początek nie jest niczym innym niż szczegól
nie owocnym rodzajem działania, takim, które okazuje się punktem star
tu istotnego rozwoju. Geniusz to człowiek, w którym, dzięki pewnej szczę
śliwej kombinacji charakteru i sytuacji, stare idee rozniecają się nabie
rając nowego znaczenia i siły. Wszystkie wynalazki pojawiają się poprzez
kojarzenie tradycyjnej wiedzy z zapładniającymi warunkami. Nowy typ
instytucji, taki jak nasza nowoczesna demokracja, jest tylko ekspansją
w odpowiedniej epoce, tych impulsów, które na taką właśnie epokę cze
kały od tysięcy lat.
Ale przyznajmy się, że brak nam mądrości koniecznej dla szczególo
wego wytłumaczenia tych ruchów i dla dokładnego przewidzenia tego,
kiedy i jak one się pojawią. Są głęboko zakorzenione, organiczne ukryte'
i antycypowane mogą być tylko taką wyobraźnią, która podziela ich im
pulsy. Według mnie nie ma perspektyw na zredukowanie ich do postaci
umożliwiającej podejście ilościowe. Twierdzenie „to rośnie, co działa"
jest prawdziwe i konkretne, ale więcej zagadnień otwiera niż rozwiązuje.
Być może na tym polega jego główne zastosowanie, że prowadzi nas ono
do bardziej starannego badania tego, czym jest rzeczywiście proces spo
łeczny. Ma ono, jak myślę, przewagę nad „adaptacją", „selekcją" czy
„przetrwaniem najlepiej dostosowanych", polegającą na tym, że daje ono
nieco bardziej wnikliwe sprawozdanie z tego, co właściwie się odbywa,
a także na tym, że z mniejszym prawdopodobieństwem pozwoli nam
utkwić przy koncepcjach mechanicznych czy biologicznych.

Partykularyzm a pogląd organiczny *

Intelektualny partykularyzm — jego zwodniczość — determinizm eko
nomiczny — pogląd organiczny jako oddziaływający na metody badaw
cze — dlaczego partykularyzm jest tak powszechny.
W społecznych dyskusjach spotykamy pewien sposób myślenia, prze
ciwstawny wobec koncepcji procesu organicznego, rozumianego tak, jak
to przedstawiałem, a który nazywać będę intelektualnym partykularyz
m e m 1 . Polega on na uznawaniu jednej fazy procesu za źródło wszystkich
innych, tak iż tamte mogą być traktowane jako uboczne wobec niej.
Pewna forma partykularyzmu, która do niedawna była dość powszech
na, traktuje przejawy osobistej woli indywidualnych ludzi, uzupełnione
być może przez podobną wole. osobowego Boga, jako czynnik dający po
czątek życiu, czynnik, z którego wszystko wypływa. Wszystko stało się,
zakładano, ponieważ ktoś chciał tego, a dla tej woli nie było wyjaśnienia
czy poprzedzającej historii: była ona początkiem, aktem twórczym. Gdy
pogląd ten dominował, nauka o sprawach ludzkich nie mogła istnieć,
gdyż nie było pojęcia systemu czy ciągłości owych spraw; życie wciąż
szło naprzód dzięki serii arbitralnych impulsów. W przeciwieństwie do
tej koncepcji my przyjmujemy ideę organiczną, mówiącą iż wola jest
tak samo skutkiem jak przyczyną, że ma ona zawsze jakąś historię i nie
jest niczym więcej, niż jedną fazą wielkiej całości.
W przeciwieństwie do tego rodzaju poglądów partykularystycznych
spotykamy inne, które znajdują dający początek impuls w zewnętrznych
warunkach życia, takich jak klimat, gleba, fauna i flora; uznają działal
ność intelektualną i społeczną jedynie za rezultat fizjologicznych potrzeb
ludzi, szukających w tych warunkach gratyfikacji.
Doktryną tego drugiego typu, mającą w obecnych czasach szeroką ak
ceptację, jest „determinizm ekonomiczny", który patrzy na produkcję bo
gactwa i współzawodnictwo o nie jako na proces, którego wszystko inne
* Rozdział V Particularism versus the organic view, z części I The orga
nic view of the process of human life, w: Charles Horton Cooley, Social
Process, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press
1966 (1918), s. 43—51.
1
Słowo to ogólnie oznacza skupianie się na małej części w przeciwień
stwie do całości, a w pracach historycznych jest najpowszechniej stoso
wane do opisu przesadnego przywiązania do społeczności lokalnych czy
frakcji, w przeciwieństwie do narodów czy innych większych całości.
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jest rezultatem. Nauki marksowskiego socjalizmu w tej kwestii są dobrze
znane, a niektórzy ekonomiści, którzy nie są socjalistami, utrzymują
jednak, że wszystkie ważne zagadnienia społeczne wyrastają z walki eko
nomicznej i że wszystkie instytucje społeczne, włączając tu instytucje edukacyjne, artystyczne i religijne, powinny być oceniane na podstawie
tego, jak przyczyniają się do sukcesu w tej walce. Faktycznie jest to
Pogląd naturalny dla ekonomistów, którzy przyzwyczajeni są do patrzenia
na życie z tego punktu widzenia, choć większość z nich ma wystarczają
co szerokie przygotowanie filozoficzne, aby uniknąć wszelkiej jego skraj
nej formy 2 .
Zwodniczość wszystkich takich idei leży w przypuszczeniu, że życie
rozbudowywane jest z jakiegoś jednego punktu, a nie że jest organiczną
całością, która rozwija się teraz jako całość i, o ile wiemy, tak właśnie
zawsze rozwijała się w przeszłości. Nic nie jest ustalone czy niezależne,
Wszystko jest plastyczne i zarówno wywiera wpływ, jak i ulega wpływo
wi. Żaden czynnik życiowy nie istnieje dla ludzi, o ile nie jest włączony
W organiczny system, i nie staje się tak samo skutkiem, jak i przyczyną
całościowego rozwoju. Jeśli ktoś utrzymuje, że istnieje jakieś centrum,
z którego pochodzą wpływy, wszystkie zmierzające w jednym kierunku,
to jest on w niezgodzie z faktami. To, co pokazuje obserwacja, to uni
wersalna interakcja, w której żaden czynnik nie jest wsześniejszy niż
reszta.
Wszelkie partykularystyczne wyjaśnianie rzeczy musi być, moim zda
niem, oparte na idei mówiącej, iż większość instytucji, większość faz ży
cia ma charakter pasywny, przyjmuje siłę, lecz nie udziela jej, jest zwy
kłymi konstrukcjami, a nie przejściowymi procesami. Ale gdzie znajdzie
się takie bierne instytucje czy fazy? Czyż wszystko nie jest żywe, wszy
stkie czynniki nie należą do przebiegu historii, takiej jaką znamy? Wy
daje mi się, że jeśli myśli się prawidłowo, w kategoriach doświadczenia,
tamto wyjaśnienie nie może zostać przyjęte jako pewne.
Uważam, że pogląd organiczny nie jest jedynie abstrakcyjną teorią,
dotyczącą istoty życia i społeczeństwa, lecz jest konkretny i sprawdzalny,
dający bardziej niż inne teorie adekwatny ogólny opis tego, co rzeczywiś
cie widzimy, i odwołuje się do faktów, jako do sprawdzianu swej
2

Socjologowie amerykańscy, z kilkoma wyjątkami, są przeciwnikami par
tykularyzmu i poplecznikami poglądu organicznego. Wśród współczesnych
autorów, co do których jest to szczególnie prawdziwe, wymienić mogę
C[Charlesa] A. Ellwooda z jego [An] Introduction to Social Psychology
[New York and London 1917 — J. M.] i innymi pracami; E[Edwarda] C.
Hayesa z jego Introduction to the Study of Sociology [New York and
London 1918] i artykułami na temat metodologii, Maurice'a Parmelee
z jego pracami na temat nędzy i kryminologii, L[Luciusa] M. Bristola
z jego Social Adaptation [Cambridge, Mass. 1915], [Franka W.] Blackmara i [Johna L.] Gillina z ich Outlines of Sociology [New York 1915]
i A[Arthura] J. Todda z jego Theories of Social Progress. [A. Critical
Study of the Attempts to Formulate the Conditions of Human Advance,
New York 1918].
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wartości. Nie próbuje on powiedzieć tego, jak rzeczy powstały, ale twier
dzi, że ich rzeczywiste działanie, w czasach obecnych i w historycznej
przeszłości, koresponduje z koncepcją organiczną.
Niech ktoś skupi uwagę na jakimś jednym czynniku czy grupie czyn
ników, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się oryginalne, a zo
baczy, czy po namyśle nie okażą się one konsekwencją organicznej ca
łości historii. Tak więc wielu rozpoczyna swe wyjaśnienia nowoczesnego
życia od rewolucji przemysłowej w Anglii. Ale co wywołało rewolucję
przemysłową? Czy została ona przyniesiona na świat przez akt szcze
gólnej kreacji, czy też była ona naturalną konsekwencją poprzedzającego
ją rozwoju politycznego, społecznego, intelektualnego i przemysłowego?
Oczywiście prawdziwe jest to drugie: jest ona faktem historycznym, ta
kim jest inne, który może być wyjaśniony jako wynik całościowego pro
cesu, w takiej samej mierze skutek przeszłych warunków umysłowych
i społecznych, jak przyczyna warunków przyszłych. Myślę, że będzie tak
zawsze, gdy badać będziemy poprzedniki jakiegokolwiek czynnika życio
wego. Nie ma początku; nie wiemy nic o początkach, zawsze istnieje
związek z przeszłością, i to nie tylko z każdym elementem z przeszłości,
ale i z całym, wchodzącym w interakcje organizmem człowieka.
Jeśli uniwersalna interakcja jest faktem, to z tego wynika, że życie
społeczne jest całością, która może zostać zrozumiana tylko poprzez zba
danie jej całościowego funkcjonowania, a nie poprzez skupianie uwagi na
jednym typie aktywności i próbach wnioskowania co do reszty. Ta osta
tnia metoda zakłada ideę podobną do idei szczególnej kreacji, ideę we
dług której istnieje punkt początkowy, przerwa w ciągłości, przyczyna,
która nie jest już jakimś skutkiem.
Takie widoczne i namacalne rzeczy, jak: klimat, paliwo, gleba, owoce,
ziarno, dzikie i domowe zwierzęta i tym podobne, mają dla wielu wygląd
znacznie bardziej rzeczywisty niż idee czy instytucje, i ci ludzie mają ten
dencję do opierania się na nich czy na pewnego typu ludzkiej działalno
ści bezpośrednio z nimi związanej, jako na solidnym fundamencie swej
życiowej filozofii. Ale takie rzeczy istnieją w końcu dla nas tylko wtedy,
gdy weszły w interakcję z naszym tradycyjnym organizmem życia i stały
się jego częścią. Klimat na tyle, na ile oddziałuje na nas, może zostać
określony instytucją społeczną, której oczywistymi aspektami są odzież,
schronienie, sztuczne ogrzewanie i nawadnianie. Tak też jest z naszym
ekonomicznym „środowiskiem". Czym są pokłady żelaza czy węgla, płod
ność gleby, żeglowne wody czy nadające się do udomowienia rośliny
i zwierzęta, jeśli nie ujmiemy ich w związku z tradycyjnymi umiejętnoś
ciami i obyczajami, poprzez które są one wykorzystywane? Dla ludu z jed
nego typu dziedzictwem myślowym pokłady węgla nie znaczą zupełnie
nic, dla ludu z innym dziedzictwem oznaczają one szczególnego rodzaju
rozwój przemysłu. Warunki takie zawdzięczają swe znaczenie, jak i wszy
stko inne, sposobowi, w jaki współdziałają one z toczącym się już pro
cesem.
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Innym powodem popularności determinizmu materialnego czy ekono
micznego jest przemysłowy charakter naszych czasów i wielu spośród
naszych najpilniejszych problemów, co spowodowało, że nasze umysły
zajęte są tą klasą idei. Społeczeństwo takie jak nasze wytwarza takie
właśnie teorie, podobnie jak społeczeństwo miłitarystyczne wytwarza teo
rie, które ujmują wojnę jako dominujący proces.
Łatwo pokazać, że „obyczaje podtrzymywania", sposób, w który jakiś
lud zdobywa środki życia, wywierają ogromny wpływ na wszystkie idee
i instytucje 3 . Ale czym są „obyczaje podtrzymywania"? Z pewnością nie
są czymś zewnętrznym wobec historii tego ludu i narzuconym przez jego
materialne otoczenie, co, jak mi się wydaje, jest w związku z tym często
zakładane, lecz po prostu jego całym organizmem umysłowym i społecz
nym, funkcjonującym dla utrzymania siebie samego poprzez swe inter
akcje z tym otoczeniem. Są one w takiej samej mierze efektem, jak mogą
być prawdopodobnie przyczyną zjawisk psychicznych, i wyprowadzanie
z nich znaczenia determinizmu ekonomicznego jest przyjmowaniem nie
udowodnionego sądu za podstawę dalszego rozumowania. Czynniki ma
terialne mają istotne znaczenie w ramach organicznej całości życia, lecz
z pewnością nie większe niż czynniki duchowe, idee i instytucje grupy.
Profesor W. [William] G. [Graham] Sumner, prawdopodobnie w pro
teście przeciw wyłączności idealistycznego poglądu na historię, powie
dział: „Nie myśmy stworzyli Amerykę; Ameryka stworzyła nas". Oczy
wiście moglibyśmy odwrócić to i byłoby to również pozornie słuszne.
,,My" uczynilibyśmy z Ameryki coś bardzo różnego od tego, co uczynili
z niej amerykańscy Indianie, czy od tego, co uczyniliby z niej prawdopo
dobnie Hiszpanie, gdyby im przypadła. „Ameryka" (Stany Zjednoczone)
jest całkowitym rezultatem wszystkich złożonych czynników duchowych
i materialnych — te pierwsze pochodzą głównie ze źródeł europejskich —
które złożyły się na jej rozwój.
Traktowanie umysłu ludzkiego jako pierwotnego czynnika życiowego,
stopniowo rozwijającego swe przyrodzone tendencje pod formującym wpły
wem warunków, jest nie mniej ani nie bardziej pozornie słuszne niż
rozpoczynanie od czynnika materialnego. Dlaczego twórczy impuls miałby
być przypisywany raczej rzeczom niż umysłowi? Nie widzę w zaobser
wowanych faktach powodu dla
dania pierwszeństwa któremukolwiek
z nich4.
Celem podejścia organicznego jest „dostrzeżenie całości życia", a przynamniej tak znacznego jego obszaru, na jaki pozwalają nasze ograniczenia.
Jednakże w żadnym przypadku nie dyskredytuje ono badania społeczeństwa
z poszczególnych punktów widzenia, takich jak ekonomiczny, polityczny,
3

Porównaj poglądy profesora A. G. Kellera, wyrażone w jego
Evolution, s. 141 i następne [Albert G. Keller, Societal Evolution.
dy oj the Evolutionary Basis of the Science of Society. Revised
New Haven 1947 (1915)].
4
Inne odmiany partykularyzmu analizowane są w rozdziałach XV,
XXI i XXII.
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militarny, czy religijny. Jest ono przydatne, ponieważ całość jest tak ob
szerna, że aby jakkolwiek ją uchwycić, powinniśmy podejść do niej r a z
z jednego punktu widzenia, innym razem z innego koncentrując naszą uwagę
po kolei na każdej fazie, a potem syntetyzując całość najlepiej jak potrafimy.
Ponadto, każde zjawisko pozostaje w bardziej bezpośrednim stosunku
do jednych części procesu niż do innych, nakazując badać te części w szcze
gólny sposób po to, aby zrozumieć to zjawisko. Stąd przypisywanie pewnym
czynnikom osobliwego znaczenia w odniesieniu do danego problemu może
być całkiem uzasadnione. Nie przeczyłbym temu, że na przykład nędza
powinna być analizowana głównie w powiązaniu z systemem ekonomicz
nym; równocześnie uważam próbę wyjaśnienia literatury, sztuki czy religii
głównie z tego punktu widzenia za fantastyczną. Ale gdy dążymy do uzys
kania szerokiej perspektywy, powinniśmy usiłować uchwycić cały proces.
Żadne studium poszczególnego łańcucha przyczynowego nie jest czymś
więcej niż epizodem w tym ujęciu oddziaływającej we wszystkich kie
runkach całości, które moim zdaniem jest naszym wielkim celem.
Jeśli myślimy w ten sposób, to będziemy podchodzić do ujmowania
jakiegoś okresu historii czy jakiejś sytuacji społecznej w dużej mierze
w taki sam sposób, jak podchodzimy do jakiegoś dzieła organicznej sztuki,
takiego jak gotycka katedra. Oglądamy tę katedrę z wielu stron, w wol
nych chwilach, raz front, innym razem absydę, raz ujmując całość z dys
tansu, innym razem zatrzymując się z bliska przy szczegółach, żyjąc z nią,
jeśli możemy, miesiącami, aż stopniowo wyrasta pewna jej koncepcja,
która nie jest ograniczona do jakiegokolwiek pojedynczego aspektu, lecz jest
na tyle, na ile pozwalają ograniczenia naszego umysłu, wyobrażeniem ca
łości w całej jej jedności i bogactwie.
Musimy odróżnić od siebie rzeczywistego partykularystę, który nie po
zwoli na to, aby utrzymywany był jakikolwiek inny pogląd niż jego, i spec
jalistę, który jedynie rozwija jakąś pojedynczą linię rozumowania nie wyob
rażając sobie wcale, że jest ona wszechobejmująca. Ten ostatni jest czło
wiekiem, z którym można współpracować, podczas gdy ten pierwszy pró
buje usunąć nas z dyscypliny. Oczywiście nie udaje mu się to, a rezultat
polega niezmiennie na tym, że ludzie mają go dość i zgadzają się na tyle
tylko specjalnego światła, ile dawała jego żarliwość; tak więc wnosi on swój
wkład tak samo jak specjalista. Wciąż jednak mogłoby to zmniejszyć ocze
kujące go upokorzenie i zamieszanie wśród jego uczniów, gdyby uznał,
że proces życiowy jest ewoluującą całością wzajemnie na siebie oddzia
łujących części, z których każda jest w takiej samej mierze skutkiem, jak
i przyczyną.
Rezultatem podejścia organicznego powinno być przyjęcie specjalizacji
z żarliwością, przy równoczesnym przyznaniu, że ma ona charakter częś
ciowy i tentatywny i że musi od czasu do czasu zostać ponownie przejęta
i zrodzona przez całość. Wieża Babel wchodzących w konflikt partykularyzmów przypomina sytuację doktryny religijnej sprzed wieku, gdy każdy
uważał za oczywiste to, że istnieć może tylko jedna prawdziwa forma
wiary, a równocześnie istniały tuziny antagonistycznych systemów, z któ-
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rych każdy twierdził, że to on właśnie jest tą formą. Koncepcja organiczna
wymaga tego, abyśmy, w każdej dziedzinie, rozpatrywali różnice między
nami z poczuciem szerszej jedności.
Przyjmuję, że tym, czego głównie potrzebuje partykularysta, jest pewna
filozofia i ogólna kultura, która umożliwi mu zobaczenie własnego punktu
widzenia w czymś w rodzaju prawdziwego stosunku do całości myśli. Trud
no uwierzyć na przykład w to, aby ekonomista, który czyta także ze zro
zumieniem Platona czy Emersona, mógł podpisać się pod determinizmem
ekonomicznym.
Istnieje wiele, raczej oczywistych, powodów występowania partykula
ryzmu. Jednym z nich jest wygoda posiadania stałego punktu wyjścia
dla myślenia. Nasz umysł uważa za znacznie łatwiejsze poruszanie się
metodą linearną, w szyku na raz—dwa—trzy, niż ujmowanie akcji i r e 
akcji, działających w wielu punktach, w obrębie pojedynczego poglądu.
Faktycznie konieczne jest rozpoczęcie w jakimś miejscu, a gdy już gdzieś
zaczęliśmy, wkrótce pojawia się odczucie, że to jest początek, początek
dla wszystkich, a nie tylko nasz własny, arbitralny wybór.
Tak samo dzieje się z tym, co mogę nazwać iluzją centralności, faktem,
iż jeśli zaznajomisz się z jakimkolwiek jednym czynnikiem życiowym,
Przedstawia on ci się jako centrum, którego wpływ promieniuje we
wszystkich kierunkach, w pewnej mierze w taki sam sposób, jak będzie
ci się wydawać, że drzewa w sadzie promieniują z każdego miejsca, w któ
rym przytrafi ci się stanąć. Faktycznie, jest ono w rzeczywistości takim
centrum; iluzja wynika stąd, że nie widzimy, iż każdy inny czynnik to
również centrum. Jednostka jest rzeczą bardzo realną i aktywną, ale taką
samą jest grupa czy ogólna tendencja; to prawda, że życie można oglądać
z punktu widzenia naśladownictwa (skupiło się na tym kilku autorów),
ale można też z punktu widzenia współzawodnictwa czy organizacji. Proces
ekonomiczny jest tak samo żywotny, jak może być cokolwiek, i nie ma
w życiu nic takiego, co nie zmienia się, gdy w nim następują zmiany; ale
ta sama prawda odnosi się i do procesów idealnych; geografia jest ważna,
ale nie bardziej niż instytucje techniczne, poprzez które na nią reagujemy;
i tak dalej.
Innym źródłem partykularyzmu jest impuls do samoutwierdzania się.
Jeżeli pracowaliśmy jakiś czas nad pewną ideą, utożsamiamy się z nią,
skłonni jesteśmy do uczynienia jej tak wielką, jak to tylko możliwe — dla
nas, a także dla innych. Mało jest książek na tematy socjologiczne czy
jakiekolwiek inne, w których tendencja ta nie pojawia się co najmniej
tak jasno, jak wszystko to, co autor zamierzał wyrazić. Nie jest możliwe
ani pożądane unikanie takich ambicji, ale powinny one być utrzymywane
w karności przez całościowy ogląd.
Nie mam wielkich nadziei na nawrócenie zatwardziałych partykularystów za pomocą argumentów; ale spektakl, odegrany przez innych partykularystów, utrzymujących za pomocą podobnego rozumowania poglądy
zupełnie sprzeczne z ich własnymi, musi z czasem jakoś na nich oddziałać.
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Transport i zorganizowane społeczeństwo — uwagi ogólne *

Charakter transportu jako całości i jego poszczególnych elementów
jest w każdym konkretnym momencie i w całej jego historii w pełni
określony przez wzajemne stosunki z fizycznymi i społecznymi siłami
i uwarunkowaniami. Zrozumienie transportu oznacza po prostu przeanali
zowanie tych wzajemnych stosunków. J a k dotąd, uwagę skupiano na tyle,
na ile to było możliwe, na prostszych i bardziej oczywistych uwarunko
waniach — fizycznych. Obecnie podejmujemy bardziej złożone zagadnienie
społecznych stosunków, w które uwikłany jest transport.
Potrzeba przenoszenia rzeczy i ludzi leży u podstaw każdego typu
organizacji społecznej, wszelkiej w ogóle instytucji. Jest ono tak samo
niezbędne organizacji gospodarczej, dostarczającej społeczeństwu poży
wienia i innych dóbr materialnych, jak i organizacjom o charakterze
psychicznym: Kościołowi, instytucjom edukacyjnym, badawczym i tym
podobnym, które, choć zajmują się ideami, muszą posiadać narzędzia ma
terialne. Przekazywanie książek, instrumentów naukowych, a przede
wszystkim ludzi pełniących różnorakie funkcje społeczne jest na swój
sposób tak konieczne dla społeczeństwa, jak przekazywanie bardziej pos
politych substancji materialnych. Nie można sformułować adekwatnej te
orii transportu, która interesuje się tylko jedną jego funkcją społeczną,
taką jak aspekt ekonomiczny. Nie jest to jedyny aspekt, ani też nie można
powiedzieć, zgodnie z prawdą, że jest on ważniejszy od innych. Wszystkie
są zharmonizowane, równie niezbędne dla postępu społecznego.
Właśnie dlatego, że transport leży u podstaw rozwoju społecznego, jest
on z kolei
determinowany przez ten rozwój. Jest on narzędziem orga
nizacji ekonomicznych, politycznych i wojskowych, a charakter narzędzia
zmienia się w zależności od potrzeb. Najbardziej trwałymi uwarunkowa
niami jego postępu są naturalne przeszkody, jakie musi on przekroczyć,
i siły natury, jakie wykorzystuje; ale nawet one, w swych praktycznych
aspektach, powiązane są z rozwojem społecznym. Sztuka żeglowania wy
korzystująca dorobek nauki zamienia przeciwny wiatr z przeszkody w siłę
* Rozdział V Transportation and Organized Society — General, w: The
Theory of Transportation, w:
Sociological Theory and Social Research,
Being Selected Papers of Charles Horton Cooley, New York: Henry Holt
and Company 1930, s. 39—42.
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pomagającą. Gdy ludzie odkrywają jak wykorzystywać węgiel poprzez
parę i silnik parowy, dzieje się tak, jak gdyby miało miejsce nowe i roz
ległe stworzenie siły natury. Siły natury zawsze istniały, ale istnieją one
dla człowieka tylko wtedy, gdy są odkryte i wykorzystane przez jego
umiejętności. Z kolei sztuki mechaniczne nie rozwijają się w sposób przy
padkowy, lecz są ściśle powiązane z warunkami ekonomicznymi i poli
tycznymi, a także z postępem nauk fizycznych. Posiadamy kolej nie tylko
z powodu pomysłowości ludzi takich jak Stephenson, ale i dlatego, że
wielka potrzeba ekonomiczna owych czasów była oparciem dla tej pomys
łowości, ponaglając ją. Główną cechą rewolucji ekonomicznej, która roz
poczęła się w drugiej części poprzedniego stulecia, była koncentracja
i specjalizacja przemysłu. Nie mógł on zajść daleko bez lepszych środków
Poruszania się po lądzie, i najpierw kanały, a później kolej, dostarczyły
tych środków. Kolej jest nieodłącznie powiązana z innymi zmianami, jakie
wówczas się pojawiły, będąc częściowo ich przyczyną, a częściowo skutkiem.
J a k a jest ogólnie rzecz biorąc społeczna funkcja transportu?
Analizowany z socjologicznego punktu widzenia, jest on sposobem fi
zycznej organizacji społeczeństwa. Rozwój czy ewolucja, organizacja sił
społecznych zakładają zjednoczenie dążeń, specjalizację działań z uwagi
na wspólne cele, rosnącą współzależność części społeczeństwa. Taka or
ganizacja, takie rozciągnięcie stosunków zakładają istnienie mechanizmu,
Poprzez który stosunki mogą istnieć i być odczuwane. Tym mechanizmem
jest komunikacja w najszerszym sensie tego słowa; przekazywanie idei
i przedmiotów fizycznych między jednym okresem a drugim, między jed
nym miejscem a drugim. Są to nici, które wiążą społeczeństwo; od nich za
leży wszelka jedność. A transport, środek materialnej komunikacji między
jednym miejscem a drugim, jest jedną z najsilniejszych i najbardziej rzu
cających się w oczy z tych nici.
Idąc dalej tym tropem możemy analizować komunikację czy mechanizm
organizacji społecznej w następujący sposób:
Mechanizm komunikacji materialnej:
Komunikacja w przestrzeni
Komunikacja w czasie

— transport
— przechowywanie itp.

Mechanizm komunikacji psychicznej:
Komunikacja w przestrzeni
Komunikacja w czasie

— gest, mowa, pismo, druk, telegraf,
poczta itd.
— pismo i druk rozumiane jako środ
ki
rejestracji
i przechowywania
myśli przez dłuższe okresy; obyczaj,
naśladownictwo i dziedziczenie ja
ko środki zachowawcze

Jakkolwiek niedoskonała może być ta analiza, wystarczająco pokazuje
ona to, co uważane jest tu za rolę odgrywaną przez transport w całościo
wo rozumianym mechanizmie społecznym. Jest to uniwersalna maszyneria
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organizująca, wielokierunkowo wyspecjalizowana po to, aby służyć mogła
różnym typom organizacji. W kolejnych rozdziałach będę próbował rzucić
nieco światła na te bardziej szczegółowe stosunki.
Z zawiłości tych stosunków, z faktu, iż transport jest tylko jedną barwą
na społecznym obrazie, wynika, że sprawdzanie jego sprawności ma zmien
ny charakter. Jedyne doskonałe, ogólne kryterium związane jest z tym, że
jest on sprawny proporcjonalnie do tego, jak przyśpiesza rzeczywisty typ
rozwoju społecznego. Kryterium to ma coraz większe znaczenie w miarę
tego, jak postęp idzie naprzód, a sytuacja coraz bardziej się komplikuje.
U podstaw leżą sprawdziany mechaniczne, przedstawione w piewszym roz
dziale — transport jest sprawny proporcjonalnie do tego, jak jego szyb
kość, niska cena czy oszczędność siły są niezależne od naturalnych prze
szkód. Ze społecznego punktu widzenia patrząc, bardzo ważnym i stale
obecnym wymogiem staje się bezpieczeństwo — bezpieczeństwo transpor
towanych osób i rzeczy przed jakąkolwiek stratą czy szkodą. Wysoce roz
winięte środki zaspokajania tego wymogu widoczne są we wszystkich tych
złożonych, nowoczesnych układach, zmierzających nie tylko do bezpie
czeństwa, ale i do zapobieżenia wszelkim, najmniejszym nawet niewygo
dom podróży czy przekazywania dóbr. Do tych ogólnych sprawdzianów
każda odmiana i stadium postępu społecznego dodają stosowne szcze
góły. System przewozów wojskowych musi być starannie dostosowany do
faktycznych i potencjalnych sytuacji wojskowych. W społeczeństwach za
sadniczo przemysłowych, w których zasady wolności i równości zyskały
sobie uznanie, podstawowym wymogiem transportu stało się to, aby od
dawał on sprawiedliwość jednostkom — wymóg ten leży u podstaw obec
nego problemu kolei.
Tak więc po to, aby rozwijać teorię transportu, która będzie całkowicie
adekwatna do rzeczywistości, należy indywidualnie przebadać jego sto
sunki z różnymi instytucjami społecznymi. W tym właśnie celu poklasyfikuję dla wygody te instytucje na militarne, polityczne, ekonomiczne i ide
alne, włączając do tej ostatniej kategorii wszystkie formy organizacji, które
mają cele przede wszystkim religijne, etyczne, intelektualne i artystyczne.
Takiej klasyfikacji broni w sposób wystarczający to, iż dobrze korespon
duje ona z konkretnymi faktami historycznymi. Owe klasy instytucji to
te, które faktycznie były najbardziej oczywiste w ramach badań nad prze
szłością. Gdy tylko instytucje zaczynają się w ogóle różnicować, różnicują
się właśnie w ten sposób. Inne klasyfikacje mogą być przypuszczalnie
uznane za przydatne dla innych celów badawczych. Badania nad spo
łeczeństwem mają wiele aspektów, a każdy aspekt może wymagać nowej
klasyfikacji faktów społecznych.
Analizując stosunek między środkami przenoszenia a którąkolwiek
konkretną fazą rozwoju społeczeństwa, badania można uważać za dwoja
kie: po pierwsze, za odnoszące się do pewnego typu układów, tkwiących
w samym transporcie, a po drugie, za odnoszące się do stosunku transportu
do instytucji wspomnianego typu, należących do społeczeństwa jako całości.
Różne rodzaje aktywności określane jako militarne, polityczne, ekono-
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miczne i idealne wyodrębniają się nie tylko poprzez wielkie, wyspecjali
zowane organizacje, jak armia, państwo, wymiana ekonomiczna, nauka
i sztuka, ale także w mniejszym lub większym stopniu poprzez podpo
rządkowane im układy, tkwiące we wszystkich instytucjach społecznych,
między innymi w instytucjach transportowych. Jest na przykład oczywiste,
że wysoce rozwinięty czynnik transportu, jakim jest system kolejowy
wymaga bardzo złożonej i istotnej wewnętrznej organizacji politycznej. Tak
samo jest z innymi rodzajami aktywności.

11 — Cooley

Lokalizacja miast i miasteczek *

Teoria lokalizacji osiedli miejskich jest sprawą niezmiernie skompli
kowaną, nie będącą w pełni ani sprawą transportu, ani stosunków eko
nomicznych. W dawnych czasach licznych wojen kwestie militarne miały
wielkie, jeśli nawet nie najwyższe znaczenie dla pierwotnego umiejsco
wienia miast. Pierwszymi miasteczkami w militarnych społecznościach są
ufortyfikowane faktorie, a ich mieszkańcy znajdują w nich obronę, bazę
dla najazdów na nieprzyjaciela i środek utrzymywania podbitego terytorium.
Istniały też i wciąż istnieją miasta, które zawdzięczają swe znaczenie
prestiżowi religijnemu, domniemanej świętości danego konkretnego miejs
ca 1 . Sprawę określać mogą także siły polityczne — nowoczesnym przy
kładem jest odnotowany już fakt, iż w zachodnich partiach Stanów Zjed
noczonych, w tych regionach, w których nie ma prawie żadnego zróżni
cowania powierzchni ziemi, wyrastają często znaczne miasta w siedzibie
hrabstwa po prostu z uwagi na niewielką przewagę, wynikającą z ulo
kowania tam publicznych budynków i urzędów. Nie można też zaprzeczyć,
że umiejscowienie miast wynika czasami z powodów nie bardziej znaczą
cych niż przypadek i, być może, niemądry wybór dokonany przez pierw
szych kolonistów.
Istnieją przykłady przyczyn zupełnie odległych od warunków ekono
micznych, które nabierają wagi wraz z postępem społecznym. Mogą one
działać wspólnie z tymi warunkami lub wbrew nim. W wielu przypad
kach wydawałoby się, że wymogi militarne działają jedynie jako siła
modyfikująca. Pozycja miasta określona jest przez przyczyny ekonomi
czne w ramach pewnych granic, szerszych lub węższych w różnych przy
padkach, i w obrębie tych granic konkretne miejsce ustalane jest z uwagi
na dogodność militarną.
* Rozdział X The Location of Towns and Cities, w: The Theory oj Trans
portation (1894), w: Sociological Theory and Social Research, Being Selected Papers of Charles Horton Cooley, New York: Henry Holt and Com
pany 1930, s. 75—83.
1
Por. Robertson Smith w Encyclopaedia Britannica, hasło Mecca. Zna
czenie Rzymu, po upadku imperium, polegało w wielkiej mierze na jego
prestiżu religijnym [William Robertson Smith, Mecca, w: The Encyclo
paedia Britannica, Ninth Edition, vol. XV, New York 1883 s. 669—675]
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Poza takimi przyczynami, miasta zawdzięczają swe początki wyłącznie
siłom ekonomicznym. Próbowałem wykazać, że wśród tych sił transport
jest czynnikiem najważniejszym, jeśli patrzymy na zagadnienie z punktu
widzenia lokalizacji; nie zaprzecza się jednak, że lokalne możliwości pro
dukcyjne wywierają wpływ ważny i niezależny. Nasza następna problema
tyka badawcza dotyczy sposobu, w jaki transport działa określając loka
lizację centrów przemysłowych. Poniżej prezentuję najogólniejsze wyra
żenie prawa.
Ludność i bogactwo będą prawdopodobnie skupiać się wszędzie tam,
Odzie występuje przerwa w transporcie.
Przez przerwę rozumie się przerwanie ruchu, wystarczające przynaj
mniej do tego, aby spowodować przeniesienie dóbr i ich czasowe składo
wanie. Jeśli to fizyczne przerwanie ruchu jest wszystkim, co się wydarza,
mamy do czynienia z tym, co mogę nazwać mechaniczną przerwą; ale
jeśli z powodu ścisłego stosunku między transportem a wskazaną już
wymianą przerwanie o charakterze fizycznym wywołuje zmianę we włas
ności transportowanych dóbr, mamy do czynienia z przerwą handlową.
Będzie od razu czymś oczywistym to, że przerwa pierwszego typu
ma znacznie mniejsze znaczenie niż przerwa drugiego typu. Jednakże
nawet mechaniczna przerwa może zespolić znaczną liczbę ludzi i wymusić
powstanie godnych uwagi struktur. Musi tu pojawić się ładowanie, wyła
dowywanie i pewnego rodzaju pośredni przewóz. Muszą istnieć budynki
służące za magazyny, z ludźmi, którzy się nimi zajmują, i dobrami w nich
się znajdującymi. Istnieć też muszą pewnego rodzaju udogodnienia dla
instrumentów transportu — statków, wielbłądów, wagonów kolejowych
i różnych innych — potrzebne w trakcie procesu ładowania i rozłado
wywania; także udogodnienia dla towarzyszących im osób. Wokół tego
układu, na który składa się wyspecjalizowana praca i związane z nią
Urządzenia, skupić się oczywiście musi odpowiednia ludność rolnicza, rze
mieślnicza i trudniąca się handlem, ludność charakteryzująca się cechami
typowymi dla danego okresu i kraju.
Przerwa handlowa jest niemal zawsze w miejscu lub w pobliżu miejsca
przerwania fizycznego i poważnie zwiększa jego znaczenie. Tam, gdzie
istnieje przerwa tego rodzaju na ważnej linii transportu — choćby byłoto w środku pustyni — pojawić się musi miasto o charakterze handlowym.
Powód nie jest wcale nieznany. W miejscu przerwy handlowej wyrasta
z konieczności, poza omówioną już maszynerią służącą przenoszeniu i m a 
gazynowaniu, wysoce zorganizowany personel i urządzenia służące wy
mianie ekonomicznej. Istnieć musi klasa kupców i wekslarzy, którzy po
trzebują budynków mniej lub bardziej przystosowanych do prowadzenia
w nich interesów i których bogactwo rodzi odpowiednio wspaniały styl życia
i ściąga stosunkowo liczną i różnorodną ludność, mającą wobec nich cha
rakter usługowy. Tak ukształtowany zawiązek miasta handlowego będzie
prawdopodobnie w poważnym stopniu, choć tendencji tej mogą przeciw
stawić się niepomyślne warunki, stawać się siedliskiem powstawania wła
dzy politycznej i centralnych instytucji wielorakiego typu organizacji spo11*
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łecznej. Nawet w najbardziej pierwotnych państwach stolica handlowa
staje się zwykle stolicą polityczną i jest miejscem, gdzie wznoszą się główne
świątynie i przybytki kultury literackiej i plastycznej.
Następne pytanie dotyczy tego, gdzie pojawiają się przerwy. Jeśli mają
one tak poważne konsekwencje, jeśli substancja społeczna będzie przy
puszczalnie przeciekać i skupiać się wszędzie tam, gdzie pojawiają się
owe przerwania, to jest rzeczą ważną, aby zbadać ich przyczyny.
Najważniejszymi z tych przyczyn są konieczne przerwania o charak
terze fizycznym; na przykład skrzyżowanie transportu lądowego z t r a n s 
portem wodnym, jednego typu transportu wodnego z innym czy jednego
typu transportu lądowego z innym.
Lokalizacja wielkiej liczby miast handlowych na całym świecie, i to
od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ustalana bywa w punkcie
skrzyżowania ruchu wodnego i lądowego. Szczegółowe ilustrowanie tego
stwierdzenia nie jest chyba konieczne. Główne miejsce wewnątrzlądowych
miasteczek znajduje się, a przynajmniej znajdowało się zanim pojawiła
się kolej, na trasie żeglownych rzek, w punkcie, w którym te rzeki są
najłatwiej dostępne od strony lądu. Punkt, w którym spotykają się rzeka
i droga, określony być może przez ukształtowanie terenu, zwłaszcza wtedy,
gdy powierzchnia jest pofałdowana czy górzysta. Możemy wówczas szukać
miasta nieopodal najbardziej przestronnych przejść czy u zbiegu rzeki
z jakimś małym dopływem, którego dolina tworzy dogodną drogę. Cha
rakter rzeki może też decydować o całej sprawie i droga może zostać
podciągnięta do punktu wygodnego z uwagi na bród lub most. Nazwy
niezliczonych miasteczek, kończące się tymi słowami (ford oraz bridge)
i ich odpowiednikami w innych językach, pokazują jak powszechne było
działanie tej przyczyny. Sztuczny kanał daje ten sam efekt co rzeka;
świadczy o t y m powstanie niezliczonych miasteczek wzdłuż Kanału Erie,
natychmiast po jego ukończeniu.
2
Roscher wskazuje w związku z tym na znaczenie przesmyków, to
znaczy największych punktów skrawka lądu oddzielającego dwa morza,
dwie ważne rzeki czy rzekę i morze. Dwie strony przesmyku stają się
oczywiście punktami przenoszenia towarów między lądem a wodą i z tego
powodu, wedle prezentowanej tu teorii, będą przypuszczalnie miejscami
lokalizacji miast.
Na wybrzeżu morza czy wielkich jezior sytuacja portu, zwłaszcza jeśli
porty są nieliczne, jest zwykle elementem w tej kwestii determinującym
i ustala punkt skrzyżowania między ruchem wodnym a lądowym.
Fizyczna konieczność przerwy nie ogranicza się do punktu, w którym
spotyka się lądowe i wodne przenoszenie towarów. Ma ona miejsce wszę
dzie tam, gdzie wymieniona musi zostać techniczna aparatura pojazdów
czy sił. Jeśli chodzi o transport wodny, znajduje się ona w tym miejscu
2

Nationaloekonomik des Handels, rozdział I. Pierwsza część tego rozdziału,
składająca się z dwóch stron tekstu i kilku stron przypisów, poświęcona
jest lokalizacji miast. [Wilhelm G. Roscher, Nationaloekonomik des Han
dels und Gewerbfleisses, Stuttgart 1881].
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rzeki, w którym statki morskie wymienione być muszą na okręty lżejsze
i płytsze. Wydaje się, że jest to główny czynnik określający lokalizację
większości handlowych miasteczek pierwszej klasy. Są one usytuowane
u ujścia żeglownych rzek czy też nad samymi rzekami, w miejscu na
tyle bliskim, aby było dostępne dla wielkich statków. Przerwa ma miejsce
raczej między dwoma rodzajami transportu wodnego niż między lądem
a wodą; jest to wymiana między okrętami zbudowanymi dla ślizgania się
ponad mielizną, a okrętami zbudowanymi dla przecinania fal. Fakt, iż
liczne wielkie rzeki wytworzyły miasta tego typu, nie może nikomu umknąć;
na Nilu jest to Aleksandria i Kair, na Eufracie Babilon, na Łabie Ham
burg, na Wezerze Brema, na Tamizie Londyn, na Sekwanie Hawr, na
Rodanie Marsylia 3 , na Missisipi Nowy Orlean, na Rzece Świętego Waw
rzyńca Quebeck, na Hudson — Nowy Jork 4 , na Delaware Filadelfia, itp.
Faktycznie stosunkowo niewiele jest miast znanych ze swego handlu, które
nie byłyby usytuowane u ujścia czy w dolnym biegu żeglownej rzeki.
Oczywiście, do tych punktów doprowadzane są także drogi transportu
lądowego i jest rzeczą całkiem możliwą, iż wraz z zadziwiającym roz
wojem kolei w ciągu ostatnich lat, znaczenie dla miasta handlowego
żeglownej rzeki, jako czynnika żywiącego jego handel, będzie się relatywnie
zmniejszało.
Istnieje także obszerna klasa miast, których sytuacja wywołana została
przez spotkanie dwóch typów transportu lądowego. Tak więc w obecnych
czasach koleje odgrywają tę samą rolę w określaniu rozwoju społecznego,
jaka należała kiedyś do rzek. Ich pierwotna lokalizacja w wielkiej mierze
uzależniona była od sytuacji istniejących miast; skoro już zostały jednak
wybudowane, same stają się przyczyną wywołującą powstawanie nowych
miast, zwłaszcza w tych młodych krajach, w których budowa kolei wy
przedza zaludnienie. Aktywne miasteczka są niezmiennie umiejscowione
wzdłuż linii kolejowych, a precyzyjna lokalizacja, jeśli powierzchnia ziemi
jest choć trochę nieregularna czy górzysta, będzie prawdopodobnie ściśle
powiązana z punktem przecięcia z ważną drogą ziemną. Punkt, w którym
kolej krzyżuje się z żeglowną rzeką, jest oczywiście szczególnie istotny
z uwagi na to, że jest miejscem, w którym następuje wymiana między
ruchem lądowym a wodnym. Przecięcie dwóch linii kolejowych nie pro
wadzi samo w sobie do formowania się miasteczek, gdyż nie ma tu
miejsca zmiana środka transportu, nie ma koniecznej przerwy.
Przed pojawieniem się kolei kształtowanie się miasteczek w miejscu
przerwy między dwoma rodzajami ruchu lądowego nie było czymś nie
zwykłym, choć było chyba czymś mniej rzucającym się w oczy niż obecnie.
Tak więc, granica regionu górskiego, linia, którą pogórza przechodzą
* Nie bezpośrednio nad rzeką, ale „na najbliższym miejscu wybrzeża, na
którym natura stworzyła warunki, których nie dawała delta Rodanu",
Chisholm, Commercial Geography [książki tej nie udało się zlokalizować],
s. 238.
4
Kanał Erie, który uważać można za przedłużenie rzeki Hudson, pierwszy
spowodował umocnienie się pozycji Nowego Jorku jako handlowej metro
polii amerykańskiej.
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w równiny, jest zwykle siedzibą miast, które będą prawdopodobnie ulo
kowane na krańcach głównych dróg przecinających góry. Przerwa, o którą
tutaj chodzi, to przerwa między pojazdami i porami roku, odpowiednimi
dla transportu przez góry, a tymi, które nadają się do kraju płaskiego
i otwartego 5 . I tutaj wydaje się, że na wschodzie, a zwłaszcza w dawnych
czasach, gdy kwitł transport karawanowy, linia graniczna między pustynią
czy suchą, jałową równiną a urodzajnymi regionami rolniczymi, była
często miejscem położenia m i a s t 6 . Jakieś miejsce niezbyt daleko położone
od tej linii musi być miejscem, w którym organizowane są karawany,
a towary zbierane i rozdzielane. Tak więc profesor Robertson S m i t h 7 wy
jaśnia sytuację Mekki twierdząc, że jest to miejsce, w którym najważ
niejsze drogi z suchego wnętrza kraju schodzą przez góry i napotykają
nadające się do orki równiny.
Patrząc na tę sprawę z nieco innego punktu widzenia sądzimy, że
przerwanie nie musi koniecznie być konsekwencją zmiany w naturalnych
rysach powierzchni ziemi, ale może być po prostu zmianą pojazdów od
powiednich do ruchu drobnego i rozproszonego, na pojazdy odpowiednie
dla ruchu wielkiego i skoncentrowanego. Przerwy tego rodzaju są nie
zmiernie ważne w transporcie lądowym i istnieją wszędzie tam, gdzie
pewna ilość drobnego ruchu lokalnego skupia się i poprzez to połączenie
tworzy pojedynczy, wielki ruch albo też rozdyma się jakiś wielki ruch,
ukształtowany gdzie indziej. Odpowiada to faktowi, iż surowiec wszel
kiego handlu pochodził początkowo z wnętrza ziemi i musiał zostać ze
brany w centralnych punktach za pomocą pojazdów i w porach roku od
powiednich dla lokalnego transportu. Także wszystko to, co pochodzi z lo
kalnej produkcji i konsumowane jest przez rozproszoną ludność, rozpro
wadzone być musi za pomocą podobnych środków. Ten rodzaj ruchu przy
biera naturalnie formę promienistą 8 , w której wielostronny drobny ruch
lokalny prowadzi razem do wspólnego punktu i składa się na większy
ruch, który ma miejsce między tym punktem a innymi punktami znajdu
jącymi się w pewnej odległości. W punkcie skrzyżowania większego, le
piej wyposażonego i zorganizowanego transportu na dłuższe odległości
z prymitywnymi pojazdami używanymi w transporcie lokalnym, ma z ko
nieczności miejsce przerwanie ruchu. Jeśli warunki są pod każdym wzglę
dem identyczne, kwestia wygody powoduje, że owe punkty zbierania
5

Por. Roscher, cyt. wyd., s. 4 i 5.
Historia Palmyry jest interesującą ilustracją tej tezy. J a k mi się wydaje,
lokalizacja i znaczenie tego miasta może zostać wyjaśnione tylko w oparciu
o teorię przerwy. Por. Robertson Smith, w: Encyclopaedia Britannica,
hasło Palmyra [William Robertson Smith, Palmyra, w: The Encyclopaedia
Britannica, Ninth Edition, vol. XVIII, New York 1885, s. 198—203], a Heerena Researches, Asiatic Nations, ii, Appendix ix [Arnold H. L. Heeren
Historical Researches into the Politics, Intercourse and Trade of the
Principal Nations of
Antiquity:
Asiatic Nations, vol. II, London 1846].
7
Encyclopaedia Britannica, hasło Mecca.
8
Por. strony 20, 67, 68 [tekstu w zbiorze Sociological Theory and Social
Research].
6
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i dystrybucji lokowane są w centrum równiny, przez którą przechodzi ów
drobny ruch towarów. Lokalizacja wielu miasteczek i miast wydaje się
9
uzależniona jedynie od tego wymogu .
Jeśli odłożymy badanie warunków czysto fizycznych i zatrzymamy się
na hipotezie mówiącej, iż przerwa w transporcie jest niezbędnym warun
kiem ukształtowania się miasta handlowego, zauważymy, iż przerwanie
Wynikać może z działania sił politycznych. Przeszkody w handlu mające
swe źródła w nieprzemysłowej organizacji wielu społeczeństw, a w szcze
gólności w stosunkach międzynarodowych, uniemożliwiają często kupcom
rozciągnięcie ich działalności na obszar krajów innych niż ich własny.
Handel prowadzony jest z pomocą targów, targowisk, wielkich maga
zynów, z których kupcy obu krajów korzystają po to, aby wymieniać
swoje towary. Linia podziałów narodowych, zwłaszcza jeśli przebiega rów
nocześnie między różnymi rasami, działa bardzo podobnie jak linia od
dzielająca morze i ląd czy inna linia podziałów naturalnych. Zmienione
muszą zostać zarówno środki transportu, jak i własność dóbr, i mamy
tu podstawowe warunki określające handlową przerwę. Wśród narodów
barbarzyńskich wszystkich czasów i wśród narodów cywilizowanych we
wczesnym stadium ich rozwoju jest to przyczyna o podstawowym znacze
niu. W czasach obecnych jej działanie nie jest bardzo oczywiste, częścio
wo dlatego, że praktyka wysyłania dóbr do wnętrza kraju za kaucją
będzie prawdopodobnie zapobiegać temu, aby działanie istniejących res
trykcji lokalizowane było na granicach narodowych.
Przed podsumowaniem tej problematyki warto podkreślić fakt, iż wbrew
niektórym ogólnym wrażeniom zwykłe przecięcie się linii transportu nie
będzie z konieczności przyczyniać się do wzrostu miasta handlowego. To,
co wymagane, to przerwa — przenoszenie, składowanie i zmiana własno
ści — i jeżeli przerwa ma miejsce, nie jest konieczne przecięcie. W tym
kraju istnieje wiele punktów, w których dwie linie kolejowe, każda
robiąc świetny interes, przecinają się bez najmniejszej tendencji do wy
wołania wzrostu miasta. Nawet jeśli następuje wymiana wielkiej ilości to
waru i licznych pasażerów, wszystko co konieczne to mało ważna stacja oraz
restauracja. W tym przypadku mamy do czynienia z mechaniczną przerwą
bardzo prostego typu. Doskonalsze urządzenia techniczne będą przy
puszczalnie czynić przecięcia jako takie czymś mniej ważnym.
Faktycznie mamy tutaj jeden powód dla stałego powiększania się zna
czniejszych miast kosztem mniejszych poprzez przesunięcie do nich me
chanizmów przenoszenia dóbr i wymiany handlowej. Z pewnego punktu
widzenia liczba przerw odzwierciedla koszt transportu, a tendencja do
obchodzenia się bez mniejszych z nich przy pomocy wymiany pojazdów,
zespalania linii itp., jest częścią postępu w podziale pracy. Pytanie o to,
czy rezultat nie jest z innych względów niepożądany nie jest tu chyba
istotne.
9

Por.

Roscher,

Nationaloekonomik

des Handels, rozdział I, część I.
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To, co zaprezentowane tu zostało w sprawie teorii lokalizacji osiedli
miejskich, może być podsumowane w następujący sposób:
Przyczyny nieekonomiczne, takie, jak na przykład wojskowe i poli
tyczne, miały znaczący wpływ, zwłaszcza w dawnych dziejach spo
łeczeństw.
Spośród ekonomicznych przyczyn powstawania miast, najogólniejszą
jest tendencja do pełniejszego podziału pracy: wykorzystanie sił natury
jest nieodłączne od koncentracji ludności i bogactwa. Przyczyna ta działa
niezależnie od cech konkretnych miejsc i sama z siebie nie oddziałuje
na ustalanie lokalizacji.
Lokalizację miast określają głównie dwa czynniki: lokalne możli
wości produkcyjne i lokalne stosunki transportu. Pierwszy z nich działa
przede wszystkim poprzez przemysły wytwórcze pośledniejszego i bar
dziej pierwotnego typu. Bardziej precyzyjne sposoby wytwarzania poszu
kują najwygodniejszych centrów dystrybucji, to znaczy transportu.
Transport, który sam zależy od fizycznego ukształtowania powierzchni
ziemi, jest tym co się głównie przyczynia do takiej lub innej lokalizacji
miast w społeczeństwie przemysłowym. Oddziałuje on przez to że bo
gactwa i ludność mają tendencję lokalizowania się tam, gdzie następuje
przerwa w przebiegu transportu. Działa tu potrzeba aby istniała mate
rialna i symboliczna maszyneria transportowania tam, gdzie jej brakuje
i tendencja do koncentracji działań ekonomicznych tam, gdzie ta maszy
neria już istnieje.

Społeczeństwo i jednostka

Stosunki organiczne — społeczeństwo i jednostka są aspektami tej sa
mej rzeczy — zwodniczość traktowania ich jako przeciwieństw — różne
formy tej zwodniczości — znane pytania i możliwe sposoby odpowiedzi
na nie.
„Społeczeństwo i jednostka" to faktycznie przedmiot całej tej książki,
a nie tylko Rozdziału I. Moim głównym celem jest przedstawienie z róż
nych punktów widzenia tego, czym jest jednostka traktowana jako członek
całości społecznej; konkretnym zadaniem tego rozdziału jest natomiast
tylko prezentacja wstępnego zarysu problematyki, tak jak ja ją pojmuję,
a która zostanie później szerzej rozwinięta i zilustrowana różnymi przy
kładami.
Jeśli akceptujemy ewolucjonistyczny punkt widzenia, to stosunek mię
dzy społeczeństwem a jednostką widzieć musimy jako stosunek organiczny.
Znaczy to iż widzimy, że jednostki nie da się oddzielić od całości świata
ludzkiego,' lecz jest ona jej żywym członkiem, wywodzącym swe życie
z całości poprzez społeczne i dziedziczne przekaźniki, dokładnie tak, jak
gdyby ludzie mieli dosłownie jedno ciało. Jednostka nie może siebie od
niej odciąć; nici dziedzictwa i edukacji wplecione są w całe jej istnienie.
Z drugiej zaś strony, całość społeczna jest w pewnym stopniu uzależniona
od każdej jednostki, ponieważ każda wnosi taki wkład do wspólnego życia,
którego nikt inny wnieść nie może. Tak więc mamy tu do czynienia
z „organizmem" w szerokim sensie tego słowa, czyli z żyjącą całością,
ukształtowaną z różniących się od siebie członków, z których każdy pełni
jakąś specjalną funkcję.
Taka jest prawda na temat społeczeństwa w tym szerokim sensie, który
obejmuje całą ludzkość, ale także na temat każdej konkretnej grupy spo
łecznej. Uniwersytet, na przykład, jest organiczną całością, ukształtowaną
ze studentów, nauczycieli, administracji i innych. Każdy członek jest mniej
lub bardziej uzależniony od każdego innego, gdyż wszyscy oni wnoszą
wkład do wspólnego życia. I zauważmy, że to właśnie jego indywidualność, je
go funkcjonalna różnica w stosunku do reszty, nadaje każdemu członkowi
* Rozdział I Society and the Indywidual, w: Charles Horton Cooley, Hu
man Nature and the Social Order, New York: Schocken Books 1964 (1902).
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jego szczególne znaczenie. Rola profesora paleontologii nie może zostać
odegrana przez nikogo innego; tak samo, choć w mniej oczywisty sposób,
jest przypuszczalnie z każdym nauczycielem i studentem. Organiczny po
gląd kładzie nacisk zarówno na jedność całości, jak i na szczególną war
tość jednostki, wyjaśniając jedno przez drugie. Czym jest drużyna footballowa bez obsady na pozycji ąuarter-back (jeden z graczy w amery
kańskim footballu — przyp. red.). Prawie tak samo bezwartościowa, jak
ąuarter-back bez drużyny. Dobrze rozwinięta jednostka może istnieć tyl
ko w i poprzez dobrze rozwiniętą całość, i vice versa.
Idea ta wydaje się prosta i taka jest faktycznie, jest jednak tak sprze
czna z niektórymi z naszych najbardziej ulubionych zwyczajów myślowych,
że sensowne będzie poświęcić czas na spojrzenie na nią z różnych punk
tów widzenia.
Odrębna jednostka jest abstrakcją nieznaną doświadczeniu, a podobnie
jest ze społeczeństwem jako czymś rozpatrywanym z pominięciem jed
nostek. Rzeczą realną jest Ludzkie Życie, które może być rozważane albo
w aspekcie indywidualnym, albo społecznym, to znaczy ogólnym; faktycznie
jest ono jednak zawsze zarówno indywidualne, jak ogólne. Inaczej mówiąc,
„społeczeństwo" i „jednostki" nie denotują odrębnych zjawisk, lecz są po
prostu zbiorowymi i dystrybutywnymi aspektami tej samej rzeczy, a sto
sunek między nimi jest taki, jak stosunek między innymi wyrażeniami,
z których jedno denotuje grupę jako całość, a drugie członków grupy, tak
jak armia i żołnierze, klasa i uczniowie i tak dalej. Dotyczy to każdego
agregatu społecznego, wielkiego czy małego; rodziny, miasta, narodu, rasy;
ludzkości jako całości: bez względu na to, jak rozległa, złożona czy trwała
może być grupa, nie ma żadnego dobrego powodu, aby uważać ją za róż
niącą się pod istotnym w tym zakresie względem od grupy najmniejszej,
najprostszej i najbardziej przelotnej.
Na tyle więc, na ile istnieje jakakolwiek różnica między wspomnianymi
dwiema kwestiami, występuje ona raczej w naszym punkcie widzenia
niż w przedmiocie, na który patrzymy: gdy mówimy o społeczeństwie
czy używamy jakiegokolwiek innego terminu zbiorowego, koncentrujemy
nasze umysły na pewnym ogólnym oglądzie ludzi, o których chodzi, pod
czas gdy mówiąc o jednostkach rezygnujemy z aspektu ogólnego i myślimy
o nich tak, jak gdyby były odrębnymi istotami. Tak więc „rząd" może
składać się z prezydenta Lincolna, ministra Stantona, ministra Sewarda
i tak dalej; ale gdy mówię „rząd" nie sugeruję tej samej idei, która po
jawia się wtedy, gdy wyliczam z osobna tych dżentelmenów. Społeczeństwo
czy jakakolwiek złożona grupa może być, wedle zwyczajnych obserwacji,
rzeczą bardzo różną od wszystkich swych członków, rozpatrywanych je
den po drugim — tak jak człowiek, który oglądał armię generała Granta
z góry Missionary Ridge widziałby coś innego, niż podchodząc do każdego
należącego do niej żołnierza. Tak samo obraz składa się z wielu cali
kwadratowych zamalowanego płótna; ale jeśli popatrzymy na nie poje
dynczo, zasłaniając pozostałe, nie obejrzy się obrazu. We wszyst-

170

kich tych przypadkach istnieć może system czy organizacja w ra
mach całości, który nie przejawia się w częściach. W tym właśnie
sensie, a nie w innym, istnieje różnica między społeczeństwem a jednostkami,
z których jest ono złożone; różnica nie tkwiąca w samych faktach, lecz
istniejąca dla obserwatora z uwagi na ograniczenia jego percepcji. Pełny
obraz społeczeństwa byłby również pełnym obrazem wszystkich jednostek
i vice versa; nie byłoby między nimi różnicy.
I tak samo, jak nie ma społeczeństwa czy grupy, która nie byłaby
zbiorowym obrazem osób, tak i nie ma jednostki, która nie musiałaby być
uznana za pewien szczególny obraz grup społecznych. Nie ma ona od
rębnej egzystencji. Człowiek związany jest z całością, której jest człon
kiem, zarówno poprzez dziedziczenie, jak i społeczne czynniki wpływa
jące na jego życie i rozpatrywanie go z pominięciem tej grupy jest tak
samo sztuczne, jak rozpatrywanie społeczeństwa z pominięciem jednostek.
Jeśli to wszystko jest prawdą, to wówczas, w tym bynajmniej nie
niecodziennym stylu mówienia, w którym przeciwstawia się to, co spo
łeczne temu, co indywidualne, uznając je za coś odrębnego i antagonistycznego, mamy do czynienia z błędem. Słowo „społeczny" jest, jak się
okazuje, używane w co najmniej trzech całkiem różnych rozumieniach,
ale w żadnym z nich nie oznacza ono czegoś, co można słusznie uważać
za przeciwstawne temu, co indywidualne czy osobiste.
W swym najszerszym sensie denotuje ono to, co należy do kolektyw
nego aspektu ludzkości, do społeczeństwa w jego najszerszym i najbar
dziej niejasnym rozumieniu. W tym sensie jednostka i wszystkie jej atry
buty są społeczne, gdyż wszystkie ona powiązane są w taki lub inny spo
sób z ogólnym życiem i stanowią część zbiorowego rozwoju.
To, co społeczne, może dalej oznaczać to, co należy do bezpośredniego
stosunku między ludźmi, do konwersacji i sympatii typu twarzą w twarz —
krótko mówiąc do tego, co towarzyskie. Jest to coś zupełnie odmiennego,
ale bynajmniej nie bardziej przeciwstawnego jednostce niż poprzednie
znaczenie; to właśnie w tych stosunkach w najbardziej oczywisty sposób
istnieje i wyraża się indywidualność.
W trzecim rozumieniu słowo to oznacza to, co prowadzi do dobra zbio
rowego, stając się tym samym prawie ekwiwalentem słowa „moralny",
co widać wtedy, gdy mówimy, że przestępstwo czy zmysłowość są aspołe
czne czy antyspołeczne; ale i tutaj nie można naprawdę uznać go za anty
tezę tego, co indywidualne — gdyż to, co złe, absolutnie nie jest bardziej
indywidualne, niż to, co dobre — lecz winno być przeciwstawione temu,
co niemoralne, brutalne, samolubne i co opisywane jest przez pewne inne
słowa mające etyczne implikacje.
Istnieje pewna liczba wyrażeń, które są w codziennym użyciu ściśle
powiązane z tym niepożądanym przeciwieństwem; są to takie słowa, jak
1
na przykład „indywidualizm", socjalizm, „partykularyzm", „kolektywizm" .
1

A także wolna wola, determinizm, egoizm i altruizm, które moim zda
niem pociągają za sobą podobne błędne rozumienie.
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J a k się wydaje, używane są one ze znaczną nieokreślonością, tak więc
jest zawsze czymś właściwym wymaganie, aby każdy, kto je stosuje,
w wyraźny sposób podał, co przez nie rozumie. Nie chcę czynić tu żadnych
podchwytliwych zastrzeżeń wobec poszczególnych typów wyrażeń, i o ile
tylko można wykazać, że mają one znaczenie, które odzwierciedla życiowe
fakty, nie m a m nic przeciw nim. Na temat obecnego sposobu używania
słów „indywidualizm" i „socjalizm", jako wzajemnie przeciwstawnych,
można powiedzieć to samo, co o słowach nie kończących się na -izm. Nie
uważam, aby życie prezentowało dwie wyraźne i przeciwstawne tendencje,
które można by trafnie określić jako indywidualizm i socjalizm a ponad
to, aby istniały dwa wyraźne i przeciwstawne byty, społeczeństwo i jed
nostka, które wcielały te tendencje. Zjawiska, które zwykle określa się
jako indywidualistyczne, są zawsze socjalistyczne w tym sensie, że wyra
żają tendencje wyrastające z ogólnego życia, i odwrotnie, tak zwane zja
wiska socjalistyczne mają zawsze pewien oczywisty aspekt indywidualny.
Te, a także podobne terminy mogą być używane w sposób wystarczająco
wygodny dla opisania bieżących teorii czy programów, ale to, czy są one
przydatne dla bardziej starannych studiów, wydaje się nieco wątpliwe.
J a k sądzę, jeśli są one stosowane, to powinny otrzymać bardziej ade
kwatne definicje niż te, które mają obecnie.
Dla przykładu zauważmy, że wszystkie ważne epoki historyczne w Euro
pie mogłyby być, a większość z nich jest, określone jako indywidualistyczne
ze względów takich lub innych, bez odchodzenia od aktualnego użycia
tych słów. Rozkład Imperium Rzymskiego był procesem indywidualisty
cznym, jeśli upadek ducha publicznego oraz poglądy, iż każdy działa przede
wszystkim dla siebie, a także ich praktyczna realizacja, konstytuują indy
widualizm. Taki był też następujący później okres politycznego zamiesza
nia. System feudalny jest często uważany za indywidualistyczny z uwagi
na stosunkową niezależność i izolację małych jednostek politycznych —
mamy tu do czynienia z zupełnie odmiennym niż w poprzednim przypadku
użyciem słowa — a po nim przychodzi Odrodzenie Wiedzy, Renesans i Re
formacja, o których mówi się potocznie, z jeszcze innych względów, jako
o utwierdzaniu indywidualizmu. Dalej dochodzimy do wieku siedemnastego
i osiemnastego, które są sceptyczne, przejściowe i znów indywidualisty
czne; i jeszcze dalej do naszych własnych czasów, które wielu uważa za
najbardziej indywidualistyczne ze wszystkich. Chciało by się spytać czy
słowo, które znaczy t a k wiele rzeczy jak to, znaczy coś w ogóle.
Pewne zamieszanie terminologiczne istnieje zawsze wtedy, gdy mówi
się o opozycji między jednostką a społeczeństwem w ogóle, nawet jeśli
rozumienie przyjęte przez autora jest wystarczająco oczywiste: byłoby
rzeczą bardziej właściwą mówić albo o tym, że jedna jednostka jest w opo
zycji wobec wielu jednostek, albo o tym, że jedna część społeczeństwa
jest w opozycji wobec innych części; w ten sposób unika się mieszania
w ramach jednego wyrażenia dwóch aspektów życia. Gdy Emerson mówi,
że społeczeństwo konspiruje przeciw niezależności każdego ze swych człon
ków, mamy przez to rozumieć, że każda konkretna tendencja, reprezento-

172

wana przez jedną osobę, okazuje się w mniejszym lub większym stopniu
niezgodna z ogólnym nurtem tendencji przyjętych przez inne osoby. Nie
jest ona ani bardziej indywidualna, ani mniej społeczna w szerokim sen
sie niż inne tendencje, reprezentowane przez większą liczbę ludzi. Tysiąc
osób to tak samo jednostki jak jedna osoba, a człowiek, który wydaje się
stać z osobna, zawdzięcza swe istnienie ogólnemu prądowi życia tak samo
prawdziwie i koniecznie, jak gdyby był on jednym z tysiąca. Innowacja
jest dokładnie tak samo społeczna jak konformizm, geniusz tak samo jak
przeciętność. Rozróżnienia te nie są rozróżnieniami między tym, co indy
widualne a tym, co społeczne, ale między tym, co zwyczajne i ustalone,
a tym, co wyjątkowe i nowe. Inaczej mówiąc, wszędzie tam, gdzie spotyka
my życie w formie społeczeństwa, spotykamy tez zycie w formie tedywidualności, i vice versa.
,
Uważam też, że antyteza w postaci „społeczeństwo versus jednostka
jest fałszywa i pusta zawsze wtedy, gdy używana jest jako ogólne i filozoficzne twierdzenie na temat stosunków międzyludzkich Jakakolwiek
idea zawarta być może w umysłach tych, którzy przeciwstawiają sobie
nawzajem te słowa i ich konsekwencje, to przekazywane pojecie odnosi się
do dwóch odrębnych bytów czy sił; a pojęcie takxe jest z pewnością nieprawdziwe.
. . . . .
Większość ludzi nie tylko sądzi, że jednostki i społeczeństwo są mniej
lub bardziej odrębne i przeciwstawne sobie, ale też patrzy na te pierwsze
jako na poprzedniczki tego drugiego. Ogólnie uznawałoby się za coś ory
ginalnego fakt, iż jednostki tworzą społeczeństwo; ale to, że społeczeństwo
tworzy jednostki, uderzyłoby wielu jako zdumiewająca koncepcja, choć
nie widzę żadnego wystarczającego powodu, aby uznać dystrybutywny
aspekt życia za bardziej pierwotny czy przyczynowy niż aspekt zbiorowy.
Jak się wydaje powodem tego potocznego wrażenia jest to, że myślimy
w sposób najbardziej naturalny i chętny o indywidualnej fazie życia po
prostu dlatego że jest ona namacalna, jest fazą, w której dzięki zmysłom
postrzegamy ludzi, podczas gdy realność grup, narodów, ludzkości w ogóle
uświadamiana jest tylko przez wyobraźnię aktywną i wyszkoloną. Zwykle
rozpatrujemy społeczeństwo na tyle, na ile w ogóle się nad nim zastana
wiamy w aspekcie uznawanym w niejasny sposób za materialny, jako
agregat złożony z fizycznych ciał, a nie jako żywą całość, którą jest ono
faktycznie; stąd też, oczywiście, nie widzimy tego, że może ono mieć tak
samo oryginalny i przyczynowy charakter, jak wszystko inne. Faktycznie,
wielu patrzy na „społeczeństwo" i inne pojęcia ogólne jako na cos nieco
mistycznego, i skłonnych jest wątpić w to, czy u ich podstaw znajduje
się jakakolwiek rzeczywistość.
Ten naiwny indywidualizm umysłowy — który, jednakże naprawdę
nie widzi jednostki lepiej niż widzi społeczeństwo — wzmacniany jest
przez tradycję w której wszyscy zostaliśmy wychowani, i tak trudno się
z niego otrząsnąć, że może warto wskazać nieco wyraźniej niektóre z do
minujących sposobów ujmowania życia, które on przeniknął, a które
każdy kto zgadza się z tym, co zostało właśnie powiedziane, uznać może
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za zwodnicze. Moim celem w podejmowaniu tej kwestii jest tylko uczynie
nie jaśniejszym tego punktu widzenia, z którego napisane zostały kolejne
rozdziały i nie proponuję tu jakiejkolwiek całościowej dyskusji na temat
wspomnianych poglądów.
Po pierwsze więc, mamy do czynienia ze zwykłym indywidualizmem.
Tutaj uznawany jest niemal wyłącznie aspekt dystrybutywny, a na fazy
zbiorowe patrzy się jako na zupełnie wtórne i przypadkowe. Każda osoba
uważana jest za odrębny czynnik, a wszystkie zjawiska społeczne t r a 
ktowane są jako zrodzone z działań takich czynników. Jednostka jest
źródłem, elementem niezależnym, jedynym ludzkim warunkiem zdarzeń.
Choć ten sposób patrzenia na rzeczy został poważnie zdyskredytowany
przez ewolucjonistyczną naukę i filozofię ostatnich lat, absolutnie nie zo
stał porzucony nawet w teorii i praktycznie rzecz biorąc wkracza, jako
przesłanka takiego lub innego kształtu, w większość tego, co jest myślo
wym nurtem dnia. Wypływa on naturalnie z dominującego sposobu my
ślenia, odpowiadając, jak już zauważyłem, zwyczajnemu, materialnemu
obrazowi rzeczy, potwierdzonemu przez tradycję teologiczną i inną.
Dalej mamy do czynienia z podwójną
przyczynowością
albo podziałem
władzy między społeczeństwo a jednostkę, traktowanych jako odrębne
przyczyny. Tę koncepcję, w takim czy innym kształcie, spotykamy zwykle
w dyskusjach społecznych i etycznych. Pod względem filozoficznym nie
mamy tu żadnego postępu w stosunku do poprzedniej koncepcji. Wystę
puje tu ta sama przesłanka, zakładająca iż jednostka jest czynnikiem
odrębnym, nie powiązanym z innymi; naprzeciw niej stawia się niejasno
pojmowany ogólny czy zbiorowy interes i siłę. J a k się wydaje, ludzie są
tak przyzwyczajeni do myślenia o sobie jako o nieuwarunkowanych przy
czynach, specjalnych twórcach w małej skali, iż kiedy uwaga ich musi się
skoncentrować na istnieniu zjawisk ogólnych, prawdopodobnie będą oni
uważali je za coś dodatkowego, odrębnego i mniej lub bardziej antytetycznego. Nasze dwie siły współzawodniczą ze sobą ze zmiennym szczęściem,
a myśliciel czasami sympatyzuje z jedną, czasami z drugą, będąc w zwią
zku z tym raz indywidualistą, a raz socjalistą. Doktryny, które zwykle
uważa się za powiązane z tymi terminami, różnią się, jeśli chodzi o zawarte
w nich koncepcje natury życia, tylko tym, że stają po przeciwstawnych
stronach tej samej, wątpliwej antytezy. Socjalista uważa za pożądane, aby
wygrała siła ogólna czy zbiorowa; indywidualista ma przeciwną opinię.
Żaden z nich nie proponuje jakiejkolwiek zmiany podstaw swych po
glądów, jakiejkolwiek pojednawczej i odświeżającej szerokości poglądów.
Jeśli chodzi o tę szerokość poglądów, to człowiek może całkiem t a k samo
być indywidualistą, jak socjalistą czy kolektywistą, a obie te strony są iden
tyczne pod względem filozoficznym, choć antagonistyczne jako programy.
Jeśli ktoś nie jest skłonny do przyłączenia się do którejkolwiek ze stron,
to może znaleźć ucieczkę w oczekiwaniu tego, iż kontrowersja, opierająca
się, jak może on sądzić, na fałszywej koncepcji życia, znajdzie obecnie
właściwe sobie miejsce wśród zapomnianej dêbris spekulacji.
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Po trzecie, mamy indywidualizm prymitywny. Określenie to używane
było dla opisania poglądu mówiącego, iż towarzyskość następuje z czasem
po indywidualności, i jest późniejszym i dodatkowym produktem rozwoju.
Ten pogląd jest odmianą poprzedniego i jest prawdopodobnie ukształto
wany przez stopnie wstępnych założeń indywidualistycznych z nieco pry
mitywną filozofią ewolucjonistyczną. Indywidualność jest zwykle uważana
za coś niższego z punktu widzenia moralnego, a także za coś poprzedza
jącego w czasie. Człowiek był zwykłą jednostką, ludzkość zwykłą agrega
cją takich jednostek, ale stopniowo uspołecznił się, progresywnie włączył
się w społeczną całość. Patrząc na to z punktu widzenia moralnego widzi
my, że jednostka jest zła, to, co społeczne, jest dobre, i musimy przyśpie
szyć prace polegające na tłumieniu tego pierwszego i wydobywaniu tego
drugiego.
Oczywiście pogląd, który uważam za trafny, mówi, że indywidualność
nie jest ani poprzedzająca w czasie, ani niższa w sensie moralnym od towarzyskości; lecz że obie one zawsze istniały obok siebie jako uzupełnia
jące się aspekty tej samej rzeczy i że linia postępu przebiega od etapów
niższych ku wyższym w obu aspektach, a nie od jednego do drugiego.
Jeśli słowo „społeczny" stosowane jest jedynie do wyższych form życia
umysłowego, to powinno ono, jak już sugerowano, być przeciwstawiane
nie jednostce, lecz temu, co zwierzęce, zmysłowe, czy innym słowom ozna
czającym umysłową czy moralną niższość. Jeśli cofniemy się do czasu,
w którym stan, w jakim żyli nasi odlegli przodkowie, był taki, iż nie chcemy
nazwać go społecznym, wówczas równie trudno byłoby określić go jako
indywidualny czy osobowy; oznacza to, że musieli oni być dokładnie
w takim samym stopniu niżsi od nas, gdy ich bierzemy osobno, jak i gdy
bierzemy ich zbiorowo. Kwestionowanie tego jest kwestionowaniem ży
wotnej jedności życia ludzkiego.
Życie gatunku ludzkiego, jak i życie innych gatunków, musiało być
zawsze zarówno ogólne, jak i konkretne, musiało mieć zawsze aspekty
zbiorowe i dystrybutywne. Poziom tego życia podnosił się powoli, obej
mując oczywiście oba wspomniane aspekty. Obecnie, jak zawsze, rozwi
jają się one jako coś jednego i można je zaobserwować jako zjednoczone
w najwybitniejszych działaniach najwybitniejszych umysłów. Szekspir,
na przykład, jest z jednego punktu widzenia unikalną i wybitną jedno
stką; z innego jest on wspaniałym wyrazem ogólnego życia ludzkości:
różnica nie tkwi w nim, lecz w wybranym przez nas sposobie spogląda
nia na niego.
W końcu istnieje pogląd o społecznych zdolnościach (faculties). To wy
rażenie może być użyte dla wskazania tych koncepcji, które uznają to,
co społeczne, za obejmujące tylko część, często dość dokładnie określoną
część, jednostki. Natura ludzka została więc podzielona na tendencje czy
zdolności (faculties) indywidualistyczne czy niespołeczne oraz te, które
mają charakter społeczny. Tak więc pewne emocje, takie jak miłość, są
społeczne: inne, takie jak strach czy gniew, są niespołeczne czy indywi
dualistyczne. Niektórzy autorzy traktowali nawet inteligencję jako zdolność
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indywidualistyczną i znajdowali towarzyskość jedynie w pewnych typach
emocji czy sentymentów.
Ta idea instynktów czy zdolności, które mają szczególnie społeczny
charakter, jest wystarczająco dobra, jeśli używamy tego słowa w sensie
typowych umiejętności konwersacyjnych czy bezpośrednich towarzyskich
uczuć. W tym rozumieniu czułość jest z pewnością bardziej społeczna niż
strach. Ale jeśli miałoby to oznaczać, że te instynkty czy zdolności są
same w sobie moralnie wyższe niż inne, lub że tylko one pozostają w związ
ku z życiem zbiorowym, to taki pogląd byłby, jak uważam, wielce wątpliwy.
W każdym razie moja opinia, którą spodziewam się wyjaśnić pełniej w dal
szym ciągu tej książki, jest taka, że psychicznego wyposażenia człowieka
nie da się podzielić na to, co społeczne i to, co niespołeczne; lecz że jest
on cały społeczny w szerokim sensie, jest cały częścią wspólnego życia
ludzkiego, a jego postęp społeczny czy moralny polega w mniejszym stopniu
na poszerzaniu poszczególnych zdolności czy instynktów i tłumieniu innych
niż na zdyscyplinowaniu ich wszystkich w obrębie postępowej organizacji
życia, którą znamy jako sumienie.
Niektóre instynkty czy tendencje mogą nabrać relatywnego znaczenia,
mogą pełnić coraz ważniejsze funkcje, podczas gdy odwrotne procesy
dotyczyć mogą pozostałych. J a k się wydaje, taki relatywny wzrost i zmniej
szenie części to ogólna cecha ewolucji, i nie ma powodu, dla którego
miałyby one być nieobecne w naszym rozwoju umysłowym. Ale tak samo
jak wszędzie, tak i tutaj, większość części, jeśli nawet nie wszystkie, jest
lub była funkcjonalna tak samo w odniesieniu do życia zbiorowego, jak
i dystrybutywnego; nie istnieje ostry rozdział między zdolnościami, postęp
odbywa się raczej poprzez stopniową adaptację starszych organów do no
wych funkcji, niż przez ich wyjście z użycia i zanik.
Aby zupełnie jasno przedstawić to, co zawiera organiczny punkt widze
nia jeśli chodzi o teorię, zadam kilka pytań, takich jakie zadają, jak za
uważyłem, ludzie wtedy, gdy dyskutują problem stosunku między spo
łeczeństwem a jednostką, i podam pewne sugestie dotyczące tego, jak
moim zdaniem można na nie odpowiedzieć.
1. Czy społeczeństwo nie jest ostatecznie zbudowane z jednostek i z ni
czego więcej?
Odpowiedziałbym, że tak. Jest ono wyraźnym, codziennym człowie
czeństwem, a nie tajemniczym czymś więcej.
2. Czy społeczeństwo jest czymś więcej niż sumą jednostek?
W pewnym sensie tak. W każdej społecznej całości istnieje organi
zacja, proces życiowy, którego nie da się dostrzec w odrębnych jednostkach.
Analizowanie tych jednostek po kolei i próbowanie zrozumienia społe
czeństwa poprzez zebranie ich razem prowadzi na bezdroża. Jest to „in
dywidualizm" w najgorszym sensie tego słowa. Całe nauki, jak na przy
kład ekonomia polityczna; wielkie instytucje, jak Kościół, poszły pod tym
względem w złym kierunku. Swą grupę, swe procesy społeczne widzieć
trzeba jako żywe całości, którymi one faktycznie są.
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3. Czy jednostka jest wytworem społeczeństwa?
Tak, w tym sensie, że wszystko to, co jest w niej ludzkie, ma swe
dzieje w społecznej przeszłości. Jeśli rozważymy dwa źródła, z których wypływa jej życie, dziedziczność i komunikację, to zauważymy, że to, co
otrzymuje ona poprzez biologiczne zarodki, ma swą historię społeczną,
która polega na tym, że po to, aby przetrwać, musiało to dostosowywać się
do dawnego społeczeństwa: cechy, z którymi się rodzimy to te, które prze
szły test społeczny w życiu naszych przodków. A to, co jednostka wynosi
z komunikacji — język, edukacja i tym podobne — pochodzi bezpośrednio
od społeczeństwa. Nawet wpływy fizyczne, na przykład w postaci jedze
nia i klimatu, rzadko docierają do nas bez uprzedniej modyfikacji i adap
tacji przez warunki społeczne.
4. Czy możemy oddzielić jednostkę od społeczeństwa?
Jedynie w sensie zewnętrznym. Jeśli udasz się samotnie do dzikiej
puszczy, to jednak umysł masz ukształtowany w społeczeństwie i pro
wadzisz nadal stosunki społeczne w swej pamięci i wyobraźni, lub za pomocą
książek. To i tylko to utrzymuje w tobie przy życiu człowieczeństwo i do
kładnie o tyle, o ile tracisz moc utrzymywania stosunków, twój umysł zanika.
Długa samotność, jak w przypadku pasterzy na zachodnich równinach
czy więźniów ukaranych odosobnionym aresztem, powoduje często utratę
rozumu. Szczególnie często dziać się tak będzie w przypadku osób niewy
kształconych, których pamięć nie jest dobrze wyposażona w materiał ko
nieczny dla stosunków przebiegających w wyobraźni.
W pewnych okresach dziejów chrześcijaństwa, a także innych religii,
pustelnicy udawali się na odludzie, aby tam zamieszkać, ale zwykle utrzy
mywali pewien rodzaj komunikacji między sobą i ze światem zewnętrz
nym, a niektórzy z nich, jak na przykład święty Hieronim, byli słynnymi
autorami listów. Możemy przypuszczać, że święty Szymon Słupnik, który
latami mieszkał
na czubku filara, nie był nieświadom tego, że jego
surowy tryb życia jest widoczny dla innych.
Rozbitek, który byłby niezdolny do utrzymania poprzez wyobraźnię
swego związku z ludzkim społeczeństwem, mógłby oczywiście prowadzić
życie inteligentnego zwierzęcia, ćwicząc swój umysł na przyrodniczych
warunkach panujących wokół niego, ale jego władze o wyłącznie ludzkim
charakterze z pewnością zaniknęłyby lub uległy zawieszeniu.
5. Czy jednostka jest w jakimkolwiek sensie wolna, czy też jest zwy
czajnym odłamkiem społeczeństwa?
Tak, jednostka jest wolna, tak jak ja tę kwestię rozumiem, ale jest
to wolność organiczna, którą wypracowuje ona sobie we współdziałaniu
z innymi, a nie wolność robienia różnych rzeczy niezależnie od społe
czeństwa. Jest to praca zespołowa. Jednostka ma wolność działania na
swój własny sposób, tak jak quarter-back w footballu, ale tak lub owak
musi ona brać udział w grze tak, jak życie ją w tę grę wprowadza.
Ewolucjonistyczny punkt widzenia zachęca nas do uwierzenia w to,
że życie jest twórczym procesem, że faktycznie budujemy coś nowego
i cennego i że ludzka wola jest częścią tej twórczej energii, która wyko12 — Cooley
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nuje tę pracę. Każda jednostka ma swój unikalny udział w pracy, któ
rego nikt poza nią nie może wykonać. Choć jej życie wpływa w nią
z takich źródeł, jak dziedziczność i społeczna przeszłość, to jej byt jako
całość jest nową, świeżą organizacją życia. Nikt nie miał nigdy przedtem
tych samych mocy i szans, jakie masz ty, i masz wolność użycia ich na
swój własny sposób.
Jest w końcu jedynie przejawem zdrowego rozsądku stwierdzić, że
z naszej wolności korzystamy poprzez współdziałanie z innymi. Jeśli przy
łączasz się do jakiejś grupy społecznej — powiedzmy do koła teatralne
go — spodziewasz się tego, że powiększy to zakres twej wolności, da twym
indywidualnym zdolnościom nowe bodźce i szanse dla ich wyrażenia.
A dlaczego ta sama zasada nie miałaby stosować się do społeczeństwa
jako całości? To właśnie poprzez rozwój społeczny wkroczyła ludzkość ze
zwierzęcego zniewolenia do tego stanu wolności organicznej, którą się
obecnie cieszymy, wspaniałej, choć odległej od pełnej wolności.

Jaźń społeczna — 1. Znaczenie „ J a " *

„Jaźń (self) empiryczna" — „ J a " jako stan uczuciowy — Jego stosu
nek do ciała — jako poczucie mocy czy sprawstwa — jako poczucie wy
specjalizowania czy zróżnicowania w życiu społecznym — gdy ciało to
>.Ja"; przedmioty nieożywione — odbite czy odzwierciedlone „ J a " — „ J a "
jest zakorzenione w przeszłości i zmienia się wraz z warunkami społecz
nymi — jego stosunek do zwyczaju — do bezinteresownej miłości — jak
dzieci uczą się znaczenia „ J a " — spekulatywne czy metafizyczne „ J a "
u dzieci — „ J a " odzwierciedlone u dzieci — to samo u dorosłych — „ J a "
w jego relacji do płci — prostota i afektacja — społeczne uczucie wobec
siebie (self feeling) ma charakter powszechny — osobowość grupowa czy
„My".
Na początku dobrze jest zauważyć, że przez słowo „jaźń" (self) rozu
mie się w tej analizie po prostu to, co oznaczane jest w mowie potocznej
przez zaimki pierwszej osoby liczby pojedynczej: „ja", „mnie", „mój",
„mi". „Jaźń" i „ego" używane są przez metafizyków i moralistów w wie
lu innych znaczeniach mniej lub bardziej odległych od „ja" codziennej
mowy i myśli i z nimi chcałbym mieć tak mało do czynienia, jak to
tylko możliwe. To, co jest tu analizowane, to to, co psychologowie nazy
wają jaźnią empiryczną, jaźnią, którą można zrozumieć czy zweryfikować
za pomocą zwyczajnej obserwacji. Określam ją słowem „społeczna" nie
po to, aby sugerować istnienie jaźni, która nie jest społeczna — sądzę
bowiem, że „ja" z języka potocznego ma zawsze, mniej lub bardziej wy
raźne, odniesienie do innych ludzi, a także do mówcy
lecz dlatego że
chcę położyć nacisk na jej społeczny aspekt i zatrzymać się nad nim.
Choć temat jaźni uważany jest za zawiły, zawiłość ta charakteryzuje
chyba głównie metafizyczną dyskusję nad „czystym ego" — czymkolwiek
może ono być — podczas gdy empiryczna jaźń nie powinna być dużo
trudniejsza do uchwycenia niż inne fakty o charakterze umysłowym.
Można w każdym razie przyjąć, że zaimki pierwszej osoby mają rzeczy
wiste, poważne i niezbyt zawiłe znaczenie, w przeciwnym bowiem przy
padku nie pozostawałyby one w stałym i zrozumiałym użyciu wśród pro* Rozdział V The Social Self — 1. The Meaning of «I», w: Charles Hor
ton Cooley, Human Nature and the Social Order. New York: Schocken
Books 1964 (1902).
12*
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stych ludzi i dzieci na całym świecie. A skoro mają takie znaczenie,
dlaczego nie miałoby ono być obserwowane i analizowane tak samo, jak
wszelkie inne fakty? Jeśli chodzi o leżącą u ich podstaw tajemniczość,
to jest ona bez wątpienia realnym, ważnym i bardzo odpowiednim przed
miotem analizy prowadzonej przez tych, którzy są tu kompetentni, ale
nie sądzę, abyśmy mieli tu do czynienia ze szczególną tajemniczością. Ro
zumiem przez to, jak mi się wydaje, iż jest ona po prostu elementem
ogólnej tajemniczości życia, nie będąc czymś bardziej właściwym temu
„ja" niż jakiemukolwiek innemu faktowi osobistemu czy społecznemu;
tak więc tutaj tak samo jak gdziekolwiek indziej ci, którzy nie próbują
zgłębić owej tajemniczości, mogą ją po prostu zignorować. Jeśli jest to
trafny pogląd na sprawę, to „ja" jest jedynie faktem, takim samym jak
inne.
Rzeczą znamienną dla idei, wedle której zaimki pierwszej osoby są
nazwami, jest, co oczywiste, charakterystyczny rodzaj uczuć, które można
nazwać uczuciem typu „mój" czy poczuciem przyswojenia (appropriation).
Niemal każdy rodzaj idei może zostać powiązany z tym uczuciem, a stąd
może zostać nazwany „ja" czy „mój", ale uczucie, i wydawałoby się, iż
tylko ono, jest w tej kwestii czynnikiem determinującym. J a k mówi
w swej godnej podziwu analizie jaźni profesor James, słowa „mnie"
i „jaźń" oznaczają „wszystkie rzeczy, które mają moc wytworzenia w stru
mieniu świadomości pobudzenia pewnego szczególnego r o d z a j u " l . Pogląd
ten został bardziej obszernie zaprezentowany przez profesora HLrama
M. Stanleya, którego praca Ewolucjonistyczna psychologia uczuć 2 zawiera
niezmiernie sugestywny rozdział na temat uczuć wobec siebie.
Nie o to mi chodzi, że uczuciowy aspekt jaźni jest z konieczności
ważniejszy niż jakikolwiek inny, ale o to, że jest on bezpośrednim i roz
strzygającym znakiem i sprawdzianem tego, czym jest „ja"; nie ma od
niego żadnego odwołania; jeśli wychodzimy poza jego granice, to po to,
aby zbadać jego dzieje i uwarunkowania, a nie po to, aby kwestionować
jego znaczenie. Ale oczywiście ta analiza dziejów i warunków może być
1

„Tak więc słowa MNIE i JAŻN na tyle, na ile wywołują uczucia
i oznaczają wartość emocjonalną, są OBIEKTYWNYMI określeniami, oznaczającymi WSZYSTKIE RZECZY, które mają moc wytwarzania
w strumieniu świadomości pobudzenia pewnego szczególnego rodzaju",
w: Psychology I [William James, The Principles of Psychology, vol. I,
New York 1890], s. 319. Nieco wcześniej pisze on: „Jednakże w swym
najszerszym z możliwych sensie, jaźń człowieka jest całościową sumą
tego wszystkiego, co MOŻE on nazwać swoim, nie tylko jego ciała i jego
władz psychicznych, ale i jego ubrań i jego domu, jego żony i dzieci,
jego przodków i przyjaciół, jego reputacji i działalności, jego ziemi i koni,
i jachtu, i rachunku bankowego. Wszystkie te rzeczy wywołują w nim te
same emocje", tamże, s. 291. Także Wundt mówi o „ja": „Jest ono uczu
ciem, a nie przedstawieniem (Vorstellung), jak jest ono często nazywane",
w: Wilhelm Wundt, Grundriss der Psychologie, 4 Auflage, [I wydanie:
Leipzig 1896], s. 265.
2
[Hiram M. Stanley, Studies in the Evolutionary Psychology of Feelings,
New York 1895].
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tak samo przydatna, jak bezpośrednie rozpatrywanie uczuć wobec samego
siebie. To, co chciałbym zrobić, to przedstawić każdy aspekt we właści
wym świetle.
Emocja odnosząca się do siebie samego może być uważana za instynk
towną i bez wątpienia rozwinęła się w związku ze swą ważną funkcją,
polegającą na stymulowaniu i ujednolicaniu szczególnych działań jedno
stek 3 . Jest ona przeto bardzo głęboko zakorzeniona w dziejach rasy ludz
kiej i w oczywisty sposób jest nieodzowna dla jakiegokolwiek, podob
nego do naszego, planu życiowego. J a k się wydaje, istnieje ona w nie
jasnej, lecz jędrnej formie od narodzin każdej jednostki i, jak inne instyn
ktowne idee czy zalążki idei, jest określona i rozwijana przez doświad
czenie, wplatając się z czasem, czy raczej wcielając, w doznania o cha
rakterze mięśniowym, wizualnym i innym; w percepcję, apercepcję i kon
cepcje o różnym stopniu złożoności i o nieskończonej różnorodności treści,
a szczególnie i w idee osobiste. Tymczasem samo uczucie nie trwa w spo
sób niezmienny, lecz przechodzi proces różnicowania i wysubtelniania,
Podobnie jak dzieje się to z każdym innym rodzajem surowego, wrodzo
nego uczucia. Tak więc, choć w każdej fazie podtrzymuje ono swój cha
rakterystyczny ton czy natężenie, rozpada się na niezliczoną liczbę senty
mentów dotyczących siebie samego (self-sentiment). A konkretne uczucie
wobec siebie samego, takie jakie występuje u dojrzałych osób, jest całoś
cią zbudowaną z tych różnych sentymentów wraz ze znaczną liczbą
Pierwotnych emocji, które dotąd się nie rozpadły. Uczestniczy ono w pełni
w ogólnym rozwoju umysłu, ale nigdy nie zatraca tego szczególnego za
miłowania do przyswajania, które powoduje, że nazywamy myśl zaimkiem
w pierwszej osobie. Inne treści idei samego siebie (self-idea) przynoszą
w oczywisty sposób niewielki pożytek dla definiowania jej, są one bo
wiem skrajnie zróżnicowane. J a k mi się wydaje, próbowanie zdefi
niowania strachu przez wyliczanie rzeczy, których ludzie się boją, nie
byłoby bardziej jałowe niż próby zdefiniowania „ja" przez wyliczenie
przedmiotów, z którymi to słowo jest powiązane. Podobnie jak strach
oznacza przede wszystkim pewien stan uczuć lub też jego wyraz, a nie
ciemność, ogień, lwy, węże czy inne rzeczy, które go wzbudzają, „ J a "
znaczy przede wszystkim uczucie wobec siebie lub też jego wyraz, a nie
ciało, ubrania, skarby, ambicje, zaszczyty i tym podobne rzeczy, z którymi
uczucie to może być powiązane. W każdym z tych przypadków możliwe
i pożyteczne jest wykroczenie poza uczucie i zbadanie tego, jakie idee
je wywołują i dlaczego je wywołują, ale w pewnym sensie jest to anali
za o wtórnym znaczeniu.
Z uwagi na to, że „ja" znane jest naszemu doświadczeniu przede
wszystkim jako uczucie czy też jako uczuciowy składnik naszych idei,
nie można go opisać czy zdefiniować bez zasugerowania istnienia tego
uczucia. Czasami popadamy w formalny i pusty sposób mówienia na te3
Trzeba, być może, myśleć o niej raczej jako o bardziej ogólnym instynk
cie, którego wyróżniającymi się formami są gniew itp., niż jako o czymś
zupełnie samodzielnym.
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mat zagadnień związanych z emocjami, próbując zdefiniować to, co ze
swej istoty jest pierwotne i niedefiniowalne. Formalna definicja uczuć
wobec samego siebie czy też jakiegokolwiek innego rodzaju uczuć
musi być tak samo próżna, jak formalna definicja smaku soli czy koloru
czerwonego; możemy oczekiwać poznania tego, czym to jest, tylko poprzez
doświadczenie tego czegoś. Nie może istnieć ostateczny sprawdzian jaźni
poza sposobem, w jaki odczuwamy; jest to coś, wobec czego przyjmu
jemy postawę typu „moje". Ale z uwagi na to, że uczucie to jest n a m
całkiem tak samo znane i tak samo łatwe do przywołania jak smak soli
czy kolor czerwony, nie powinno być żadnych trudności ze zrozumieniem
tego, co się przez nie rozumie. Trzeba tylko wyobrazić sobie jakiś atak
na czyjeś „moje", powiedzmy wykpienie jego ubrania, próbę odebrania
własności jemu lub jego dziecku, dobrego imienia przez potwarz, a na
tychmiast pojawi się uczucie wobec siebie samego. Faktycznie, trzeba
tylko, aby człowiek wymówił, z silnym naciskiem, jedno ze słów odno
szących się do niego samego, jak na przykład „ja" czy „mój", a uczucia
wobec siebie samego przywołane będą przez skojarzenie. Inny dobry
sposób polega na wniknięciu za pomocą empatii w pewien samoutwierdzający się stan umysłu, odmalowany w literaturze, jak na przykład
w stan umysłu Koriolana wtedy, gdy, wykpiony jako człowiek słaby, woła:
„Jeśli umiecie
rzetelnie pisać, patrzcie w swoje dzieje:
Jest t a m krwawemi podane głoskami
Żem waszych Wolsków w puch rozbił w Koryolach,
J a k orzeł ptactwo w gołębniku. Sam to,
Sam sprawiłem, ten nędznik zaświadczy" 4 .
Mamy tu do czynienia faktycznie z osobowością, której nikt nie może
nie odczuć, choć może nie potrafi jej opisać. Jakże dzikim okrzykiem znie
ważonego ego jest to „sam" na końcu drugiej linijki! 5
Tak wiele z tego, co napisano na ten temat, pomija uczucia wobec
siebie samego, a tym samym pozbawia „jaźń" całego żywego i namacal
nego znaczenia, iż czuję się upoważniony do dodania jeszcze kilku frag
mentów, w których uczucie to jest przekonywająco wyrażone. Tak więc
w poemacie Lowella pt. A Glance Behind the Curtain, Cromwell mówi:
„Ja, przypadkiem,
Jestem tym podniesionym przez ramię Wszechmocnego,
Po to, abym świadczył przed całym światem o pewnej wielkiej
prawdzie" 6 .
A jego Columbus wygłasza monolog na dziobie swej łodzi:
4

William Shakespeare, Koryolan,
w
przekładzie
J. Paszkowskiego,
w: W. Shakespeare, Dzieła Dramatyczne, t. IX, Warszawa i inne, bez da
ty,
s. 148.
5
[W cytowanym przekładzie efektu tego niestety nie ma].
6
[James Russell Lowell, A Glance Behind the Curtain, w: J. R. Lowell,
The Writings, vol. VII, Boston and New York 1892, s. 139].
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„Tutaj stoję ja, nie mający żadnych przyjaciół poza smutnym morzem,
Bijące serce tego wielkiego przedsięwzięcia,
7
Które beze mnie zesztywniałoby w szybkiej śmierci" .
Tak samo „Ja jestem drogą" z Nowego Testamentu jest z pewnością
wyrazem sentymentu niewiele różniącego się od tamtych. W poniższym
cytacie znajdujemy bardziej żałosny sentyment do samego siebie:
„Filoktet
— Czyż nie wiesz, synu, kogo masz przed sobą?
Neoptolem — Skąd bym cię poznał, nie widziawszy wprzódy?
Filoktet
— Czyś o imieniu ty moim i klęskach
Nie słyszał nigdy, przez które tu ginę?
Neoptolem — Zupełnie o tym wszystkim nie wiem.
Filoktet
— O ja nieszczęsny, obmierzły i bogom,
O którym ani wieść nigdzie nie doszła" 8 .
Wszyscy miewamy tego właśnie rodzaju myśli, a jednak jest rzeczą
możliwą mówić tak chłodno lub mistycznie o jaźni, iż zaczyna się za
pominać o tym, że faktycznie istnieje jakakolwiek taka rzecz.
Ale prawdopodobnie najlepszym sposobem zdania sobie sprawy z na
iwnego znaczenia „ja" jest przysłuchanie się rozmowom dzieci bawiących
się razem, zwłaszcza jeśli nie zgadzają się w pełni ze sobą. Używają one
Pierwszej osoby bez tego konwencjonalnego samostłumienia występujące
go u osób starszych, lecz z wielkim naciskiem i różnorodnością modulacji
głosu, dzięki czemu jego emocjonalny duch jest niedwuznaczny.
Uczucie wobec samego siebie typu refleksyjnego i przyjemnego, przy
swajające zamiłowanie do rozmyślań, jest w mocny sposób sugerowane
przez słowo „napawanie się". Napawać się to w tym sensie tyle samo,
co myśleć „mój", „mój", „mój", z przyjemnym ciepłem uczuć. Tak więc
chłopiec napawa się czymś, co zrobił za pomocą swej piły, ptakiem, któ
rego zestrzelił ze swej strzelby, czy swą kolekcją znaczków lub jaj;
dziewczyna napawa się swymi nowymi ubraniami, aprobującymi słowami
czy spojrzeniami innych; farmer swymi polami i swym bydłem; przed
siębiorca swą firmą i swym rachunkiem bankowym; matka swym dziec
kiem; poeta udanym czterowierszem; faryzeusz stanem swej duszy; po
dobnie każdy napawa się powodzeniem jakiejkolwiek umiłowanej idei.
Nie chciałbym być zrozumiany tak, jakbym twierdził, że uczucie wobec
samego siebie jest w doświadczeniu w jasny sposób oddzielone od innych
rodzajów uczuć; jednak jest ono prawdopodobnie tak wyraźne jak gniew,
strach, zgryzota i tym podobne. Zacytujmy profesora Jamesa: „Same emocje zadowolenia z siebie i upokorzenia mają charakter jedyny w swoim
rodzaju i każde z nich godne jest zaklasyfikowania jako pierwotny gatu
9
nek emocjonalny tak samo, jak na przykład wściekłość czy b ó l " . Jest
7

[J. R. Lowell, Columbus, tamże, s. 151].
[Sofokles, Filoktet, w: Sofokles, Tragedie, przełożył K.
szawa 1969, s. 389—390, wiersze 249—253].
9
Psychology, I, s. 307.
8

Morawski, War
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prawdą, zarówno tutaj jak i wszędzie tam, gdzie specjalnie wyróżnione
są fakty o charakterze umysłowym, że nie istnieją żadne zapory, lecz że
jedna rzecz stopniowo włącza się w drugą. Ale gdyby „ja" nie denotowało idei w dużej mierze takiej samej we wszystkich umysłach i dostatecz
nie odróżniającej się od innych idei, nie mogłoby ono być w nieograni
czony i powszechny sposób użyte jako środek komunikacji.
Z uwagi na to, że wielu ludzi ma wrażenie, iż dająca się potwierdzić
jaźń, przedmiot, który nazywamy „ja", jest zwykle ciałem materialnym,
dobrze byłoby powiedzieć, iż wrażenie to jest iluzją, i każdy, kto podej
mie się prostego przeanalizowania faktów, rozproszy ją. Prawdą jest, iż
gdy filozofujemy nieco na temat „ja", i rozglądamy się za namacalnym
przedmiotem, z którym można by je powiązać, szybko decydujemy się na
materialne ciało jako miejsce najlepiej dostępne; ale gdy używamy tego
słowa naiwnie, na przykład w zwyczajnej mowie, to nie jest rzeczą na
turalną myśleć jednocześnie o ciele; nie aż tak naturalną, jak myślenie
o innych rzeczach. Nie jest trudno sprawdzić to twierdzenie, gdyż słowo
„ja" jest jednym ze słów najczęściej używanych w konwersacji i w lite
raturze, tak więc nic nie jest bardziej praktyczne niż zbadanie jego zna
czenia tak dokładnie, jak tylko można. Trzeba jedynie przysłuchiwać się
potocznej mowie, a kiedy słowo to się pojawia, powiedzmy sto razy, za
notować związki, w jakich występuje, lub też zaobserwować podobną licz
bę przypadków jego użycia przez bohaterów jakiejś powieści. Naturalnie
przekonamy się, że w nie więcej niż dziesięciu przypadkach na sto „ja"
odnosi się do ciała mówiącej osoby. Odnosi się ono głównie do opinii,
celów, pragnień, roszczeń i tym podobnych, dotycząc spraw, które nie
obejmują żadnych myśli na temat ciała. Ja myślę lub czuję to i to; ja
chcę lub zamierzam to i to; ja życzę sobie tego i tego; są to typowe spo
soby użycia, w których uczucie wobec siebie samego powiązane jest ze
wspomnianym poglądem, celem czy obiektem. Należy też pamiętać o tym,
że „mój" — to w takiej samej mierze nazwa jaźni jak „ja", i że odnosi
się ona potocznie do różnorodnych posiadanych dóbr.
Miałem ochotę na spróbowanie przeprowadzenia wstępnej klasyfikacji
pierwszej setki słów „ja" i „mnie" w Hamlecie, a rezultaty są następu
jące. Zaimek używany był w powiązaniu z percepcją, jak na przykład
„ja słyszę", „ja widzę" — razy czternaście; w powiązaniu z myślami,
sentymentami, intencjami etc. — trzydzieści dwa razy; z życzeniami, jak
w wyrażeniu „ja proszę" — sześć razy; jako mowa — „ja będę o tym
mówił" — szesnaście razy; jako przedmiot wypowiedzi — dwanaście ra
zy; w powiązaniu z działaniem, włączając tu być może pewne niejasne
pojęcie ciała, jak w wypowiedzi „ja przyjechałem do Danii" — dziewięć
razy; wypowiedzi niejasne lub wątpliwe dziesięć razy; jako ekwiwalent
cielesnego pojawienia się —
tak jest do brata podobny, jak ja do
Herkulesa" 1 0 — raz. Niektóre klasyfikacje mają charakter arbitralny i in10

[William Shakespeare, Hamlet, w: W. Shakespeare, Tragedie I: Hamlet
i Król Lir, przekład J. Paszkowskiego, Warszawa 1974, s. 20].
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ny obserwator otrzymałby bez wątpienia inny rezultat; jednak nie mógł
by, jak sądzę, nie dojść do wniosku, iż bohaterowie Szekspira rzadko
myślą o swoich ciałach wtedy, gdy mówią „ja" lub „mnie". I w tym
sensie wydają się oni typowymi reprezentantami ludzkości.
Jak już zasugerowano, instynktowne uczucie wobec siebie samego jest
bez wątpienia powiązane w trakcie ewolucji ze swą ważną funkcją, po
legającą na stymulowaniu i unifikowaniu szczególnego typu działań jed
nostek. J a k się wydaje, jest ono głównie związane z ideami odnoszącymi
się do wykonywania władzy, do faktu własnej sprawczości, z ideami, które
Podkreślają opozycję między umysłem a resztą świata. Pierwsze wyraźne
myśli, które dziecko wiąże z uczuciami wobec samego siebie, to prawdo
podobnie te myśli, które kojarzą się z jego najdawniejszymi wysiłkami,
zmierzającymi do kontroli nad widzialnymi przedmiotami — jego człon
kami, jego zabawkami, jego butelką i tym podobnymi. Później próbuje
ono kontrolować działania osób znajdujących się wokół niego, a tym sa
mym krąg jego władzy i uczuć wobec siebie samego poszerza się bez prze
rwy, sięgając najbardziej złożonych przedmiotów dojrzałej ambicji. Choć
nie mówi ono „ja" czy „mój" w ciągu pierwszego roku czy dwóch lat, ale
w tak jasny sposób wyraża swymi działaniami to uczucie, które dorośli
wiążą z tymi słowami, iż nie możemy odmówić mu jaźni — nawet w ciągu
pierwszych tygodni życia.
Korelację między uczuciem wobec siebie samego a celową działalnoś
cią łatwo dostrzec, gdy obserwujemy przebieg jakiegokolwiek przedsię
wzięcia produkcyjnego. Jeśli chłopiec zabiera się do wykonania łodzi
i odnosi jakikolwiek sukces, to jego zainteresowanie sprawą wzrasta, na
pawa się nią, kil i dziób są bliskie jego sercu, a żebra łodzi mają dla
niego znaczenie większe niż żebra jego własnego szkieletu. Ma wielką
ochotę wpaść do swych przyjaciół i znajomych i powiedzieć im: „Patrzcie,
co robię! Czyż to nie jest wspaniałe?", czując się dumnym wtedy, gdy to,
co robi, jest chwalone, a urażonym wtedy, gdy ktoś znajdzie jakiś błąd.
Ale gdy tylko ukończy to i zwróci się ku czemuś innemu, jego uczucie
do samego siebie związane z tym przedsięwzięciem zaczyna go opuszczać
i po kilku tygodniach najwyżej stanie się stosunkowo obojętny. Jak
wszyscy wiemy, niemal taki sam przebieg procesu uczuciowego towarzyszy
osiągnięciom dorosłych. Jest rzeczą niemożliwą stworzyć obraz, poemat,
esej, trudny fragment obmurowania czy jakiekolwiek dzieło sztuki lub
rzemiosła bez posiadania powiązanego z nim uczucia wobec siebie sa
mego, wzrastającego zwykle do stanu poważnego pobudzenia i pragnie
nia pewnego typu uznania; ale opada ono gwałtownie wraz ze spadkiem
aktywności i często przechodzi w obojętność, gdy aktywność ta ustaje.
Można przypuszczalnie zgłosić zastrzeżenia, że poczucie jaźni nie jest
ograniczone do okresów aktywności związanej z konkretnym celem, lecz
jest często najbardziej widoczne wtedy, gdy umysł nie jest zajęty czy zde
cydowany, i że osoby bezczynne i nieefektywne są na ogół najbardziej
wrażliwe na punkcie szacunku do siebie samych. Można jednak to uwa-
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źać za przykład zasady mówiącej, że wszystkie instynkty przyjmą praw
dopodobnie formy kłopotliwe, gdy odmówi się im zdrowego sposobu wy
rażania się. Potrzeba władzy, która nie daje się zrealizować na otwartym polu
życia, z dużym prawdopodobieństwem utwierdzać się będzie na drobiazgach.
Jaźń społeczna jest po prostu ideą albo systemem idei wyprowadzo
nych z komunikacyjnych aspektów życia, które umysł hołubi jako swe
własne. Uczucie wobec siebie samego ma swój główny obszar działania
w obrębie ogólnego życia, a nie poza nim; specjalny wysiłek czy tenden
cja, której jest ono emocjonalnym aspektem, znajduje swe podstawowe
pole działania w świecie sił osobowych, odzwierciedlonych w umyśle przez
świat osobowych wrażeń.
Idea siebie samego, powiązana z myślami o innych osobach, jest za
wsze świadomością szczególnego czy wyróżnionego aspektu życia, gdyż jest
to ten aspekt, który musi być podtrzymywany przez zamiar i wysiłek,
a jego bardziej agresywne formy będą prawdopodobnie wiązać się z tym
wszystkim, co ten ktoś uzna za równocześnie odpowiadające jego własnym
tendencjom, a różniące się od tendencji charakterystycznych dla innych,
z którymi pozostaje on w kontakcie umysłowym. To właśnie tutaj są te
idee najbardziej potrzebne dla wykonania swej funkcji, polegającej na
stymulowaniu charakterystycznej aktywności, pielęgnowania tych odmian
osobowych, których, jak się wydaje, potrzebuje ogólny plan życia. Niebo,
mówi Szekspir:
„Organom ludzkim dało różne funkcje
I każdy musi je wciąż wykonywać" 1 1 ,
a uczucie wobec siebie samego jest jednym ze środków, za pomocą któ
rych ta różnorodność zostaje osiągnięta.
Zgodnie z tym poglądem przekonujemy się, iż agresywna osobowość
przejawia się najwyraźniej w przyswajaniu przedmiotów powszechnego
pożądania, co koresponduje z występującą u jednostki potrzebą władzy
nad tymi przedmiotami, występującą po to, aby mogła ona zapewnić sobie
własny, szczególny rozwój, oraz z niebezpieczeństwem działań przeciw
stawnych, podejmowanych przez inne osoby, które także potrzebują tych
rzeczy. Zakres tego zjawiska rozciąga się od przedmiotów materialnych
do wykorzystania, w tym samym duchu, uwagi i czułości innych ludzi,
wszelkiego typu planów i ambicji, włączając tu najbardziej szlachetne,
szczególne zamiary, jakie mieć może umysł, a także jakiejkolwiek dają
cej się pomyśleć idei, która może zacząć wydawać się częścią czyjegoś
życia i potrzebować może utwierdzenia, skierowanego przeciw komuś in
nemu. Próba ograniczenia zakresu słowa „jaźń" i jego pochodnych do
celów niższego rzędu składających się na osobowość jest zupełnie arbi
tralna; jest ona sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, wyrażanym w empatycznym użyciu słowa „ja", wiążącym się z poczuciem obowiązku i in11
[William Shakespeare, Król Henryk Piąty, przełożyła Z. Siwicka, War
szawa 1978, s. 21].

186

nymi wyższymi motywami, oraz niefilozoficzna, gdyż ignoruje funkcję
jaźni, która przecież podejmuje wyspecjalizowane wysiłki wyższego
i niższego rzędu.
To, że „ja" z mowy potocznej posiada znaczenie, które obejmuje pe
wien rodzaj odniesienia do innych osób, zawarte jest w samym tym
fakcie, iż to słowo i idee, które ono reprezentuje, są zjawiskami z dzie
dziny języka i świata komunikacji. Wątpliwe, czy możliwe jest w ogóle
posługiwanie się językiem bez myślenia w bardziej lub mniej wyraźny
sposób o kimś innym; a z pewnością rzeczy, którym nadajemy nazwy
i które zajmują wiele miejsca w refleksyjnej myśli, są niemal zawsze
tymi rzeczami, które odciśnięte zostały na nas poprzez nasz kontakt
z innymi ludźmi. Tam, gdzie nie ma komunikacji, nie może istnieć na
zewnictwo ani nie może rozwijać się myśl. To, co nazywamy „mnie",
„mój" czy „ja sam", nie jest więc czymś wyodrębniającym się z ogólnego
życia, lecz jest jego najbardziej interesującą częścią, częścią zaintereso
wania, które wynika z tego właśnie faktu, że jest ona równocześnie ogól
na i indywidualna. Znaczy to, że zajmujemy się nią właśnie dlatego, iż
jest ona tą fazą umysłu, która żyje i walczy w ramach potocznego życia,
próbując odcisnąć siebie na umysłach innych. „ J a " jest wojującą tenden
cją społeczną, zmierzającą do utrzymania i poszerzenia swego miejsca
w ramach ogólnego nurtu różnych tendencji. Na tyle, na ile może,
wzrasta ona, podobnie jak dzieje się to z całym życiem. Myślenie o niej
w oderwaniu od społeczeństwa jest jawnym absurdem, w który nie może
zabrnąć nikt, kto faktycznie widział ją jako życiowy fakt.
„Der Mensch erkennt sich nur in Menschen, nur
Das Leben lehret jedem was er sei" I 2 .
Jeśli jakaś rzecz nie jest w ogóle powiązana z innymi, których czło
wiek jest świadom, to nie będzie on przypuszczalnie wcale o niej myśleć,
a jeśli myśli o niej, to nie może, jak mi się zdaje, uważać jej za rzecz
wyraźnie należącą do niego. Poczucie przyswojenia jest zawsze jakby cie
niem wspólnego życia i gdy mamy to poczucie, to mamy i poczucie tego
drugiego. Tak więc, jeśli myślimy o wyodrębnionej części lasu jako o „na
szej", dzieje się tak dlatego, ponieważ myślimy także, iż inni ludzie tutaj
nie chodzą. Jeśli chodzi o ciało, wątpię w to, abyśmy posiadali żywe uczucie typu „mój" w stosunku do jakiejkolwiek jego części, o której nie
sądzi się, jakkolwiek w niejasny sposób, iż ma ona pewne rzeczywiste
bądź potencjalne odniesienie do kogoś innego. Dotycząca jej intensywna
samoświadomość powstaje równolegle z instynktami i doświadczeniami,
które wiążą ją z myślami o innych. Organy wewnętrzne, jak na przykład
wątroba, nie są traktowane w myślach jako nasze własne, o ile nie
próbujemy zakomunikować czegoś ich dotyczącego, jak na przykład wte
dy, gdy powodują kłopoty, a my próbujemy uzyskać współczucie.
12

„Człowiek poznaje siebie tylko w ludziach; samo życie uczy każdego,
czym on jest", Johann Wolfgang Goethe, Torquato Tasso [dramat w pięciu
aktach, akt 2, scena 3, przekład L. Janike, Warszawa 1861 (?), 5. 43].
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„ J a " nie jest więc całością umysłu, lecz szczególną, centralną, jędrną,
zwartą jego częścią, nie będącą czymś odseparowanym od reszty, lecz
czymś stopniowo się w nią włączającym, a jednak posiadającym pewną
praktyczną odrębność, dzięki czemu człowiek, ogólnie rzecz biorąc, poka
zuje wystarczająco jasno przez swój język i zachowanie, czym jest jego
„ja", jako coś różniącego się od myśli, których on nie posiada. Można
o tym myśleć, jak mi sugerowano, w kategoriach analogii do centralnie
położonego kolorowego fragmentu oświetlonej ściany. Można to także, być
może trafniej, porównać do jądra żywej komórki, niecałkowicie odsepa
rowanej od otaczającej ją materii, z której faktycznie jest ono uformowa
ne, ale bardziej aktywnego i bardziej wyraźnie zorganizowanego.
Odniesienie do innych osób, uwikłanych w poczucie siebie samych,
może być wyraźne i konkretne, jak wówczas, gdy jakiś chłopiec wsty
dzi się tego, iż matka złapała go na czymś, czego poprzednio zabroniła,
lub może być niejasne i ogólne, jak wtedy, gdy ktoś wstydzi się, iż zro
bił coś, co jego własne sumienie, wyrażające poczucie jego społecznej od
powiedzialności, wykrywa i potępia; zawsze jednak odniesienie to istnieje.
Nie ma poczucia „ja", np. w uczuciu dumy i wstydu, bez powiązanego
z nim poczucia „ty", „on" czy „oni". Nawet sknera, napawający się swym
ukrytym złotem, może odczuwać coś jako „moje" tylko wówczas, gdy jest
on świadom świata ludzi, nad którymi ma utajoną władzę; przypadek
charakterystyczny dla wszelkich sytuacji z ukrytymi skarbami. Wielu ma
larzy, rzeźbiarzy i pisarzy uwielbiało zatajać swe dzieła przed światem,
pieszcząc je w odosobnieniu aż do chwili gdy w pełni je ukończyli; ale
rozkosz tego rodzaju, jak rozkosz ze wszystkich sekretów, zależy od po
czucia wartości tego, co ukrywane.
Zwróciłem wyżej uwagę na to, że wtedy myślimy o ciele w kategoriach
„ja", gdy zaczyna ono mieć społeczną funkcję czy znaczenie, jak na przy
kład wówczas, gdy mówimy „dobrze dziś wyglądam", czy też „jestem
wyższy niż ty". Wprowadzamy je do świata społecznego na jakiś czas
i z tego powodu wkładamy w nie naszą samoświadomość. Jest teraz rzeczą
ciekawą, choć naturalną, iż w dokładnie ten sam sposób nazwać możemy
„ja" jakikolwiek nieożywiony przedmiot, gdy utożsamiamy z nim naszą
wolę i zamiar. Wyraźnie występuje to podczas gier, jak na przykład gol
fa czy krykieta, w których piłka jest wcieleniem powodzenia gracza. Mo
żna usłyszeć człowieka mówiącego: „jestem w wysokiej trawie, tam na
dole, przy trzecim punkcie startowym" lub „znajduję się na pozycji umo
żliwiającej średni przerzut". Tak też chłopiec, który puszcza latawca,
powie „jestem wyżej niż ty", a ktoś strzelający do celu stwierdzi, że
znajduje się dokładnie poniżej środka tarczy.
W ramach pewnej bardzo obszernej i interesującej klasy przypadków
społeczne odniesienie przybiera formę dość konkretnego wyobrażenia tego,
jak czyjaś jaźń — to znaczy jakakolwiek idea, którą on przyswaja —
pojawia się w jakimś konkretnym umyśle, a rodzaj uczucia wobec siebie
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samego, jaki ów ktoś posiada, jest określony przez postawę wobec tej
jaźni, przypisaną temu innemu umysłowi. Jaźń społeczna tego typu mo
głaby być nazwana jaźnią odbitą lub odzwierciedloną:
,,Każdy dla każdego zwierciadłem,
Odzwierciedla innego, który przed nim przechodzi" l 3 .
Tak samo jak widzimy naszą twarz, figurę i ubranie w lustrze, i intere
sujemy się nimi, gdyż są one nasze, jesteśmy z nich zadowoleni lub nie,
w zależności od tego, czy odpowiadają one czy nie temu, jakimi chcieli
byśmy je widzieć, tak też w naszej wyobraźni postrzegamy w cudzym
umyśle pewne myśli na temat naszego wyglądu, zwyczajów, celów, za
chowań, charakteru, przyjaciół i tak dalej, i wpływa to na nas w różny
sposób.
Tego typu idea siebie samego ma, jak się wydaje, trzy zasadnicze
elementy: wyobrażenie na temat tego jak się prezentujemy innej osobie;
wyobrażenie na temat jej sądów co do tego jak się jej prezentujemy;
pewien rodzaj uczucia wobec siebie samego, takiego jak na przykład du
rna czy upokorzenie. Porównanie ze zwierciadłem nie sugeruje chyba elementu drugiego, wyobrażonego sądu, który jest tu bardzo istotny. To,
co skłania nas ku dumie czy wstydowi, nie jest zwykłym, mechanicz
nym odbiciem nas samych, lecz imputowanym sentymentem], wyobrażo
nym rezultatem oddziaływania tego odbicia na umysł kogoś innego. Wy
nika to ewidentnie z faktu, że charakter i waga tego, w czyim umyśle
widzimy siebie, powoduje różnicowanie naszych uczuć. Jesteśmy zawsty
dzeni, gdy sprawiamy wrażenie ludzi wykrętnych w obecności człowieka
prostolinijnego, ludzi tchórzliwych w obecności kogoś odważnego, ludzi
prostackich w oczach kogoś subtelnego i tak dalej. Zawsze przejmujemy
jakoś oczekiwania i sądy innych umysłów. Człowiek będzie chwalić się
wobec jednej osoby jakimś działaniem — powiedzmy chytrą transakcją
handlową — do której wstydziłby się przyznać innej osobie.
Powinno być czymś oczywistym, iż idee, które powiązane są z uczu
ciem wobec siebie samego, i kształtują intelektualną treść jaźni, nie mo
gą zostać opisane w sposób prosty, na przykład przez powiedzenie, że
ciało zajmuje w niej taką część, przyjaciele taką, plany taką itp., lecz
będą zmieniać się w nieokreślony sposób, w zależności od temperamentu
i środowiska. Skłonność tkwiąca w jaźni, jak każdy aspekt osobowości,
jest wyrazem głęboko sięgającej dziedziczności oraz czynników społecz
nych i nie można jej zrozumieć czy przewidywać, bez ujęcia jej w powią
zaniu z ogólnym życiem. Choć szczególnego rodzaju, nie jest ona w żad13
[U Cooleya: „Each to each a looking glass ] Reflects the other that doth
pass". Jest to przypuszczalnie trawestacja urywka poematu Astraea Ral
pha W. Emersona (z 1857 roku), u którego czytamy: „Each to each a look
ing glass | Reflects his figure that doth pass", por. zbiór Emersona
Poems, London—Toronto—New York, bez daty (chyba 1914), s. 68].
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nym wypadku czymś odseparowanym — szczególny charakter i odseparo
wanie nie tylko różnią się od siebie, ale i są sprzeczne, gdyż ten pierwszy
zakłada istnienie powiązań z całością. Przedmiot uczuć wobec siebie sa
mego nie podlega oddziaływaniu ze strony ogólnego biegu historii, ze
strony konkretnego rozwoju narodów, klas i grup zawodowych oraz innych
tego typu uwarunkowań.
Fakt, iż to co powiedziano wyżej jest prawdą, widać w sposób n a j 
bardziej zdecydowany W tym, iż nawet te idee, które są w najbardziej
ogólny sposób powiązane z uczuciem typu „mój" czy zabarwione przez
to uczucie, jak na przykład czyjaś idea odnosząca się do jego widzialnej
osoby, do jego nazwiska, jego rodziny, jego bliskich przyjaciół, jego
własności i tak dalej, nie są tak powiązane w sposób uniwersalny, lecz
mogą zostać odseparowane od jaźni przez szczególne okoliczności społecz
ne. Tak więc asceci, którzy odgrywali tak znaczną rolę w dziejach chrze
ścijaństwa i innych religii craz w filozofii, usiłowali nie baz sukcesu
oddzielić swe myślenie w kategoriach przyswajania od jakiegokolwiek
otoczenia materialnego, a zwłaszcza od swych postaci fizycznych, na które
chcieli patrzeć jako na przypadkowe i poniżające okoliczności ziemskiej
egzystencji ich duszy. W ten sposób separując się od własnych ciał, od
własności i wygody, od uczuć domowych — czy to uczuć żony, dzieci,
matki, brata czy siostry — i od innych przedmiotów, na które powszech
nie skierowana jest ambicja, z całą pewnością nadali oni osobliwy kie
runek uczuciu wobec siebie samego, ale go nie zniszczyli: nie może być
wątpliwości co do tego, że instynkt, który wydaje się niezniszczalny tak
długo, jak długo trwa tężyzna umysłowa, znalazł sobie inne idee, z któ
rymi się związał; a dziwne i nieokrzesane formy, w jakich przejawiała się
ambicja w owych stuleciach, gdy samotny, brudny, bezczynny i samozadręczający się anachoreta był szeroko akceptowanym ideałem życia
ludzkiego, stanowią przedmiot pożytecznych badań i refleksji. Nawet
u najwybitniejszych wyrazicieli ideału ascetycznego, jak na przykład
u świętego Hieronima, dostrzec łatwo, iż dyscyplina wcale nie przyćmie
wała jaźni, lecz koncentrowała jej energię we wzniosłych i niezwykłych
kanałach. Idea dotycząca samego siebie może być ideą jakiejś wielkiej
reformy moralnej, religijnego credo, przeznaczenia czyjejś duszy po śmier
ci czy nawet umiłowanej koncepcji boskości. Tak więc pobożni autorzy,
jak George Herbert i Tomasz a Kempis, często pisali mój Bóg, jak uwa
żam bynajmniej nie konwencjonalnie, lecz z głębokim poczuciem przy
swojenia. Zaobserwowano też, że zapotrzebowanie na ciągłą i odrębną
egzystencję indywidualnej duszy po śmierci jest wyrazem uczucia wobec
siebie samego; podkreślił to na przykład J. A. Symonds, który uważa,
iż powiązane jest to z silnym egoizmem i silną osobowością r a s europej
skich, i twierdzi, iż miliony buddystów wzdrygają się przed nim z prze
rażeniem 1 4 .
14
Horatio
s. 120.
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Sam zwyczaj i bliska znajomość nie są czynnikami wystarczającymi
do tego, aby jakaś idea została przyswojona przez jaźń. Wiele zwycza
jów i znanych przedmiotów, które zostały n a m raczej narzucone przez
okoliczności niż wybrane przez nas z uwagi na swą odpowiedniość,
Pozostaje czymś zewnętrznym i być może odpychającym dla jaźni; z dru
giej natomiast strony nowy, lecz bardzo odpowiadający n a m element
doświadczenia, jak idea nowej zabawki, czy też, jeśli można tak powie
dzieć, Romea idea Julii, jest często przyswajany niemal natychmiast i sta
je się, przynajmniej na jakiś czas, samym sercem jaźni. Zwyczaj działa
tak samo utwierdzająco i wzmacniająco na rozwój jaźni, jak działa i gdzie
indziej, ale nie jest jej cechą wyróżniającą.
J a k wspomniałem w poprzednim rozdziale, uczucie wobec samego sie
bie może być w pewnym sensie uważane za antytezę czy może lepiej uzupełnienie tej bezinteresownej i kontemplacyjnej miłości, która będzie
prawdopodobnie zawierać poczucie wewnętrznie rozdartej indywidualno
ści. Miłość tego rodzaju nie ma poczucia ograniczeń, lecz jest tym, co od
czuwamy wówczas, gdy poszerzamy zakres doświadczenia i asymilujemy
nowe i nieokreślone doświadczenie, podczas gdy uczucie wobec samego
siebie towarzyszy przyswajaniu, ograniczaniu i definiowaniu pewnej częś
ci doświadczenia; jedno skłania nas do uczestnictwa w całym życiu, drugie
do indywidualizowania go. Widziana z tego punktu widzenia jaźń może
być uważana za pewien rodzaj cytadeli umysłu, ufortyfikowanej na ze
wnątrz i zawierającej wewnątrz wyselekcjonowane skarby, podczas gdy
miłość jest całościowym udziałem w reszcie wszechświata. W zdrowym
umyśle każda z nich przyczynia się do rozwoju drugiej: to, co kochamy
mocno lub przez długi okres, wniesiemy prawdopodobnie do cytadeli i uznamy za część nas samych. Z drugiej strony, tylko dzięki silnej jaźni
osoba jest zdolna do ciągłej sympatii czy miłości.
Choroba jednej z tych władz oznacza brak poparcia ze strony drugiej.
Nie ma zdrowia w umyśle, chyba że rozszerza on stale swój zakres, na
biera świeżego życia, odczuwa miłość i entuzjazm; i jak długo czyni
to, jego uczucie wobec samego siebie będzie prawdopodobnie miało cha
rakter umiarkowany i szlachetny; te sentymenty towarzyszą bowiem ta
kiemu poczuciu tego, co wielkie i wyższe, jakie zakłada miłość. Ale jeśli
miłość gaśnie, jaźń kurczy się i twardnieje: umysł, który nie ma tego,
na czym mógłby skupić swą uwagę i przy pomocy czego mógłby podjąć
tę odmianę i odnowę, których potrzebuje, zajmuje się coraz bardziej uczuciem wobec samego siebie, które przybiera ciasne i odrażające formy,
takie jak chciwość, arogancja i bezmyślność. Jest rzeczą konieczną, abyś
my mieli uczucia wobec samych siebie dotyczące jakiejś sprawy, wówczas
gdy pojawia się ona i jest relizowana; ale gdy została urzeczywistniona
lub gdy upadła, jaźń powinna rozsypać się i zniknąć, odnawiając, jak
mówi Thoreau, swą skórę jak wąż. Bez względu na to, co człowiek robi,
nie jest on w pełni zdrów na umyśle czy w pełni ludzki, o ile nie ma
w nim ducha wolności, duszy nie ograniczonej przez zamiar i szerszej

191

niż dostępny praktyce świat. I to jest właśnie to, o co chodzi tym, którzy
kładą nacisk na konieczność stłumienia jaźni; chodzi im o to, iż jej
sztywność musi zostać przerwana przez rozwój i odnowę, iż musi się ona
w niej lub bardziej zdecydowany sposób „narodzić ponownie". Zdrowa
jaźń musi być zarówno mocna, jak i plastyczna, musi być jądrem litego,
zwartego, prywatnego zamiaru i uczucia, kierowanego i żywionego przez
sympatię.
Pogląd, iż „jaźń" i zaimki pierwszej osoby są nazwami, które nasza
rasa nauczyła się stosować wobec instynktownej postawy umysłu i które
każde dziecko uczy się stosować w podobny sposób, narzucił mi się pod
czas obserwacji mojej córki M. w czasie, gdy uczyła się używać tych
zaimków. Gdy miała dwa lata i dwa tygodnie, zdziwiony byłem odkry
ciem, iż ma ona jasne pojęcie pierwszej i drugiej osoby zaimka dzierżaw
czego. Spytana „gdzie jest twój nos" kładła na nim rękę i mówiła „mój".
Rozumiała również to, że gdy ktoś inny powiedział „mój" i dotknął ja
kiegoś przedmiotu, oznaczało to coś przeciwnego wobec sytuacji, gdy ona
dotknęła tego samego przedmiotu i użyła tego samego słowa. Obecnie
każdy, kto ćwiczyć będzie swą wyobraźnię na zagadnieniu dotyczącym
tego, w jaki sposób sprawa ta przejawiać się musi umysłowi nie mają
cemu środków poznania czegokolwiek na temat „ja" i „mój" poza tym,
czego uczy się dzięki temu, iż słyszy jak są one używane, zobaczy, iż jest
to bardzo kłopotliwe. Inaczej niż inne słowa, zaimki osobowe nie mają,
co wydaje się oczywiste, żadnego jednolitego znaczenia, lecz wywołują
różne, a nawet sprzeczne idee, gdy stosowane są przez różne osoby. Wy
daje się godne uwagi to, że dzieci dają sobie radę z tym problemem za
nim zdobędą poważną zdolność do abstrakcyjnego rozumowania. W jaki
sposób mogła mała, dwuletnia dziewczynka, która nie jest szczególnie
refleksyjna, odkryć to, że „mój" to nie znak konkretnego przedmiotu, ta
ki sam jak inne słowa, lecz że oznacza on coś odmiennego za każdym
razem, gdy używa go inna osoba? A co jeszcze bardziej zaskakujące,
w jaki sposób mogła dojść do poprawnego użycia go w odniesieniu do
siebie samej, które, jak się wydaje, nie mogło być skopiowane od nikogo
innego po prostu dlatego, że nikt inny nie używał go do opisania tego,
co należy do niej? Znaczenia słów uczymy się wiążąc je z innymi zjawis
kami. Ale jak możliwe jest nauczenie się znaczenia słowa, które gdy
używane przez innych nigdy nie wiąże się z tym samym zjawiskiem,
z którym się wiąże, gdy we właściwy sposób użyte jest przez nas samych?
Gdy obserwowałem, jak dziewczynka posługiwała się pierwszą osobą,
uderzył mnie fakt, iż używała jej niemal całkowicie w sensie dzierżaw
czym, a także, iż miało to miejsce wtedy, gdy była w nastroju agresyw
nym i obstawała przy swoim. Niezwykle często zdarzało się widzieć, jak
R. ciągnął zabawkę z jednej strony, a M. z drugiej strony, krzycząc „mo
ja, moja"! „Mnie" było czasem prawie ekwiwalentne z „mój" i używane
było też po to, aby ściągnąć na siebie uwagę wtedy, gdy chciała, aby ktoś
coś dla niej zrobił. Inne częste użycie słowa „mój" następowało wtedy, gdy
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żądała czegoś, czego w ogóle nie miała. Tak więc jeśli R. miał coś takie
go, czego ona chciała, na przykład wózek, zwykła krzyczeć „gdzie jest
mój wózek?"
Wydawało mi się, że mogła nauczyć się używania tych zaimków mniej
więcej w następujący sposób. Uczucie wobec samego siebie istniało za
wsze. Od pierwszego tygodnia domagała się rzeczy, wołała i walczyła o nie.
Przez obserwację i przeciwstawianie zapoznała się także z podobnymi
działaniami o charakterze przyswajania, podejmowanymi przez R. Tak
więc nie tylko żywiła ona do siebie uczucie, ale wiążąc je z jego widzial
nymi oznakami, przypuszczalnie umiała przewidzieć je u innych, współodczuwać je z nimi, czuć wobec nich urazę z jego powodu. Chwytanie,
ciągnięcie i wrzask były w jej własnym przypadku powiązane z uczuciem
i przypominały uczucie zaobserwowane u innych. Stworzyły one język
poprzedzający użycie zaimków w pierwszej osobie, służący do wyrażenia
idei siebie samej. Wszystko było więc gotowe dla pojawienia się słowa,
które miało nazwać to przeżycie. Teraz zaobserwowała, że R., gdy kłótli
wie przywłaszczał sobie coś, wykrzykiwał często „mój", „daj mi to", „jo
chcę tego" i tym podobne. Było więc czymś najzupełniej naturalnym, że
przyjęła te słowa jako nazwy dla częstego i żywego przeżycia, które
znała już dobrze z własnego doświadczenia i które nauczyła się wcześniej
przypisywać innym. Wydawało mi się dalej, co uwzględniłem wówczas
w mych notatkach, iż „mój" to po prostu nazwa konkretnego wyobrażenia
możliwości przyswajania, obejmująca zarówno uczucie przyswajania, jak
i jego manifestowanie. Jeśli jest to prawdą, dziecko początkowo nie wy
pracowuje sobie idei ja—i—ty w jakiejś abstrakcyjnej formie. Zaimek
w pierwszej osobie jest przede wszystkim znakiem konkretnej rzeczy, ale
ta rzecz nie jest pierwotnie ciałem dziecka czy jego wrażeniami muskular
nymi jako takimi, lecz zjawiskiem agresywnego przyswajania, praktyko
wanym przez samego siebie, obserwowanym u innych i pobudzanym oraz
interpretowanym przez dziedziczny instynkt. Interpretacja ta wydaje się
pokonywać wspomnianą wyżej trudność, polegającą na pozornym braku
treści wspólnej dla znaczenia słowa „mój", gdy używane jest ono przez
innych i gdy używane jest przez samą daną osobę. A wspólna treść znaj
duje się w uczuciu przyswajania i w widzialnych i słyszalnych oznakach
tego uczucia. Element różnicy i sporu wkracza naturalnie w postaci
sprzecznych działań i zamiarów, które przypuszczalnie reprezentują „mój"
kogoś innego i własne „mój" danej osoby. Gdy inna osoba mówi „mój"
w odniesieniu do czegoś, do czego ja zgłaszam pretensje, wczuwam się
w jej sytuację w sposób wystarczający, aby zrozumieć, o co jej chodzi,
ale jest to wczuwanie się wrogie, przytłoczone przez inne i bardziej ży
wotne „mój", powiązane z ideą dotyczącą przeciągania tego przedmiotu
w moją stronę.
Inaczej mówiąc znaczenia słów „ja" i „mój" uczymy się w ten sam spo
sób, w jaki uczymy się znaczenia słów „nadzieja", „żal", „upokorzenie",
„odraza", i tysiąca innych, wyrażających emocję i sentyment, to
znaczy przez posiadanie uczucia, przypisywanie go innym w powiązaniu
13 — Cooley

193

z pewnym typem ekspresji, i słuchanie słowa towarzyszącego mu. Jeśli
chodzi o komunikację i rozwój, to idea odnosząca się do siebie nie jest
szczególna w żaden dostrzegalny przeze mnie sposób, lecz jest pod istot
nym względem podobna do innych idei. W swych bardziej złożonych
formach, takich jakie są wyrażane przez „ja" w konwersacji i w literatu
rze, jest ona społecznym sentymentem czy typem sentymentów, określo
nym i rozwiniętym przez stosunek społeczny na sposób przedstawiony
w rozdziale poprzednim 1 5 .
R, choć jest dzieckiem bardziej refleksyjnym niż M., robił znacznie
wolniejsze postępy w rozumieniu tych zaimków i w trzydziestym piątym
miesiącu życia jeszcze ich w pełni nie rozplatał, nazywając czasem swego
ojca „mnie". Jak sobie wyobrażam, wynikało to częściowo stąd, że
w swych najwcześniejszych latach był spokojny i mało kłótliwy, przeja
wiając bardzo niewiele społecznego uczucia wobec siebie samego, a zajmo
wał się głównie nieosobowymi doświadczeniami i refleksjami; częściowo zaś
stąd, że miał bardzo niewiele kontaktów z innymi dziećmi, które mogłyby
stanowić dla niego antytezę, dzięki której rozbudzić mogłaby się jego
jaźń. Natomiast M., która urodziła się później, spotkała się z opozycją ze
strony R., dlatego też mogło się wyostrzyć jej naturalne, żywe dążenie do
przyswajania. Jej towarzystwo miało znaczący wpływ na rozwój uczuć wobec
siebie samego u R., który uznał obstawanie przy swoim za konieczne dla
utrzymania swych zabawek czy czegokolwiek innego, co mogło być przed
miotem przyswojenia. Nauczył się jednak użycia słowa „mój", gdy miał
około trzech lat, zanim urodziła się M. Bez wątpienia nauczył się go w kon
taktach ze swymi rodzicami. Tak więc prawdopodobnie zwracał uwagę na
to, jak jego matka domagała się nożyczek jako moich i brała je, i erapatycznie skłaniany bywał do zgłaszania roszczeń w ten sam sposób — łącząc
słowo raczej z działaniem i uczuciem niż z przedmiotem. Ale z uwagi na
to, że wówczas nie zajmowałem się świadomie tym problemem, nie poczy
niłem zadowalających obserwacji.
Wyobrażam sobie więc, iż dziecko łączy z reguły „ja" i „mnie" po
czątkowo z tymi tylko ideami, wobec których powstaje i określane jest,
przez opozycję, jego uczucie przyswajania. Przyswaja ono swój nos, oko
czy stopę w prawie taki sam sposób, jak zabawkę — przez antytezę
wobec innych nosów, oczu czy stóp, których nie może kontrolować. Nie
rzadko drażni się małe dzieci, mówiąc, że się im odbierze jakąś część ich
ciała, i dzieci zachowują się dokładnie tak, jak gdyby zagrożone „moje"
było odrębnym przedmiotem — a według ich wiedzy — mogłoby. I, jak
już sugerowałem, nawet w życiu dorosłym, „ja", „mnie" i „mój" używane
są z silnym poczuciem ich znaczenia tylko wobec rzeczy wyróżniających
się tym, że są dla nas czymś szczególnym z uwagi na przeciwieństwo czy
kontrast. Zakłada się tu zawsze życie społeczne i stosunek do innych osób.
To, co najbardziej szczególnie moje, ma bardzo prywatny charakter, to
15
Por. mój artykuł pt. Study of the Early Use of Self-Words by a Child,
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Prawda, ale jest tą częścią tego, co prywatne, do której jestem silnie przy
wiązany, w przeciwieństwie do reszty świata, która nie jest czymś odręb
nym, lecz specjalnym. Agresywna jaźń jest ze swej istoty wojowniczą częś
cią umysłu, jej oczywistą funkcją jest dawanie energii szczególnego typu
działaniom, a choć wojowniczość może nie przejawiać się w oczywisty,
zewnętrznie obserwowalny sposób, istnieje ona zawsze jako pewna po
stawa mentalna.
W niektórych spośród najlepiej znanych analiz rozwoju poczucia jaźni
u dzieci główny nacisk kładziono na spekulatywne czy quasimetafizyczne
idee dotyczące „ja", formułowane przez dzieci w rezultacie pytań zada
nych przez starszych albo niezależnego rozwoju spekulatywnego instynktu.
Najbardziej oczywistym rezultatem tych badań jest wykazanie, że dziec
ko, gdy zastanawia się w ten sposób nad jaźnią, lokuje zwykle „ja" w r a 
mach ciała. Choć ta młodzieńcza metafizyka, jako jedna z faz rozwoju
mentalnego, jest interesująca i ważna, z pewnością nie powinna być
traktowana jako adekwatny wyraz dziecięcego poczucia jaźni i przypusz
czalnie prezes G. Stanley Hall, który zebrał wartościowy materiał w tej
sprawie, nie traktuje jej w ten sposób 16 . Taka analiza „ja", pytanie czyjejś
osobowości po prostu o to, gdzie jest ona ulokowana, czy należą do niej
konkretne członki i tym podobne, jest nieco odległa od zwyczajnego, naiw
nego użycia słowa zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. U moich
własnych dzieci tylko raz zaobserwowałem cokolwiek tego rodzaju, a dzia
ło się to w przypadku R., gdy walczył on o poznanie prawidłowego użycia
zaimków; i podjęte zostały próżne, jak teraz sądzę, błędne wysiłki mają
ce pomóc mu poprzez wskazywanie związku między słowem a jego cia
łem. Z drugiej strony, każde dziecko, które nauczyło się mówić, używa
słowa „ja", „mnie", „ m ó j " i im podobnych setki razy dziennie, z wielkim
naciskiem, w prosty, naiwny sposób, w jaki rasa ludzka używa ich od
tysięcy lat. W tym użyciu odnoszą się one do roszczeń wobec zabawek,
do stwierdzeń na temat czyjejś konkretnej woli czy zamiaru, jak na przy
kład w zdaniach: „ja nie chcę robić tego w ten sposób", „ja zamierzam
narysować kota", i tak dalej, a rzadko do jakiejkolwiek części ciała.
A kiedy brana pod uwagę jest jakaś część ciała, dzieje się tak zwykle
poprzez domaganie się uznania dla niej, jak na przykład w pytaniu czyż
nie wyglądam ładnie?", tak więc przedmiotem głównego zainteresowania
jest przede wszystkim postawa innej osoby. Spekulatywne „ja", choć jest
prawdziwym „ja", nie jest „ja" potocznej mowy i codziennego użytku,
lecz jest niemal tak odległe od zwyczajnej myśli, jak ego metafizyków'
którego jest w istocie niedojrzałym przykładem.
To, że dzieci, gdy znajdują się w tym filozoficznym stanie umysłu,
odnoszą zwykle „ja" do fizycznego ciała, łatwo wytłumaczalne jest przez
fakt, że ich materializm, podejście naturalne dla wszelkiej niewyrafinowanej spekulacji, potrzebuje umieścić jaźń gdzieś, a ciało, ta jedyna na16
Por. G. Stanley Hall, Some Aspects oj the Early Sense of Self w: ,,Ame
rican Journal of Psychology", vol. IX [no. 3, 1895], s. 351.
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macalna rzecz, nad którą mają one ciągłą władzę, wydaje się dla niej
najbardziej dogodnym domem.
Proces, poprzez który rozwija się u dzieci uczucie zwierciadlanego typu,
wobec samego siebie, można prześledzić bez większych trudności. Bada
jąc bardzo uważnie ruchy innych, dostrzegają wkrótce związek między
swymi własnymi działaniami a zmianami w tych ruchach; inaczej mówiąc,
dostrzegają swój własny wpływ czy władzę nad innymi osobami.
Dziecko przyswaja sobie widoczne działania swych rodziców czy opieku
nów i przekonuje się, że ma nad nimi pewną kontrolę; dzieje się to
w taki sam sposób, jak wtedy, gdy przyswaja sobie jeden ze swych wła
snych członków czy zabawek, i będzie się starało robić coś za pomocą tej
nowej własności tak samo, jak robi to za pomocą swej ręki czy swej
grzechotki. Sześciomiesięczna dziewczynka będzie próbować w sposób
najbardziej oczywisty i rozmyślny ściągnąć na siebie uwagę innych osób
działaniami, które uprzednio sobie przyswoiła. Zasmakowała ona w przyjem
ności bycia przyczyną, używania społecznej władzy i chce jej więcej. Będzie
czepiać się spódnicy matki, kręcić się, gaworzyć, wyciągać ręce itp., cały
czas czekając na spodziewany przez siebie efekt. Te występy dają często
dziecku, nawet w tym wieku, pozór tego, co nazywane jest afektacją,
to znaczy wydaje się, iż jest ono w niestosowny sposób zajęte tym, co
myślą o nim inni ludzie. Afektacja, w każdym wieku, ma miejsce wtedy,
gdy silne dążenie do wywierania wpływu na innych wydaje się przeważać
nad utrwalonym już charakterem i wywoływać w nim oczywiste zmiany
(twist) czy pozy. Jest rzeczą interesującą, że nawet Darwin był w swych
latach dziecięcych zdolny do odchodzenia od prawdy po to, aby zrobić na
kimś wrażenie. „Tak np. — mówi on w swej autobiografii — pewnego
razu naznosiłem wiele drogich owoców z drzew mego ojca, schowałem je
w gęstwinie i pobiegłem, tracąc aż oddech z pośpiechu, aby opowiedzieć
w domu nowinę, iż znalazłem kupę skradzionych owoców" 17 .
Młody wykonawca uczy się wkrótce być kimś różnym dla różnych
ludzi, pokazując, iż zaczyna rozumieć, czym jest osobowość, i przewidywać
sposób jej działania. Jeśli matka czy opiekunka jest bardziej troskliwa
niż by należało, zostanie niemal z pewnością „urobiona" przez systema
tyczne płakanie. Potoczna obserwacja pokazuje, że dzieci często zachowują
się gorzej wtedy, gdy są ze swą matką niż z innymi i mniej empatycznie
nastawionymi ludźmi. Jest rzeczą oczywistą, że wśród nowych osób, które
widzi dziecko, niektóre robią silne wrażenie i rozbudzają chęć zaintereso
wania się nimi i zrobienia im przyjemności, podczas gdy inni są obojętni
czy niesympatyczni. Czasem powód tego można jakoś pojąć lub zgadnąć,
a czasem nie; ale fakt selektywnego zainteresowania, podziwu, prestiżu
jest oczywisty, zanim dziecko skończy dwa lata. Do tego czasu dziecko
troszczy się już bardzo o to, jak odbierane jest przez jedną osobowość,
a bardzo mało o to, jak odbierane jest przez inną. Co więcej, wkrótce
17
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uznaje osoby, z którymi jest w zażyłych kontaktach i które poddają się
jego woli jako moje, klasyfikuje je jako należące do zbioru innych swych
własności i utrzymuje swą własność wbrew wszystkim tym, którzy zja
wiają się później. M., mając trzy lata, miała silną urazę do R. z powodu
jego roszczeń do ich matki. Ta ostatnia była „moją mamą", gdy tylko
sprawa pojawiała się na porządku dziennym.
Silna radość czy zgryzota zależą od tego, w jaki sposób traktuje się
rudymentarną jaźń społeczną. W przypadku M. zauważyłem już w czwar
tym miesiącu wskazujący na „urazę" sposób płaczu, który wydawał się
odzwierciedlać poczucie osobistego zlekceważenia. Był on zupełnie inny
niż płacz spowodowany bólem czy gniewem, ale wydawał się prawie taki
sam, jak płacz wywołany strachem. Wywoływała go nagana wyrażona
nawet najłagodniejszym tonem. Z drugiej strony, jeśli ludzie ją zauważali
i śmiali się, i zachęcali, stawała się hałaśliwie wesoła. Gdy miała około
Piętnastu miesięcy, stała się „doskonałą aktoreczką", żyjącą, jak się wy
daje, głównie wyobrażaniem sobie tego, jaki wpływ wywiera na innych
ludzi. Stale i widocznie zastawiała pułapki, w które chciałaby schwytać
czyjąć uwagę, i wyglądała na zawstydzoną lub płakała na każdy znak
dezaprobaty czy obojętności. Czasami wydawało się, że nie jest w stanie
Przeboleć odrzucenia i wtedy długo, żałośnie płakała, nie chcąc przyjmo
wać gestów pocieszenia. Jeśli wpadła na jakiś mały fortel, który wywoły
wał u ludzi śmiech, z całą pewnością powtarzała go, śmiejąc się głośno
i afektowanie naśladując ich. Miała spory repertuar tych małych występów,
które prezentowała sympatyzującej z nią publiczności lub nawet wypróbowywała je na obcych. Gdy miała szesnaście miesięcy, widziałem, że
R. odmówił dania jej nożyczek, a wtedy ona usiadła i udawała płacz,
wystawiając dolną wargę i prychając, a równocześnie patrząc do góry,
aby sprawdzić, jaki wywołała efekt 1 8 .
Wydaje mi się, że w takich zjawiskach widzimy wyraźnie zalążek
wszelkiego typu osobistych ambicji. Wyobraźnia, współdziałająca z instyn
ktownym uczuciem wobec samego siebie, utworzyła już społeczne „ja"
i stało się ono podstawowym przedmiotem zainteresowania i dążeń.
Wychodząc z tego punktu, postęp polega głównie na osiąganiu coraz
większej wyrazistości, pełni i duchowości w wyobrażeniu sobie stanów umysłu innych. Małe dziecko myśli o pewnych widzialnych czy słyszalnych
zjawiskach, próbuje je wywołać i nie wykracza poza nie; ale to, co osoba
dorosła chce wywołać u innych, to wewnętrzny, niewidoczny stan, który
wyobrazić sobie może dzięki własnemu bogatemu doświadczeniu, którego sa
mym tylko znakiem jest ekspresja. Jednak nawet dorośli nie oddzielają
od siebie tego, co inni ludzie myślą, i tego, co jest widzialną ekspresją
tych myśli. Wyobrażają sobie całą rzecz od razu, a ich idea różni się od
idei dziecka głównie tym, że jest stosunkowo bogatsza i charakteryzuje
18
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się większą złożonością elementów, którym towarzyszą widzialne i sły
szalne znaki. Istnieje również postęp od naiwności do subtelności w dzia
łaniach, mających podkreślić własne ja. Dziecko robi początkowo różne
rzeczy dla efektu w sposób oczywisty i prosty. Później mamy do czynienia
z dążeniem do stłumienia widocznych przejawów takiego działania; wzru
szenie, obojętność, pogarda itp. są symulowane tak, aby ukrywały faktycz
ne dążenie do wywarcia wpływu na własny obraz (self-image). Uznaje się,
że rzucające się w oczy staranie o dobrą opinię jest przejawem słabości
i czymś nieprzyjemnym.
Wątpię w to, czy istnieją jakiekolwiek regularne stadia rozwoju spo
łecznego uczucia wobec siebie samego i jego ekspresji, wspólne dla wię
kszości dzieci. Sentymenty wobec siebie rozwijają się drogą nie dającej
się dostrzec gradacji z surowego instynktu przyswajania, jaki mają nowo
narodzone dzieci, a jego przejawy w każdym przypadku są inne. Wiele
dzieci w sposób rzucający się w oczy wykazuje „samoświadomość" już
w czasie swego pierwszego półrocza; inne nie wykazują żadnych tego
przejawów w jakimkolwiek wieku. Jeszcze inne przechodzą przez okresy
afektacji, których długość i czas pojawiania się okazałyby się przypusz
czalnie niezmiernie różnorodne. W dzieciństwie, jak i we wszystkich okresach życia, zaangażowanie się w jakąś ideę inną niż idea jaźni spo
łecznej prawdopodobnie wymiecie „samoświadomość".
Jednak niemal każdy, kogo umysł choć trochę wyposażony jest w wy
obraźnię, przechodzi przez fazę namiętnego uczucia wobec siebie samego
w okresie dojrzewania, wtedy gdy zgodnie z obecnymi przekonaniami
społeczne impulsy są stymulowane w związku z gwałtownym rozwojem
funkcji seksualnych. Jest to okres kultu bohaterów, wielkich decyzji,
niecierpliwych marzeń, niejasnych lecz gwałtownych ambicji, usilnego,
afektowanego naśladowania, skrępowania w obecności osób innej płci
czy zajmujących wyższą pozycję, i tak dalej.
Wiele autobiografii opisuje społeczne uczucie wobec siebie mło
dego człowieka, które w przypadku energicznych, wrażliwych natur,
którym słabe zdrowie lub niedogodne otoczenie uniemożliwiają osiągnięcie
sukcesów właściwych temu wiekowi, nabiera często ogromnej intensyw
ności. Jest to dość powszechne w młodości geniuszy, których wyjątkowe
wyposażenie i tendencje izolują zwykle, mniej lub bardziej, od zwyczajne
go życia toczącego się wokół nich. W autobiografii Johna Addingtona
Symondsa spotykamy opis uczuć ambitnego chłopca, cierpiącego z powodu
chorób, brzydkich rysów — co martwiło szczególnie jego silne instynkty
estetyczne — i opóźnienia umysłowego. „Byłem niemal urażony, gdy zwra
cano na mnie uwagę jako na syna mego ojca... Uważałem to za akt mi
łosiernej protekcjonalności. Tak więc przyjąłem postawę wyniosłej nie
śmiałości, w której nie było nic godnego szacunku, poza pewnym rodzajem
dumy człowieka, który musi liczyć tylko na siebie i rzuca wyzwanie
światu, i poza postanowieniem stworzenia samego siebie i zdobycia tego,
co chciałem, moim własnym wysiłkiem... Ślubowałem osiągnąć w taki lub
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inny sposób pewien rodzaj wzniosłości... Nie odczuwałem żadnego pociągu
do bogactwa, żadnej zwykłej potrzeby stania się kimś w społeczeństwie.
Ale odczuwałem nieznośnie pragnienie wzniosłości, uznania siebie jako
osobowości... Tym, co mnie podtrzymywało przede wszystkim, było poczu
cie siebie samego — stanowcze, antagonistyczne, nieugięte... Moja zewnę
trzna jaźń była na liczne sposoby stale lekceważona, zgniatana i upo
karzana. Ale wewnętrzna osobowość twardniała na ślepo i głucho. Stale
sobie powtarzałem «poczekaj, poczekaj, chcę, będę, muszę»". W Oksfordzie
podsłuchuje rozmowę, w której deprecjonowane są jego zdolności, i prze
widuje się, iż nie uzyska wyróżnienia. „To żądło pozostało we mnie; i choć
nie dbałem specjalnie o swe pierwsze zajęcia, tam i wówczas postanowiłem,
że uzyskam najwyższe wyróżnienie na moim roku. Ten rodzaj hartu,
jakim się charakteryzowałem, powinien zostać dostrzeżony. Nic nie wy
woływało go w takim stopniu, jak to, co wydawało się lekceważeniem,
co pobudzało moją buntowniczą męskość" I dalej wykrzykuje: „patrzę
Wokół siebie i widzę, że nie celuję w niczym... Dręczę się, ponieważ nie
realizuję swych ambicji, ponieważ nie pracuję aktywnie i nie potrafię
zdobyć sobie takiej ważnej pozycji społecznej, jak inni ludzie" 1 9 .
Te sprawy znane są literaturze, a także, co bardzo prawdopodobne, na
szemu własnemu doświadczeniu. Sądzę, że warto pamiętać o nim i zwró
cić uwagę na to, iż ta pierwotna potrzeba samospełnienia się, aby użyć
tu zwrotu pana Symondsa, jest istotą ambicji i ma zawsze za swój
przedmiot wywołanie pewnego efektu w umysłach innych ludzi. W przy
toczonych cytatach czujemy nieposkromione wzbieranie indywidualizują
cej, wojowniczej siły, której organem, jak się wydaje, jest uczucie wobec
samego siebie.
W trakcie rozwoju jaźni społecznej różnica płci jest wyraźnie widocz
na od pierwszego wejrzenia. Dziewczęta charakteryzuje z reguły większa
wrażliwość społeczna; troszczą się one w bardziej widoczny sposób o swój
społeczny wizerunek, studiują go, bardziej się nad nim zastanawiają,
a stąd już w pierwszym roku życia mają wygląd pełen subtelności, fi
nezji, często afektacji, którego brakuje — w porównaniu z nimi — chłop
com. Chłopcy zainteresowani są bardziej działalnością muskularną,
a także budowaniem, a ich wyobraźnia zajęta jest nieco mniej
osobami, a bardziej rzeczami. U dziewczynki das ewig Weibliche20, nie
łatwe do opisania, ale niedwuznaczne, pojawia się wtedy, gdy tylko za
czyna ona zauważać ludzi, a jedną z faz jest z całą pewnością mniej
Proste i mniej stabilne ego, silniejszy impuls skłaniający do patrzenia
z punktu widzenia innej osoby i do zabarwiania radością czy smutkiem
swego wizerunku w jej umyśle. Nie może być wątpliwości co do tego,
że kobiety są z reguły bardziej niż mężczyźni zależne od bezpośredniego,
osobistego wsparcia i pomocy. Myśl kobiety musi skupiać się na jakiejś
osobie, w której umyśle może ona znaleźć stabilny i obowiązujący wize19
II. F. Brown, John Addington Symonds, cyt. wyd., vol. I, strony odpo
wiednio 63, 70, 74, 120, 125, 348.
20
[Wieczna kobiecość].
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runek samej siebie, z którym będzie żyła. Jeśli znajdzie taki wizerunek,
czy to w osobie widzialnej czy idealnej, moc poświęcania się mu staje
się źródłem siły. Ale jest to rodzaj siły uzależniony od tego osobistego
dopełnienia, bez którego kobiecy charakter jest w pewnym stopniu skłon
ny do stania się bezpańskim, dryfującym statkiem. Mężczyźni, którzy
przystosowani są bardziej dla agresji, mają stosunkowo większą moc sa
modzielności. Ale nikt nie może być faktycznie sam, a wrażenie, że jest
to możliwe wynika po prostu z większej siły i trwałości charakteru ko
goś, kto zachowuje przeszłość i opiera się nowym wpływom. Bezpośrednio
lub pośrednio, wyobrażenie tego, w jaki sposób przejawiamy się innym,
jest kontrolną siłą tkwiącą we wszystkich normalnych umysłach.
Niejasne, lecz przemożne poziomy jaźni, powiązane z instynktem seksu
alnym, mogą być uważane, podobnie jak i inne poziomy, za wyrażające
potrzebę pełnienia władzy i za odnoszące się do funkcji osobowych. Uwa
żam, iż młodzieniec jest nieśmiały właśnie dlatego, że świadom jest nie
jasnego poruszenia agresywnego instynktu, a nie wie ani tego, jak go
zrealizować, ani jak go zignorować. I chyba prawie to samo dzieje się
w obecności przeciwnej płci: nieśmiali są zawsze w gruncie rzeczy agre
sywni; świadomi są zainteresowania inną osobą, potrzeby stania się dla
niej kimś. A silniej rozwinięta namiętność seksualna u obu płci jest
w wielkim stopniu emocją odnoszącą się do władzy, dominacji czy przy
swajania. Nie istnieje stan uczuciowy, który mówi „mój, m ó j " w bardziej
zapamiętały sposób. Potrzeba zostania przyswojonym czy zdominowanym,
która, przynajmniej u kobiet, jest równie potężna, ma u swych źródeł
tę samą naturę, za swój przedmiot mając przyciąganie ku sobie władczej
namiętności. „Przedmiotem pożądania mężczyzny jest kobieta, ale przed
miotem pożądania kobiety jest pożądanie mężczyzny" 2 1 .
Choć chłopcy mają, ogólnie rzecz biorąc, mniej wrażliwą jaźń społecz
ną niż dziewczęta, niemniej są i między nimi wielkie różnice. Niektórzy
z nich mają wyraźną tendencję do finezji i pozy, a inni nie mają jej
niemal wcale. Ci drudzy mają mniej żywą osobistą wyobraźnię; nie są
oni chyba afektowani głównie dlatego, iż nie mają żywej idei tego, jak
przedstawiają się innym, wobec czego nie mają skłonności do tego, aby
raczej wyglądać niż być; nie są urażeni lekceważeniem, gdyż go nie czu
ją, nie są zawstydzeni ani zazdrośni, ani próżni, ani dumni, ani pełni wy
rzutów, ponieważ wszystko to zakłada wyobrażenie sobie umysłu kogoś
innego. Znałem dzieci, które nie wykazywały w ogóle żadnej tendencji
do kłamania; faktycznie nie mogły zrozumieć istoty czy przedmiotu kłam
stwa ani też jakiegokolwiek typu krycia się, takiego na przykład, jak
podczas zabawy w chowanego. Ten przesadnie prosty sposób patrzenia na
rzeczy wynikać może z niezwykłego zatopienia się w obserwacji i analizie
tego, co nieosobowe, jak miało to miejsce w przypadku R., którego zain
teresowanie innymi faktami i stosunkami między nimi tak bardzo góro21

[Przypisywane pani de Stael].
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wało nad jego zainteresowaniami osobistymi postawami, iż nie miał on
żadnej skłonności do poświęcania tych pierwszych tym drugim. Dziecko tego
rodzaju sprawia takie wrażenie, jak gdyby znajdowało się poza moralno
ścią; ani nie grzeszy, ani nie żałuje niczego, nie ma też wiedzy o tym, co
dobre i złe. Jemy z drzewa tych wiadomości wtedy, gdy zaczynamy wy
obrażać sobie umysły innych, a przez to uświadamiać sobie ten konflikt
między osobistymi impulsami, który sumienie zamierza uśmierzyć.
Prostota jest miłą rzeczą u dzieci czy u ludzi w jakimkolwiek wieku,
ale nie trzeba koniecznie jej podziwiać, tak samo jak afektacja nie jest
rzeczą całkowicie złą. Po to, aby być kimś normalnym, aby czuć się na
świecie jak w domu, mając perspektywę władzy, pożytku czy sukcesu,
osoba musi mieć ten wyobrażeniowy wgląd w inne umysły, który leży
u podstaw savoir-faire, moralności i czynienia dobra. Ten wgląd obejmu
je subtelność, pewne zrozumienie i podzielanie tajemnych impulsów n a t u 
ry ludzkiej Prostota, która jest jedynie brakiem tego wglądu, to pewien
rodzaj defektu. Istnieje jednak i inny rodzaj prostoty, będący cechą cha
rakteru subtelnego i wrażliwego, ale obdarzonego wystarczającą siłą i ja
snością umysłu, która umożliwia utrzymywanie w pełnym porządku licz
nych impulsów, na które jest on otwarty, a przez to zachowanie jego bez
pośredniości i jedności. Można być tak prostym jak Szymek Prostaczek 2 2
lub prostym w takim sensie, o jaki chodziło Emersonowi gdy mówił:
„być prostym, znaczy być wielkim". Afektacja, próżność i tym podobne
wskazują na brak odpowiedniej asymilacji wpływów, pochodzących z na
szego poczucia tego, co inni o nas myślą. Zamiast tych wpływów, oddzia
łujących na jednostkę stopniowo i nie naruszających jej równowagi zdo
bywają one nad nią przewagę w taki sposób, iż wydaje się ona przestawać
być sobą, tracić funkcjonalność, a stąd być głupią, słabą, zasługującą na
pogardę. Afektowany uśmiech, „głupawy grymas dla pochwały", to typ
wszelkiej afektacji, czegoś zewnętrznego, nałożonego na siebie słabej i bez
myślnej prośby o aprobatę. Zawsze wtedy, gdy ktoś gwałtownie rośnie,
uczy się bardzo chętnie, zajmuje się dziwnymi ideałami, napotkać może
niebezpieczeństwo takiej utraty równowagi; tak więc zauważamy je
u wrażliwych dzieci, zwłaszcza dziewcząt, u młodych ludzi w wieku mię
dzy czternastym a dwudziestym rokiem życia, a także u osób o niestabilnej
indywidualności, bez względu na wiek.
To zakłócenie naszej równowagi przez wykroczenie naszej wyobraźni
ku punktowi widzenia innej osoby oznacza, iż dostajemy się pod jej wpływ.
W obecności kogoś, kogo odczuwamy jako osobę ważną, pojawia się ten
dencja do wniknięcia w jego sąd o nas samych i do empatycznego przy
jęcia go do przewartościowania idei i zamierzeń, do przekształcenia życia
w jego wyobrażeniu. U osoby bardzo wrażliwej tendencja ta jest dla in
nych często oczywista podczas zwyczajnej konwersacji i przy błahych
kwestiach. Siłą impulsu, wypływającego bezpośrednio z delikatnego cha
rakteru jej percepcji, wyobraża ona sobie stale to, w jaki sposób prezen22
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tuje się interlokutorowi, i na moment akceptuje ten wizerunek jako obraz
siebie samej. Jeśli ktoś inny wydaje się uważać ją za dobrze poinformo
waną w pewnych mało znanych kwestiach, prawdopodobnie przybierze
ona pozę erudyty; jeśli uważana jest za osobę rozważną, wygląda, jak
gdyby nią była; jeśli oskarżana jest o nieuczciwość, wygląda na winną,
i tak dalej. Krótko mówiąc, człowiek wrażliwy, znajdujący się w obecno
ści imponującej osobowości, stanie się przypuszczalnie, na jakiś czas, swą
interpretacją tego, co t a m t e n myśli o nim. Tylko osoby ciężko myślące nie
będą uważać, iż, w pewnym stopniu, ta prawda dotyczy także ich samych.
Oczywiście, jest to zwykle zjawisko czasowe i nieco powierzchowne; jest
ono jednak typowe dla wszelkich sytuacji przewagi i pomaga n a m zro
zumieć, w jaki sposób ludzie mają nad nami władzę przez panowanie nad
naszą wyobraźnią i jak nasza wyobraźnia rośnie i kształtuje się dzięki
przewidywaniu tego, jak nasza jaźń objawia się innym umysłom.
Jak długo charakter jest otwarty i zdolny do wzrostu, utrzymuje on
odpowiednią wrażliwość, która nie jest słabością, o ile nie przysłania
zdolności asymilujących i organizujących. Znam ludzi, których kariery są
dowodem stabilnego i agresywnego charakteru, mających niemal kobiecą
wrażliwość dotyczącą tego, jak odbierani są przez innych. Faktycznie, je
śli widzi się człowieka, którego postawa wobec innych jest zawsze sta
nowczo utwierdzająca, a nigdy przyjmująca, można być pewnym, iż czło
wiek ten nigdy nie zajdzie daleko, gdyż nigdy nie nauczy się wiele.
W ramach charakteru, tak jak i każdego poziomu życia, zdrowie wymaga
właściwej jedności, stabilności i plastyczności.
Zachodzi niejasne pobudzenie społecznej jaźni, bardziej ogólne niż
jakakolwiek konkretna emocja czy sentyment. Tak więc zwykła obecność
ludzi, „poczucie istnienia innych osób", jak mówi profesor Baldwin, świa
domość prowadzonej przez nie obserwacji, wywołują często niejasny nie
pokój, wątpliwości i napięcie. Człowiek czuje, że jego społeczny wizerunek
czai się dokoła, a nie wiedząc tego, jaki on jest, staje się w niejasny
sposób zaalarmowany. Wielu ludzi, być może większość, czuje słabsze lub
mocniejsze wzburzenie i zakłopotanie, gdy są obserwowani przez obcych,
a dla niektórych nawet siedzenie w tym samym pokoju z ludźmi niezna
nymi czy niechętnymi jest czymś wyczerpującym i kłopotliwym. Jest na
przykład rzeczą dobrze znaną, że wizyta kogoś nieznajomego kosztowała
często Darwina bezsenność, a zapiski różnych autorów byłyby przypusz
czalnie zbiorem wielu podobnych przykładów. Tutaj jednak niewątpliwie
zbliżamy się do granic psychicznej patologii.
Być może niektórzy będą zdania, iż przeceniam znaczenie społecznego
uczucia wobec siebie samego, biorąc pod uwagę osoby i okresy życia,
które są nieprzeciętnie wrażliwe. Wierzę jednak, że u wszystkich normal
nych i ludzkich osób pozostaje ono, w takiej lub innej formie, przez całe
życie główną sprężyną wysiłków i głównym przedmiotem zainteresowania
wyobraźni. Podobnie jak w przypadku innych uczuć, nie myślimy o nim
wiele, dopóki jest ono gratyfikowane w umiarkowany i regularny sposób.
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Wielu ludzi o zrównoważonym umyśle i odpowiedniej działalności prawie
wcale nie wie o tym, że zależy im na tym, co inni o nich myślą, i będzie
zaprzeczać, być może z oburzeniem, temu, iż taka troska jest ważnym czyn
nikiem składającym się na to, czym oni są i co robią. Ale jest to iluzja.
Jeśli pojawia się niepowodzenie lub niesława, jeśli ktoś nagle uświadamia
sobie że twarze ludzi wyrażają chłód lub pogardę zamiast życzliwości
i szacunku, do których się przyzwyczaił, jego szok, strach, poczucie bez
nadziejności i stania się wyrzutkiem pokażą mu, iż żył w umysłach in
nych nie wiedząc o tym, tak samo jak spacerujemy codziennie po twar
dym gruncie nie myśląc o tym, w jaki sposób on nas utrzymuje. Fakt
ten jest tak dobrze opisany w literaturze, zwłaszcza we współczesnych
powieściach że powinien być zupełnie oczywisty. Dzieła George Eliot
kładą nań nacisk szczególnie silnie. W większości jej powieści występuje
jakiś bohater, jak na przykład pan Bulstrode w Middlemarch23, czy pan
Jermyn w Felix Holt24, którego godny szacunku i długo utrzymywany
społeczny wizerunek samego siebie zostaje wstrząśnięty, kiedy wychodzi
na jaw ukryta prawda.
Jest jednak tak, że próba opisania społecznej jaźni i przeanalizowania
procesów umysłowych, które się na nią składają, powoduje w sposób nie
mal nieunikniony, iż przedstawia się ona jako coś bardziej refleksyjnego
i „samoświadomego" niż zwykle jest w rzeczywistości. Tak więc, choć
niektórzy czytelnicy będą mogli odkryć w sobie całkiem wyraźne i świa
dome rozmyślania nad odbiciem własnej jaźni (reflected self), inni być
może nie znajdą nic, poza empatycznym impulsem, tak prostym, że nie
może chyba stać się przedmiotem wyraźnej myśli. Wielu ludzi, których
zachowanie pokazuje, że ich idea siebie samych pochodzi w znacznej
mierze od osób, z którymi przebywają, jest jednak zupełnie niewinnych,
jeśli chodzi o intencjonalne udawanie; jest to kwestia podświadomego im
pulsu czy zwykłej sugestii. Jaźń bardzo wrażliwych, lecz merefleksyjnych
umysłów jest właśnie tego rodzaju.
Jaźń grupowa, lub „my", jest to po prostu pewne „ja", które obejmuje
inne osoby. Ktoś utożsamia się z grupą i mówi o wspólnej woli, opinii,
służbie i tym podobnych, w kategoriach „my" i „nas". Poczucie to jest
stymulowane przez wewnętrzne współdziałanie i opozycję wobec tego, co
na zewnątrz. Rodzina, która musiała walczyć z trudnościami ekonomiczny
mi, wzmacnia zwykle solidarność — „my spłaciliśmy dług hipoteczny",
„my posłaliśmy syna na studia" i tym podobne. Student utożsamia się
ze swym rokiem czy swym uniwersytetem wtedy, gdy pełni jakąś funk
cję społeczną, a zwłaszcza wtedy, gdy bierze udział w zawodach: „zwy
ciężyliśmy w przeciąganiu liny", mówi, czy: „pobiliśmy w footballu Wisconsin". Ci z nas, którzy pozostali w domu podczas Wielkiej Wojny, mó23

[George Eliot, Middlemarch. A Study of Provincial Life, 4 vols, Edinburgh 1871—72].
24
[George Eliot, F e t o Holt, the Radical, 3 vols, Edmburgh 1866].
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wią jednak o tym, jak to „my" przyłączyliśmy się do wojny w roku 1917,
jak „my" zdecydowaliśmy o losach walk w Argonnach, i tak dalej.
Jest rzeczą godną uwagi, iż jaźń narodowa, a faktycznie każda jaźń
grupowa, odczuwana być może tylko w powiązaniu z szerszym społeczeń
stwem, dokładnie tak samo, jak jaźń indywidualna odczuwana jest tylko
w powiązaniu z innymi jednostkami. Nie można odczuwać patriotyzmu,
jeśli nie jesteśmy świadomi istnienia innych narodów, a efektem istnienia
wyraźnie zorganizowanej społeczności narodów, w której działaniach je
steśmy poważnie zainteresowani, nie byłoby zmniejszenie zakresu patrio
tyzmu, co bywa przewidywane w mało inteligentny sposób, lecz raczej
podniesienie na wyższy poziom jego charakteru, uczynienie go czymś
żywszym, trwalszym, bardziej zróżnicowanym i empatycznym. Przypomi
nałby samoświadomość inteligentnej jednostki w trwałym i przyjaciel
skim stosunku z innymi, coś będącego przeciwieństwem brutalnego samoutwierdzania się kogoś, kto zna swych współtowarzyszy jedynie jako
przedmioty podejrzeń i wrogości. Patriotyzm czasów minionych miał wła
śnie ten drugi charakter, i ledwo dostrzegaliśmy możliwość jego rozwoju.
Narodowe „my" może i powinno być jaźnią realnego honoru, służby
i humanistycznych aspiracji.

Funkcje osobistego współzawodnictwa

Funkcją osobistego współzawodnictwa, traktowanego jako część sys
temu społecznego, jest przypisanie każdej jednostce jej miejsca w tym
systemie. Jeśli „cały świat jest sceną", to jest to proces, za pomocą którego
rozdzielane są role między grających. Może to przebiegać dobrze lub źle,
ale w pewien sposób tak właśnie się dzieje. Niektórzy mogą zostać obsa
dzeni w rolach, które są dla nich nieodpowiednie; dobrzy aktorzy mogą
zostać w ogóle zwolnieni, a gorsi zatrzymani; jednakże mimo to cała
sprawa zostaje jakoś ułożona, a sztuka grana jest dalej.
To, iż taki proces z całą pewnością zachodzi, nie może chyba, jak mi
się wydaje, ulegać wątpliwości: faktycznie uważam, że ci, którzy mówią
o likwidacji współzawodnictwa, używają tego słowa w innym niż tu
prezentowany sensie. W trakcie najdłuższego życia ludzkiego z konieczno
ści ma miejsce pełna wymiana osób, których wzajemna komunikacja
i współdziałanie kształtują życie społeczeństwa. Nowi członkowie wkra
czają w świat bez jakichkolwiek czytelnych oznak, które pokazywałyby,
do czego są oni zdatni; jest to od początku tajemnicą dla innych i dla
nich samych do chwili, gdy zdolni są do refleksji: młody człowiek nie
wie, do czego się nadaje, a i nikt inny nie może mu tego powiedzieć.
Jedyną metodą, umożliwiającą rzucenie światła na tę sprawę, jest zasto
sowanie eksperymentu. Próbując jednej rzeczy i drugiej, i zastanawiając
się nad swymi doświadczeniami, młody człowiek zaczyna dowiadywać się
czegoś o sobie, a świat zaczyna dowiadywać się czegoś o nim. Jego pole
badań jest oczywiście ograniczone, a jego własny osąd i sąd ze strony
innych narażony jest na błąd, ale całkowita tendencja nie może chyba
polegać na czymś innym niż kierowanie jego wyboru ku temu spośród
dostępnych typów kariery, do którego jest on najbardziej zdatny. Mogę
chyba powiedzieć właśnie tyle, bez zakładania czegokolwiek na temat sku
teczności czy słuszności współzawodnictwa jako rozdzielnika funkcji spo
łecznych, w której to sprawie przedstawię pewne sugestie później. Wszy
stko, co chcę tutaj powiedzieć, to to, iż konieczność istnienia pewnego
procesu selekcyjnego zawarta jest w warunkach życia społecznego.
Rozdział I The Function of Personal Competition, w: Personal Compe
tition, w: Sociological Theory and Social Research, Being Selected Papers
of Charles Horton Cooley, New York: Henry Holt and Company 1930,
s. 164—168.

205

Jest rzeczą oczywistą, że współzawodnictwo w sensie, w jakim uży
wam tego terminu, nie jest z konieczności wrogą rywalizacją ani też
nawet czymś, czego konkurująca jednostka jest zawsze świadoma. Od
naszego niemowlęctwa, poprzez całe życie, codziennie kształtują się doty
czące nas osądy, których nie jesteśmy świadomi, a które będą określać
naszą karierę. „Świat jest pełen dni sądu". „A" i „ B " są na przykład
rozważani z uwagi na możliwe zatrudnienie: doświadczenie i osobiste
kwalifikacje każdego z nich są precyzyjnie ważone przez tych, którzy
decydują o zatrudnieniu, i wybrany został, powiedzmy, „A". Żaden z tych
dwóch nie musiał czegokolwiek wiedzieć o całej sprawie do chwili, gdy
selekcja została dokonana. To kwalifikacje do wykonania pewnej funkcji
społecznej czynią z człowieka osobę współzawodniczącą i może on, ale
nie musi, być tego świadom, czy też, jeśli jest świadom, może on, ale nie
musi, świadomie przeciwstawiać się innym. Ufam, iż czytelnik będzie
pamiętał o tym, że używam zwykle słowa „współzawodnictwo" w wyjaś
nionym tu sensie.
Istnieje tylko jedna alternatywa dla współzawodnictwa jako środka określającego miejsce jednostki w systemie społecznym, a jest nią pewna
forma statusu, pewna ustalona, mechaniczna zasada, zwykle zasada dzie
dziczenia, która decyduje o funkcji jednostki bez brania pod uwagę jej
cech osobistych, a więc czyni zbytecznym jakikolwiek proces porównywa
nia 1 . Jest rzeczą możliwą wyobrazić sobie społeczeństwo 2 zorganizowane
całkowicie na podstawie dziedziczenia funkcji i faktycznie istnieją społe
czeństwa, o których można powiedzieć, że idą w tym kierunku. W Indiach
na przykład dominująca idea dotycząca społecznej funkcji jednostki mówi,
że jest ona niezmiennie określona przez pochodzenie jednostki, a wiejski
kowal, szewc, rachmistrz czy kapłan przypisani są do swego miejsca przez
zasadę pochodzenia, tak sztywną, jak zasada rządząca przekazywaniem
którejś z europejskich koron. Gdyby wszystkie funkcje były przekazywane
w ten sposób, gdyby nigdy nie było jakiegokolwiek niedoboru czy nad
wyżki dzieci, które miałyby zająć miejsca swych rodziców, gdyby nie było
nigdy żadnego postępu czy rozkładu w systemie społecznym, wymuszające
go nowe działania czy czyniącego zbędnymi stare, to wówczas nie byłoby
pożytku z procesu selekcji. Ale dokładnie w tej mierze, w jakiej społe
czeństwo odchodzi od tych warunków, w jakiej cechy indywidualne są
uznawane za ważne i stają się czymś, czym jednostka może rozporządzać,
albo zaczyna się dokonywać zmiana społeczna jakiegokolwiek typu, w ta
kiej mierze musi istnieć współzawodnictwo.
Status nie jest procesem aktywnym, jakim jest współzawodnictwo; jest
on po prostu zasadą konserwującą, namiastką służącą temu, aby uniknąć
1

Zasada długości służby, tak powszechnie uznawana przy dokonywaniu
awansów,
jest przykładem formy statusu, nie powiązanej z dziedziczeniem.
2
Z uwagi na to, że wiele było dyskusji dotyczących znaczenia tego słowa,
dobrze będzie powiedzieć, iż używam go, ze świadomą niedookreślonością,
dla oznaczenia całości stosunków społecznych. Używam też, w tym samym
sensie, terminów „porządek społeczny" i „system społeczny".
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niewygód wynikających ze stałego adaptacyjnego przekształcania się struk
tury społecznej. Współzawodnictwo czy selekcja jest to jedyna konstruk
tywna reguła, a wszystko, co warte nazwy organizacji, miało kiedyś źró
dła we współzawodnictwie. W czasach obecnych najstarszy syn para może
objąć po nim miejsce w Izbie Lordów po prostu z uwagi na prawo uro
dzenia; ale jego przodek uzyskał to miejsce poprzez współzawodnictwo,
poprzez jakieś wykazanie się osobistymi cechami, które spowodowały, że
król czy minister cenił go, pokochał czy bał się go.
Sir Henry Maine wskazał, że wzrost zakresu współzawodnictwa jest
rysem charakterystycznym dla nowoczesnego życia i że potężne anty
czne społeczeństwa starego świata były w znacznej mierze pozbawione
współzawodnictwa jako cechy strukturalnej. Choć jest to prawda, byłoby
błędem wyciągać wniosek, iż status jest szczególnie naturalną czy pier
wotną zasadą organizacji, a współzawodnictwo jest odkryciem relatywnie
nowym. Przeciwnie, spontaniczne stosunki między ludźmi, jak widzimy
to w przypadku dzieci i o czym możemy wnioskować na podstawie ob
serwacji życia zwierząt niższych, są wielce konkurencyjne, a osobista
odwaga oraz dominacja nad innymi są tu wszystkim, zaś bardzo niewiele
znaczenia przykłada się do samego pochodzenia jako takiego. Rêgime
odziedziczonego statusu jest z drugiej strony stosunkowo złożonym i sztu
cznym produktem, będącym z konieczności czymś późniejszym, a jego po
wszechna dominacja wśród tych społeczeństw starego świata, które osiąg
nęły sukces, może być bez wątpienia wyjaśniony stabilnością, w konsek
wencji zaś potęgą, którą, jak się sądzi, dał systemowi społecznemu. Prze
trwał on gdyż w pewnych warunkach był najsprawniejszy. Nie był on
i nie jest powszechnie dominujący wśród ludów dzikich czy barbarzyń
skich. Wśród Indian amerykańskich na przykład wyrazistość i autorytet
statusu były stosunkowo nieznaczne, zaś osobista dzielność i inicjatywa
odpowiednio ważne. Interesująca monografia Dorseya poświęcona socjolo
gii plemienia Omaha, opublikowana przez Urząd Etnologii Stanów Zjed
noczonych », zawiera wiele faktów, pokazujących, że życie tego ludu opar
te było w dużej mierze na współzawodnictwie. Gdy plemię było w stanie
wojny, każdy odważny jego członek mógł zorganizować wyprawę na wro
ga jeśli tylko był w stanie skłonić wystarczającą liczbę innych do tego,
aby się do niego przyłączyli, i organizator ten przejmował z reguły ko
mendę. Podobnie ci, którzy kierowali polowaniem, wybierani byli ze
względu na swe osobiste uzdolnienia; a ogólnie: „Każdy człowiek może
zdobyć sobie w kraju nazwisko i rangę jeśli będzie «wacuce» czy odważ
ny podczas wojny, albo przez obdarowywanie prezentami i częste wyda
wanie przyjęć".
Poprzez całe dzieje przewija się walka między zasadami statusu
i współzawodnictwa, dotycząca roli, jaką każda z nich odgrywać powinna
w systemie społecznym. Mówiąc ogólnie, przewaga statusu polega na
» [J. Owen Dorsey, Omaha Sociology,
Bureau of Ethnology 1884].
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jego mocy zapewniania porządku i ciągłości. Gibbon informuje nas:
„Wprawdzie silny argument zasług lub przemocy często usuwał na bok
wykoncypowane prerogatywy szlachetnego urodzenia, ale dotychczas
przestrzegano wyraźnej linii podziału pomiędzy wolną a niewolną częścią
ludzkości" 4 ; ma on niewątpliwie rację przypisując zamieszanie w póź
nym Imperium Rzymskim głównie brakowi ustalonej zasady przekazywania
władzy cesarskiej. Główne niebezpieczeństwo związane ze statusem pole
ga na tłumieniu osobistego rozwoju, a przez to na wywoływaniu osłabie
nia społeczeństwa, sztywności, a w końcu i upadku. Z drugiej strony
współzawodnictwo rozwija jednostkę, daje elastyczność i ożywczego ducha
porządkowi społecznemu; niebezpieczeństwo z nim związane polega głów
nie na takiej lub innej formie dezintegracji. Ogólna tendencja czasów no
woczesnych zmierza ku stosunkowemu wzrostowi zasady wolności i kon
kurencji, co wynika z tego, że pojawienie się innych środków zapewnia
jących stabilność zmniejszyło potrzebę statusu. Ten ostatni trwa jednak
nawet w najbardziej wolnych krajach jako metoda, za pomocą której
przekazywane jest bogactwo, a także w ramach klas społecznych, które
na tyle, na ile w ogóle istnieją, oparte są głównie na odziedziczonym
bogactwie oraz kulturze i systemie szans, które mu towarzyszą. Ostatecz
nym powodem tego trwania — bez poważnych protestów — w obliczu
oczywistych nierówności i ograniczeń dla wolności, jakie ono uwiecznia,
jest przypuszczalnie to, iż nie powstała żadna inna metoda przekazywania,
która wykazałaby swą zdolność do zapewnienia ciągłości i porządku
w kontroli nad bogactwem.
4
Edward Gibbon, Zmierzch cesarstwa rzymskiego, [t. 1, przełożył S. Kryń
ski, Warszawa 1960 (1776), s. 334].

Grupy pierwotne *

Rozumienie grup pierwotnych — rodzina, grupa zabawowa i grupa
sąsiedzka — w jakiej mierze są one pod wpływem szerszego społeczeń
stwa — znaczenie i trwałość „natury ludzkiej" — grupy pierwotne kolebką
n a t u r y ludzkiej.
Przez grupy pierwotne rozumiem te grupy, które charakteryzują się
zażyłym, twarzą w twarz, obcowaniem i współdziałaniem. Są one pier
wotne w kilku znaczeniach, ale głównie z uwagi na to, że odgrywają
Podstawową rolę w kształtowaniu społecznej natury i ideałów jednostki.
Rezultatem zażyłego obcowania jest pod względem psychologicznym pew
ne stopienie się różnych indywidualności we wspólną całość, tak iż sama
jaźń danej osoby staje się z wielu powodów wspólnym życiem i celem
grupy. Być może najprostszy sposób opisania tej całości to powiedzenie,
że jest ona pewnym „my"; zawiera ona ten rodzaj sympatii i wzajemnego
utożsamiania się, którego najlepszym wyrażeniem jest „my". Człowiek
żyje z poczuciem całości i w tym poczuciu znajduje główne cele, składa
jące się na jego wolę.
Nie należy przypuszczać, że jedność grupy pierwotnej polega jedynie
na harmonii i miłości. Jest to zawsze jedność zróżnicowana, zwykle obej
mująca współzawodnictwo, dopuszczająca samopotwierdzanie się i różne
namiętności związane z przyswajaniem sobie czegoś; ale te namiętności są
uspołecznione przez sympatię i podporządkowują się lub mają tendencję
do podporządkowywania się dyscyplinie wspólnego ducha. Jednostka bę
dzie ambitna, ale głównym przedmiotem jej ambicji będzie pewne pożąda
ne miejsce w myślach innych, będzie odczuwać lojalność wobec wspól
nych standardów służby i fair play. Tak więc chłopak będzie spierać się
ze swymi kolegami o miejsce w zespole, ale ponad tymi sprawami umieści
wspólną chwałę swej klasy i szkoły.
Najważniejszymi sferami tego zażyłego obcowania i współdziałania —
absolutnie jednak nie jedynymi — są rodzina, dziecięca grupa zabawowa
i sąsiedztwo czy grupa starszych wspólnotowego typu. Są one praktycznie
uniwersalne, należąc do wszystkich czasów i stadiów rozwoju; z uwagi
* Rozdział III Primary groups, w: Charles Horton Cooley, Social Organization. A Study of the Larger Mind, New York: Schocken Books 1963
(1909), ss. 23—31.
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na to są one główną podstawą tego, co uniwersalne w naturze ludzkiej
i w ludzkich ideałach. Najlepsze porównawcze studia nad rodziną, takie
1
2
jak prace Westermarcka czy H o w a r d a , pokazują n a m ją jako nie tylko
uniwersalną instytucje;, ale jako instytucję, której przejawy na całym
świecie są do siebie bardziej podobne niż moglibyśmy przypuszczać na
podstawie przesadzonych i wyjątkowych obyczajów, eksponowanych przez
dawniejszą szkołę. Nikt też nie może wątpić w powszechne występowanie
grup zabawowych wśród dzieci czy nieformalnych zgromadzeń różnego
rodzaju wśród dorosłych. Tego typu obcowanie ludzi ze sobą jest, co
oczywiste, kolebką n a t u r y ludzkiej w świecie nas otaczającym i nie ma
żadnego wyraźnego powodu, aby przypuszczać, że gdziekolwiek czy kiedy
kolwiek było inaczej.
Jeśli chodzi o zabawę, to mógłbym, gdyby nie była to kwestia po
wszechnie dostępnej obserwacji, mnożyć przykłady uniwersalności i spon
taniczności grupowej dyskusji i współdziałania, do których ona prowadzi.
Jest powszechnym faktem, iż dzieci, zwłaszcza chłopcy, którzy ukończyli
około 12 lat, żyją w przyjacielskich związkach, w których ich sympatia,
ambicja i honor zaangażowane są często jeszcze silniej niż w rodzinie.
Większość z nas może przypomnieć sobie przykłady tego, że chłopcy r a 
czej wytrzymują niesprawiedliwość czy nawet okrucieństwo, niż odwołu
ją się od swych kolegów do rodziców czy nauczycieli — jak dzieje się
to na przykład podczas psot, tak powszechnych w szkołach, i z owego
powodu tak trudnych do stłumienia. A jak szczegółowe są dyskusje, jaki
nacisk opinii publicznej, jak silne ambicje w takich przyjacielskich
związkach.
Ta łatwość młodzieńczego obcowania ze sobą nie jest, jak się czasami
przypuszcza, rysem szczególnie charakterystycznym dla chłopców angiel
skich i amerykańskich; doświadczenia z naszą ludnością napływową wy
dają się bowiem pokazywać, że potomkowie bardziej restryktywnych cy
wilizacji kontynentu europejskiego tworzą samorządne grupy zabawowe
z niemal równą gotowością. Tak więc pani J a n e Addams, po wskazaniu
na to, że „gang" jest zjawiskiem niemal uniwersalnym mówi o nie koń
czących się dyskusjach na temat każdego szczegółu działalności gangu
zauważając, że „na tych społecznych sejmikach, że się tak wyrażę, młody
obywatel uczy się postępować zgodnie ze swymi własnymi postanowie
niami" 3 .
Na temat grupy sąsiedzkiej można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc,
że od czasu, gdy człowiek stworzył na ziemi trwałe osady, co najmniej
aż do powstania nowoczesnych miast przemysłowych, odgrywała ona głów
ną rolę w pierwotnym życiu uczuciowym ludzi. Wśród naszych teutońskich
przodków społeczność wioskowa była oczywiście dla gminu główną sferą
sympatii i wzajemnej pomocy przez całe „ciemne" wieki średnie, a pod
1

[Edward] Westermarck, The History of Human Marriage [London 1891].
[George E.] Howard, A History of Matrimonial Institutions. [Chiefly in
England
and the United States, Chicago and London 1904].
3
Newer Ideals of Peace [New York 1907], s. 177.
2
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wieloma względami jest nią nadal w okręgach wiejskich. W niektórych
krajach wciąż spotykamy ją, wraz z całą jej starożytną witalnością, co
widać szczególnie w Rosji, gdzie mir czy samorządna grupa wiejska jest
wraz z rodziną głównym teatrem życia dla około pięćdziesięciu milionów
chłopów.
W naszym własnym życiu sąsiedzka zażyłość została przerwana przez
wzrost zawiłej siatki szerszych kontaktów, która czyni nas obcymi dla
ludzi, którzy żyją w tym samym co my domu. Ta sama zasada działa,
choć w mniej oczywisty sposób, nawet na wsi, redukując gospodarczą
i duchową wspólnotę z naszymi sąsiadami. Na ile ta zmiana jest prze
jawem zdrowego rozwoju, a na ile choroby, nie jest wciąż pewne.
Poza tymi uniwersalnymi rodzajami pierwotnych powiązań istnie
je wiele innych ich rodzajów, których forma zależy od konkretnego
stanu cywilizacji; jedyną istotną rzeczą, jak już powiedziałem, jest pe
wna zażyłość i stapianie się osobowości. W naszym własnym społeczeń
stwie, w którym konkretne miejsce wiąże nas w bardzo małym stopniu,
ludzie łatwo tworzą kluby, towarzystwa wzajemnej pomocy i tym podob
ne, oparte na duchowym pokrewieństwie, które mogą przyczynić się do
powstania rzeczywistej zażyłości. Wiele takich układów kształtuje się
w szkole i na wyższej uczelni, a także wśród mężczyzn i kobiet skupio
nych przede wszystkim z uwagi na ich zawód — jak robotnicy tego sa
mego fachu itp. Tam, gdzie istnieje choć trochę wspólnych zainteresowań
i wspólnej aktywności, życzliwość rośnie jak zielsko przy drodze.
Ale fakt, iż rodzina i grupy sąsiedzkie pojawiają się w otwartym
i plastycznym okresie dzieciństwa, czyni je, nawet obecnie, bez porów
nania bardziej wpływowymi niż resztę.
Grupy pierwotne są pierwotne w tym sensie, że dają jednostce jej
najwcześniejsze i najpełniejsze doświadczenie społecznej jedności, a tak
że w tym sensie, że nie zmieniają się w takim samym stopniu, jak
relacje bardziej konkretnego typu, lecz tworzą stosunkowo trwałe źródło,
z którego wypływają zawsze te drugie. Oczywiście, nie są one niezależne
od szerszego społeczeństwa, lecz w pewnym zakresie odzwierciedlają jego
ducha; tak jak niemiecka rodzina i niemiecka szkoła odbijają dość wy
raźnie niemiecki militaryzm. Ale jest z tym w końcu jak z falowaniem
zanikającym w zatoczce, zwykle nie posuwa się to bardzo daleko. Wśród
niemieckiego, a jeszcze bardziej rosyjskiego chłopstwa spotyka się zwy
czaje wolnego współdziałania i dyskusji, na które żadnego niemal wpły
wu nie ma charakter państwa; znany i dobrze udowodniony jest pogląd,
że wspólnota wiejska, samorządna jeśli chodzi o sprawy lokalne i przy
zwyczajona do dyskusji, jest bardzo szeroko rozprzestrzenioną instytucją
w osiadłych społecznościach i jest kontynuatorem podobnej autonomii,
istniejącej kiedyś w ramach klanu. „Człowiek stworzył monarchię i usta
nowił republiki, gmina zaś zdaje się pochodzić wprost od Boga" 4 .
4
Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce [przekład Marcina Kró
la, Warszawa 1976 (1835), s. 71].
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W naszych własnych miastach zatłoczone domy mieszkalne i ogólne
zamieszanie ekonomiczne i społeczne boleśnie zraniły rodzinę i sąsiedztwo,
ale wobec tych warunków jest rzeczą godną podziwu, jak wiele żywot
ności przejawiają one nadal; dla sumienia naszych czasów przywrócenie
ich do zdrowia jest zadaniem pierwszorzędnym i jest ono na to zde
cydowane.
Grupy te są więc źródłem życia nie tylko dla jednostki, ale i dla
instytucji społecznych. Są one tylko częściowo uformowane przez szcze
gółowe tradycje, a w szerszym stopniu wyrażają uniwersalną naturę. Re
ligia czy system rządzenia innych cywilizacji mogą wydawać się nam
czymś obcym, ale dzieci czy grupa rodzinna prowadzą takie samo życie
i przy nich możemy zawsze czuć się jak w domu.
Przez naturę ludzką możemy, jak przypuszczam, rozumieć te uczucia
i impulsy, które są ludzkie z uwagi na to, że są wyższe niż uczucia i im
pulsy zwierząt, a także w tym sensie, że przysługują one ludzkości jako
całości, a nie jakiejkolwiek poszczególnej rasie czy okresowi. Natura ludz
ka oznacza w szczególności sympatię i niezliczone sentymenty, w które
sympatia wkracza, takie jak miłość, resentyment, ambicja, próżność, cześć
oddawana bohaterom i poczucie społecznego dobra i z ł a 5 .
Tak rozumiana n a t u r a ludzka jest słusznie uważana za stosunkowo
trwały element społeczny. Zawsze i wszędzie ludzie dążą do tego, aby in
ni oddawali im cześć i boją się kpin, ulegają opinii publicznej, miłują
należące do siebie dobra i swoje dzieci oraz podziwiają odwagę, hojność
i sukces. Jest zawsze rzeczą bezpieczną przyjąć, że ludzie są i byli ludzcy.
Jest bez wątpienia prawdą, że między rasami istnieją różnice w zdol
nościach, różnice tak wielkie, iż ogromna część ludzkości nie jest przy
puszczalnie zdolna do stworzenia jakiegokolwiek wyższego typu organiza
cji społecznej. Ale te różnice, jak różnice między jednostkami tej samej
rasy, są delikatne, polegając na pewnych niejasnych niedoborach intelek
tualnych, pewnym braku tężyzny czy ospałości konstytucji moralnej, i nie
powodują braku podobieństwa gatunkowych impulsów natury ludzkiej.
W tym zakresie wszystkie rasy są bardzo podobne. Im pełniej wnikamy
w życie dzikich, nawet tych, którzy uważani są za znajdujących się na
najniższym poziomie rozwoju, t y m bardziej wydają się oni ludzcy, tym
bardziej tacy, jak my sami. Weźmy na przykład pod uwagę tubylców
z centralnej Australii, tych opisywanych przez Spencera i Gillena 6 , ple
miona nie mające wyraźnie określonego systemu rządów czy kultu i led
wo zdolne zliczyć do pięciu. Ludzie ci są wielkoduszni wobec siebie na
wzajem, pełni cnót, tak jak je rozumieją, mili dla swych dzieci i dla osób
5

[Sprawy te omawia autor dość szeroko w pracy Human Nature and the
Social Order, New York 1964 (1902)].
6
Baldwin Spencer and Francis J. Gillen, The Native Tribes of Central
Australia [London 1899]. Porównaj także poglądy Darwina i przykłady
zaprezentowane w rozdziale siódmym jego pracy O pochodzeniu człowie
ka [Kraków 1874 (1871), tłum. L. Masłowski].
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starszych i w żadnym wypadku nie są szorstcy dla kobiet. Ich twarze,
tak jak widoczne na fotografiach, są w pełni ludzkie, a wielu z nich jest
przystojnych.
Kiedy dochodzimy do porównania między różnymi stadiami w rozwoju
tej samej rasy, na przykład między nami samymi a plemionami teutońskimi z czasów Cezara, to różnica nie leży ani w naturze ludzkiej, ani
w zdolnościach, lecz w organizacji, w zakresie i złożoności stosunków,
w różnych sposobach wyrażania władzy i namiętności, ze swej istoty ta
kich samych.
Wróćmy do grup pierwotnych: prezentowany tu pogląd głosi, że natura
ludzka nie jest czymś istniejącym odrębnie w jednostce, lecz jest naturą
grupową czy pierwotną fazą rozwojową społeczeństwa, relatywnie pro
stym i ogólnym warunkiem istnienia społecznego umysłu. Jest ona z jed
nej strony czymś więcej niż zwykły, wrodzony instynkt — choć należy
on do niej — a z drugiej strony czymś mniej niż konkretny rozwój idei
i uczuć, który tworzy instytucje. Jest to natura, która rozwija się i wy
raża w tych prostych, charakteryzujących się kontaktem twarzą w twarz
grupach, które są dość podobne we wszystkich społeczeństwach: gru
pach rodzinnych, zabawowych, sąsiedzkich. W istotnym podobieństwie tych
grup znaleźć można, poprzez przeżywanie, podstawę dla podobieństwa
idei i uczuć w ramach ludzkiego umysłu. W tych grupach wszędzie po
wstaje natura ludzka. Człowiek nie ma jej w chwili urodzenia; nie może
on posiąść jej inaczej niż poprzez związki z innymi, a w izolacji ona
zanika.
Jeśli przedstawiane tu poglądy nie rekomendują się same zdrowemu
rozsądkowi, to nie uważam, aby pełniejsze objaśnienia były bardziej przy
datne. Oznaczają one po prostu zastosowanie w tym miejscu idei, mówią
cej iż społeczeństwo i jednostka są niepodzielnymi fazami wpólnej ca
łości, tak więc gdziekolwiek znajdujemy jakiś fakt jednostkowy, możemy
poszukiwać towarzyszącego mu faktu społecznego. Jeśli w osobach znajdu
je się uniwersalna natura, to musi być coś uniwersalnego w związkach
międzyludzkich, co korespondowałoby z nią.
Czymże innym może być natura ludzka, jeśli nie pewną cechą grup
pierwotnych? Z całą pewnością nie atrybutem odrębnej jednostki — przy
puśćmy, że istnieje coś takiego — gdyż jej typowe cechy, takie jak czu
łość, ambicja, próżność i resentyment, nie dają się w ogóle wyobrazić
poza społeczeństwem. Jeśli przysługuje ona więc człowiekowi w ramach
związku z innymi, to jakiego rodzaju czy stopnia związek jest wymagany,
aby ją rozwinąć? Oczywiście nie konkretnego, gdyż konkretne fazy spo
łeczeństwa są przejściowe i różnorodne, zaś natura ludzka jest stosunko
wo stabilna i powszechna. Krótko mówiąc, życie rodzinne i sąsiedzkie,
i tylko ono, ma istotne znaczenie dla jej genezy.
W tym miejscu, tak jak i wszędzie indziej w trakcie badań nad spo
łeczeństwem, nauczyć się musimy dostrzegać ludzkość w formie całości
psychicznych, a nie w jej sztucznych podziałach. Musimy dostrzegać i od-
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czuwać wspólnotowe życie rodziny i grup lokalnych jako bezpośrednio
dane fakty, a nie jako kombinacje czegoś innego. I być może zrobimy to
najlepiej przypominając sobie nasze własne doświadczenie i rozszerzając je
poprzez empatyczną obserwację. Czym jest w naszym życiu rodzina
i związki przyjacielskie; co wiemy o tożsamości typu „my" (we — feeling)?
Myśl tego rodzaju może pomóc nam w uzyskaniu konkretnego ujęcia tej
natury grup pierwotnych, której pochodną jest wszystko to, co społeczne.

Pierwotne ideały *

Istota idealizmu pierwotnego typu — ideał „my" czy jedności moral
nej — nie wyklucza on samoutwierdzania się — ideały wypływające ze
stanu wrogości — lojalność, prawda, służba — życzliwość — zgodność z pra
wem — wolność — doktryna prawa naturalnego — wpływ idealizmu
pierwotnego typu na edukację i filantropię.
Zycie grup pierwotnych daje początek społecznym ideałom, które wy
pływając z podobnych doświadczeń, mają wiele cech wspólnych dla całej
rasy ludzkiej. I one stają się naturalnie motywem i sprawdzianem po
stępu społecznego. We wszystkich sytemach ludzie starają się, choć na
ślepo, zrealizować cele sugerowane im przez powszechne doświadczenie
pierwotnych związków międzyludzkich.
Skąd bierzemy nasze pojęcia miłości, wolności, sprawiedliwości i tym
podobne, które zawsze stosujemy w odniesieniu do instytucji społecznych?
Z pewnością nie z abstrakcyjnej filozofii, lecz z rzeczywistego życia pro
stych i szeroko rozprzestrzenionych form społeczeństwa, takich jak ro
dzina czy grupa zabawowa. W takich stosunkach ludzkość realizuje sie
bie, zaspokaja swe pierwotne potrzeby w całkiem zadowalający sposób,
i na podstawie doświadczenia tworzy standardy odnoszące się do tego,
czego należy oczekiwać od bardziej konkretnych związków. Z uwagi na
to, że grupy tego rodzaju nigdy nie są wymazywane z ludzkiego do
świadczenia, lecz mniej lub bardziej rozkwitają we wszelkich rodzajach
instytucji, pozostają one trwałym kryterium, za pomocą którego ten dru
gi typ grup jest w ostateczny sposób oceniany.
Oczywiście te proste stosunki nie są jednolite we wszystkich społe
czeństwach, lecz poważnie różnią się zależnie od rasy, ogólnego stanu
cywilizacji i konkretnego typu dominujących instytucji. Same grupy
pierwotne mają swoje okresy rozwoju i upadków i muszą być strzeżone
i hołubione ze szczególną troską.
Nie twierdzi się tu wcale, że w najlepszym przypadku są one reali
zacją idealnych warunków; twierdzi się tylko, że zbliżają się do nich
* Rozdział IV Primary Ideals, w: Charles Horton Cooley, Social Organization. A Study of the Larger Mind, New York: Schocken Books 1963
(1909), s. 32—50.
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bardziej niż cokolwiek innego, danego w powszechnym doświadczeniu,
i dlatego tworzą praktyczną podstawę, na której budowane są wyobraże
nia wyższego typu. Nie zawsze są one przyjemne czy prawe, ale niemal
zawsze zawierają elementy, na podstawie których kształtowane być mogą
ideały tego, jak być przyjemnym i prawym.
Powiedzieć można, że ideał, który wzrasta w ramach powszechnego
związku między ludźmi, jest częścią samej natury ludzkiej. W swej n a j 
ogólniejszej formie jest to ideał moralnej całości czy wspólnoty, w której
stapiają się indywidualne umysły i w której pełny i adekwatny wyraz
znajdują wyższe zdolności członków. A wzrasta on, gdyż powszechny
związek wypełnia nasze umysły wyobrażeniami myśli i uczuć innych
członków grupy i grupy jako całości, tak więc, z wielu względów, fak
tycznie czynimy je wszystkie częścią nas samych i utożsamiamy z nimi
nasze uczucia do siebie samych.
Dzieci i dzicy nie formułują żadnego takiego ideału, t y m niemniej
posiadają go; widzą go; widzą siebie i swych towarzyszy jako niepodziel
ne, choć różnorodne „my" i bardzo chcą, aby to „my" było harmonijne,
szczęśliwe i odnosiło sukcesy. To, jak serdecznie człowiek może wtopić
się w rodzinę i w przyjacielską grupę młodych, przeżywał prawdopodob
nie każdy z nas; i zaczynamy odczuwać, że ten sam duch powinien roz
szerzyć się na nasz kraj, naszą rasę, nasz świat. „Wszelkie nadużycia,
które są przedmiotem działalności reformatorskiej... są w nieświadomy
sposób naprawiane w ramach stosunków między przyjaciółmi" 1 .
Przyjemne życie rodzinne to niezapomniany typ jedności moralnej
i źródło wielu terminów — takich jak braterstwo, życzliwość (kindness)
i t y m podobne — które je opisują. Członkowie stapiają się poprzez intym
ny związek w całość, w której każda kategoria wieku i każda płeć uczest
niczy na swój sposób. Każdy żyje w imaginacyjnym kontakcie z umysłami
innych i znajduje w nich miejsce zamieszkania dla swej społecznej jaźni,
swej czułości, ambicji, resentymentów i standardów dobra i zła. Bez jed
nolitości jest tu wciąż jedność; wolne, miłe, zdrowe, owocne, wspólne życie.
Jeśli chodzi o rolę gry, to pan Joseph Lee w świetnym artykule Gra jako
szkoła obywatela prezentuje następujący opis takiego wtapiania się jed
nostki w całość, jakiego może nauczyć sport. Chłopiec, jak powiada: „jest
głęboko zaangażowany we wspólny cel. Zespół i rozgrywane gry są w je
go świadomości obecne w nader żywy sposób. Jego świadoma indywidu
alność jest pochłonięta przez to poczucie członkostwa bardziej, niż mogło
by to sprawić cokolwiek innego. Tak więc czyste doświadczenie obywa
telstwa, w jego najprostszej i podstawowej formie polegające na tym, że
uczestniczy się w publicznej świadomości, że w duszy obecny jest obraz
organizacji społecznej jako sterujący ideał — jest bardzo intensywne.
1

Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers [1849], s. 283
[por. Henry David Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers; Walden and Other Writings, edited by Brooks Atkinson, New York
1050].
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Wraz z odczuciem zespołu jako mechanicznego instrumentu — i nieodłącz
nie od niego — żyje w umyśle chłpoca świadomość jego zespołu jako
wcielenia wspólnego celu. W grze zespołowej bardzo osobiście przeżywa
się sposoby wyznaczania i realizowania celu. Choć nie analizujesz tego,
czujesz jednak te misterne sposoby, jakimi silny charakter toruje sobie
drogę, dając reszcie poczucie pewności, kiedy podążają za nim; czujesz,
jak twórcza siła jednej, płomiennej wyobraźni, dzielnie nieustępliwej, po
zwala rozegrać grę tak, jak on ją sobie przedstawiał. Czujesz do szpiku
kości, że każdy lojalny członek zespołu przykłada się do tryumfu reszty,
gdy z taką pewnością trzyma się w umyśle koncepcji gry, że aż inni
mogą ją od niego przejąć i uczestniczyć w jego osobistej determinacji,
żeby tę koncepcję zrealizować. Masz osobiste doświadczenie sposobów,
w jakie poszczególni członkowie przyczyniają się do osiągnięć zespołu i jak
z kolei zespół kształtuje ich duchową naturę... Zaś zespół nie jest tylko
przedłużeniem świadomości gracza, jest też częścią jego osobowości. Jego
udział w zespole pogłębił się od współdziałania do członkostwa. Nie tylko
on jest teraz częścią zespołu, także zespół jest częścią jego" 2 .
Jedność moralna, co zakłada ten przykład, dopuszcza i nagradza ener
giczną ambicję; ale ta ambicja musi albo być skierowana na sukces grupy,
albo przynajmniej nie może być z nim niezgodna. Najpełniejszą samore
alizację osiągnie ten, kto zawrze namiętne uczucie do siebie samego w ce
lach przyjacielskiego związku i spędzi swe życie na ich osiąganiu.
Ideał jedności moralnej uważam jak gdyby za matkę wszystkich spo
łecznych ideałów.
Nie jest więc moim celem deprecjacja namiętnego samoutwierdzania
się. Wierzę, że te namiętności są gwałtowne, niemożliwe do wygaszenia,
nieodzowne. Konkurencja i przetrwanie najlepiej dostosowanych są tak
samo słuszne, jak życzliwość i współdziałanie, i nie są z konieczności z ni
mi sprzeczne: trafny pogląd obejmie i zharmonizuje te odmienne aspek
ty. Kwestia, którą szczególnie chcę wydobyć w tym rozdziale, odnosi się
do tego, że normalna jaźń jest tak formowana w grupach pierwotnych,
aby stała się społeczną jaźnią, której ambicje kształtowane są przez
wspólną myśl grupy.
W swej najbardziej prymitywnej formie namiętności takie, jak chuć,
chciwość, zemsta, duma z władzy i tym podobne, nie stanowią wcale, co
znamienne, ludzkiej natury, lecz naturę zwierzęcą, i o ile dorastamy do
ducha rodziny i związku sąsiedzkiego, kontrolujemy je i podporządkowu
jemy sobie. Stają się one ludzkimi tylko o tyle, o ile podporządkowane
zostają dyscyplinie sympatii i wysubtelnione w uczucia takie, jak miłość,
złość i ambicja. I o ile zostają one w ten sposób zhumanizowane, stają
się zdolne do wykonywania pożytecznych funkcji.
Weźmy na przykład pod uwagę chciwość, starożytny grzech żądzy
zysku starego wilka, jak mówi Dante, który zabiera większy łup niż
2

Play as a School of the Citizen, w: „Charities
August 3, 1907 [vol. XVIII, no. 18, s. 486-491].
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wszystkie inne bestie . Pragnienie posiadania jest samo w sobie dobrą
rzeczą, pewną formą samorealizacji i przyczyną poprawy spraw społecz
nych. Jest ono niemoralne i żarłoczne tylko wtedy, gdy pozostaje bez
odpowiedniej kontroli ze strony sympatii, gdy realizowana jaźń jest jaź
nią ograniczoną. W tym przypadku jest ono występkiem izolacji czy sła
bej świadomości społecznej i wskazuje stan umysłu pośredni między bru
talnym a w pełni ludzkim czy moralnym, gdy pragnienie kierowane jest
ku celom społecznym — bogactwu czy władzy — ale nie jest społeczne
w swej postawie ku innym, którzy dążą do tych samych celów. Intymne
obcowanie z innymi ma moc uśmierzania chciwości. Człowiek nie będzie
chyba chciwy w stosunkach ze swą rodziną czy z bliskimi przyjaciółmi,
choć bardzo porządni ludzie nie będą tacy, prawdopodobnie, wobec niko
go. Każdy musiał zauważyć, że po szczerym związaniu się, nawet przejś
ciowym, z inną osobą, człowiek zwykle ma poczucie pokrewieństwa z nią,
co powoduje, że wstydziłby się działać chciwie jej kosztem.
Ci, którzy rozwodzą się przede wszystkim nad samolubnym aspektem
natury ludzkiej i wyszydzają jako sentymentalizm jej „altruistyczną" kon
cepcję, robią podstawowy błąd polegający na tym, że nie potrafią dostrzec,
że sama nasza jaźń jest altruistyczna, że celem naszej wyższej chciwości
jest pewne pożądane miejsce w umysłach innych ludzi i że poprzez to
można wciągnąć zwyczajną ludzką naturę w służbę idealnych celów. Po
prawa społeczeństwa nie wymaga żadnej istotnej zmiany w naturze ludz
kiej, lecz przede wszystkim szerszego i wyższego zastosowania jej po
wszechnych impulsów.
Wiem także, że najbardziej okrutne zachowanie może zostać przekształ
cone w zachowanie idealne, jak na przykład okrucieństwo Samuela, gdy
porąbał przed Panem Agaga na k a w a ł k i 4 , czy ortodoksyjnego chrześcija
nina dawnych wieków, zabijającego heretyków. Ogólnie rzecz biorąc,
istnieje zawsze moralność opozycji, wypływająca z potrzeby solidarnej
grupy, aby utwierdzić się podczas walki o byt. Nawet w dniu dzisiejszym
ta potrzeba mniej lub bardziej idealizuje destruktywność i postęp pod
czas konfliktów wojennych, jeśli już nie handlowych.
Ale takie nauki moralne mają znaczenie wtórne, nie są ideałami
w tym samym pierwotnym i trwałym sensie, w jakim są nimi lojalność
i życzliwość. Jaśnieją odbitym światłem, a siłę swą uzyskują głównie
z wiary, iż wyrażają wymogi „naszej" grupy w walce z jej wrogami. Roz
kwitają na pewnych stadiach rozwoju, gdyż są wymagane w sytuacjach
panowania destruktywnego konfliktu, i są powoli porzucane czy prze* [„Antica lupa, Che pui che tutte l'altre bestie hai preda", Pugatorio,
XX, 19 („Bądź ty przeklęta, prastara Wilczyco, | Większy łup bierzesz niż
inne zwierzęta, | A chuć się twoja nigdy nie nasyca"), Dante Alighieri,
Boska Komedia, Czyściec, przełożył Edward Porębowicz, Warszawa 1965,
s. 261].
4
1. Samuel, 15:33 [Pierwsza Księga Samuelowa 15:33, por. Biblia to jest
księgi Starego i Nowego Testamentu, przekład księdza Jakóba Wujka,
Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, bez daty].
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kształcane wtedy, gdy te sytuacje ulegają zmianie. Ludzkość jako całość nie
kocha ich dla nich samych, choć jednostki, klasy, a nawet narody mogą
przyswoić je sobie jako zwyczaje. Wraz z postępem cywilizacji sam kon
flikt dostaje się, w coraz większym stopniu, pod kontrolę tych zasad,
które dominują w grupach pierwotnych, i o ile tak właśnie się dzieje,
postępowanie, które narusza takie zasady, przestaje mieć jakąkolwiek ide
alną wartość.
Rozbijanie ideału całości moralnej na poszczególne ideały jest sztucz
nym procesem, który każdy myśliciel prowadziłby prawdopodobnie na
swój własny sposób. Jednak najznamienitszymi zasadami są chyba lojal
ność, praworządność i wolność.
O ile ktoś identyfikuje się z całością, to lojalność wobec tej całości jest
lojalnością wobec siebie samego; jest ona samorealizacją, czymś, w czym
nie można zawieść bez utraty szacunku dla samego siebie. Co więcej,
jest to obszerniejsza jaźń, prowadząca ku szerszemu i bogatszemu życiu,
a tym samym przemawiająca do entuzjazmu i potrzeby ożywiających idea
łów. Człowiek nie jest nigdy bardziej ludzki, z reguły nigdy szczęśliwszy
niż wtedy, gdy poświęca swój wąski i jedynie prywatny interes wyższemu
wezwaniu pokrewnej sobie grupy. I nie ma wątpliwości co do tego, że
naturalna geneza tego uczucia leży w intymności współdziałania twarzą
w twarz. Jest to raczej zasadą niż wyjątkiem w rodzinie, i zaczyna pano
wać wśród dzieci i młodzieży skoro tylko nauczą się myśleć i działać
dla wspólnego dobra. Opisane wyżej zespołowe uczucie ilustruje tę sprawę
równie dobrze, jak inny przykład.
Wśród ideałów nieodłącznych od lojalności znajdują się ideały prawdy,
służby, życzliwości, ujmowane zawsze jako cechy właściwe raczej intymnie
związanej grupie niż światu jako pewnej całości.
Prawda czy dobra wiara skierowana ku innym członkom związku
przyjacielskiego jest, o ile wiem, powszechnym ludzkim ideałem. Nie ma
on nic wspólnego z abstrakcyjną miłością do prawdomówności i da się
w zupełności pogodzić z podstępem użytym wobec świata zewnętrznego,
będąc w istocie „prawdą w stosunkach międzyludzkich" czy uczciwym
załatwianiem spraw między zażyłymi przyjaciółmi.
Niewielu jest takich, nawet wśród ludzi uważanych za nie liczących
się z prawem, którzy nie dotrzymują wiary temu, kto ma dar duchowego
zbliżenia się do nich i potrafi dać im odczuć, że jest jednym z nich. Tak
więc sędzia Lindsay z Denver dokonał rewolucji wśród zaniedbanych
chłopców ze swego miasta, nie używając żadnej innej metody niż wejście
do tej samej moralnej całości, stanie się częścią tego samego „my", w któ
rym oni tkwili. Budzi on ich poczucie honoru, ufa mu i niemal nigdy się
nie rozczarowuje. Gdy chce wysłać jakiegoś chłopca do zakładu popraw
czego, chłopiec obiecuje udać się do tej instytucji w określonym czasie
i niezmiennie tak robi. Podobne uczucie przeważa też wśród włóczęgów.
„Można się będzie przekonać" — powiedział pewien młody człowiek, który
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spędził lato wśród łazęgów — ,,że jeśli są oni traktowani uczciwie, sami
będą zachowywać się tak samo".
Ideał służby towarzyszy również poczuciu jedności. Jeśli istnieje jakaś
żywotna całość, właściwym celem jednostkowej działalności nie może być
nic innego niż służenie tej całości. I jest to nie tyle teoria, co uczucie,
które istnieć będzie wszędzie tam, gdzie odczuwana jest owa całość. Jest
marnym typem jednostki ktoś, kto nie czuje potrzeby poświęcenia siebie
większym celom grupowym. W naszym społeczeństwie odczuwa ją i w mło
dości wyraża na boisku wielu z tych, którym nie udaje się jej zrealizo
wać potem w mniej intymnych sytuacjach życia zawodowego i biznesu.
Cała ludzkość uznaje życzliwość za prawo właściwych stosunków w obrębie grupy społecznej. Poprzez łączność duchową umysły stapiają się
w empatyczną całość, której każda część ma tendencję do życia życiem
całej reszty, dzięki czemu życzliwość jest wspólną radością, a szorstkość
wspólnym cierpieniem. Jest to najprostszy, najbardziej pociągający i naj
szerzej rozpowszechniony spośród ludzkich ideałów. Złota reguła wypływa
wprost z natury ludzkiej.
Stosownie do tego, ideał ten jest powiązany ściśle z wzajemnym ob
cowaniem ludzi we wszystkich dawnych okresach i wśród wszelkich lu
dów: było rzeczą samą przez się zrozumiałą, że jeśli ludzie wspólnie dzia
łali podczas wojny, w przemyśle, oddając cześć Bogu, uprawiając sport,
czy w czymkolwiek innym, tworzyli oni związki braterskie czy przyjaciel
skie. Być może to dopiero w czasach nowoczesnych, wraz z wielkim i na
głym zróżnicowaniem działań, uczucia przestały wyznaczać porządek i po
wszechna stała się idea współdziałania bez przyjaźni.
P a n Westermarck, od którego nie ma większego autorytetu w sprawach
tego rodzaju, wypełnił kilka rozdziałów swego dzieła o pochodzeniu i roz
woju idei moralnych dowodami na uniwersalność życzliwości i ideału
uprzejmości. Po obszernym przedstawieniu tego, że ludzie niecywilizowa
ni uznają obowiązek życzliwości i opieki matki nad dzieckiem, ojca nad
dzieckiem, dziecka nad rodzicami, a także opieki wśród rodzeństwa i kre
wnych, przechodzi on do tezy: „Ale obowiązek pomocy potrzebującym
i ochrony tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, rozciąga się
poza granice rodziny i klanu (gens). Ludzie niecywilizowani są z reguły
opisywani jako życzliwi wobec członków swej własnej wspólnoty czy
plemienia. Między sobą dobroczynność uważają za obowiązek, a hojność
sławią jako cnotę. Faktycznie ich obyczaje odnoszące się do wzajemnej
pomocy są często bardziej surowe niż nasze własne. I odnosi się to na
wet do dzikich znajdujących się na najniższym szczeblu rozwoju" 5 .
Rozpoczynając od Australijczyków, cytuje on twierdzenie Spencera
i Gillena, iż ich wzajemne traktowanie się „odznacza się, ogólnie rzecz
biorąc, znaczną życzliwością, oczywiście, w przypadku członków grup
przyjacielskich, ale także popełnianymi od czasu do czasu okrucieństwami".
5

[Edward Westermarck], Origin and Development oj
ss. 540 i nast. [London 1906].
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Jeśli chodzi o Indian Ameryki Północnej, cytuje on wielu autorów. [George] Catlin mówi: „dla ich przyjaciół nie ma na ziemi bardziej życz
liwych ludzi". [James] Adair mówi, że „są oni bardzo życzliwi i hojni wo
bec każdego członka swego własnego plemienia, aż nawet do ostatniego
kąska jedzenia, które im smakuje", a także, że szkoła Natury „uczy ich
wyraźnej, łatwej reguły: rób innym to, co miałoby być zrobione tobie.
[Lewis H.] Morgan informuje, że „wśród Irokezów życzliwość wobec sie
rot, gościnność wobec wszystkich oraz powszechne braterstwo należały
do doktryn, których akceptację nakazywali ich nauczyciele religii". Irokez
„oddałby swój obiad, aby nakarmić głodnego, zszedłby ze swego łóżka,
aby pozwolić odpocząć zmęczonemu, zrezygnowałby ze swego ubrania, aby
odziać gołego".
I w tym duchu Westermarck pisze dalej, w sposób wyczerpujący, zna
ny czytelnikom jego prac, po to, aby pokazać, że podobne uczucia prze
ważają na całym świecie. Kropotkin zebrał podobne dowody w swej pra
cy o wzajemnej pomocy jako czynniku rozwoju 6 . Potoczne ujęcie dzikich,
jako pozbawionych delikatniejszych uczuć, jest błędem wypływającym
z zewnętrznej, zwykle wrogiej natury naszych kontaktów z nimi. Za
prawdę, stan rzeczy spotykany w naszych własnych miastach, gdzie nie
dostatek i obfitość istnieją tuż obok siebie, a ta druga nie czuje żadnego
przymusu, aby ulżyć temu pierwszemu, jest szokujący i niezrozumiały dla
wielu dzikich.
Ideał życzliwości, zarówno w społeczeństwach dzikich, jak i cywilizo
wanych, stosuje się zwykle tylko do tych, którzy należą do empatycznej
grupy; a główna różnica między cywilizacją a dzikością polega, jeśli o to
chodzi, na tym, że w tej pierwszej owe grupy mają tendencje do poszerzania
się. Jedynym powodem ograniczenia jest to, że życzliwość wywoływana jest
przez empatię i nie może istnieć, o ile nasze wyobrażenia nie są otwarte
na życie innych, a ci inni nie stają się częścią nas. Jak pokazuje historia,
nawet kościół chrześcijański wpajał w zasadzie życzliwość tylko wobec
współwyznawców czy w obrębie konkretnej sekty; a nowoczesny ideał
życzliwości obejmującej całą ludzkość (nowoczesny przynajmniej o tyle,
o ile zajmujemy się narodami Zachodu) wiąże się z rosnącym zrozumie
niem jedności rasy ludzkiej.
Każda grupa o zażyłych stosunkach, podobnie jak każda jednostka,
przeżywa konfliktowe impulsy, i tak jak jednostka odczuwa potrzebę po
siadania wyraźnych zasad, które będą kształtować jej postępowanie i za
pewnią jej spokój, tak też grupa potrzebuje prawa czy reguły, służących
tym samym celom. Nie chodzi jedynie o to, że ktoś nadmiernie mocny
czy niesubordynowany musi być trzymany w ryzach, ale o to, ze wszyscy
mogą mieć pewne podobne, wyraźne kryterium, odnoszące się do tego, co
powinien czynić dobry członek grupy. Jest zwykłym faktem psychologicz
nym to, że gdziekolwiek istnieje całość społeczna, czynienie zła może być
« [Piotr Kropotkin, Pomoc wzajemna
Hempel, Warszawa 1919 (1902)].
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tak samo bolesne, jak cierpienie z jego powodu — gdyż duch człowieka
jest wewnętrznie rozdarty — a wspólna potrzeba dotyczy harmonii
poprzez prawo ustanowione w interesie całościowym, którego każdy może
i musi przestrzegać.
Ta potrzeba reguł, łączących zróżnicowany impuls z dobrem całości,
nie jest nigdzie tak oczywista, jak na placu zabaw. Panna Buck, autorka
pouczającej pracy na temat samorządnych organizacji chłopców, sugeruje,
że elementarną formą sprawiedliwości jest „zmienianie się" jak na huśtaw
ce; każdy, kto był na chłopięcym obozie, przypomina sobie stałe żąda
nie samych chłopców, aby obowiązywały reguły tego rodzaju. Musi ist
nieć sprawiedliwy podział przywilejów, odnoszących się do używania ło
dzi, do gier itp., oraz równy podział jedzenia. Od Roberta Woodsa uczymy
się zaś, że chłopięce gangi na ulicach miast posiadają na ogół „sędziego",
do którego kierowane są wszystkie spory, jeśli nie osiągnięto porozumie
nia inaczej 7 .
Nie ma wątpliwości co do tego, że każdy pamięta, w jaki sposób idea
sprawiedliwości rozwija się podczas dziecięcych gier. Zawsze jest do zro
bienia coś takiego, przy czym przyjąć trzeba różne role, a sukces zależy
od ich skutecznego rozdzielenia. Wszyscy to widzą i z doświadczenia wy
prowadzają ideę mówiącą, że istnieje wyższa zasada, która powinna utrzy
mywać kontrolę nad niezdyscyplinowanymi ambicjami jednostek. „Pro
ste gry, mówi panna Buck, pod wieloma względami stanowią miniaturę
społeczeństwa, w którym dominuje idealny stan sprawiedliwości, wolno
ści i równości" 8 . P a n Joseph Lee wyjaśnia w cytowanym wcześniej ar
tykule tę sprawę obszerniej i z dużą wnikliwością.
„Możesz być bardzo pochłonięty tym, aby pokonać kogoś innego
w wyścigach, ale po doświadczeniach wielu zawodów... zaczynasz mgliście
dostrzegać to, że i ty, i inni koledzy, i reszta tłumu, z tego właśnie
względu, że jesteście uczestnikami zawodów i przyszłymi uczestnikami
zawodów, macie wspólne interesy — interesy polegające na wprowadza
niu i utrzymywaniu tych koniecznych reguł i regulacji, bez których za
dowalające zawody nie mogą być prowadzone... Dziecięca potrzeba kon
fliktu nie wynika z pragnienia zniszczenia rywala, ale pokonania go
i doprowadzenia do uznania swej własnej wyższości. Chłopiec chce być
kimś; ale bycie kimś jest dla niego osiągnięciem społecznym. I choć
istnieje pociąg do wypaczania sprawiedliwości, do tego, żeby próbować
uzyskać rozstrzygnięcie zanim jeszcze wykazałeś się, istnieje też motywa
cja skierowana przeciw takiemu postępowaniu. Osobą, którą faktycznie
i ostatecznie chcesz przekonać, jesteś ty sam. Twym najgłębszym prag
nieniem jest pokonanie innego chłopca, a nie tylko sprawienie wrażenia,
że go pokonałeś. Grając nieuczciwie i wymuszając rozstrzygnięcie na swo
ją korzyść możesz prawdopodobnie oszukać innych, ale nie możesz oszu
kać siebie.
7

[Robert A. Woods], The City Wilderness, s. 116 [Boston and New York 1898].
[Winifred Buck], Boys' Self-Governing Clubs, s. 4, 5 [New York and Lon
don 1903].
8
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Ale rozstrzygnięcia w większości sporów mają w tle dalszy, w bardziej
oczywisty sposób, społeczny, motyw prowadzenia zakończonej sukcesem
gry. Poczucie wspólnego interesu zostało tak rozciągnięte, aby objąć im
puls współzawodnictwa, oswoić go i uczynić z niego część systemu spo
łecznego. Fakt, z którego jasno zdajemy sobie sprawę, iż społeczeństwo
osób stale protestujących nie może prowadzić ani gier, ani życia, zaczyna
być widoczny na tle możliwie uporządkowanego układu, z którym mie
liśmy okazjonalne doświadczenia i z którym co najmniej sympatyzujemy;
pojawia się w pewnym zakresie utożsamienie naszych własnych intere
sów i celów z interesami i celami całości. Z pewnością decyzje grupy,
odnoszące się do tego, czy Jimmy był pierwszy, do tego, kto przybył
ostatni i czy Mary Ann została faktycznie złapana, odczuwane są jako
decyzje wspólnotowe, a nie indywidualne" 9 .
Nie ma wątpliwości co do tego, że amerykańscy chłopcy mają więcej
z ducha i praktyki tego rodzaju organizacji niż chłopcy z jakiegokolwiek
innego kraju, z wyjątkiem być może Anglii: mają oni przed sobą stały
spektakl w postaci samorządu wśród starszych od siebie, a także, praw
dopodobnie, pomagają im pewne naturalne skłonności. Jest jednak rzeczą
wątpliwą, czy w tej ostatniej mierze istnieją wielkie różnice wśród ludzi
białych. Dzieci amerykańskie pochodzenia niemieckiego i irlandzkiego nie
stoją niżej niż dzieci pochodzenia anglosaskiego, a wśród nowszych imigran
tów przynajmniej dzieci żydowskie wykazują znaczącą skłonność do zor
ganizowanego życia. Zagadnienie to może być owocnie badane w naszych
wielkich miastach.
Ideały, które pojawiły się podczas młodzieńczych doświadczeń, wpro
wadzane są oczywiście w szersze życie, a ludziom łatwo zawsze rozpatry
wać słuszność w kategoriach „fair play". „Kwestia socjalna, mówi prze
nikliwy autor, jest wiecznie atakiem na to, co w jakiejś formie uważane
jest za niesłuszne uprzywilejowanie" 10 .
Prawo czy reguła, której domaga się natura ludzka, obejmuje zasadę
demokratyczną, gdyż musi ona być pokrewna ogólnemu uczuciu. Wyraź
na demokracja —i podejmowanie decyzji na podstawie powszechnego gło
sowania i t y m podobne — nie jest jednak czymś tak pierwotnym i ogól
nym, jak potrzeba prawa, lecz jest raczej mechanizmem służącym podję
ciu decyzji na temat tego, czym ma być reguła, i nie jest niczym bar
dziej naturalnym, niż odwoływanie się do autorytetu. Rzeczywiście, jak
się wydaje, wśród dzieci, a także wśród ludów pierwotnych, istnieje pe
wna niechęć do przypisywania praw zwykłemu ludzkiemu wyborowi, do
konanemu przez siebie samych i własnych przyjaciół. Chcą oni przypisy
wać je jakiemuś wyższemu źródłu i myśleć o nich jako o mających nie
kwestionowaną sankcję. Na tyle, na ile pokazują moje własne obserwa
cje, nawet amerykańscy chłopcy wolą, gdy tylko mogą, przejmować re
guły z zasobów tradycji czy od starszych. Tak więc, nie ma nic prostsze
go dla rodziców czy mentorów wszelkiego typu, niż stać się dla dzieci
9
10

W: „Charities and the Commons", August 3, 1907 [por. przyp. 2].
John Graham Brooks, The Social Unrest, s. 135 [New York 1903].
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prawodawcą, o ile tylko mają zaufanie dzieci, i o ile same prawa okazu
ją się stosowalne. Ale sprawdzian prawa ma charakter społeczny i po
wszechny; musi ono odpowiadać umysłowi ogółu. Jeśli, na przykład, jakiś
człowiek bierze grupę chłopców na obóz i cieszy się ich zaufaniem, będą
oni chętnie stosować się do formułowanych przez niego reguł, oczekując
oczywiście tego, że będą one dobrymi regułami. Ale jeśli okażą się one
nierozsądne i wywołujące kłopoty, wkrótce przestaną działać.
Wolność jest tylko fazą ideału społecznego, w której kładzie się nacisk
na indywidualność. Całość, do której należymy, uformowana jest z roz
maitych typów energii, które poprzez tarcie rozpalają się nawzajem; jej
żywotność wymaga zaś tego, aby działały swobodnie. Tak więc gwałtow
ne impulsy ambicji i dumy mogą mieć tak samo organiczny charakter,
jak wszystko inne — pod warunkiem jednak, iż są one wystarczająco
uczłowieczone, jeśli chodzi o ich cele — i trzeba im przeszkadzać tylko
wtedy, gdy stają się destruktywne lub gnębią innych. Co więcej, nie
wolno żądać od nas udowadniania innym dobrodziejstw wypływających
z tego że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, lecz powinniśmy móc, jeśli
chcemy, „zapisać nasz kaprys na nadprożach odrzwi". Nasze pragnienia
i cele, choć społeczne w swej najgłębszej naturze, prawdopodobnie nie
zostaną zaakceptowane na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza nie w sposób
proporcjonalny do ich wartości. Tak więc odczuwamy potrzebę pozostania
w samotności oraz sympatię dla podobnej potrzeby innych ludzi.
Jest to zasada tak znana, zwłaszcza Anglikom i Amerykanom, z któ
rych temperamentem i tradycjami jest szczególnie zgodna, że nie muszę
omawiać jej obszerniej. Jest ona pewną fazą idealizmu, która w najżyw
szy sposób dochodzi do naszej świadomości wtedy, gdy muszą zostać
przełamane formalne i przestarzałe systemy kontroli, jak stało się to
w osiemnastym wieku. Później reprezentowała ona odwoływanie się do
natury ludzkiej jako przeciwieństwa starego i zużytego mechanizmu.
Cała nasza filozofia społeczna i polityczna wciąż rozbrzmiewa echem
tego konfliktu.
Znaczenie tego poglądu na temat natury ludzkiej stanie się może wy
raźniejsze wtedy, gdy rozważymy jego związek ze znaną, lecz obecnie nie
co zdyskredytowaną doktryną Prawa Naturalnego. Wywodzi się on ze
spekulacji filozofów greckich, poprzez rzymską jurysprudencję, do Hobbesa, Locke'a, Rousseau i innych, którzy nadali mu jego nowoczesne formy
i poprzez dzieła których stał się pewnym czynnikiem nowoczesnej histo
rii. Był znany naszym przodkom i wyłożony został w Deklaracji Niepod
ległości. Według niego, społeczeństwo zbudowane jest, przede wszystkim,
z wolnych jednostek, które po to, aby utworzyć rząd i inne instytucje,
muszą być zjednoczone przez pewien rodzaj pośrednio zawartej umowy,
oddając część swego naturalnego prawa po to, aby korzystać z dobro
dziejstw organizacji. Ale jeśli organizacja nie dostarcza tych dobrodziejstw,
wówczas, jak uważa wielu autorów, jest ona zła i pusta, a jednostki
mogą słusznie odzyskać swą naturalną wolność.
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Obecnie doktryna ta pod względem formalnym jest w sprzeczności
z myślą ewolucjonistyczną. Wedle tej drugiej, społeczeństwo jest rozwo
jem organicznym; nie istnieją jednostki poza społeczeństwem, nie ma
wolności poza organizacją, nie istnieje umowa społeczna tego rodzaju, co
sugerowana przez wspomnianych filozofów. Jednakże w swych praktycz
nych zastosowaniach nauczanie o prawie naturalnym nie jest tak absur
dalne ani przestarzałe, jak to sobie czasami ktoś może wyobrazić. Jeśli
jest prawdą to, że n a t u r a ludzka rozwija się w ramach grup pierwotnych,
które wszędzie są niemal takie same, i że wypływa z nich także powszech
ny ideał, który usiłują wyrazić instytucje, to mamy podstawy do prawie
identycznych wniosków jak te, które wynikają z teorii naturalnej wol
ności, modyfikowanej przez umowę. Naturalna wolność korespondowałaby
z grubsza z ideałami wywodzącymi się z pierwotnych związków między
ludzkich i w nich częściowo realizowanymi, a umowa społeczna z ogra
niczeniami, jakie napotykają te ideały wtedy, gdy poszukują szerszej
ekspresji.
Rzeczywiście, czyż nie jest prawdą to, że prawa naturalne tej filozo
fii — prawo do osobistej wolności, prawo do pracy, prawo do własności,
prawo do otwartego współzawodnictwa — są ideałami, które w rzeczy
wistości wypływały wtedy, tak jak wypływają one teraz, głównie z tego,
co filozofowie wiedzieli o działalności ludzi w małych grupach, opartych
na stosunkach twarzą w twarz?
Niechęć do rezygnacji z takich ideałów, jak te zawarte w Deklaracji
Niepodległości, bez otrzymania w zamian czegoś równie prostego i ludz
kiego jest zdrowa i nie mamy potrzeby szukać daleko jej teoretyczne
go uzasadnienia.
Idea mówiąca, iż pierwotne obcowanie ludzi ze sobą ma charakter za
lążka, to idea, która szybko przenika do systemu edukacyjnego i do fi
lantropii. Gdy uczymy się, że człowiek jest w całości społeczny i że n a 
prawdę nigdy nie istniał poza związkami z jego bliskimi, to w coraz
większym stopniu koncentrujemy naszą uwagę na warunkach grupowych
jako na źródle, lepszym czy gorszym, osobistego charakteru i zaczynamy
czuć, że oddziaływać na jednostkę musimy poprzez sieć stosunków, w któ
rych ona żyje faktycznie.
W działalności filantropijnej podstawową sprawą jest to, aby docenio
na została jedność rodziny, a naturalne więzi w jej ramach nie zostały
osłabione dla chwilowej korzyści jednostki. Zwłaszcza dzieci muszą być
chronione przed destruktywną życzliwością, która zachęca rodziców do
nieodpowiedzialności. Ogólnie rzecz biorąc, duch reformy znajduje się
pod kontrolą warunków oddziaływających na rodzinę i sąsiedztwo. Gdy
na przykład sytuacja mieszkaniowa jest tego rodzaju, że czyni zdrowe ży
cie domowe czymś niemożliwym, to chłopcy i dziewczęta wyciągani są na
ulicę, mężczyźni do barów, a w konsekwencji społeczeństwo choruje u sa
mych swych źródeł.
Bez zdrowej zabawy, zwłaszcza zabawy grupowej, natura ludzka nie
15 — Cooley
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może rozwijać się właściwie, a utrzymanie jej wśród tłoczącego się i
agresywnego komercjalizmu naszych miast zaczyna być uważane za szcze
gólną potrzebę naszych czasów. Demokracja, jak uważa się obecnie, musi
uznć za swą główną funkcję dostarczenie znacznej przestrzeni i środków,
służących temu celowi, przy równoczesnym wystarczającym, rozsądnym
nadzorze, mającym zapewnić przewagę właściwym tradycjom zabawy.
Równolegle przebiegać musi znoszenie pracy dzieci i innych nieludzkich
sytuacji.
Poświęca się obecnie odpowiednią uwagę przyjacielskim związkom
chłopców czy „gangom". Wydaje się — jak spodziewać się mógł każdy,
kto przypomina sobie swe własne lata chłopięce — że prawie wszyscy
młodzieńcy należą do takich związków i wkładają w nie żarliwy, choć
często w złym kierunku idący idealizm. „Niemal każdy chłopiec w dziel
nicach domów czynszowych tego rejonu, mówi Robert A. Woods, mając
na myśli Boston, jest członkiem jakiegoś gangu. Chłopiec, który nie na
leży do gangu, jest nie tyle wyjątkiem, co bardzo rzadkim wyjątkiem" 1 1 .
Na zatłoczonych terenach mieszkalnych, gdzie nie ma placów zabaw, a uprawianie sportów na ulicach nie jest dozwolone, n a t u r a tych gangów mu
si pójść w kierunku bliskim przestępczemu; ale przy lepszych szansach
i pod lepszym kierownictwem prawie równie naturalnie zwraca się ona
ku zdrowemu sportowi i służbie społecznej. Równocześnie instytucje opieki społecznej i t y m podobne agencje przekształcają, z dobrym rezul
tatem, gangi w kluby; powstaje też trwała organizacja takich dobrowol
nych klubów, wiążąca je ze szkołami publicznymi.
Prawie to samo dzieje się na wsi. W każdej wiosce i miasteczku na
szego kraju, jak przypuszczam, istnieje jedna lub więcej grup rozbójniczo nastawionych chłopców i łobuzerskich dziewcząt, których dokazywanie
jest tylko rezultatem skierowania energii w złym kierunku. Gdyby każde
z nich mogło być przedmiotem życzliwej uwagi ze strony pokrewnych,
ale mądrzejszych duchów, można by pozbyć się co najmniej połowy prze
stępstw i występków następnego pokolenia.
11
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