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Sorokinova periodizácia dejín kultúry

Vráťme sa teraz k  Sorokinovej štúdii o periodickom striedaní senzi
tívneho a ideačného typu kultúry. Po 400ročnej jednoznačnej nadvlá
de senzitívnej sústavy pravdy konštatuje Sorokin na sklonku 19. a začiat
kom 20. storočia prvú chaotickú ale zreteľnú reakciu proti prezretej senzi
tívnej kultúre. Je evidentná v umení, v prechode k abstraktnej maľbe, ale 
syn chrón ne aj v  literatúre, hudbe a ďalších umeniach: „Upozornil som na 
mno ho príznakov, že na konci 19. a v 20. storočí sa objavili vo všetkých oblastiach 
umenia silné reakcie proti dominantnej senzitívno-vizuálno-naturalistickej forme. 
Re volta je jasná, ale jej pozitívny program je ešte zmätený, chaotický, inkoherentný, 
podobný prechodnému obdobiu v 3. a 4. storočí, kedy umenie začalo prechádzať od 
prezretej senzitívnej k rozvíjajúcej sa ideačnej forme. Či táto reakcia je prvou lasto-
vičkou nadchádzajúcej ideačnej jari, alebo len dočasnou reakciou, nevie nikto s isto-
tou povedať“.400

V súlade s premenou systému hodnôt sa menia základné epistemolo
gic ké princípy vo vede. Objavujú sa typické satelity ideačnej sústavy prav
dy. Vo fyzike v prechode od determinizmu k  indeterministickému poňa
tiu kauzality, v rozpade atomizmu; v biológii v oživení vitalizmu; v novom 
zá uj  me o cyklické koncepcie času v ekonomike a sociológii a pod.: „Táto 
zme     na už urobila dnešnú vedu menej empirickou, materialistickou, mechanistic-
kou a de     ter ministickou - menej zmyslovou - než bola počas predchádzajúcich sto ročí. 
Pre túto modernú vedu hmota sa stala len kondenzovanou formou energie, kto rá sa 
dematerializuje na žiarenie. Materiálny atóm sa rozpustil... Podobné trans formácie 
sa odohrali v biologických, psychologických a sociálnych vedách... taktiež takmer 
všetky nové systémy filozofie, ktoré sa vynorili, ako existencializmus, intui tivizmus, 
integralizmus, neomysticizmus, novorealizmus, novotomizmus, no vá vé danta, sú 
podstatne odlišné od všetkých foriem empirizmu, materializmu, po zi  ti vizmu a iných 
senzitívnych systémov filozofie. Tieto zmeny vynikajúco po tvrdzujú moju predpo-
veď blížiaceho sa konca dominancie empirického, senzitív ne ho systému pravdy a 
ve dy“.400 

To, čo Sorokin zachytil ako tendenciu k vystriedaniu senzitívnej sústavy 
pravdy za ideačnú, nie je nič iné ako vystriedanie gabrielského ducha času 
michaelským po roku 1879.

Čo vlastne predstavujú Sorokinove ideačné a senzitívne obdobia? Men
tál ne spektrum ideačných období tvoria predovšetkým Michael, Zachariel 
a Rafael. Títo traja archanjeli sa podieľajú na kvalite času v  ideačných 
obdobiach až dvoma tretinami (64%). Senzitívne obdobia inšpiruje pre
do všetkým Gabriel spolu s ostatnými troma archanjelmi: Orifielom, Sa ma
elom a Anaelom. Títo štyria tvoria až tri štvrtiny (76%) kvality senzi tívnych 
období.

Sorokin objavil vlastne dvoch najväčších archanjelov, o ktorých sa 
zmie     ňuje Biblia: Michaela a Gabriela, archanjelov Slnka a Mesiaca. Gab
riel sprevádza duše, ktoré sa majú narodiť, z duchovného sveta na zem; 
Michael im pomáha pri smrti odpútať sa od hmoty a nájsť cestu späť do 
du  chovného sveta. Jeden ukazuje človeku cestu od ducha k hmote  druhý 
od hmoty k duchu.

Sorokin vlastne empiricky zachytil dve skupiny anjelov v slnečnej sú sta
ve: Na jednej strane Slnko so svojimi dvoma regentmi: Jupiterom a Mer
kúrom. Na druhej strane duchovná inteligencia Mesiaca na čele ostat
ných archanjelov. Tí archanjeli, ktorí súvisia s éterickým telom a inšpirujú 

William Morris: Anjel vzkriesenia, 1862.
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mys lenie, tvoria Sorokinove „ideačné obdobia“. Tí, čo súvisia s fyzickým a 
as trál  nym telom, a inšpirujú telesný a zmyslový život človeka, tvoria „senzi
tívne obdobia“. Sorokinova periodizácia dejín kultúry teda predstavuje 
akési veľmi hrubé priblíženie k rytmu striedania duchov času.

Sorokinove „idealistické“ obdobia predstavujú krátke, ale vzácne oka
mihy rovnováhy na prechode od ideačných k  senzitívnym obdobiam. 
V  týchto šťastných obdobiach harmonického, vyváženého zmyslu pre 
du chov né a pozemské, je tvorba najväčšia, vznikajú veľké syntézy a naj
väčšie a najkrajšie výdobytky ľudskej kultúry. Obe sústavy, ideačná aj senzi
tívna, sa totiž v čase svojej výlučnej, monopolnej nadvlády stávajú neplod
né, ustrnú a musia byť vystriedané opačným princípom. V  tom jestvuje 
akýsi samoregulačný sociokultúrny mechanizmus, ktorý je zodpovedný za 
„zdra vie“ sociálneho organizmu a zabezpečuje, že časy nadvlády ideačnej 
aj senzitívnej sústavy hodnôt sú z dlhodobého hľadiska rovnaké, vyvažu
jú sa navzájom.

Aj tento pekný Sorokinov poznatok z kultúrnej dynamiky je od zr kad
lením oveľa väčšej, kozmickej skutočnosti: človek sa môže optimálne vyví
jať iba na Zemi, ktorá bola vytvorená tak, že bola postavená do rov no váž
neho bodu medzi dve Svetlá  Slnko a Mesiac. Keby bol človek jednostran
ne vystavený iba silám Slnka, príliš rýchlo by sa zduchovnil; odpútal by sa 
od Zeme skôr, ako by sa duch nechal oplodniť hmotou, skôr ako by sa na 
nej zdokonalil. A keby sa oddal iba silám Mesiaca, pochoval by sa celkom 
v hmote a stratil vyšší zmysel svojho bytia.


