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I detta nummer av Sociologisk forskning publiceras, för första gången sedan den 
ursprungliga ryska utgåvan 1913, Pitirim Aleksandrovitj Sorokins okända essä 
om självmord som på svenska heter ”Självmordet som samhällsfenomen” . Den 
har översatts av Lars-Erik Blomqvist.

Bakgrunden till skriftens svenska publicering finns i den forskning om social 
utveckling och folkhälsa i Östeuropa som bedrivs vid Södertörns högskola. 
Bland forskningsteman återfinns även självmordsdödligheten, som har nått 
världsledande nivå i Ryssland och de baltiska länderna under 1990-talet. Vi har 
genomsökt ryska bibliotek för att finna inhemsk litteratur om denna.

Det visade sig som väntat att självmordet (som inte ens fanns med som 
uppslagsord i den Stora sovjetiska encyklopedins 1950-talsutgåva i 53 volymer!) 
efter sin återkomst i en artikel i ett medicinskt uppslagsverk 1963 fram till cen
surens slut 1989 endast sporadiskt behandlades av ryska (sovjetiska) författare. 
Som en oväntad biprodukt upptäcktes emellertid en hel del äldre litteratur från 
1800-talets slut ända till 1929, året då publiceringen av statistik över självmord 
plötsligt upphörde och ämnet så gott som försvann.

I denna mängd av i Väst helt obekanta äldre böcker och artiklar återfanns 
många bekanta namn -  såsom Sorokin själv påpekar hade självmordets proble
matik lockat till sig många ”engagerade sinnen” . För en sociolog var det natur
ligtvis omöjligt att förbigå den ”Sorokin, P.A.” som stod som författare till en 
essä om självmord i en äldre bibliografi (Teodorovitj 1928).

Själva skriften återfanns i Ryska nationalbiblioteket i Sankt Petersburg, även

Ilkka Henrik M äkinen, FD, JK, arbetar som forskare i projektet ”Social utveck
ling och folkhälsa i Östeuropa” vid Södertörns högskola.
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om den så gott som säkert varit föremål för diskriminerande åtgärder under sin 
vistelse där pga. författarens politiska öden (se nedan). Pitirim Sorokins son, dr 
Sergej Sorokin, har som upphovsrättsinnehavare vänligen gett oss sitt tillstånd 
att publicera den.

Pitirim A. Sorokin
Pitirim Aleksandrovitj Sorokin föddes den 21 januari 1889 i enkla förhållanden 
i staden Turja i den del av nordöstra Ryssland som num era heter 
Komirepubliken. Hans far var ryss men modern tillhörde det finsk-ugriska komi- 
folket. Denne kyrkobyggarens förtidigt föräldralösa son uppvisade stor intellek
tuell förmåga redan från barndomen. Vid 14 års ålder fick han stipendium till ett 
lärarseminarium, men anslöt sig två år senare till det socialistrevolutionära par
tiet (SR) och arresterades ganska snart för sina antitsaristiska åsikter.

Arresteringen fördrogs med jämnmod av Sorokin, för det gav honom tillfälle 
att läsa. Som för så många andra dåtida ryska revolutionärer blev fängelset för 
honom en skola. Efter frigivningen arbetade han en tid som organisatör för par
tiet i dess Volgadistrikt, men lyckades slutligen kvala sig in i akademiska studier 
vid det nya Psyko-Neurologiska Institutet i Sankt Petersburg 1909. Bland hans 
sociologilärare där märktes den ryska sociologins stora organisatör Maksim M. 
Kovalevskij samt durkheimianen E.V. de Roberti. De vetenskapliga impulserna 
var livliga, från sociologernas durkheimska och revolutionära idéer till psykia- 
trikernas (bl a Vladimir Bechterev och Ivan Pavlov) behaviorism. Senare skrev 
Sorokin in sig i Sankt Petersburguniversitetet. Redan under sin studietid där 
påbörjade han sin utomordentligt produktiva verksamhet som författare.

Efter tsarens abdikation i mars 1917 styrdes Ryssland av en provisorisk reger
ing med prins Georgij Lvov som premiärminister. På grund av interna konflikter 
ersattes denne i juli av Aleksander Kerenskij (SR), vars sekreterare hette -  Pitirim 
Sorokin. Den blivande sociologen hade sitt ämbetsrum i Vinterpalatset och för
beredde där förslag om nya ministrar och andra viktiga beslut.

Som bekant stormades Vinterpalatset och Kerenskij-regeringen störtades av 
bolsjevikerna i november 19171. Sorokins förre arbetsgivare fick gå under jor
den, medan han själv valdes in i parlamentet, den sk. konstituerande försam
lingen. Bolsjevikerna lyckades emellertid inte vinna det valet och lät upplösa det 
demokratiska organet redan efter dess första möte i januari 1918. Sorokin 
arresterades och var nära att avrättas, men befriades efter att ha tagit tillbaka
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sina åsikter och avsvurit sitt politiska engagemang, något som Lenin själv hån
fullt kommenterade i tidningen Pravda (Golosenko 1991).

Sorokin återvände till akademin, och blev den första sociologiprofessorn vid 
Petrograduniversitetet2 1919. Han disputerade 1920 med ”Sociologins system” 
(Sistema sotsiologii), som sammanfattade hans vid denna tid tämligen struktura- 
listiska idéer om sociala relationers och samhällets beskaffenhet. Under det för
tryck som i början av 1920-talet drabbade den icke-bolsjevikiska vänstern tving
ades han emellertid i september 1922 emigrera, först till Prag och snart därefter 
till USA3.

Sorokins andra karriär i landsflykten var inte mindre framgångsrik än den 
första. Hans första arbetsplats i USA var universitetet i Minnesota, där han ägna
de sig åt empirisk forskning och begreppsutveckling inom främst rural sociologi. 
Empirism och stora tvärkulturella datainsamlingar kännetecknade sexårsperio- 
den 1924-30, vars resultat blev bl a Social Mobility (1927), Contemporary 
Sociological Theories (1928) samt Principles o f  Rural-Urban Sociology (1929, 
tillsammans med Carle C.Zimmerman).

Efter denna uppseendeväckande entré kallades han till Harvard för att där bli 
en av grundarna av den sociologiska institutionen 1930, samtidigt som Talcott 
Parsons också påbörjade sin anställning där och med Robert M erton som en av 
sina studenter. Sorokins vetenskapliga intresse riktades nu mot storskalig socio- 
kulturell-historiefilosofisk forskning, vars huvudprodukt blev Social and  
Cultural Dynamics (1937-41). I detta verk utformade han sin ”m ogna” sam
hällsteori, som likt den av t ex Toynbee ser samhällens utveckling som cirkulär 
hellre än linjär. Kulturerna rör sig enligt honom mellan perioder av sinnesför- 
nimmelsebaserade ”sensata” (sensate) och andlighetsbaserade ”ideationella” 
(;ideational) inriktningar som utlöser varandra i dialektisk ordning genom världs
historien. Västvärlden levde enligt honom efter andra världskriget i sista tider av 
en sensat kulturfas, vars kris kännetecknades bl a av sexuell lössläppthet och 
maktens koncentration i oansvariga händer4. Sociologens konstruktiva uppgift 
under dessa förhållanden blev att finna sätt som skulle underlätta den komman
de förändringen. Detta skulle enligt Sorokin ske enligt ”integralistiska” principer, 
med beaktande av alla kunskapsformers självständiga och likvärdiga position.

Där skiljde sig också Sorokin från den dåtida amerikanska sociologins huvud
fåra. Under 1950-talet grundade och ledde han Forskningscentrum för kreativ 
altruism i Harvard, där han med sina medarbetare sökte kartlägga människans

4 8  so c io log isk  forskning 3 -4 /2000



Sorokin -  en introduktion

prosociala sida, kärlek och altruism i dess olika former. Även om han därmed5 
blev en persona non grata i många samtida sociologiska cirklar, har bl a senare 
konfliktforskare erkänt hans pionjärinsatser.

Sorokins sista återkomst blev hans överraskande val till president i det ameri
kanska sociologförbundet 1964, ett hedersuppdrag som förde honom tillbaka till 
rampljuset på det civilisationskritiska 1960-talet. Vid sin död 1968 lämnade han 
efter sig en produktion som omfattar 37 böcker och mer än 400 artiklar.

Bortsett från ”integralismen” har det aldrig funnits någon ”sorokinism” värt 
namnet, och Sorokin lämnade knappt några akademiska lärjungar efter sig. 
Däremot har hans betydelse i skapandet av den moderna sociologins begrepps
apparat samt i systematiseringen av flera separata delområden varit mycket stor, 
och många av hans för samtiden excentriska idéer har senare pga hans obön
hörligt vetenskapliga hållning visat sig vara mer användbara än vad samtiden 
kanske trodde. Därmed hör han också till förra seklets stora sociologer. Under 
senare tid har intresset för honom i Väst tilltagit i någon mån. Ännu mer intres
sant är, att den landsflyktige nu tjänar som förebild för de ryska sociologerna: 
flera av hans verk har publicerats i landet under 1990-talet6.

Självmord och folkupplysning i det gamla Ryssland
Att skriva en essä om självmord var inte en främmande tanke för en akademisk, 
progressivt sinnad sanktpetersburgsbo på 1910-talet -  tvärtom så var det nog 
comme il fau t. I likhet med resten av Europa hade man även i Ryssland under en 
tid granskat statistiken (som i olika former fanns sedan 1860-talet) över själv
morden och använt talen som en mätare av samhällets tillstånd i stort. 
Diskussionerna rörde sig bl a om självmordstalens ökning efter 1905 års politis
ka kris, om självmordsstatistikens användbarhet i allmänhet samt om den ”epi
demi” som påstods finnas bland gymnasieeleverna7. Ordet ”självmordsepidemi” 
hade annars blivit en vedertagen beskrivning av situationen, särskilt i de radika
la kretsarna (Morrissey 1998) .

Alla dessa fenomen var självklara teman för samhällsteoretiker av alla slag, 
och hundratals inlägg publicerades om dem under bara några få år. Till detta 
kom en översättning av Emile Dürkheims ”Le Suicide” till ryska 1912 (till eng
elska 1951, svenska 1968). Den fick ett sakkunnigt, välvilligt mottagande 
(Jakovenko 1912, Volskij 1912), och kan ha varit en av orsakerna till Sorokins 
beslut att skriva en essä för publikation hos förlaget ”N auka i zjizn”
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(”Vetenskapen och livet” ) i Riga 1913.
Sorokin skrev sammanlagt fyra skrifter om olika tem an9 för förlaget. 

Produkterna ingick i en serie (”M iniatyrbiblioteket” ) som var billigt prissatt 
(pris: 5 kopek10) och avsedd för masskonsumtion. Sorokins essä var den nitton
de i denna allmänbildande serie, som påbörjades med Lev Tolstojs liv, och kom 
att åtföljas av bakterier och deras roll i smittosjukdomar, människans ursprung, 
allmän hygieni, Tysklands politiska partier mm. Förlagsverksamheten gick för
modligen med vinst, och den fattige studenten hade säkert god användning för 
sin honorar.

Trots att den allmänna läskunnigheten i Ryssland under denna tid bara upp
gick till ca 40% av befolkningen fanns det gott om läsvillig publik i de utveckla
de storstäderna (Brooks 1988). Tidskriften ”O gonjok” nådde en upplaga på 700
000 ex., och även de mer seriösa utgivarna, som t ex förlaget ”Znanije” 
(”Kunskap”), lett 1902-11 av författaren Maksim Gorkij, kunde nå 40-60000 
läsare med sitt ”Billiga bibliotek” (Desjovaja Biblioteka). De fåtaliga akademi
kerna (0,1% av befolkningen11) i det stora landet, kännetecknat och samtidigt 
upprivet av de stora geografiska, ekonomiska och sociala skillnaderna, kände sitt 
ansvar för folkupplysningens sak.

Den lilla skriften utgör inte något strikt vetenskapligt arbete i betydelse av 
egen undersökning ed., inte heller är den särskilt självständig -  Dürkheims skug
ga vilar tungt över den, och många stycken är rena plagiat12. Dess huvudsakliga 
intresse torde ligga i dess vittnesbörd om den unge (24 år) men redan livserfar- 
ne13 Sorokins tänkande vid denna fas av sin utveckling -  särskilt de avvikelser 
som han gör från det durkheimska credot är intressanta. Vidare utgör den också 
ett dokument från en tid då det gamla Ryssland drog sina sista suckar, stort, fat
tigt och kaotiskt, men även förvånande livligt och produktivt i kulturellt hänse
ende, i hög grad delaktigt i den allmäneuropeiska kulturen.

”Självmordet som samhällsfenomen” -  innehållet i en kritisk belysning
Sorokins essä utgör ett försök att kortfattat förmedla till den stora ryska publi
ken det som han ansåg vara den vetenskapliga sanningen om självmordet, eller 
snarare sagt om orsakerna till variationer i självmordens relativa frekvens över 
tid och mellan olika sociala grupper. Själva innehållet är delat i sju kapitel, varav 
introduktionen utgör det första. Där uppmärksammar författaren bl a ökningen
1 självmordens antal i Ryssland och anger orsakerna till studiet av dem. Tonen är
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optimistisk: Sorokin konstaterar tämligen självsäkert att fenomenet självmord 
redan är ”någorlunda väl” utforskat och att man även funnit medel mot det.

Sorokin överdriver knappast i sin uppfattning om självmord som ett hot mot 
hela samhället. Den tillväxt i självmorden som skedde i de flesta europeiska län
der under 1800-talet (se t ex Morselli 1975: 22; Cavan 1928: 8-9) ungefär sam
tidigt som statistikväsendet växte fram för att dokumentera dess till synes oav
brutna frammarsch verkade sannerligen olycksbådande och räknades allmänt 
bland de stora samhällsproblemen. Allmän (och i viss mån naturlig) var även 
åsikten, framlagd redan av t ex Masaryk (1881), att orsaken till självmordens 
ökning låg i samhällets moderniserande förändring, vare sig den beskrevs med 
tekniska termer såsom urbanisering, industrialisering od. eller mer kulturellt som 
”civilisation” . Vid tiden av Sorokins essä uppnådde t ex de svenska männens 
självmordstal sin högsta nivå före 1970-talet (Lindén 1993).

Självmordsstatistik existerade i Ryssland sedan 1800-talets senare hälft. De 
registrerade fallen konstaterades i regel av rättsläkare, som rapporterade dem 
vidare till den officiella statistiken. Vid sidan av systemet fanns också flera enga
gerade läkare, som med olika principer samlade sina egna material. Tillsammans 
med den upphetsade tidsandan verkar detta ha lett till flera okritiska och rentav 
slarviga påståenden även från Sorokins sida.

Sammanfattningsvis postulerar Sorokin med hänvisning till andras siffror

1. Att antalet självmord i Ryssland hade femfaldigats mellan 1870 och 1908 
(2. kap.);

2. Att självmordstalen för 1905 var särskilt låga, endast 85 fall under årets 
sista sju månader i hela Ryssland (5 kap), med en nedgång då (och 
endast då) även i St.Petersburg (2 kap);

3. Att de sedan ökade kraftigt (1 kap);
4. Att man redan i januari 1907 kunde observera 43 fall i månaden (5 kap) 

i Ryssland, samt
5. Att ökningen i antalet fall i St.Petersburg var 25% 1906-1909 (medan 

befolkningen ökade med 10%) och att ökningen 1906-1911 skedde från 
5 till 11 fall per 10000 St.Petersburgsbor.
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Tyvärr är Sorokins behandling av siffror både valhänt och okritisk. För att 
reda ut dem bör de också kommenteras punkt för punkt, således:

1. Påståendet att självmordens antal i Ryssland skulle ha femfaldigats mellan 
1870 och 1908 stöds inte av existerande data som tvärtemot visar en jämn trend 
(se Morselli 1975: 30 och Otjet o sostojanii...)14.

2. Den utveckling som betecknas för Ryssland 1905-1907 saknar all proportion. 
Det officiella självmordstalet för det europeiska Ryssland 1905 var 2,1 fall per 
100000, vilket bland de 130 miljoner invånarna betyder ca 2730 fall. Det går 
knappast att tro på den givna låga siffran (85 fall under de sista sju månaderna). 
Allvarligare är att Sorokin tycks förtiga det faktum att självmordstalen i Sankt 
Petersburg nådde sin lägsta nivå redan 1904 (5,8/100000) och växte med över 
50% till 1905!15

3. Den ökning efter 1905 som Sorokin talar om kan däremot konstateras efteråt: 
enligt officiella data16 steg självmordstalet i den europeiska delen av Ryssland 
från 2,1 fall per 100000 år 1905 till 2,6 år 1907, 3,3 år 1910, och till 3,4 år 
1912. Trots att talen var mycket beskedliga i internationell jämförelse kunde 
Sorokin se tillbaka till en 60% -ig ökning under de senaste sju åren. I Sankt 
Petersburg var ökningen under samma period 184% (från 9,0 till 25,6 fall per 
100000).

4. För januari 1907 är de citerade antalet ryska fall för litet jämfört med statisti
ken. En möjlig förklaring vore att siffrorna egentligen handlade om Sankt 
Petersburg -  i så fall skulle de stämma överens med statistiken i övrigt17 även om 
minskningen under oroligheterna då inte alls blir lika stor.

5. De nyare tal för St.Petersburg, som baseras på dr Grigorjevs beräkningar, är 
också de problematiska. De officiella siffrorna stämmer i stort sett överens med 
den påstådda 25%-iga höjningen mellan åren 1906 och 1909. Den angivna 
ökningen från 5 till 11 fall per 10000 invånare i Sankt Petersburg är dock lika 
med en fördubbling åren 1906-1911, och talen verkar för höga. Här har Sorokin 
tydligen blandat ihop fullbordade självmord med självmords försök^ som 
Grigorjev (enligt Koni 1923) missvisande slog ihop med de letala fallen18.
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Sorokin gör också många hänvisningar till pressrubriker. Självmorden upp
märksammades av tidningarna, som rapporterade fallen noga och med namns 
näm nande19. Därmed förstärktes säkerligen också känslan av en galopperande 
krissituation, där exaktheten i beräkningar säkerligen inte prioriterades.

Självmordet i mänsklighetens historia
I den andra delen skriver den blivande historiefilosofen om självmordet i mänsk
lighetens historia. Sorokin definierar självmordet som ett ”medvetet och frivilligt 
avsked till livet” och utestänger därmed djuren från självmördarnas krets. Inte 
heller ”vildarna och barbarerna” begår självmord mer än vad som eventuellt dik
teras av deras plikter mot den egna gruppen -  dessa ”offer” skall dock inte ses 
som självmord enligt författaren. Således följde även den japanska krigshjälten 
och generalen Maresuke Nogi, som nämns pga att han tog sitt liv på det tradi
tionella sättet efter kejsaren M utsuhitos död den 30.7.1912, bara den gamla 
samuraj etikens bud20.

Verkliga självmord där den individuella smärtan och meningslöshetskänslan 
kommer till uttryck börjar enligt Sorokin förekomma först i Grekland och Rom. 
De försvinner inte under medeltiden, och deras antal ökar ytterligare under 
1600- och 1700-talen för att sedan explodera i en ”epidemisk” utveckling, som 
exemplifieras med tal från såväl europeiska länder som själva Ryssland. Den 
”pessimism” som Sorokin här refererar till torde syfta till den filosofiska pessi
mismen, t ex Arthur Schopenhauer och särskilt en annan tysk filosof, Eduard von 
Hartm ann, vars världsåskådning enligt vissa tolkningar mynnade ut i en rekom
mendation om ett kollektivt självmord för hela mänskligheten.

Den moderna självmordsforskningen kan dock inte bekräfta Sorokins och 
hans samtids teorier om fenomenets historiska utveckling. De viktigaste skillna
derna är a) att man numera vet att självmord förekommer i så gott som alla 
mänskliga samhällen även om deras antal varierar, teknologisk primitivitet utgör 
ingen skyddsfaktor i sammanhanget, samt b) att dagens forskare torde förhålla 
sig något mera kritiskt till sina möjligheter att uttala sig om de verkliga själv
mordsfrekvenserna under gångna perioder utan direkta skriftliga källor. T o m  
”ättestupans” existens möter skepsis bland moderna historiker.

De svenska självmordssiffrorna i kapitlet verkar felaktiga: de härstammar från 
Durkheim (1992: 367) och är för höga jämfört med officiell svensk statistik som 
bara visar en ökning om 28% under den angvina perioden21.
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Makten och självmordet
Den tredje delen av skriften handlar om de kyrkliga och världsliga makthavarnas 
förhållande till självmord. M aterialet som presenteras är mycket brokigt: för att 
belägga den kyrkliga sidan hänvisar Sorokin till gamla kyrkomötens fördöman
den och de nesliga straffen enligt några franska coutumes22, sedan avkriminali
seringarna av självmord i Frankrike och England samt andra religioners (negati
va) åsikter. Den ”världsliga” sidan representeras av sederna i gamla Grekland och 
Rom samt, slutligen, den samtida ryska lagstiftningen. Ur dessa källor drar för
fattaren slutsatsen att lagarna inte påverkar självmordens antal -  man måste söka 
efter deras orsaker för att kunna bemästra problemet på annan väg.

Med hänsyn till lagarnas mångfald är det inte heller lätt att fastställa några all
m änna utvecklingslinjer. Det kan dock ifrågasättas om lagarna i de talrika gre
kiska och romerska staterna verkligen var så entydigt utformade som Sorokin vill 
göra gällande. I vart fall finns inga liknande bestämmelser i den av oss kända 
romerska lagen.

Efter kristendomens seger blev självmordet behandlat i ett antal kyrkomöten 
från Arles år 452 till Toledo 693 och i dem successivt kriminaliserat i den kyrk
liga lagstiftningen. Beträffande mötet i Prag 1563 som nämns av Sorokin rör det 
sig om ett dubbelt missförstånd: årtalet bör vara 563, ettan har lagts till23 kanske 
för att staden Prag då ännu inte existerade. Den rätta staden är dock inte Prag 
utan Braga i det nuvarande Nordportugal, där det ifrågavarande kyrkomötet 
hölls (felet är Dürkheims och finns kvar i den engelska översättningen, 1992: 
327).

De allmänt negativa attityderna gentemot självmord, legitimerade av främst 
kyrkans fördömanden, verkar ha existerat överallt i Europa fram till upplys
ningen, med mycket varierande sanktioner. Det första kända europeiska landet 
utan brottet självmord var storhertigdömet Toscana, vars upplysta furste (sena
re österrikisk kejsare) Leopold I 1786 utgav en ny strafflag som hade formats 
enligt den italienska rättsfilosofen Cesare di Beccarias moderna idéer. Frankrike 
följde efter 1790, medan Toscanas av revolution skrämda furste tog tillbaka sin 
liberala lag. Tysklands strafflag från 1794 innehöll straffbestämmelser endast för 
soldaternas självmord, och även dessa upphävdes två år senare. I England upp
hörde man visserligen 1870 med konfiskeringen av självmördarnas egendom, 
men självmordet som sådant avkriminaliserades inte slutgiltigt förrän 1961. 
Bestämmelser om medverkan till självmord och dylikt har däremot föga med
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själva handlingens kriminalitet att göra: endast nio europeiska länder (däribland 
Sverige och Finland) saknar sådana bestämmelser idag (se Mäkinen 1997a).

Det verkar vid första påseende förvånande att Sorokin förnekar sambandet 
mellan lagar om självmord och själva handlingen -  något som ju verkar m otsä
gas av de siffror som han själv presenterar om det liberaliserande 1800-talets 
utveckling. För honom är fallet snarare m otsatsen- det ökande antalet självmord 
skall ju ha lett till mildare lagar under senantiken. I Sverige har man inte heller 
kunnat konstatera några säkra effekter av avkriminaliseringen (1864; se 
M äkinen 1997b). I internationell jämförelse verkar det dock som om länderna 
med strängare attityder skulle ha färre självmord (Mäkinen 1997a).

Diskussionen av tidigare förklaringsförsök
Det längsta kapitlet i skriften ägnas åt en kritisk genomgång av vissa tidigare 
allmänt accepterade förklaringar till självmord. Psykiska sjukdomar (eller ”van
sinne” som det fortfarande oförblommerat heter), alkoholism, biologiskt arv, kli
mat och imitation tas alla upp av Sorokin. De flesta av dessa vinner inte stöd hos 
författaren. Även om alkoholismen tillerkänns viss roll i försämringen av hälsan, 
och det biologiska arvet en möjlig roll i självmorden, räcker de icke-sociala fak
torerna enligt honom inte till. Däremot tror Sorokin att imitation, en enkel soci
al handling, skulle kunna ligga t ex bakom de skolelevernas självmord som då 
hade fångat den ryska publikens intresse, även om den enligt honom inte kan 
räknas till huvudorsakerna av självmord i allmänhet.

De flesta teman i kapitlet är fortfarande centrala för självmordsforskningen. 
”Vansinnet” har visserligen ofta preciserats till ”depression”, och samtidigt 
utvidgats till att gälla även dess mildare former. Mentala sjukdomar intar likväl 
fortfarande huvudplatsen i den medicinska forskningen om självmord. 
Alkoholen och det biologiska arvet hör också till huvudteman. De kosmiska fak
torerna, dvs. klimatet, som användes flitigt som förklaring för självmord sedan 
Montesquieus dagar, för numera en tynande tillvaro, som av och till avbryts av 
studier av tex luftfuktighetens eller månfasernas eventuella effekter på själv- 
mordsbenägenheten (Gutierrez-Garcia & Tusell 1997). Imitationen däremot har 
blivit föremål för många empiriska studier sedan den på 1960-1970-talen åter 
togs upp av suicidologer (Phillips 1974) och hypotesen om imitationseffekters 
existens verkar numera ha vunnit allmänt stöd.
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Självmordens orsaker
Kapitel fem går slutligen in på de kulturellt-samhälleliga faktorer som enligt 
Sorokin äger verklig betydelse för självmordens varierande antal. H an konstate
rar att de mest ”civiliserade” samhällena har de högsta självmordstalen -  kultu
rens utveckling hänger samman med självmordens. Den avgörande faktorn är 
enligt honom ”den enskildes isolering”, den ensamma moderna människans 
avskildhet från gruppen och samhället. I det moderna samhället accelereras 
också livets rytm, människan avpersonaliseras och blir själv ointresserad -  män
niskolivet nedvärderas. N är allt annat sviker blir familjen den sista tillflykten. 
Sorokins skildring av moderniteten är tämligen poetisk -  såväl Dostojevskij, för
fattaren Leonid Andrejev och den modernistiske poeten Valerij Brjusov tas till 
hjälp här.

Sorokin citerar självmordstal för de olika civilstånden för att visa att äkten
skapet skyddar mot den moderna ensamheten. Likaså har krig och revolutioner, 
där gemensamma målsättningar kommer till ytan, enligt honom denna effekt, 
vilket beläggs bl a med de låga siffrorna för revolutionsåret 1905 (jfr med ovan!) 
då nederlaget i det rysk-japanska kriget och de åtföljande oroligheterna tvingade 
tsaren till vissa eftergifter till demokraterna.

Ytterligare bevis på kollektivitetens välgörande verkan ges i form av kvinnor
nas lägre självmordstal, som enligt Sorokin beror på att kvinnan inte är lika 
”individualiserad” som mannen och att hon också lever ett mer beständigt liv. 
Likaså påstås, att de religioner som tillåter minst individualitet också har minst 
självmord bland sina troende. Katolikernas angivet låga tal nämns. Intressant är 
också, att Sorokin inte (av rädsla för censuren?) för den ortodoxa tron och dess 
betydelse för de allmänt sett låga självmordstalen i Ryssland på tal24.

I skriftens näst sista del utvecklar författaren sedan ”självmordets huvudor
sak”, individens isolering i det moderna samhället. Enligt Sorokin beror den på 
samhällets ”kaotiska organisering”, som kommer till konkret uttryck främst 
genom nöd, svält och arbetslöshet -  alla rikligt företrädda i dåtida Ryssland25. 
Postulatet illustreras med statistik enligt vilken bönderna begick de flesta själv
morden -  även i Sankt Petersburg26 -  samt med de arbetslösas höga andel av 
självmorden. Därvid konstaterar Sorokin som tämligen självklart att böndernas 
huvudsakliga motiv till självmord är nöden.

Den moderna självmordsforskningen kan ge ett visst stöd åt ensamhetshypo
tesen i rent fysisk bemärkelse. Ensamlevande personer har fortfarande högre
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självmordstal än gifta inom samma sociokulturella krets, likaså är självmordsta
len högre för de arbetslösa, och särskilt för dem helt utanför arbetslivet. 
Ensamboendet dyker upp som ett viktig korrelat även i områdesstudier. 
Utvandrarnas självmordstal är oftast högre än de kvarblivandes. Även om den 
kausala ordningen är svår att fastställa så verkar det finnas en betydande sam- 
variation mellan olika typer av social isolering och självmord.

Det är möjligt att självmordstalen tenderar att sjunka vid händelser som fång
ar nationens intresse. Denna durkheimska hypotes fick medvind särskilt efter 
första världskriget, då talen i så gott som alla europeiska länder27 kraftigt sänk
tes (Chesnais 1977). De kan dock bete sig på många sätt: den eventuella ”effek
ten” var paradoxalt nog inte alls lika klar vid andra världskriget28. De exakta 
mekanismerna förblir således tills vidare outredda.

Betr. kvinnornas självmordstal är de lägre än männens så gott som överallt. Ett 
intressant motexempel finns dock i det rurala Kina, där kvinnors tal är betydligt 
högre än männens. Det är nog ingen överdrift att säga, att deras liv är mer bun
det till familjen och släkten än på många andra håll i världen, och just den 
omständigheten29 har spekulerats vara orsaken till de högre självmordstalen. 
Tvärtemot den allmänna tron finns det inte heller några signifikanta skillnader 
mellan europeiska länder med olika religioner (Mäkinen 1997a), däremot är det 
möjligt att religiositeten har en gynnsam effekt på individnivå oavsett religion.

Och nöden och svälten? Tvärtemot tidigare teorier om ”den skyddande fat
tigdomen”30 så finner man t ex i dagens Sverige att självmorden (särskilt m än
nens) tenderar att vara fler i de lägre socialgrupperna, och speciellt talrika hos 
”de utslagna” . Effekten är inte särskilt drastisk, och den kausala ordningen och 
mekanismerna är även här oklara.

Självmordspreventionen
Till slut tar Sorokin upp kampen mot självmord. Han betonar betydelsen av för
ändringen av samhällets organisation; i likhet med Durkheim rekommenderar 
han skapandet av grupper som kan avhjälpa problemet med den moderna 
ensamheten. Han går emellertid inte in i frågan hur detta skall ske, utan nöjer sig 
med hänvisningar till Jesu och Dostojevskijs budskap -  ”älsker varandra”, vis
serligen med en viss socialistisk framtoning. Vägen till samhällets omorganiser
ing verkar för honom paradoxalt nog gå via individens förändring31.

Sorokins hjälplöshet inför uppgiften att på samhällsnivån effektivt förhindra
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självmord är inte ny, och känslan har inte försvunnit. Självmordsdödlighetens 
relativa beständighet mellan olika länder ger vid handen att verkligen effektiva 
motmedel ännu inte finns (se Mäkinen &c Wasserman 1997).

Sorokin som spridare av Dürkheims idéer?
Som ovan nämnts utsattes den unge Sorokin för tämligen kraftig påverkan av 
durkheimska idéer. 1914 sände han själv ett paket med sina skrifter till 
Dürkheim. I följebrevet presenterade han sig som en spridare av dennes idéer i 
Ryssland. Endast Dürkheims korta men artiga svar där han beklagar sina dåliga 
kunskaper i ryska har bevarats32.

Det är inte särskilt svårt att visa på de ideologiska inflytanden som format 
skriftens innehåll. Påverkningarna från ”Le Suicide” är så många och lätt
igenkännliga i essän att en jämförelse med boken utgör ett tema i sig.

Stora delar av skriften är mer eller mindre direkta lån från Durkheim. 
Idémässigt distanserar sig Sorokin från honom för första gången i kapitlet om 
självmordens historia -  de fall av ”offerdöd” som Durkheim i ”Le Suicide” klas
sificerar som ”altruistiska” självmord, räknas inte alls som självmord av Sorokin 
vilket mot bakgrunden av Dürkheims teori får ses som en allvarlig meningsskilj
aktighet.

I avsnittet om självmordslagarna förmedlar Sorokin huvudsakligen förkortat 
Dürkheims (1992: 327-331) uppgifter33. Asikten att lagarna mot självmord var 
ineffektiva är dock inte direkt durkheimsk -  dennes invändningar mot självmor
dens kriminalisering hänför sig till argumentet enligt vilket självmord inte borde 
ses som en typ av m ord34 och således inte heller straffas juridiskt.

Vidare så erkänner Durkheim själv (1992: 330) att vi egentligen inte vet så 
mycket om de äldsta romarnas självmordslagar: de återfunna textfragmenten i 
”de tolv tavlornas lag” nämner ju inte självmord överhuvudtaget. Han citerar de 
sk. Digesta35, dock utan att ange att de straff som där nämns endast var avsed
da för dem som begick självmord i häkte för att undvika nesliga straff. Med ”så 
var det också i det gamla Rom ” förenklar Sorokin saken vidare varvid san
ningshalten i påståendena inte ökar.

Kapitlet om de tidigare accepterade hypoteserna om självmordet är även det 
till stora delar en förkortande återgivning av den systematiska kritik som 
Durkheim levererade mot dem i ”Le Suicide” (1992: 57-142) och som återfinns 
här i samma ordning som i boken. I Sorokins skrift har Dürkheims argumenter
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ing dock på många ställen bortfallit -  bl a den kring ”vansinnet”36.
Sorokins kritik mot alkohol- och ärftlighetshypoteserna kommer i sin helhet 

från Durkheim. Väl att märka är att Durkheim för första gången nämns vid kri
tiken mot klimathypoteserna. De händelser i Italien 1870 som antyds syftar på det 
faktum att självmordstalen i centrala Italien då enligt Durkheim (1992: 106) gick 
om dem i Norditalien och gjorde dem oförenliga med den sk. värmehypotesen.

Dürkheims berömda hypotes om det sociala livets samvariation med själv
mordstalens säsongs- ( t o m  dygns-) variation var måhända i viss mån besväran
de för honom själv: medan de fakta han lägger fram (Durkheim 1992: 115-121) 
talar för ett samband mellan socialt liv och självmord, drar han sig för att direkt 
kalla detta samband kausalt eller försöka specificera dess mekanismer (jfr a.a., s. 
122). Orsaken kunde vara att ett kontaktrikt socialt liv på andra ställen (t ex 
betr. familjen) av honom ansågs skydda från självmord. Den unge Sorokin 
kanske inte såg paradoxen - oförväget konstaterar han att självmorden ökar i 
takt med det sociala livets intensitet eftersom ”därmed infinner sig alltfler anled
ningar till självmord” . Jämför med vad som följer i argumentationen!

Återstår imitationshypotesen, där Sorokin visar betydande självständighet 
gentemot sin franska förebild37. Han återger några enstaka exempel från 
Durkheim, dock med vissa felaktigheter38. Trots slarvet i översättningarna visar 
Sorokin här klart att han finner hypotesen om imitationen rimlig. Durkheim 
däremot fortsätter med att försöka visa att den inte syns i självmordens geogra
fiska fördelning, och ”lyckas” pga en dåligt genomtänkt metod39.

I slutkapitlen fortsätter Dürkheims inflytande i t ex Sorokins beskrivning av 
de primitiva samhällena (där likheten med Dürkheims tidigare verk är betydan
de40) och i viss mån också i den av familjens roll (påbackade av Dürkheims 
data41; se dock nedan) samt delvis krigens och revolutionernas effekter. Likaså 
nämns Dürkheims berömda hypotes om katoliker och protestanter, som dock 
har en mycket undanskymd plats hos Sorokin i jämförelse med Dürkheims bok 
där den presenteras först av alla förklaringar.

Sorokin vänder dock upprepade gånger på Dürkheims teser. Han vidhåller 
civilisationens betydelse i sig (vilket Durkheim tvivlar på42), och använder den i 
konstruktionen av sitt postulat om den påstådda historiska utvecklingen mot allt 
fler självmord. Beträffande familjen så konstaterar han att ”om man själv sett 
livet förlora sitt värde måste man leva för familjen” . Familjen beskrivs således 
som ett gömställe från det alltmer outhärdliga samhället, medan Durkheim
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endast framhöll dess skyddande verkan som sådan. Likaså påstår Sorokin att 
kvinnan är ”mindre individualiserad” än mannen medan Dürkheims argument 
var snarare det motsatta - att kvinnan var mindre social än mannen (1992: 215- 
16) och således lättare tillfreds med sitt liv43.

Lånen från Durkheim blir mycket mer selektiva mot slutet av skriften. M edan 
Sorokin relativt lätt kan ena sig med honom i kritiken mot de tidigare hypote
serna om självmordens icke-sociala orsaker så är han till slut oenig om de vikti
gaste orsakerna. Dürkheims terminologi undviks, och hans tankesystem presen
teras som enstaka företeelser av vilka Sorokin sedan presenterar sin egen version, 
där ”egoismen” , ”anom in” osv. smälter ihop till en mer odefinierad ”modern 
isolering”, medan de ”altruistiska” självmorden försvinner. Vissa faktorer, såsom 
städernas höga självmordstal, är inte centrala för Durkheim, medan andra 
(ensamheten som sådan, försvagningen av religiösa värden44, och människolivets 
billighet45) inte alls härstammar från honom eller i vart fall inte utgör delar av 
hans huvudargument. Sorokins resultat är inte heller lika raffinerat systematiskt 
som Dürkheims. Han går i samma riktning, men följer en annan stig.

I kapitlet om självmordets huvudorsak kommer sedan Sorokins definitiva 
brott med Durkheim: medan den sistnämnda klart och tydligt konstaterar att fat
tigdomen skyddar från självmord (Durkheim 1992: 254), räknar Sorokin den -  
”nöden, svälten och arbetslösheten”46-  som det huvudsakliga sättet på vilket 
samhällets kaotiska organisation47utövar sin destruktiva makt genom att driva 
människor till självmord. Sorokin tycks ha påverkats av den betydligt bistrare 
ryska verkligheten. Med den något fumliga kausalkedja som han postulerar öpp
nar sig också en plötslig, svåröverbryggbar klyfta mellan lärjungen och läromäs
taren, och den egensinniga sociologen Sorokin träder fram.

Till slut
Fynden av äldre vetenskaplig litteratur (av vilka Sorokins lilla essä inte är det 
mest märkvärdiga) har gjort oss akut medvetna om den starka vetenskapliga tra 
ditionen i Sankt Petersburg som oktoberrevolutionen och den åtföljande sk. pro
letära diktaturen faktiskt lyckades utrota inom samhällsvetenskaperna. Det finns 
säkerligen anledning för västliga sociologer att bekanta sig med de äldre arbete
na. Vem känner idag Michailovskij, Lavrov, Karejev, Tjitjerin eller Daniljevskij? 
Det finns en samhällsvetenskaplig tradition i Ryssland före och åtskild från den 
kommunistiska.
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Likaså erbjuder dagens Ryssland och Östeuropa, inte minst pga sin jäsande 
utveckling, rikliga tillfällen till sociologisk reflektion. I sådant arbete är det av 
stor vikt att bekanta sig med den ”lokala”48 sociologin för att bättre kunna för
stå länderna och deras traditioner. M ax Weber lärde sig ryska för att bättre 
kunna följa samhällsutvecklingen där. Det är kanske inte för sent för oss heller.

Tack
Jag vill först och främst tacka dr Sergej Sorokin för hans tillstånd att publicera 
Pitirim Sorokins artikel i Sociologisk Forskning men även professor Denny 
Vågerö för hans bestående uppm untran i det omfattande arbetet som föregick 
publiceringen och Andrew Stickley, MA, för att han utförde en stor del av det
samma. Likaså förtjänar FK M aria Branting, FD Per Carlson och Louise 
Edström, samtliga från Södertörns högskola, ett stort tack för att på olika sätt ha 
möjliggjort denna introduktion. Ett speciellt tack till hr Vladislav Brodskij för 
hans värdefulla insatser i att spåra äldre rysk litteratur. Såväl publikationen som 
denna introduktion har finansiellt möjliggjorts av Östersjöstiftelsens stöd till 
forskningsprojektet “Social utveckling och folkhälsa i Ö steuropa” vid 
Södertörns högskola.

Noter
1 Enligt modern tidräkning skedde ”oktoberrevolutionen” i novem ber 1917.

2 Sankt Petersburg förryskade sitt namn till Petrograd 1914.

3 Sociologiinstitutionen på Leningraduniversitetet (obs stadens andra nam nändring efter Lenins död 

1924) stängdes i samband med en omorganisation 1925 (Boronojev 1996).

4 0 m detta tem a handlar också det enda av Sorokins verk som hittills översatts till svenska, ”The 

American Sex Revolution” från 1956 (sv. Det sexbesatta Västerlandet, 1959).

5 Och, får man anta, även pga sin ”disputatious and rivalrous tem peram ent” (Shils i Johnston, s 51).

6 Bl a ”Sistema sotsiologii” (se ovan, rysk nypublicering 1993) och ”Social and Cultural Dynamics” 

(1999)-
7 För det sistnämnda se t ex Slonimskij 19141.255-256.

8 ”Självm ordsepidem in” efter 1905 var inte den första i Ryssland: pressen tog termen i bruk redan i 

början på 1870-talet (se Paperno 1997: 75-77).

9 Förutom självm ordet handlade de om brottslighet och dess orsaker, gamla giftasseder samt sym

boler i det offentliga livet.

10 Dürkheims ” Le Suicide” i rysk översättning kostade 1912 3 rubel och 50 kopek, dvs 70 gånger mer 

(Jakovenko 1912).

11 I folkräkningen 1897.

12 Sannolikt var upphovsmannen i detta sam m anhang mindre viktig än det upplysande budskapet - 

t ex nämndes författare inte alls i bakpärmens lista över i serien tidigare utkom na skrifter.
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a3 1913 arresterades han för sista gången av tsarregimen efter att ha ”hedrat” släkten Romanovs 300- 

årsjubileum med en pam flett om dess brott. Året efter skulle han publicera sin första sociologiska 

bok om brottsligheten.

Enligt Morselli var det relativa självm ordstalet i Ryssland 1871-75 2,9 fall per 100000. Existerande 

statistiken behöver inte vara felfri, men diskrepanserna väcker frågan om Sorokins källor för påstå

endet. Se nedan.

a5 Jämfört med den sannolika källan (Zjbankov; i Paperno 1997: 96) är hans siffror inte heller sam 

stämmiga: Zjbankovs artikel ger 86 självmord för de sista sju månaderna 1905, och 93, inte 43, för 

januari månad 1907. Dessa tal i sin tur bör då sannolikt beteckna det sam manlagda antalet självmord  

och självmordsförsök i Sankt Petersburg (utdraget ur Zjbankovs artikel presenteras dock av Paperno 

(1997); de eventuella felens ursprung är inte helt klart). Det är också svårt att säga vilka fall som  

Zjbankovs senare (6 kap) nämnda 9510 självmord för 1905-1909 avsåg -  antalet är för stort för Sankt 

Petersburg (då med ca 500 årliga fall), men för litet för Ryssland (minst 3000  årliga fall).

*6 Se Otjet 0 sostojanii....

a7 Fast inte alls med dr Grigorjevs tal.

18 De absoluta tal som Koni (1923) anger som Grigorjevs stäm m er ungefärligt överens med Sorokins 

relativa tal. Sådana ”sam m anlagda” tal var inte sällsynta i Ryssland även om deras användning inte 

vittnar om någon förståelse om själva fenomenen eller om forskningsm etodiken. Grigorjevs data pub

licerades först på en föreläsning på Psyko-Neurologiska Institutet, där Sorokin också studerade, i 

mars 1911 (Paperno 1997: 236).

a9 T 0 m vissa statistiksam lare (t ex den senare nämnda dr Zjbankov) använde sig av tidningsurklipp  

i uppskattningen av antalet självmord och försök (Morrissey 1998).

20 Nogis självmord väckte stor uppm ärksam het och har senare fått betydande symbolvärde i Japan 

genom t ex författaren Mori Ogais verk.

21 Noga räknat en ökning om 27,7%  i stället för 72% , vilket leder tankarna till m öjligheten av skriv

fel.

22 M edeltida sedvanelagar i Frankrike.

23 Trots att Durkheim förtydligar mötets tidpunkt med ” nästa århundrade” (1992: 327). Det är inte 

bekant för mig huruvida Sorokin skrev sin essä med den franska eller ryska versionen av ” Le Suicide” , 

och därför är det inte heller säkert var exakt missförstånden har uppstått.

24 Överlag gäller dock att Sorokin, som annars följer Dürkheims tankegångar, inte återger dennes a ll

mänt positiva omdömen om Ryssland (t ex hans jäm förelse mellan franska och ryska författares egen

skaper, Durkheim 1992: 77). Orsaken torde vara att Dürkheims data om Ryssland härstam m ade från 

1870-talet, men också att han ansåg Ryssland i stort sett vara skonat från ”självm ordsepidem in”.

25 De kausala relationerna mellan samhällets organisering, individens isolering och fattigdom en för

blir oklara hos Sorokin.

2 ^ Det är tänkbart att ” bonde” i statistiken fick beteckna en ” lägreståndsperson” i allm änhet.

27 Obs. dock även i de icke-krigförande länderna (såsom Sverige).

28 I många länder, t ex i Österrike och Nederländerna, innebar krigshändelserna tvärtom  drastiska  

ökningar i självmordstalen (se Chesnais & Zborilovå 1977).

29 Kvinnans maktlösa ställning i den nya (patrilokala) familjen.

3 °  Som faktiskt verkar snarare stödjas av de siffror av dr Zjbankov som Sorokin presenterar -  bön

derna utgjorde ju betydligt större andel av den ryska befolkningen än de 57%  som deras angivna  

andel av självmorden var!
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31 Med tanke på Sorokins betoning av betydelsen av altruistisk kärlek i samhällets organisation långt 

senare på 1950-talet verkar just detta slut dock mycket passande för hans kynne.

32 Se Golosenko 1992: 120-124. Dürkheims arkiv, i vilket Sorokins brev kunde ha återfunnits, för

stördes under andra världskriget (Durkheim 1998).

33 Undantagen utgörs av stycket om rysk lagstiftning och det litet överraskande om näm nandet av 

två kejsare, Karl den Store och Karl V, bland förföljarna av självmord. Särskilt det sistnämnda nam 

net förvånar eftersom Karl V:s stora strafflag innehåller mig veterligen inga bestäm m elser mot själv

mord, v ilket därem ot de flesta tyska m edeltida sedvanelagar gör. Sorokin näm ner även judar, kaldéer 

och perser bland de folkgrupper vilkas religion förbjuder handlingen.

34  Den augustinska principen hade reglerat synen på självmord i Europa sedan 400-ta le t.

35 Svar på juridiska frågor av senantika romerska jurister vilka bevarades via den bysantiska rätten 

och rekonstruerades av italienska rättslärda på 1100-1200-talen.

36  Olyckligtvis är även en av de två siffror som nämns i sam m anhanget fel: i Dürkheims bok gäller 

antalet sinnessjuka per 100000, ej per miljon som Sorokin återger det. Siffror skall ju ej heller jäm 

föras direkt.

37 Som låg i polem ik om detta tema med prof. Tarde, vars verk Sorokin hade studerat i Sankt 

Petersburg (Visjnjakova-Visjnjevetskaja 1999).

38 Durkheim (1992: 131) berättar t ex om byn Saint-Pierre-Monjau, där en kvinna år 1813 hängde sig 

i ett träd. Enligt honom hängde de andra sig en liten bit därifrån, inte i samma träd som Sorokin 

säger. Något misstänkt är också vaktkuren i Boulognerskogen nära Paris -  enligt Durkheim (a.a., s 

97) sköt sig en soldat i huvudet där, och åtföljdes av andra. Några hängningar nämner han överhu

vudtaget inte.

39 Dürkheims olyckliga idé var att anta, att im itationen borde resultera i ett ringmönster kring t ex 

Paris, vars moden ju im iterades av om givningen. Då något sådant inte upptäcktes, ansåg han sig ha 

bevisat att im itationen endast skedde i få undantagsfall (se Durkheim 1992:133-140).

4 °  ”La Division du Travail Social” ; Dürkheims doktorsavhandling (1893), innehåller en beskrivning om 

samhällen med “m ekanisk” resp. “organisk” solidaritet, varav den förstnämnda verkar ha inspirerat 

Sorokins bild av prim itiva samhällen.

41 Durkheim 1992: 178.

4 2 Se Durkheim 1992: 366 -370 .

43 Durkheim konstaterar visserligen också (1992: 272) att kvinnans m entala liv är ” mindre utvecklat” 

än mannens. Argumenten användes i olika sam m anhang -  Durkheim försökte förklara varför kvinnor 

verkade kunna bära ensamheten och skilsmässan lättare ur självmordssynpunkt, medan Sorokin refe

rerar till kvinnors allm änt lägre självmordstal.

44  jfr med Durkheim 1992: 169-170.

45som hävdades med kraft av Zjbankov (se Morrissey 1998).

46  Vilka överhuvudtaget inte nämns i ” Le Suicide” . Däremot finns de i den sam tida ryska diskussio

nen, t ex i Zjbankovs artikel (i Morrissey 1998: 260) där han t 0 m ger den andel (28% ) av självmord 

som orsakats av dem.

47  Tanken om att samhällets kaotiska organisation orsakade en ojämn utveckling av detsam m a är 

durkheimsk i sig, men inte i denna tappning.

4 8 Egentligen borde man nog inte använda det ordet om de ryska förrevolutionära tänkarna, som var 

en integrerad del av dåtidens europeiska vetenskapliga gemenskap.
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Abstract
Sorokin on suicide
This introduction to the following, previously unknown essay on suicide by 
Pitirim Sorokin analyzes the piece itself and its ideological background. It is 
noted that the later world-famous author was only one of the hundreds who 
wrote on the topic in Russia in the 1910s, at the time of the ”second suicide epi
demic” . The piece itself was intended to convey the results of science to the mas
ses and the publication was accordingly cheaply priced. From the outset, Sorokin 
presents largely Durkheimian ideas, but tends to draw his own conclusions from 
Durkheim’s data. The main differences between the M aster and the Disciple are 
Sorokin’s denial of the existence of the so-called ”altruistic suicide” in primitive 
society, his support of imitation as a factor in suicide, his thematic stress on ”the 
isolation of the individual” in modern society as the main cause of suicide and, 
especially, his statement that ”need, hunger, and unemployment” are in fact 
responsible for most suicides.
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