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uprzednio ustalony. Badając źródło, tj. osobę która normę wprowadza, Segerstedt słusznie podkreśla, że ta norma nie jest wyrazem indywidualnej woli lecz
że wyrasta z całego przędziwa norm, którymi się społeczeństwo rządzi. Słusznie
też krytykuje Jeroma Dowda stwierdzając, że realizator normy wykonuje ją
przeważnie nieświadomie, wobec czego niemożliwa jest realizacja postulatu
Dowda, domagającego się świadomego pełnienia norm. Sankcje dzieli Segerstedt na pozytywną odpłatę i negatywną odpłatę bez cierpienia oraz pozytywne
ukaranie (z cierpieniem). Słusznie też wskazuje granicę między prawdziwą
siłą, przemocą i sankcją. Dla sankcji konieczne jest aby karzący i karany uży
wali tej samej symboliki, tj. muszą oni obaj sankcje jednakowo rozumieć.
Z analizy sankcji następnie wyprowadza definicje według której prawo istnieje
tylko w jednolitym systemie norm i tylko wtedy gdy sankcje posiadają jedno
źródło. Zachowanie się prawne zachodzi wtedy, gdy w danej sytuacji wszyscy
zachowują się jednakowo i gdy uniformizm ich zachowania wynika z tego
samego, jednego źródła dysponującego mocą fizyczną. W przeciwieństwie do
tego stoi zachowanie się wywodzące się z różnych norm partykularnych — za
chowanie się moralne.
Widzimy więc, że w swym studium Segerstedt wyszedł z metodycznie słusz
nej obserwacji faktu socjologicznego, jakim jest niewątpliwie zachowanie się.
W ten sposób zbliżył się bardzo do socjologii prawa. Kiedy jednak żąda, aby
źródłem norm była także norma, to stosuje wówczas podejście prawne, a nie
socjologiczne. Tu przenosi swe obserwacje z tej sfery uwarunkowania, w której
musi poruszać się socjolog, do sfery wartości. Niemniej ta pierwsza mała socjo
logiczna praca Segerstedta jest interesująca, a autor był do niej dobrze przy
gotowany przez swe studia nad psychologią symboli i noetyką wartości. Ogól
nie biorąc można powiedzieć o dotychczasowej pracy Segerstedta, że nie była
to dotąd twórczość prawdziwie socjologiczna, chociaż w swych studiach psychologiczno-noetycznych i kulturalno-historycznych podkreśla on socjologiczne
stanowisko. Tym bardziej interesującą rzeczą będzie śledzenie dalszego rozwoju
Segerestedta pod wpływem zetknięcia z konkretnym materiałem socjologicznym.
Można przypuszczać, że Segerstedt również jako socjolog zajmie umiarkowaną
pozycję pomiędzy skrajnymi teoriami, tak jak to dotychczas czynił w swych
pracach.
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