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PARADYGMAT FUNKCJONALNY HERBERTA SPENCERA

W artykule autor rekonstruuje oryginalny sens, jaki w ramach Spencerowskiego funkcjo-
nalizmu mają pojĊcia funkcji, potrzeby, podmiotu funkcji oraz obiektywnych konsekwencji. 
Wskazuje na zasadniczą odrĊbnoĞü tej koncepcji w stosunku do dwudziestowiecznych teorii 
funkcjonalnych w socjologii. Choü posáugują siĊ one tymi samymi terminami, to nadają im 
zasadniczo odmienne znaczenie. Fundamentalna jest zwáaszcza dokonana przez Durkheima 
zmiana sposobu rozumienia terminu „funkcja”, który Spencer odnosiá do konkretnego dzia-
áania (czynnoĞci, pracy), a ktory zacząá oznaczaü rezultat oddziaáywania. Autor kwestionuje 
przypisywanie Spencerowi zaáoĪycielskiej roli dla dwudziestowiecznego paradygmatu funk-
cjonalnego, wskazując jednoczeĞnie na zapoznaną wagĊ teoretyczną oryginalnej koncepcji 
autora Zasad socjologii w stosunku do ujĊcia zmodyfi kowanego przez Durkheima.

Gáówne pojĊcia: Spencer; funkcjonalizm; paradygmat; Durkheim; funkcja.

Herbert Spencer dosyü powszechnie uznawany jest za jednego z prekursorów 
funkcjonalizmu. Postawienie angielskiego socjologa miĊdzy Comtem a Durkhe-
imem w rzĊdzie twórców tego kierunku jest o tyleĪ zasadne, Īe to Spencer wpro-
wadziá do jĊzyka socjologii takie terminy jak: funkcja, system czy struktura, jak 
równieĪ koncepcjĊ equilibrium, potrzeb i wymogów funkcjonalnych1. A jednak ujĊ-
cie takie nie oddaje faktycznej roli, jaką Spencer odegraá w ksztaátowaniu siĊ tego 
paradygmatu, a zwáaszcza tej formy, jaką przybraá on w XX wieku w socjologii. 
Jak postaram siĊ pokazaü, funkcjonalizm zrodziá siĊ nie tyle jako kontynuacja myĞli 
Spencera, ale jako rezultat odrzucenia przez Durkheima jej fundamentalnych zaáo-
ĪeĔ (organicyzmu i ewolucjonizmu). SądzĊ, Īe poza terminami podurkheimowski 
funkcjonalizm niewiele przejąá od Spencera. 

PrzeĞwiadczenie o ciągáoĞci miĊdzy dwudziestowiecznym funkcjonalizmem 
a funkcjonalizmem autora Zasad socjologii stanowi istotną przeszkodĊ w adekwat-
nym odczytaniu jego dzieáa. BáĊdem czĊsto popeánianym przy interpretacji Spencera 
jest bowiem takie referowanie jego koncepcji, w trakcie którego terminom funkcjo-
nalnym nadaje siĊ sens, jaki posiadają one w jĊzyku póĨniejszego funkcjonalizmu. 
Prowadziü to moĪe do znaczących nieporozumieĔ, a dotyczy to szczególnie podsta-
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1 Józef K. Potocki przekáadaá Spencera, gdy terminologia socjologiczna nie byáa u nas jesz-

cze ustalona, toteĪ szukaá polskich odpowiedników tych terminów. System zwykle przekáadaá jako 
ukáad, funkcja, najczĊĞciej jako czynnoĞü, struktura jako budowa. Jako Īe są to terminy kluczowe 
dla niniejszego artykuáu, zwykle opieram siĊ na wydaniach oryginalnych. W polskich táumaczeniach 
przywoáywany fragment znaleĨü moĪna kierując siĊ numerem paragrafu. Wszystkie odwoáania, jeĞli 
nie zaznaczono inaczej, odnoszą siĊ do Spencera.
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wowego terminu, jakim jest funkcja. W ten sposób odczytuje Spencera choüby Robert 
Perrin (1976) czy Jonathan H. Turner, socjolog dokáadający skądinąd wielu staraĔ, 
by na powrót wprowadziü koncepcje autora Zasad socjologii do dyskursu teoretycz-
nego (por. Turner 2000, 2010). Bez uwzglĊdnienia jednak faktycznego znaczenia, 
w jakie wyposaĪone są poszczególne kategorie funkcjonalne w systemie Spencera, 
zapoznaniu ulegają nie tylko jego oryginalnoĞü, ale takĪe teoretyczna wartoĞü. Moim 
zdaniem mamy tu do czynienia z zupeánie odmiennym paradygmatem funkcjonalnym 
niĪ ten, który zapoczątkowany zostaá przez Durkheima, a nastĊpnie rozwijany byá 
przez Alfreda Radcliffe-Browna i skodyfi kowany przez Roberta Mertona2. 

Thomas Kuhn sytuacjĊ, gdy dana siatka pojĊciowa nabiera zupeánie innego zna-
czenia, sáuĪąc odtąd stawianiu i rozwiązywaniu odmiennych problemów badaw-
czych, okreĞlaá mianem rewolucji naukowej (2001: 182). Rewolucje takie nie muszą 
obejmowaü caáej dyscypliny badawczej, czĊsto dotyczą tylko wąskiej specjalnoĞci. 
Kuhn zwróciá uwagĊ, iĪ zwyciĊski paradygmat zwykle stara siĊ, iĞcie orwellowskimi 
metodami, przedstawiü zwyciĊĪony jako swego poprzednika i dowodziü z nim cią-
gáoĞci. Towarzyszy temu jednak zarzucenie studiów nad ksiąĪkami, w których stary 
paradygmat siĊ wyraĪaá (tamĪe, s. 237–249; 288–289). Z sytuacją taką, jak sądzĊ, 
mamy do czynienia w relacji miĊdzy funkcjonalizmem Spencerowskim a funkcjona-
lizmem podurkheimowskim. W tym kontekĞcie sáynne retoryczne zapytanie Talcot-
ta Parsonsa: „KtóĪ dziĞ czyta Spencera?”, jawi siĊ jako objaw rewolucji naukowej 
w ramach funkcjonalizmu, nie zaĞ wyáącznie gnuĞnoĞci socjologów. JeĞli racjĊ ma 
Peter Corning, Īe Durkheim postawiá koncepcjĊ Spencera „do góry nogami” (1982: 
363), tym waĪniejsze okazuje siĊ zadanie, by przyjrzeü siĊ jej postawionej we wáa-
Ğciwej pozycji, wyraĪonej jej wáasnym jĊzykiem.

PoniĪej postaram siĊ zrekonstruowaü oryginalny sens i wzajemny związek miĊ-
dzy tymi pojĊciami, które skáadają siĊ na Spencerowski paradygmat funkcjonalny, 
czyli rozumienie funkcji, koncepcjĊ potrzeb, obiektów, którym przypisuje peánienie 
funkcji (w tym pojĊcie systemu), a takĪe kwestiĊ dalszych ich konsekwencji.

Funkcja

Warto pamiĊtaü, Īe swą teoriĊ funkcjonalną Spencer rozwijaá przez ponad 50 
lat. Termin funkcja początkowo stosowaá w znaczeniu nieuĞciĞlonym, którego sens 
bliski jest jego rozumieniu w dzisiejszej socjologii. Pojawia siĊ on w pracach takich 
jak Pierwsze zasady (I wyd. w 1862), gdzie zapytuje o funkcje religii i nauki czy 
teĪ w artykule Pochodzenie i funkcja muzyki (z 1857 roku, por. 1891b). Naukowy 
sens nadaá temu pojĊciu opracowując Principles of Biology (1864). WiąĪe siĊ tu ono 
ĞciĞle z podejĞciem systemowym czy teĪ ogólną teorią organizacji i w tym znaczeniu 

2 Na fundamentalną róĪnicĊ miĊdzy znaczeniem, jakie terminowi funkcja nadawaá Spencer w po-
równaniu z póĨniejszym funkcjonalizmem, zwróciá mi przed laty uwagĊ w rozmowie prywatnej Sta-
nisáaw Kozyr-Kowalski. Uwagi tej jednak wówczas nie doceniáem. Niestety, potwierdziáy siĊ w tym 
wypadku uwagi Mertona, iĪ pewne prawdy w cudzej myĞli dojrzeü moĪna jedynie wtedy, gdy siĊ 
samemu je odkryje (Merton 1982: 57).
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jest póĨniej konsekwentnie stosowane w Zasadach socjologii. Znajduje zastosowa-
nie w przypadku obu klas zjawisk – organicznych i nadorganicznych (spoáecznych), 
gdyĪ mamy tam do czynienia z „tymi samymi prawami organizacji”, z których na-
czelnym jest wáaĞnie podziaá funkcji (por. 1912: 459 [§221]). Stąd teĪ zgadzam siĊ 
z Robertem Carneiro (1973: 81), iĪ w interpretacji socjologii Spencera nie naleĪy 
pomijaü jego Zasad biologii, zwáaszcza Īe czĊsto posáuguje siĊ w nich porównaniami 
ze Ğwiata spoáecznego.

W pracy tej defi niuje on funkcje „w najszerszym znaczeniu” jako „totalnoĞü 
wszystkich dziaáaĔ Īyciowych” (Spencer 1872: 153 [§55]). W innym miejscu zaĞ 
okreĞla je jako „przemiany ruchu” (Spencer 1872: 3–4 [§1]). Posiadanie funkcji sta-
nowi dla Spencera wáaĞciwoĞü odróĪniającą ciaáa oĪywione i spoáeczne od nieoĪy-
wionych. Te ostatnie pasywnie poddają siĊ dziaáaniom siá zewnĊtrznych, podczas 
gdy organizmy utrzymują wáasną spoistoĞü przeciwstawiając siĊ wpáywom takich 
siá i w ten sposób zaprowadzając na powrót naruszoną przez nie równowagĊ (equili-
brium) (1872: 207 [§74]).

 W Zasadach biologii Spencer mówi wiĊc o funkcjach w kategoriach ruchu, 
zmiany i siáy, a przede wszystkim dziaáaĔ. Tak teĪ stosuje to pojĊcie w Zasadach 
socjologii: 

„Tak wiĊc consens funkcji staje siĊ ĞciĞlejszym w miarĊ postĊpów rozwoju. 
W skupieniach niĪszych, zarówno osobniczych, jak i spoáecznych, czynnoĞci czĊĞci 
maáo są od siebie zaleĪne; tymczasem w rozwiniĊtych skupieniach obu rodzajów 
jedynie owo zjednoczenie dziaáaĔ, stanowiące o Īyciu caáoĞci, umoĪliwia záoĪone 
dziaáania, jakie stanowią o Īyciu czĊĞci” (1912: 487 [§235], wyr. moje).

Podobnie wczeĞniej pisze, iĪ w „ciele politycznym tak jak w Īywym, te niepo-
dobne dziaáania (actions) niepodobnych czĊĞci są wáaĞciwie traktowane przez nas 
jako funkcje” (1912: 451 [§217]). NajwyraĨniej formuáuje to w ósmej czĊĞci Zasad 
socjologii poĞwiĊconej instytucjom produkcyjnym, gdzie na jednoznacznie akty-
wistyczne rozumienie funkcji wskazuje juĪ tytuá rozdziaáu „Specjalizacja funkcji 
i podziaá pracy”. Zastrzega jednak, Īe oba wystĊpujące w nim sformuáowania nie 
są absolutnie równoznaczne: „Jako uĪywane najszerzej, wyraĪenie podziaá pracy 
odnosi siĊ do wszystkich czĊĞci agregatu dziaáaĔ, poprzez które Īycie spoáeczeĔstwa 
jest podtrzymywane – rządowych, militarnych, eklezjastycznych, profesjonalnych 
tak jak produkcyjnych. Ale choü wyraĪenie moĪe byü trafnie uĪywane jako równo-
znaczne w znaczeniu specjalizacji funkcji, powszechnie przyjĊte znaczenie sáowa 
praca – wysiáek wydatkowany w ramach produkcji – zawĊziáo jego zastosowanie” 
(1907: 340 [§728]). Powiada dalej, Īe „Gdziekolwiek jednostki áączą swe dziaáanie 
dla wspólnego celu, który nie jest zupeánie prosty, jakiĞ podziaá pracy powstaje spon-
tanicznie”, co wynika z „koniecznoĞci dzielenia caáoĞci pracy na czĊĞci”, które mogą 
byü przydzielone poszczególnym osobom (1907: 341 [§729]).

Gospodarczy podziaá pracy stanowi wiĊc jedynie szczególny przypadek ogól-
nospoáecznego podziaáu pracy, przy czym terminem praca naleĪaáoby objąü takĪe 
dziaáania kierownicze czy duchowe. W pracy o pochodzeniu nauki powiada bowiem: 
„Faktem jest jednakĪe, Īe podziaá pracy w nauce, tak jak podziaá pracy w spoáe-
czeĔstwie i jak »fi zjologiczny podziaá pracy« w organizmie indywidualnym, staá siĊ 
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nie tylko specjalizacją funkcji, ale staáym wspomaganiem kaĪdej dziedziny przez 
wszystkie inne i wszystkie przez kaĪdą” (1891a: 25).

Podsumowując, funkcja dla Spencera to pewien okreĞlony rodzaj dziaáania, wy-
konywanej pracy, wystĊpującej w ramach spoáecznego podziaáu prac zmierzających 
do trwania caáoĞci. Aby podkreĞliü odmiennoĞü w stosunku do potocznego wĞród 
socjologów rozumienia, moĪna powiedzieü, Īe w Spencerowskiej „analizie funkcjo-
nalnej” gáównym pytaniem jest jaka praca musi zostaü wykonana (czy „co tutaj jest 
do zrobienia”). OkreĞlenie to wymaga dalszego doprecyzowania.

Koncepcja potrzeb

Od innych dziaáaĔ te, które moĪna uznaü za funkcje, wyróĪnia ukierunkowanie 
na konkretne potrzeby (1912: 545 [§254]). Ich lista nie jest przez Spencera okreĞlo-
na a priori, gdyĪ potrzeby ulegają stopniowemu zróĪnicowaniu i uszczegóáowieniu. 
Najbardziej ogólne potrzeby wynikają bezpoĞrednio z róĪnicy miĊdzy organizmem 
Īywym a nieoĪywionym (1872: 95 [§55]). Jak wspomniaáem, ten pierwszy utrzymu-
je equilibrium wobec zewnĊtrznych, dziaáających na niego siá, co oznacza, Īe musi 
tym siáom przeciwstawiü wáasne siáy. Te zaĞ musi czerpaü z otoczenia. Ze wzglĊdu 
na ten aspekt w Zasadach biologii Spencer przeprowadza kilka podziaáów funk-
cji. Najpierw dzieli je na funkcje statyczne i dynamiczne: „Funkcja w najszerszym 
znaczeniu, obejmuje zarówno statyczne, jak i dynamiczne dystrybucje siáy, poprzez 
którą organizm przeciwstawia siĊ siáom, jakie na niego są wywierane” (1872: 154 
[§56]). Statyczne funkcje peánią te organy, które „odpierają te siáy [zewnĊtrzne] po 
prostu przez swą spoistoĞü” (tamĪe), dynamiczne zaĞ te, które zawiadują w zwierzĊ-
ciu takimi dziaáaniami jak odĪywianie, krąĪenie czy ruch miĊĞniowy.

Drugi podziaá wydaje siĊ nawet istotniejszy: „Funkcje da siĊ podzieliü na: 
akumulacjĊ siáy (zawartej w ĪywnoĞci), wydatkowanie siáy (zawartej w tkankach 
i pewnych materiaáach absorbowanych przez nie) i transfer siáy (zawartej w przy-
gotowanym pokarmie czy krwi) z czĊĞci, które ją akumulują do czĊĞci, które ją 
wydatkują” (tamĪe). Podziaá ten stanowi oĞ przewodnią jego analiz róĪnicowania 
siĊ systemu spoáecznego w Indukcjach socjologii. ZauwaĪmy, Īe jest to poniekąd 
zapowiedĨ sformuáowanej sto lat póĨniej koncepcji systemów otwartych (por. Ber-
talanffy 1984: 75).

RóĪnicowanie siĊ i uszczegóáowienie zarówno potrzeb, jak i zaspokajających je 
funkcji uwarunkowane jest nie tylko historią danego systemu, ale przede wszystkim 
przebiega w zaleĪnoĞci od rodzaju zasobów, które zwierzĊ czy spoáeczeĔstwo przy-
swaja ze Ğrodowiska oraz zewnĊtrznych siá, którym musi siĊ przeciwstawiaü. Warto 
zaznaczyü, Īe Spencer byá jednym z pierwszych, którzy wprowadzili do nauki pojĊ-
cie Ğrodowiska jako okreĞlenia na uogólnione okolicznoĞci (por. Pearce 2010). Ko-
lejnoĞü pojawiania siĊ nowych potrzeb, a co z tym idzie dziaáaĔ zmierzających do ich 
zaspokojenia, czyli funkcji, nie jest przypadkowa. W pierwszej kolejnoĞci wyodrĊb-
niają siĊ funkcje najistotniejsze: „akumulacja siáy i wydatkowanie siáy”, nastĊpnie te 
o coraz mniejszej wadze (Spencer 1872: 157). W przypadku spoáeczeĔstwa bĊdzie 
to podziaá na czĊĞü czy klasĊ wykonawczą, produkcyjną oraz klasĊ kierowniczą, 
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podejmującą dziaáania regulatywne i militarne. Z czasem miĊdzy nimi wyrasta klasa 
poĞredników – klasa dystrybucyjna.

Wydaje mi siĊ jednak, Īe Spencerowskie pojĊcie potrzeby jako zaspokajanej przez 
funkcjĊ nie jest toĪsame, jak sugerują Perrin (1976) czy Turner (1985: 79) z pojĊciem 
wymogów, czy wymogów funkcjonalnych. Perrin zalicza tu (przytaczając w nawiasie 
oryginalne terminy Spencera): „prokreacjĊ (»zachowanie rasy«), produkcjĊ (»utrzy-
manie spoáeczne«), wymianĊ (»dystrybucjĊ spoáeczną« – rozdziaá niewystarczają-
cych dóbr), komunikacjĊ (»funkcja posáannicza«), Ğrodki sáuĪące umiejscawianiu na 
roli-pozycji (»transmisja pozycji i funkcji« – wymagana, poniewaĪ «utrzymanie spo-
áecznej organizacji zakáada, Īe jednostki formujące jej skáadowe struktury powinny 
móc byü áatwo zastąpione, gdy umrą« ze wzglĊdu na kryterium »osobistych kwali-
fi kacji« lub »dziedzicznoĞci«, a w skrócie, zgodnie z zasadą stratyfi kacji”) (Perrin 
1976: 33). A jednak ujĊcie tych wymogów wedáug kliszy wspóáczesnego funkcjona-
lizmu zakáada, Īe wszystkie winny byü speánione, jeĞli spoáeczeĔstwo ma przetrwaü. 
Tak tymczasem nie jest. SpoáeczeĔstwo proste nie ma potrzeby rozwijania wymiany, 
trudno w przypadku spoáeczeĔstwa egalitarnego mówiü o koniecznoĞci umiejscowia-
nia osobników w ramach hierarchii spoáecznej; spoáeczeĔstwo zbójeckie czy pasoĪyt-
nicze nie musi rozwijaü produkcji. Co moĪe istotniejsze, wiele z tych wymogów nie 
jest „pracą do zrobienia”, a realizowane są jako skutek uboczny czy zbiorczy rezultat 
realizacji innych funkcji (por. 1912: 590 [§269]). Potrzeby Spencerowskie są czymĞ 
konkretnym, co pojawia siĊ czy pojawiü moĪe w pewnych konkretnych przypadkach 
empirycznych, nie są wymogami uniwersalnymi, jakimi są: pozyskiwanie energii 
i odpieranie siá zewnĊtrznych w celu zachowania wáasnej odrĊbnoĞci. CzymĞ jeszcze 
innym są wymogi funkcjonalne u Spencera. Nie wydaje mi siĊ, by byáo to coĞ ponad 
warunki konieczne do wypeániania funkcji (tak 1912: 482 [§232]).

Spencer wyróĪnia zarówno potrzeby indywidualne, jak i spoáeczne. Te ostatnie 
jednak „są niczym same w sobie, stają siĊ zaĞ czymĞ jedynie o tyle, o ile wcielają 
cele jego [spoáeczeĔstwa] osobników skáadowych” (1912: 462 [§222]). Pod pewny-
mi wzglĊdami opozycja ta jest jednak pozorna, a w rzeczywistoĞci miĊdzy celami in-
dywidualnymi i osobistymi istnieje zaleĪnoĞü dialektyczna, choü w róĪnych sferach: 
„organizacja, ujawniająca siĊ w podziale pracy dla celów produkcyjnych, ukazuje 
nam poáączone dziaáanie, ale jest to dziaáanie poszukujące i obsáugujące bezpoĞred-
nio dobrobyt jednostek, poĞrednio zaĞ spoáeczeĔstwa jako caáoĞci przez zachowanie 
jednostek. Przeciwnie, organizacja rozwiniĊta w celach rządzenia i obrony, uka-
zuje nam poáączone dziaáanie, które bezpoĞrednio poszukuje i obsáuguje dobrobyt 
spoáeczeĔstwa jako caáoĞci, poĞrednio zaĞ sáuĪy dobrobytowi jednostek, chroniąc 
spoáeczeĔstwo” (1900: 247 [§441]).

Naturalnie, Spencer ma ĞwiadomoĞü, Īe w pewnych warunkach, zwáaszcza wáa-
Ğciwych wojowniczemu typowi spoáeczeĔstw, interesy jednostek muszą byü czĊsto-
kroü poĞwiĊcane na rzecz interesów caáoĞci. Okazuje siĊ zatem, Īe interesy caáoĞci 
nie są po prostu sumą interesów jednostkowych, ale – przynajmniej w pewnym za-
kresie – jakoĞcią emergentną.

Z realizacją celów przekraczających bezpoĞrednie egoistyczne bodĨce mamy 
wiĊc, zdaniem Spencera, do czynienia najpierw w przypadku sytuacji, „kiedy gru-
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pa pierwotna musi broniü siĊ przeciwko innym grupom” (1900: 246 [§441]). Za-
uwaĪmy, Īe zdanie to jest warunkowe – dotyczy jedynie sytuacji konfl iktu z innymi 
grupami. Jest tu teĪ zawarty drugi rodzaj warunkowoĞci, który w peáni dojdzie do 
gáosu w ostatnich rozdziaáach Instytucji politycznych, poĞwiĊconych dwóm typom 
spoáeczeĔstwa: wojowniczemu i produkcyjnemu. Jest to warunkowoĞü selekcyjna: 
spoáeczeĔstwo musi podjąü dziaáanie X, jeĞli w sytuacji Y ma przetrwaü. Te spoáe-
czeĔstwa, które nie podejmą tego dziaáania, ulegną w konfrontacji z tymi, które je 
podjĊáy, zostaną zniszczone, albo – co socjologicznie ciekawsze – wcháoniĊte. Jak 
powiada: „Temu zestawianiu spoáecznoĞci mniejszych w wiĊksze drogą wspóádzia-
áania wojennego dopomaga nadto zanik takich mniejszych spoáecznoĞci, które nie 
dziaáają wespóá” (1900: 279 [§451]). Nie ma tu wiĊc Īadnej wewnĊtrznej siáy zmu-
szającej spoáeczeĔstwa do rozwoju, jedynie zewnĊtrzne siáy selekcji (por. Andreski 
1969: xxviii).

Oprócz jednostek czy spoáeczeĔstwa, w zasadzie kaĪda struktura spoáeczna 
posiada wáasne potrzeby. Jak kaĪdy byt o charakterze systemowym musi bowiem 
zachowywaü wáasną odrĊbnoĞü wobec otoczenia, a w tym celu musi pozyskiwaü 
energiĊ konieczną dla takich dziaáaĔ oraz ludzi zdolnych je wykonaü. „Nie tylko spo-
áeczeĔstwo jako caáoĞü ma siáĊ wzrostu i rozwoju, ale kaĪda instytucja ustanowiona 
w nim, podobnie kieruje ku sobie jednostki spoáeczeĔstwa i pokarm dla nich, oraz 
zmierza zawsze do zwielokrotnienia i rozgaáĊziania” (Spencer 1906: 17).

Tym samym dotykamy istotnego problemu: elementu rzeczywistoĞci, któremu 
przypisuje Spencer peánienie funkcji. Widzimy tymczasem, Īe funkcje są dziaáa-
niami zmierzającymi do zaspokojenia potrzeb wystĊpujących w aktualnej sytuacji, 
w danym Ğrodowisku (naturalnym i spoáecznym), przy okreĞlonym stopniu rozwoju 
(przede wszystkim w wymiarze wewnĊtrznego zróĪnicowania).

Czemu przypisywane są funkcje

Ogólnie moĪna powiedzieü, Īe Spencer zakáada istnienie Ğcisáego związku miĊ-
dzy strukturą a funkcją, objawiającego siĊ przede wszystkim w procesie rozwoju: 
wzrostowi zróĪnicowania funkcji towarzyszy róĪnicowanie siĊ struktury. Związek 
ten jest na tyle Ğcisáy, Īe pytanie, co byáo pierwsze – funkcja czy struktura, staje 
siĊ problematyczne. Na pytanie to odpowiada Spencer wskazując na funkcjĊ jako 
poprzedzającą strukturĊ (1872: 153 [§55]). Zaraz potem jednak funkcja jest przez tĊ 
strukturĊ okreĞlana. Siáa wyzwalana w trakcie dziaáania podlega formowaniu w or-
ganach, przez które przechodzi (1872: 168 [§61]). Ale to forma, jaką przyjmują 
dziaáania, nadaje pierwotnie ksztaát organowi. 

„Funkcja poprzedza zatem strukturĊ, co wydaje siĊ zaáoĪone w samej defi nicji 
Īycia. JeĞli Īycie skáada siĊ z wewnĊtrznych dziaáaĔ tak dopasowanych, by zrówno-
waĪyü dziaáania zewnĊtrzne, jeĞli dziaáania są substancją Īycia, wówczas dopaso-
wanie ich konstytuuje formĊ; czy nie moĪemy zatem powiedzieü, Īe te dziaáania, by 
byáy uformowane, muszą nastĊpowaü wczeĞniej niĪ to, co je formuje – Īe ta ciągáa 
zmiana, która jest podstawą funkcji, musi nastĊpowaü przed strukturą, która przynosi 
funkcji ksztaát?” (1872: 167 [§61]).
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Nie oznacza to jednak, by caáy ksztaát organu wypáywaá wyáącznie z funkcji. 
Spencer wáącza tu elementy darwinizmu, dostrzegając teĪ wystĊpowanie „sponta-
nicznej modyfi kacji struktury”, które jednak zostają nastĊpnie poddane weryfi kacji 
ze strony doboru naturalnego, ze wzglĊdu na to, czy sprzyja peánieniu funkcji czy 
teĪ nie (1872: 167–168 [§61]). 

W przypadku systemów spoáecznych struktura taka zapoczątkowywana jest zwy-
kle przez wyspecjalizowanie siĊ jednostki, która wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
na rezultaty jej dziaáania dobiera sobie do pomocy najpierw czáonków rodziny, a po-
tem teĪ obcych. Jak powiada Spencer, „praktyka taka począwszy siĊ przypadkowo – 
utrwala siĊ”. Wraz z zastosowaniem siáy mechanicznej nastĊpuje przejĞcie od tej 
poszerzonej „grupy domowej” do manufaktur, aĪ „ostatecznie w rozwiniĊtych silnie 
organach przemysáowych spostrzegamy wiele fabryk skupionych w jednym mieĞcie, 
oraz inne zgromadzone w miastach sąsiednich” (1912: 479–482 [§232]).

Widzimy, Īe Spencer stara siĊ poáączyü transformacjonistyczną koncepcjĊ La-
marcka (dziaáanie przeksztaáca strukturĊ) z czysto selekcjonistyczną koncepcją Dar-
winowską (przypadkowa zmiana utrwalana przez dobór).

Tak wiĊc funkcja przypisywana jest przez Spencera, w zaleĪnoĞci od stopnia 
zróĪnicowania, jednostkom, grupom ludzkim, wreszcie wiĊkszym organizacjom (in-
stytucjom) czy organizacjom organizacji (systemom). Jak jednak widzimy, w kaĪ-
dym przypadku moĪliwe jest sprowadzenie dziaáaĔ podmiotu zbiorowego do dziaáaĔ 
konkretnych jednostek. Spencer mówi o „wzajemnie zaleĪnych funkcjach róĪnych 
czĊĞci, skáadających siĊ kaĪda z dziaáaĔ wielu jednostek” (1912: 457 [§219]). Przy-
pisanie funkcji podmiotowi zbiorowemu nie czyni z niego abstrakcji. „Organ spo-
áeczny” czy instytucja, powstaáe w opisany wyĪej sposób sama staje siĊ bytem, który 
posiada wáasne potrzeby, niesprowadzalne do potrzeb swych czáonków. 

W rezultacie pojĊcie systemu u Spencera charakteryzuje podobna konkretnoĞü, co 
pojĊcie funkcji. Systemem nie jest mniej lub bardziej dowolnie wyodrĊbniony zespóá 
elementów na siebie wzajemnie oddziaáujących, ale (od strony struktury) ukáad takich 
odróĪnionych czĊĞci, które swym dziaáaniem umoĪliwiają wzajemnie swoje istnienie, 
są wzajemnie zaleĪne, bądĨ teĪ (od strony funkcji) ukáad wzajemnie warunkujących siĊ 
dziaáaĔ (1912: 485–487 [§235]). W rezultacie to czy, a jeĞli, to w jakim stopniu, dane 
spoáeczeĔstwo stanowi system, staje siĊ kwestią empiryczną. Nie moĪna na przykáad 
uznaü za system spoáeczeĔstwa zupeánie niezróĪnicowanego, gdyĪ relacje systemowe 
są rezultatem istniejącego podziaáu pracy. Podobnie kwestią empiryczną staje siĊ, czy 
dane spoáeczeĔstwo skáada siĊ z podsystemów. Jedynie tam, gdzie istnieje odróĪnienie 
i wzajemne uzaleĪnienie od siebie funkcji, moĪemy taki termin zastosowaü. 

Obiektywne konsekwencje

Fakt, Īe struktury, powstaáe, aby peániü daną funkcjĊ, zaczynają przejawiaü wáa-
sne cele i interesy, otwiera kolejny poziom analizy. Jak zauwaĪa Spencer: „Utrzy-
manie siebie jest najpierwszym celem zarówno wszelkiej czĊĞci jak i caáoĞci; stąd 
zaĞ czĊĞci raz juĪ powstaáe dąĪą do utrwalenia siĊ bez wzglĊdu na to czy są lub nie 
są poĪyteczne” (1900: 263 [§447]). Co zaskakujące w ramach koncepcji funkcjona-
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listycznej, instytucje mogą nie byü poĪyteczne i to peániąc swoją funkcjĊ. Instytucje 
mogą teĪ zmieniü swą funkcjĊ, albo nie peániü Īadnej: 

„W rzeczywistoĞci instynkt samozachowawczy w kaĪdej instytucji zaczyna do-
minowaü nad wszystkim innym; a zachowuje ją, kiedy zaczyna sprawowaü zupeánie 
inne funkcje niĪ te zamierzone albo Īadnych funkcji w ogóle. Spójrzmy na przykáad, 
co zaszáo z Towarzystwem Jezusowym Loyoli” (1906: 17–18).

Na tym przykáadzie widzimy, Īe funkcjonalizm Spencera odróĪnia wyraĨnie 
funkcjĊ, jaką dana instytucja peáni, od jej faktycznych skutków i przyczyn trwania. 
Funkcja, gdy staje siĊ dla danej grupy istotna, stanowi gáówną przyczynĊ powstania 
odpowiedniej struktury spoáecznej, przyczynia siĊ do utrzymania jej integralnoĞci, 
ale jednoczeĞnie sama struktura zaczyna peániü inne funkcje, związane ze swym 
wáasnym utrzymaniem i zachowaniem odrĊbnoĞci, co moĪe rodziü najrozmaitsze 
konsekwencje (1872: 101 [§55]). Są to jednak wszystko odrĊbne momenty analizy, 
których Spencer ze sobą nie miesza.

Niedostrzeganie powyĪszego rozróĪnienia prowadzi, jak wspomniaáem, do nie-
porozumieĔ. Widaü to na przykáadzie problemu funkcji i roli religii. Perrin stwier-
dza, Īe Spencer wyróĪnia indywidualne i spoáeczne funkcje religii. W stosunku do 
jednostek ma ona peániü funkcje kognitywne natomiast „pierwszorzĊdna spoáecz-
na funkcja odnosi siĊ do spoáecznej spoistoĞci [...] i ciągáoĞci” (Perrin 1975: 549). 
Poparciem tej tezy ma byü cytat z rozdziaáu „System eklezjastyczny jako áącznik 
spoáeczny” Instytucji eklezjastycznych. A jednak, jak na to wskazuje pierwsze jego 
zdanie, mowa tu nie o funkcji, ale o „roli, jaką systemy eklezjastyczne odgrywa-
ją w rozwoju spoáecznym” (Spencer 1907: 89 [§622]), a wiĊc o konsekwencjach 
dziaáaĔ, czyli (niezamierzonym) wpáywie, jaki wywiera eklezjastycyzm czy uogól-
nione jego dziaáanie. Funkcją jego jest zaĞ podporządkowywanie istotom nadprzy-
rodzonym, czemu sáuĪy zachowanie dawnych wierzeĔ, uczuü i zwyczajów (1907: 
102–105 [§626–627]). W zaleĪnoĞci od konkretnych warunków funkcja ta ulega 
ukonkretnieniu, moĪe to byü wróĪenie, skáadanie ofi ar, wykonywanie zabiegów 
magicznych czy uzdrowicielskich itp. Poza tymi dziaáaniami kapáani peánią oka-
zjonalnie równieĪ rozmaite funkcje pozareligijne: militarne czy cywilno-polityczne. 
Wszystko to są funkcje peánione przez kapáanów czy skáadające siĊ z nich organi-
zacje religijne, nie zaĞ religiĊ jako taką. Przypisanie religii tego rodzaju funkcji jak 
utrzymywanie spoistoĞci spoáecznej zakáadaáoby po pierwsze hipostazowanie religii, 
a po drugie uznanie, Īe spoistoĞü jest „czymĞ do zrobienia”. Tymczasem religia nie 
jest dziaáającym podmiotem, a osiąganie spoistoĞci spoáecznej nie jest dla Spen-
cera zadaniem Īadnej konkretnej instytucji, spoistoĞü jest rezultatem systemowych 
procesów samoregulacyjnych, do którego poĞrednio przyczynia siĊ wiele instytucji. 
Dotyczy to teĪ wielu innych „wymogów” (prerequisities, requisities). 

Spencerowski paradygmat funkcjonalny

Spencerowską wersjĊ funkcjonalizmu moĪna przedstawiü nastĊpująco:
W wyniku (1) relacji systemu spoáecznego z otoczeniem (2) rodzą siĊ okreĞlo-

ne, stopniowo róĪnicujące siĊ w wyniku tych interakcji potrzeby. KoniecznoĞü ich 
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zaspokojenia wymusza (3) podjĊcie przez czáonków aktywnoĞci (funkcji), czyli 
przekierowania energii na pewien rodzaj dziaáania mającego stanowiü odpowiedĨ 
na potrzebĊ ludzi. (4) Dziaáanie to organizuje ich wzajemne interakcje, prowadząc 
do wytworzenia nowej struktury spoáecznej („organu”, spoáecznej instytucji czy 
ostatecznie podsystemu spoáecznego). (5) Struktura ta wchodzi w relacje z oto-
czeniem (bĊdą nim teraz takĪe inne organy spoáeczne) i, w rezultacie, podlega 
analogicznemu procesowi: wewnĊtrzne zróĪnicowanie prowadzi do wyodrĊbnie-
nia funkcji sáuĪących utrzymaniu organu (i tutaj wchodzi w relacje konkurencji 
o zasoby spoáeczne z innymi instytucjami) oraz zachowania wáasnej toĪsamoĞci. 
Ten ostatni rodzaj dziaáaĔ zwykle jest toĪsamy z pierwotną funkcją danego orga-
nu. (6) Sama funkcja, oprócz wyzwalania tego procesu strukturyzacji, podobnie 
jak dziaáalnoĞü struktury na rzecz wáasnego trwania pociągają za sobą takĪe inne, 
niezamierzone skutki, jedne korzystne dla caáoĞci, inne neutralne, a jeszcze inne 
szkodliwe.

Funkcjonalizm Durkheima

Jak zaznaczyáem na wstĊpie, moim zdaniem funkcjonalizm jako kierunek, który 
dziĞ jest z tą nazwą kojarzony, zrodziá siĊ w socjologii w rezultacie odrzucenia kon-
cepcji Spencera, a nie jej kontynuacji czy rozwoju, jak to sugerują np. Jonathan H. 
Turner (1985: 78–81), Stanislav Andreski (1969: xiii, xxiii) czy Jerzy Szacki (2002: 
291). Odrzucenie to dotyczyáo przede wszystkim dwóch aspektów Spenceryzmu: 
organicyzmu oraz ewolucjonizmu. Podstawowe dla zrozumienia tych procesów jest 
przyjrzenie siĊ, jak gáówne dla analizy funkcjonalnej pojĊcia ulegáy przeksztaáceniu 
w podejĞciu Durkheima. Sposób, w jaki Durkheim interpretowaá czy raczej dezin-
terpretowaá Spencera, zostaá juĪ opisany szczegóáowiej przez Perrina (1975, 1995) 
i Corninga (1982), tutaj chciaábym zatem zwróciü uwagĊ tylko na kluczowe elemen-
ty związane z tematem, przede wszystkim na rozumienie funkcji oraz obiektu, który 
ją peáni. Warto zauwaĪyü przy tym, Īe w O podziale pracy spoáecznej dominuje jesz-
cze Spencerowskie „aktywistyczne” rozumienie funkcji. Zupeánie inne znaczenie 
termin ten uzyskuje jednak w Zasadach metody socjologicznej. 

Pierwsza wprowadzona tam przez Durkheima zasada wyjaĞniania faktów spo-
áecznych gáosi, iĪ w przypadku danego „zjawiska spoáecznego trzeba szukaü oddziel-
nie przyczyny, która je wytworzyáa, i funkcji, jaką to zjawisko peáni” (Durkheim 
2000: 132). Brak tego rozróĪnienia zarzuca nie tylko Comte’owi, ale i Spencero-
wi. Perrin (1975: 548, 1976: 516) w obronie Spencera przytacza szereg cytatów 
Ğwiadczących o tym, Īe Spencer rozróĪniaá funkcjĊ i pochodzenie. Z caáą pewnoĞcią 
trudno na gruncie modelu Spencera uznaü funkcjĊ za wystarczające wytáumaczenie 
pochodzenia danej instytucji. A jednak Perrin nie dostrzega czegoĞ znacznie istot-
niejszego niĪ fakt, czy u Spencera taki pogląd wystĊpuje czy nie: Durkheim czyniąc 
ten zarzut zmieniá bowiem przede wszystkim znaczenie terminu funkcja. O ile Spen-
cer okreĞlaá tak pewne konkretne dziaáania, to Durkheim rozumiaá przez niego ich 
skutki. Jak powiada: „UĪywamy sáowa »funkcja« przedkáadając je nad sáowo »cel« 
wáaĞnie dlatego, Īe zjawiska spoáeczne na ogóá istnieją nie ze wzglĊdu na uĪyteczne 
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skutki, jakie wywoáują” (Durkheim 2000: 132 i nast.). Zastrzega przy tym, by nie 
ograniczaü siĊ wyáącznie do skutków intencjonalnych. Ale rzecz nie polega wyáącz-
nie na tym, Īe funkcja nie oznacza juĪ samego dziaáania, tylko skutki, lecz na tym, Īe 
teraz mowa nie o dziaáaniu, ale o oddziaáywaniu. Lista obiektów, które mogą „peániü 
funkcjĊ” ulega wáaĞciwie nieograniczonemu poszerzeniu: nie są to juĪ ludzie, grupy 
ludzi, instytucje czy systemy siĊ z nich skáadające, ale w zasadzie dowolne „zja-
wiska spoáeczne”. Perrin ma racjĊ, Īe rozróĪnienie funkcja – przyczyna sprawcza 
wystĊpuje u Spencera. WystĊpuje jednak pod innymi, wáaĞciwymi jego paradygma-
towi, terminami: funkcja jest jednym z czynników táumaczących pochodzenie, ale 
jest niezaleĪna od dobroczynnych (lub szkodliwych) skutków, jakie wywoáuje dana 
struktura i nie táumaczy jej trwania.

Rozdzielając problem genezy od funkcji, Durkheim sprawiá, Īe ta ostatnia staáa 
siĊ ahistoryczna, oderwaá tym samym funkcjonalizm od ewolucjonizmu. Dokonaá 
tego, jak zauwaĪają Turner i Alexandra Maryanski (1988: 112), wbrew swym inten-
cjom, sam zresztą uprawiaá pewien rodzaj analizy ewolucjonistycznej (Durkheim 
1990, 1999) opartej juĪ jednak na metodzie wyáącznie genetycznej i porównawczej, 
skoro odrzuciá metodĊ historyczną Comte’a (Durkheim 2000: 166).

Manifestem drugiego wymiaru zerwania ze Spencerem staáa siĊ kolejna z za-
sad wyjaĞniania faktów spoáecznych: „Przyczyny faktu spoáecznego naleĪy szukaü 
wĞród wczeĞniejszych faktów spoáecznych, nie zaĞ w stanach ĞwiadomoĞci indywi-
dualnej” (Durkheim 2000: 149). WiąĪe siĊ to z zarzutem psychologizmu skierowa-
nym przeciw wczeĞniejszym socjologom, w tym Spencerowi. Postulat ten wypáywaá 
ze zrozumiaáej skądinąd ambicji, by daü rodzącej siĊ dyscyplinie naukowej swoisty, 
jej tylko wáaĞciwy przedmiot. Stawiając taki sáuszny cel, Durkheim poddaá jednak 
krytykowane przez siebie stanowisko istotnej dezinterpretacji, psychologizując kon-
cepcjĊ potrzeb. W sposób najbardziej jaskrawy zabieg ten moĪna obserwowaü we 
fragmencie O podziale pracy, w którym dyskutuje ze Spencerowską koncepcją ge-
nezy podziaáu pracy.

Najpierw przytacza fragment ze Spencera: „Wynikiem róĪnic gleby i klimatu 
bywa to, iĪ ludnoĞü rolnicza rozmaitych okolic paĔstwa wprowadza czĊĞciowe zróĪ-
niczkowania w swych zajĊciach, odróĪniając siĊ gáównie juĪ to produkcją bydáa, 
owiec, juĪ to pszenicy, owsa, chmielu, drzew owocowych”, po czym nastĊpuje ko-
mentarz Durkheima: „Krótko mówiąc, odmienne warunki fi zyczne, w których jed-
nostki Īyją, wytwarzają u nich róĪne zdolnoĞci, te zaĞ umoĪliwiają specjalizacjĊ 
w róĪnych kierunkach” (Durkheim 1999: 334). U Spencera zróĪnicowane warunki 
wymuszają róĪnicowanie dziaáaĔ, gdyĪ nie moĪna np. rozwijaü ryboáówstwa na gór-
skich halach. Wtórnie, faktycznie, prowadzona dziaáalnoĞü wywoáuje wzrastające 
przystosowanie do niej (a nie bezpoĞrednio do klimatu czy gleby) natury jednostek 
(w tym aspekcie Spencer byá zadeklarowanym Lamarkistą, podobnie jak Darwin). 
W interpretacji Durkheima zaĞ warunki Ğrodowiskowe przeksztaácają naturĊ ludzką 
bezpoĞrednio. Taką psychologizacjĊ widzimy w wielu miejscach, równieĪ w Zasa-
dach metody. Stanowisko z którym polemizuje, przedstawia posáugując siĊ stale 
terminami „uczucie”, „wraĪenie”, „pragnienie” (Durkheim 2000: 137–140). Nieza-
leĪnie od zabiegów interpretacyjnych, istotne jest to, Īe wprowadzając powyĪszą za-
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sadĊ Durkheim odrzuciá (sáusznie) nie tylko psychologizm, ale (wątpliwe) jakiekol-
wiek zakorzenienie w obiektywnych potrzebach ludzkich. Stanowisko, odwoáujące 
siĊ do ludzkich potrzeb skompromitowaá, przypisując te potrzeby abstrakcyjnej, ahi-
storycznej jednostce i utoĪsamiając je z psychologicznymi odczuciami. Naturalnie, 
taka abstrakcyjna jednostka nie istnieje i trudno z jej odczuü wywodziü instytucje 
spoáeczne. Istnieje jednak pewna liczba podstawowych potrzeb, których sprowadziü 
do czystej psychologii siĊ nie da, ich zaspokojenie nie jest kwestią dowolną: muszą 
byü zaspokojone i wáaĞnie dlatego przestają byü potrzebami tylko indywidualnymi, 
ale stają siĊ spoáecznymi. KaĪdy czáowiek musi jeĞü (czy jak ujmuje Spencer, przy-
swajaü siáĊ z otoczenia), musi teĪ „nie zostaü zabity”. Rozumowanie takie nie jest 
czymĞ osobliwym dla Spencera. Taka byáa wszak podstawa eksperymentu myĞlo-
wego, jaki w swym PaĔstwie przeprowadziá Platon (2003: 62–63), jest to równieĪ 
podstawa sáynnego okreĞlenia czáowieka jako dzoon politikoon, które sformuáowaá 
Arystoteles na fakcie ludzkiej niesamowystarczalnoĞci. Taki jest teĪ sens sáynnej He-
glowskiej „chytroĞci Ducha”, który w realizowaniu niezamierzonych przez ludzi ce-
lów posáuguje siĊ ich interesami i namiĊtnoĞciami (Hegel 1958: 34–36, 49). Podobny 
jest sens zdania otwierającego sáynny fragment Przedmowy do Przyczynku do kry-
tyki ekonomii politycznej Marksa: „W spoáecznym wytwarzaniu swego Īycia ludzie 
wchodzą w okreĞlone, konieczne, niezaleĪne od ich woli stosunki” (Marks 1953: 
5). Jeszcze dosadniej wyraziá siĊ Max Scheler: „Wszelkie owe teorie, w których 
chce siĊ na przykáad okreĞliü gospodarkĊ bez odniesienia do popĊdu zaspokajania 
gáodu, paĔstwo i twory paĔstwowe bez uwzglĊdnienia popĊdu wáadzy, maáĪeĔstwo 
bez uwzglĊdnienia popĊdów seksualnych odrzucamy jako szaleĔczy spirytualizm” 
(Scheler 1990: 6–7).

Odrzucenie zakorzenienia w empirycznych wáaĞciwoĞciach osobników ludzkich, 
którzy mają okreĞlone potrzeby i są w ich zaspokajaniu niesamowystarczalni, zmu-
siáo do szukania takich „potrzeb”, „celów” czy wymogów funkcjonalnych, które 
wáaĞciwe byáyby wyáącznie oderwanemu, spoáecznemu poziomowi rzeczywistoĞci 
(Corning 1982: 364). Stąd niemal obsesja póĨniejszych funkcjonalistów dotycząca 
problemu „integracji” czy innych, równie abstrakcyjnych wymogów funkcjonal-
nych.

Wraz z niezaleĪnymi od spoáeczeĔstwa wymogami istnienia, autor Zasad me-
tody socjologicznej pozbyá siĊ wpáywów Ğrodowiskowych. Zdaniem Durkheima, 
„początku wszelkiego procesu spoáecznego o jakiejĞ doniosáoĞci naleĪy szukaü 
w ustroju wewnĊtrznym Ğrodowiska spoáecznego” (Durkheim 2000: 152). Jego 
zdaniem czynniki takie jak klimat, Ğrodowisko geografi czne nie odgrywają istot-
nej roli, podobnie jak Ğrodowisko spoáeczne (inne spoáeczeĔstwa), które moĪe 
oddziaáywaü wyáącznie za poĞrednictwem Ğrodowiska wewnĊtrznego (tamĪe, s. 
156). To posuniĊcie teoretyczne szczególnie negatywnie zaciąĪyáo moim zdaniem 
na póĨniejszym rozwoju ewolucjonizmu w socjologii, a szczególnie nurtu repre-
zentowanego przez Parsonsa (okreĞlającego siebie jako deterministĊ kulturowego; 
1966) a którego jaskrawym przykáadem moĪe byü teoria ewolucji religii Roberta 
Bellaha (1998).
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PóĨniejszy funkcjonalizm

RolĊ poĞrednika miĊdzy Durkheimem a nowoczesnym funkcjonalizmem ode-
graá przede wszystkim Radcliffe-Brown. Wprawdzie punktem wyjĞcia uczyniá ana-
logiĊ organiczną, jednak nie zastosowaá jej jako narzĊdzia teoretycznego z dyscy-
pliną wáaĞciwą w tym wzglĊdzie Spencerowi. Dlatego strukturĊ organizmu mógá 
okreĞliü szerzej niĪ Spencer, jako „zespóá zaleĪnoĞci miĊdzy odrĊbnymi jednostka-
mi” (Radcliffe-Brown 2007: 591). Terminem „funkcja” – za Durkheimem, który 
jego zdaniem jako pierwszy zastosowaá go w ĞciĞle naukowym sensie – okreĞlaá 
konsekwencje dziaáania, nie zaĞ dziaáanie: „W stosowanej przez nas terminologii 
komórka lub organ speánia czynnoĞci, a te speániają funkcje” (tamĪe, s. 592). Jest to 
inaczej rola, peániona „w caáoĞci Īycia spoáecznego, a wiĊc jej wkáad do utrzymanie 
ciągáoĞci strukturalnej” (tamĪe, s. 593). Tak pojĊtą funkcjĊ moĪe juĪ peániü nie tylko 
konkretny organ spoáeczeĔstwa, ale dowolny zwyczaj spoáeczny czy teĪ „dowolna 
powtarzająca siĊ czynnoĞü, taka jak karanie zbrodni czy ceremonia pogrzebowa” 
(tamĪe, s. 592, 593). PojĊcie potrzeb jest dla niego równoznaczne z „koniecznymi 
warunkami istnienia spoáeczeĔstw ludzkich” (tamĪe, s. 591). Jak zauwaĪają Turner 
i Maryanski, funkcjonalizm, po przejĊciu go przez antropologów utraciá wszelkie 
ambicje, by badaü genezĊ zjawisk, a tym samym zerwaá ostatnie wiĊzi z ewolucjo-
nizmem, jakie pozostawaáy jeszcze w koncepcji Durkheima (Turner i Maryanski 
1988: 112–114).

Identyczne wáaĞciwie pojĊcie funkcji zachowuje Merton („Funkcje – to te dające 
siĊ obserwowaü skutki, które przyczyniają siĊ do adaptacji i modyfi kacji danego 
systemu” 1982: 122), choü usiáowaá przezwyciĊĪyü niektóre jego sáaboĞci. Podziaá 
na eufunkcje i dysfunkcje oraz funkcje jawne i ukryte jest jednak tylko poáowicz-
nym rozwiązaniem problemów wynikáych z poszerzenia znaczenia tego sáowa przez 
Durkheima. Merton w istocie dokonaá w tej mierze kodyfi kacji koncepcji zawartej 
w Zasadach metody. A jednak, wprowadzając czynnik „uĞwiadomienia” bądĨ nie 
(w dystynkcji funkcji jawnych i ukrytych), nieco spsychologizowaá pojĊcie funkcji. 
W koncepcji „dyspozycji subiektywnych (motywów, celów)” (Merton 1982: 121) 
wraca, podobnie spsychologizowana, koncepcja „potrzeb” jednostkowych. Merton 
jawnie dystansuje siĊ od pomysáów Malinowskiego, który ponownie chciaá zako-
rzeniü empirycznie ludzkie jednostki w biologii. NajwyraĨniej nadal moc przeko-
nującą zachowaáa antybiologiczna argumentacja Durkheima. Równie szerokie jak 
u Durkheima jest rozumienie elementu, któremu moĪna funkcje przypisaü. Powia-
da, Īe ma to byü element „standaryzowany (uwzorowiony i powtarzalny), taki jak 
role spoáeczne, wzory instytucjonalne, procesy spoáeczne, wzory kultury, uczucia 
uwzorowione kulturowo, normy spoáeczne, organizacja grupowa, struktura spoáecz-
na, Ğrodki sáuĪące kontroli spoáecznej itd.” (Merton 1982: 121). Czyni jednak krok 
w kierunku wielopoziomowego okreĞlenia elementów, którym funkcja sáuĪy, gdy 
wymienia „ludzi o róĪnych statusach, podgrupy, szerszy system spoáeczny i systemy 
kultury” (1982: 122).
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Podsumowanie

SądzĊ, Īe wobec wyĪej omówionych fundamentalnych róĪnic miĊdzy koncepcją 
Spencera a ujĊciami dwudziestowiecznych funkcjonalistów paradygmat funkcjonal-
ny autora Zasad socjologii zasáuguje na niezaleĪną od nich, krytyczną ocenĊ.

W tym miejscu warto zwróciü uwagĊ, Īe w koncepcjĊ Spencera nie trafi a wiĊk-
szoĞü zarzutów, zwykle wysuwanych przeciw funkcjonalizmowi (por. Sanderson 
2001: 15–16; Szacki 2002: 825–826; Turner 1985: 166–178; Kozyr-Kowalski 1988: 
11; Burhenn 1980: 351–353; Penner 1971: 91–97). Trudno zarzucaü mu niedostrze-
ganie konfl iktu, ahistoryzm, niezdolnoĞü do ujmowania zmiany spoáecznej, oderwa-
ną od empirii abstrakcyjnoĞü czy niejasnoĞü jĊzyka. Rozdzielenie potrzeb i funkcji 
od skutków chroni przed zarzutem tautologii, a uznanie trwania instytucji spoáecz-
nej za emergentny problem, jak równieĪ wprowadzenie mechanizmów selekcyjnych 
– przed zarzutem teleologizmu. Sanderson (2001: 16) zarzuca funkcjonalistom re-
ifi kowanie spoáeczeĔstwa, jak jednak widzieliĞmy, na gruncie koncepcji Spencera 
moĪliwa jest zawsze procedura redukcji do konkretnych, empirycznych ludzkich 
dziaáaĔ. Podmiotami funkcji czyni Spencer konkretne jednostki czy ich organizacje, 
nie hipostazując zjawisk abstrakcyjnych. Do Spencera nie stosuje siĊ równieĪ zarzut, 
jaki George Homans postawiá Parsonsowi, iĪ funkcjonalizm ma byü „záą teorią”, 
gdyĪ w zasadzie skupia siĊ na „wypracowaniu siatki kategorii, schematu pojĊciowe-
go, rezygnuje natomiast ze stawiania twierdzeĔ” (za Szacki 2002: 825). Jak bowiem 
zauwaĪa Turner: „Wielka róĪnica miĊdzy Spencerem i Parsonsem zatem polega nie 
na zakresie czy zawartoĞci ich teorii, co na tym, Īe Spencer przedstawiá zasady, na-
tomiast Parsons oferowaá kategorie” (Turner 2010: 5).

Co wiĊcej, sądzĊ, Īe wiĊkszoĞü innowacji terminologiczno-teoretycznych wpro-
wadzonych przez Mertona jest zbĊdna na gruncie funkcjonalizmu Spencerowskie-
go. UmoĪliwia on (bez pomieszania terminologicznego) analizowanie genezy danej 
struktury, przyczyn jej trwania (w czym funkcja moĪe, ale nie musi uczestniczyü) 
oraz bezpoĞrednich i poĞrednich konsekwencji na poziomach jednostek, instytucji 
i systemu spoáecznego. Tak rozumiany funkcjonalizm wprawdzie zdaje siĊ obiecy-
waü mniej niĪ badania skupione na bardziej subtelnych i nie tak konkretnych oddzia-
áywaniach, ale, jak mi siĊ wydaje, zdolny jest dotrzymaü swych obietnic, uwalniając 
socjologa jednoczeĞnie od pokusy abstrakcji i budowania schematów pojĊü wyáącz-
nie „analitycznych”. Stanowi bowiem precyzyjną siatkĊ pojĊciową, która posáuĪyü 
moĪe do wstĊpnej analizy struktur spoáecznych. Taką wáaĞnie rolĊ peáni „aktywi-
stycznie” rozumiany funkcjonalizm w biologii, gdzie nie wzbudza wiĊkszych kon-
trowersji, jakie towarzyszą tam np. adaptacjonizmowi (por. Sober 2000: 83–84).

OsobiĞcie, gáówną sáaboĞü ujĊcia Spencerowskiego upatrujĊ w zaáoĪeniu ho-
lizmu, dzielonym przez niego nie tylko z wiĊkszoĞcią wersji funkcjonalizmu, ale 
i z marksizmem. ZaáoĪenie to trafnie krytykowaá juĪ Florian Znaniecki (1973: 64, 
144–146). SądzĊ jednak, Īe konkretnoĞü wáaĞciwa Spencerowskiemu rozumieniu 
zarówno terminu funkcja, jak i system, mogą stanowiü narzĊdzie przezwyciĊĪenia 
tej sáaboĞci. Tak jak spoáeczeĔstw o niewielkim stopniu zróĪnicowania nie moĪna 
okreĞliü na jego gruncie systemami (nie są to „jeszcze” systemy), choü moĪna je 
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analizowaü funkcjonalnie, tak podobnie, wysoce zróĪnicowane spoáeczeĔstwa nie 
muszą byü badane jako systemy („juĪ” nie są to systemy, a przynajmniej systemy 
o charakterze organicznym), choü poszczególne organizacje w ich ramach mogą po-
siadaü wáaĞciwoĞci systemowe.

Niewątpliwą wadą Spencera jest teĪ to, Īe jak zauwaĪyá Andreski (1969: xxvi), 
badacz ten nigdy nie zastosowaá swojego podejĞcia do analizy empirycznego spo-
áeczeĔstwa. Nie pozostawiá zatem dzieáa dostatecznie oryginalnego i atrakcyjnego, 
a jednoczeĞnie wskazującego nastĊpcom szereg problemów do rozwiązania, które 
stanowiáoby tym samym osiągniĊcie paradygmatyczne w drugim Kuhnowskim zna-
czeniu sáowa „paradygmat”: wzorzec praktyki naukowej (Kuhn 2001: 33–34). Nie 
oznacza to naturalnie, Īe zastosowanie takie nie jest moĪliwe, i Īe jego rezultaty mu-
siaáyby byü z defi nicji gorsze od prac górującego pod tym wzglĊdem nad Spencerem 
Durkheima. Warto pamiĊtaü, na co zwracaá uwagĊ Kuhn, Īe w historii nauki nierzad-
ko zachodzi rewersja: kolejne rewolucje rehabilitują i powracają do pewnych zaáo-
ĪeĔ dawniej odrzuconych paradygmatów. I tak w fi zyce XVIII wieku nastąpiá nawrót 
do koncepcji scholastycznych, a fi zyka Einsteina okazuje siĊ pod pewnymi wzglĊ-
dami bliĪsza Arystotelesowskiej niĪ Newtonowskiej (tamĪe, s. 188, 355). MoĪliwe, 
Īe wobec jawnego dziĞ, jak siĊ wydaje, fi aska podurkheimowskiego funkcjonalizmu 
racjĊ ma Turner, gdy postuluje rehabilitacjĊ Spencera (Turner 2000, 2010).
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Herbert Spencer’s Functional Paradigm

Summary

In this article, the author reconstructs the particular sense attributed in the Spencer’s 
functionalism to notions such as function, need, subject of a function and objective consequences. 
He shows a fundamental difference between this concept and twentieth-century functional 
theories in sociology. Although they all use the same terms, they give them a remarkably 
different meaning. Change made by Durkheim in the meaning of the term „function” is of 
fundamental importance: for Spencer the word “function” meant a specifi c activity (action, 
work), but it came to mean the result of an infl uence. The author challenges the way in which 
the  founding role in the twentieth-century’s functional paradigm is attributed to Spencer. At the 
same time, he points to  theoretical  import of the original concept of Spencer in relation to the 
functional approach as modifi ed by Durkheim.

Key words: Herbert Spencer; functionalism; paradigm; Durkheim; function.


