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Marek Borowski 

Streszczenie: Artykuł ukazuje społeczne zło ono ci systemu społecznego, 
jego układów i poł cze  w uj ciu teorii społecznych Emial Durheima  
i Roberta K.Mertona. Struktura społeczna jest zbiorem wielu zale no ci, 
zmiennych przenikaj cych si  wzajemnie, maj cych równie  wielki 
wpływ na siebie w zale no ci od rodzaju i wielko ci oraz wagi oddziały- 
wania. Ze zmienno ci jej i jej zmiennych rodz  si  dysfunkcje społeczne.  

Słowa kluczowe: społecze stwo, demografia.

Summary: The article shows the complexity of the social system with 
its relations and connections, in regard of the social theory of Emial 
Durheim and Robert K. Merton. Social structure is a collection of many 
dependencies, variable intermingled with also a impact influence on each 
other depending on the type, size and weight of the influence. From its 
volatilities and variables, social dysfunctions are born. 
Keywords: society, demography. 

Społecze stwo jest zło onym systemem poł czonych układów  
i cech społeczno-demograficznych. W celu lepszego opisania struktury 
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społecznej i jej powi za , Emil Durkheim, współtwórca nowoczesnej 
socjologii, wprowadził poj cie morfologii społecznej. Bezpo rednie 
elementy morfologii społecznej stanowi  zbiory jednostek ludzkich, 
które wykształciły ró nego typu układy, zbiory, podzbiory w celu 
wspólnego funkcjonowania1. 

Heurystyczny, a zarazem historyczny model struktury społecznej 
wynika z kilku jej definicji, wedle których to: organizacja stosunków 
społecznych2; w okre lony sposób uporz dkowane cz ci i wreszcie to 
mniej lub bardziej spójne lub trwałe regularno ci3. „Struktura społeczna - 
zauwa a z kolei Piotr Sztompka w biogramie Roberta K. Mertona – to 
siatka norm i warto ci skupiaj cych si  w postaci ról społecznych, wokół 
wyró nionych pozycji społecznych (statusów) oraz w postaci instytucji, 
wokół istotnych funkcji społecznych”4. 

Społecze stwo, powiemy z kolei, to zbiory grup społecznych 
realizuj cych okre lone cele własne lub innych, a same grupy społeczne 
mo na podzieli  ze wzgl du na kilka kryteriów odniesienia, np. ze 
wzgl du na:  

-  rodzaj wi zi społecznej, wspólne zainteresowania, konkurencj
d e  itd.; 

-  istnienie organizacji wewn trznej;  

-  dysponowanie instrumentami integruj cymi (np. historia, symbole)5. 

Grupy dziel  si  oczywi cie ze wzgl du na swoj  wielko  na małe  
i du e. Ich istot  definiuj  przede wszystkim relacje jako ciowe wyst pu- 
j ce w ramach poszczególnych grup oraz wpływ, jaki mog  wywiera   
na inne grupy społeczne. Grupy dysfunkcyjne o charakterze przest p- 
czym, zwłaszcza zamieszane w przest pstwa gospodarcze, nie stanowiły 
w przeszło ci grup du ych w przeciwie stwie do grup zło onych  
z „klasycznych” przest pców kryminalnych. Jednak e ich działalno  jest 
niezwykle gro na dla społecze stwa i pa stwa. Przykład ten ujawnia 
kolejny podział grup społecznych na zorganizowane, niezorganizowane, 
kieruj ce si  okre lonymi celami, warto ciami, pogl dami. 

1  E. Durheim, Morphologie socjale, Annee Sociologique 1897/98 nr 2. 
2  A. Giddens, Central Problems in Social Theory, London 1979, s. 67. 
3  S.F. Nadel, The Theory of Social Structure, London 1969, s. 7. 
4  P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 141. 
5  J. Sztumski, Systemowa analiza społecze stwa, Wydawnictwo l sk, 2013, s. 38. 
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Struktura społeczna ze wzgl du na wielo  i ró norodno  podzia- 
łów jest bardzo mobilna i po wielokro  ulega przemianom, tworz c  
wci  nowe konfiguracje społeczne; jest konstrukcj  okre lonego systemu 
społecznego, który obejmuje wszystkie jego cz ci składowe i wyst pu- 
j ce pomi dzy nimi powi zania funkcjonalne6. Dodajmy wreszcie,  
e istotnym kryterium podziału grup społecznych wywieraj cym wpływ 

na funkcjonowania całej struktury społecznej stanowi podział na grupy 
wiekowe oraz ich uogólniony podział na makro-, mazo- i ministruktury.  

Makrostruktury to du e systemy społeczne, które ze wzgl du  
na tworzenie w nich prawa, mog  na etapie tworzenia owych praw 
generowa  ró ne patologie prowadz ce do korupcji czy te  daj
mo liwo  wykorzystywania posiadanej władzy w celach innych ni
przewidywane w ustawach.  

Mezostruktury to po rednia forma pomi dzy makro- i ministruktu- 
rami. Mog  to by rednie grupy społeczne, które poprzez swoj
działalno  (np. grupy specjalizuj ce si  w równego typu kradzie ach) 
stanowi  zagro enie dla ładu społecznego. 

Ministruktury społeczne to małe grupy społeczne najcz ciej 
funkcjonuj ce w małych zbiorowo ciach i posiadaj ce dewiacyjny 
charakter, mog ce stwarza  patologie społeczne w małej zbiorowo ci 
ludzkiej (np. na osiedlach). 

Na wszystkie wspomniane dystynkcje struktury społecznej 
wskazywał w swych pracach wspomniany Emil Durkheim, podkre laj c 
ich wag  dla zrozumienia „wewn trznego układu elementów współtwo- 
rz cych i okre laj cych grup  społeczn  i w ko cu społecze stwo”7,  
a tak e ukazuj c ich niezwykle istotn  rol  w gł bszym rozumieniu 
natury dysfunkcji społecznych (patologii, dewiacji).  

Od stopnia ich zorganizowania, hierarchizacji władzy, procedur 
wewn trznych, post powania zale y stopie  ich dysfunkcji z ogólnie 
przyj tymi w danym społecze stwie normami post powania. Na zorga- 
nizowanie grup społecznych i sposób ich zachowania istotny wpływ 
wywiera charakter istniej cego systemu społeczno-gospodarczego. 
Tak e wraz z rozwojem np. współczesnych technik komunikacyjnych 
wiele z grup społecznych musiało zmieni  swoje dotychczasowe zacho- 

6  J. Szczepa ski, Elementarne poj cia socjologii, Warszawa 1970, s. 274 i n. 
7  E. Durheim, Zarys metody socjologicznej, Warszawa 1999, s. 30 i n.: 236 i n. 
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wania, dostosowuj c je do uwarunkowa  współczesnych. Np. w latach 
60. ubiegłego wieku w zakładach karnych du  rol  odgrywali skazani 
tzw. grypsuj cy; obecnie jest to margines.  

W chwili obecnej struktura przest pców ulega istotnym przemia- 
nom, w nast pstwie których zmienia si  np. w sposób zasadniczy liczba 
skazanych ze wzgl du na posiadane wykształcenie. Otó  wzrasta liczba 
osób z wy szym wykształceniem, co wi e si  ze wspomnianym 
wzrostem przest pczo ci gospodarczej.  

Istotnymi czynnikami wywieraj cymi wpływ na powstawanie 
ró nego typu odchyle  społecznych s : hierarchia społeczna, zdolno ci 
adaptacyjne oraz struktura warto ci. 

Hierarchia społeczna dotyczy zró nicowanych pozycji poszczegól- 
nych elementów sprawiaj cych, e mo emy mówi  o ich hierarchizacji  
i stratyfikacji8. Dzi ki wymienionym czynnikom mo emy ustali  ich 
nadrz dno , podrz dno , jak równie  równorz dno  w stosunku  
do siebie i innych. 

Stosunek nadrz dno ci wyst puje w wielu układach i frakcjach 
społecznych. Najbardziej oczywistym jest podział na np. rz dz cych  
i podwładnych, nauczycieli i uczniów. Jednak e układ taki funkcjonuje  
w ka dej grupie społecznej, pocz wszy od rodziny, sko czywszy  
na pa stwie jako takim. Od tego podziału w du ej mierze zale  w konse- 
kwencji jako ciowe stosunki społeczne. Mog  by  one zgodne z normami 
społecznymi lub te  tworzy  dewiacyjne zachowania jednostek. 

Zdolno  adaptacyjna, czyli przystosowanie do obiektywnie wyst - 
puj cych warunków ycia, jest cech  wa n  nie tylko dla istnienia 
poszczególnych jednostek, ale tak e dla egzystencji ró nych systemów 
społecznych9. Od zdolno ci adaptacyjnej zale y stopie  przystosowania 
si  jednostki, grup społecznych do funkcjonowania w danej strukturze 
społecznej. Im wi ksza zdolno  przystosowania si , tym łatwiejsze funk- 
cjonowanie w społecze stwie. Im mniejsza zdolno  adaptacyjna, tym 
wi ksze prawdopodobie stwo powstania dewiacji lub patologii społecz- 
nej, a co za tym idzie w konsekwencji marginalizacji społecznej jednostki. 

8  Por. J. Sztumski, Systemowa analiza społecze stwa, cyt. wyd., s. 48. 
9  Tam e, s. 49. 
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Godn  zastanowienia jest my l wyra ona przez Claude’a Lévi- 
-Stauss’a, e kultura tworzy nas, a my j  ewentualnie korygujemy i to 
tylko w okre lonych przez ni  ramach. Kokon kultury otacza nas 
szczelnie i od jego struktury zale y nasze zachowanie, idee i marzenia10. 

Mo emy wyró ni  dwa rodzaje przystosowania: czynne i bierne.  
O ile czynne przystosowanie oznacza wybiórcz  i aktywn  asymilacj   
do optymalnego rozwoju w danym społecze stwie, to bierne jest korzys- 
taniem z tego, co przynosi nurt ycia społecznego, bez jakiejkolwiek 
walidacji skutków funkcjonowania w strukturze społecznej jako cało ci. 

Istotny element, do którego szerzej powrócimy w kolejnych 
cz ciach tej rozprawy, to kwestia istoty warto ci i ich struktura. System 
warto ci i one same maj  znacz cy wpływ na zachowania jednostek  
w grupie społecznej od momentu ich wyboru, do działania w nich  
w formie aktywnej lub pasywnej. Nie mo na powiedzie , e cała 
struktura społeczna jako społecze stwo b dzie uznawała takie same 
warto ci, jednak e wa nym elementem jest zdobycie umiej tno ci 
weryfikacji i ewaluacji warto ci, którymi kieruj  si  grupy społeczne  
i społecze stwa w okre lonym czasie i warunkach swojego rozwoju. 

Postrzeganie i przestrzeganie okre lonych warto ci mo e w społecze -
stwach prowadzi  do destabilizacji lub wzmacniania okre lonych struktur 
społecznych. Mo e implikowa  równie  zachowania jednostek, całych 
populacji. Wła nie z tego powodu rozwa ania na temat warto ci nabieraj
szczególnego charakteru w kontek cie tworzenia si  patologii społecznych.  

Gwałtowny przebieg zachodz cych zmian w nowoczesnym wiecie 
wywołuje wielorakie i rozległe problemy społeczne. Upadaj ce tradycyjne 
style ycia, moralno , wiara religijna, rozpadaj ce si  wzory codzien- 
no ci i brak nowych warto ci, które mogłyby zaj  ich miejsce, Emil 
Durheim uznał za zjawisko, które okre lił poj ciem „anomii”. W efekcie 
rozwoju nowoczesno ci załamały si  wyznaczone przez religie tradycyjne 
punkty odniesienia i normy, przez co wielu członków nowoczesnych 
społecze stw jest skazanych w swoim codziennym yciu na poczucie 
bezsensowno ci11. 

10  L. Stomma, Antropologia kultury-antropologia historii, Zeszyt naukowy Katedry 
Socjologii i Instytutu Nauk Społecznych Górno l skiej Wy szej Szkoły Handlowej 
im. W. Korfantego 2010, Z 43, s. 45-57. 

11  A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012, wyd. PWN s. 35. 



488 

O anomii mo na te  mówi  jako o braku norm społecznych lub ich 
zaniku. Anomia to stan wiadomo ci jednostki, polegaj cy na odrzuceniu 
pewnych przyj tych warto ci oraz zast pieniu ich poprzez chaotycznie 
skonstruowane pop dy. Jednostka taka cechuje si  całkowitym wyzby- 
ciem si  poczucia wspólnoty z grup  społeczn  oraz wykluczeniem 
obowi zywania jakichkolwiek zobowi za  w stosunku do niej.  
W klasycznym uj ciu, zdefiniowanym przez Emile'a Durkheima, anomia 
społeczna to sytuacja, w której jednostki w ogromnej skali przestaj
odró nia  zachowania dobre i poprawne społecznie od złych. To objaw 
post puj cego kryzysu moralnego. 
Do przyczyn wyst powania zjawiska anomii nale y zaliczy : 

1. Gwałtowne i dominuj ce przemiany społeczne.  

2. Wojny domowe.  

3. Post puj cy kryzys struktur ekonomicznych i gospodarki.  

Anomia to wynik zarówno zaniku pewnych norm, jak i rozprze- 
strzeniania si  norm konkurencyjnych, wygodniejszych dla jednostki,
aczkolwiek niekoniecznie moralnie bardziej warto ciowych. Anomia  
w tym aspekcie nie jest wynikiem zmian o podło u psychologicznym. 
Współcze nie jest traktowana bardziej jako przejaw zagubienia
jednostki. Anomia ró ni si  od dewiacji, gdy  celem jednostki jest 
post powanie w taki sposób, jakby adne normy nie obowi zywały. 

Z kolei według Roberta K. Mertona społecze stwo wykształciło  
w sobie pi  typów reakcji na pojawianie si  zjawiska anomii. Pierwsza 
z nich to konformizm, b d cy jednocze nie jedyn  reakcj  niedewia- 
cyjn . Jest ona tak e najbardziej rozpowszechniona i najcz ciej 
wyst puj ca w ród populacji na wiecie. Polega ona na zaakceptowaniu 
pewnych celów oraz rodków do nich prowadz cych. Konformizm jest 
przejawem zachowania typowego dla jednostek. Podkre la si  jego wag
czy nawet istniej c  dominacj , gdy , w przeciwnym wypadku, system 
społeczny mógłby by  zagro ony i przestałby wła ciwie funkcjonowa .  

Drugi typ reakcji, czyli innowacja, to proces d enia do osi gni cia 
celów kulturowych, poprzez wybieranie niedozwolonych lub nielegalnych 
rodków. Oznacza ona w zasadzie, e jednostka nie przeszła w pełni 

procesu socjalizacji. Innowacja jest elementem wspólnym wszystkich klas 
społecznych, dotyczy tak e instytucji czy przedsi biorstw mi dzynarodowych.  
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Kolejna forma, czyli wycofanie, odrzuca wszelkie cele oraz rodki 
słu ce do ich osi gni cia oraz budowanie o rodka yciowego poza 
społeczno ci . Jako przykład nale y poda  narkomanów, alkoholików 
lub włócz gów. Ostatnia reakcja – bunt jest obrazowana przez całkowite 
odrzucenie norm, warto ci oraz rodków. Jednocze nie powstaje ch
wykreowania nowego systemu warto ci12. 

Anomi  z socjologicznego punktu widzenia mo na porówna  do 
terminu patologii społecznej opisywanej w pedagogice. Oba te elementy 
w podobny sposób nazywaj  takie same albo podobne zjawiska 
zachodz ce w społecze stwie. Pokazuj  destabilizacj  struktury społecz- 
nej, jej przyczyny i wpływ na zachowania ludzi.  

Jako kolejne b d  omawiane wybrane aspekty patologii społecznej, 
kiedy o nich b dziemy mówili na pewno warto pami ta , e w istocie 
rozmawiamy o okre lonego charakteru anomii społecznej. Niezale nie jak 
b dziemy nazywali oba te poj cia, to zarazem opisuj  one sytuacje 
społeczne wywieraj ce wysoce negatywny wpływ tak na struktury 
społeczne z punktu widzenia socjologii, jak i zachowania osób w procesie 
ich socjalizacji i resocjalizacji. Wydaje si  zasadnym twierdzenie, e oba 
podej cia uzupełniaj  si , ukazuj c zarazem skomplikowany charakter 
wpływu ró nych elementów ycia społecznego na struktury społeczne. 
Opisywanie ich oddzielnie jest istotne i wa ne, jednak e próba ukazania 
wspólnego wpływu wydaje si  by  warto ci  dodan  dla obu tych 
sposobów rozumienia problemu anomii. 

Jednym z poj  mog cym mie  wpływ na rozwa ania dotycz ce 
anomii społecznej jest koncepcja funkcjonalizmu. Funkcjonalizm - 
orientacja teoretyczna i metodologiczna w antropologii społecznej  
i etnologii, do której głównych zało e  nale y przekonanie o konieczno ci 
holistycznego i systemowego ujmowania kultury, która jest ci le zinte- 
growanym systemem zachowuj cym wewn trzn  równowag . Funkcj
ka dej instytucji społecznej jest podtrzymywanie istniej cego systemu  
i zaspokajanie ludzkich potrzeb. Kierunek ten został zapocz tkowany  
na pocz tku XX wieku przez polskiego badacza działaj cego na emigracji 
Bronisława Malinowskiego oraz Alfreda Reginalda Radcliffe'a-Browna13. 

12  http://wypracowania24.pl/wos/1538/anomia-spoleczna-ujecie-durkheima?strona 1-4  
z dnia 01.01.2015. 

13  http://wiedzaiedukacja.eu/archives/19877 ISSN1898-9233 
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W koncepcji niedostosowania społecznego w uj ciu pedagogicz- 
nym, z którego mo e wynika  anomia w uj ciu socjologicznym, teoria 
funkcjonalizmu pokazuje bardzo wa ne zagadnienie. Nie mo na ujmowa
kultury społecznej w sposób wybiórczy. Bez cało ciowego, wielow tko- 
wego ukazywania jej tworzy si  zbiór z zało enia wadliwych elementów, 
którego nast pstwem mog  by  bł dy interpretacyjne. Ten stan rzeczy 
pokazuje, e nie powinno si  oddziela  od siebie nauk tak przenikaj cych 
si  co do stosowanych definicji, bowiem wyja nienie zmian struktur 
społecznych mog cych mie  wpływ na tworzenie si  nowych lub 
istniej cych dotychczas patologii społecznych nie jest do ko ca mo liwe. 

Ostatnim elementem, na który nale y zwróci  uwag  maj cym, 
moim zdaniem, istotny wpływ na powstawanie anomii społecznej  
i struktury społecznej jest koncepcja Roberta Mertona dotycz ca 
statusów społecznych i zwi zanych z nimi ról społecznych14. 

Przez status społeczny, przypomnijmy, rozumiemy pozycj  zajmo- 
wan  w systemie społecznym przez okre lon  jednostk 15. 

Aby mo na było zidentyfikowa  przyczyn  powstawania anomii 
społecznej czy te  inaczej patologii społecznych implikowanych przez 
zachowania jednostek i grup społecznych, nale y zwróci  uwag  na 
okre lenie roli społecznej, jak  odgrywa ka dy z nas w społecze stwie.  
T  rol  społeczn  mo e by  piekarz, nauczyciel, policjant, bezdomny, 
przest pca. Ka dej roli społecznej zawsze przypisany jest status 
społeczny. A mo e nale y stwierdzi  odwrotnie, e z ka dego statusu 
społecznego wynika jaka  rola społeczna do odegrania w teatrze ycia. 
Nasuwa si  pytanie: gdyby ka dy z członków społecze stwa miał tzw. 
wysoki statusu społecznego, czy takie zjawiska destabilizuj ce struktury 
społeczne jak przest pstwa mogłyby istnie ? Jednak e sytuacja 
komplikuje si  albowiem z bada  wynika, e ze statusu społecznego nie 
wynika tylko jedna rola społeczna, ale szereg ról społecznych odgrywa- 
nych przez obywateli. Takie zjawisko strukturalne mo emy nazwa
zestawem ról, przez co rozumiemy zespół zale no ci w rolach przypisa- 
nych jednostce ze wzgl du na zajmowany przez ni  status społeczny16. 

14  R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przekład E. Morawska, 
J. Wertestein- uławski, Warszawa 1982. 

15  Socjologia. Lektury pod red. P. Sztompki, M. Kuci Kraków, 2005, s. 142. 
16  Por. tam e, s. 143. 
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Poj cia sformułowane powy ej maj  charakter strukturalny, a zatem 
odnosz  si  do struktury społecznej, do jej cało ci, jak i fragmentu  
w okre lonym czasie. W przypadku du ego nat enia zmian statusów 
społecznych, a zatem i ról społecznych mo e dochodzi  do zmian  
w strukturze społecznej. Kwesti  istotn  pozostaje pytanie, w któr  stron
owe zmiany zmierzaj . Zakładaj c podej cie od strony analizy ryzyka, 
nale y zakłada  mo liwo  negatywnych zmian, co mo e doprowadzi  do 
destabilizacji przyj tej struktury społecznej poprzez eksplozywn  anomi
społeczn  i rozszerzaj cy si  chorobotwórczy aspekt zachowa  ludzkich 
niezgodnych z dotychczasowymi przyj tymi standardami.  

Je eli owe zmiany zachodz  z dostateczn  cz stotliwo ci  w do
w skim przedziale czasowym, mo emy w sposób precyzyjny monitoro- 
wa  sekwencyjne zestawienie ról społecznych oraz statusów społecz- 
nych. Wnioski co do przyczyn tych zmian mog  dawa  istotny wkład  
w identyfikacj  faktycznych przyczyn powstawania anomii społecznej,
patologicznego zachowania si  jednostek.  

Wiedza tak zdobyta mogłaby nakre li  od strony teoretycznej 
przyczyny powstawania tych negatywnych zjawisk, a co wa niejsze 
skuteczniej okre li  metody, jakie powinny zosta  zastosowane w diag- 
nozowaniu takich stanów powstawania chorobotwórczych elementów 
struktury społecznej i zachowa  ludzkich, jak równie  wyznacza  czy 
rozwija  metody i techniki walki z ich skutkami lub odejmowa  wczesny 
interwencjonizm. 

Wydaje si  ciekawym mechanizm, który prowadzi do powstawania 
niezgodno ci post powania członków społecze stwa do anomii społecznej.  

Na poziomie psychologicznym mo na to zdefiniowa  jako zdol- 
no  ignorowania problemów spójno ci, drugim elementem mo e by
delegacja obowi zków, natomiast trzecim zerwanie relacji zwi zane  
z odgrywaniem roli17. Wa nym element stanowi fakt, e mo liwo ci 
dewiacyjnego odgrywania roli społecznej przez jednostk  s  znacznie 
szersze. Jednostka mo e rozszerzy  działalno  poboczn  w otoczeniu 
odgrywanej roli społecznej, co mo e doprowadzi  do upo ledzenia jej 
funkcjonowania w podstawowej roli społecznej. Przeciwstawnym 
elementem mo e okaza  si  odgrywanie znacznie wi kszej ilo ci ról 
społecznych w celu zakłócenia tej jednej podstawowej. Ta technika 

17  Tam e, s. 157. 
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mo e, niestety, spowodowa  konflikt pomi dzy jednostk  a odrywanymi 
rolami społecznymi w momencie braku stosowanego nagradzania.  
Mo e to prowadzi  jednostk  do zachowa  dewiacyjnych.  

Systemowa analiza społecze stwa zaproponowana przez prof.  
J. Sztumskiego w poł czeniu z uj ciem patologii społecznych i mechani- 
zmów tworz cych niedostosowanie społeczne mo e okaza  si  bardzo 
dobr  metod  do wyja niania powstałych zmian w strukturach społecz- 
nych, które w wietle ró nych nauk mog  prowadzi  do anomii społecz- 
nych czy te  inaczej definiowanych patologii społecznych. W niniejszej 
publikacji dokonuj  próby poł czenia dwóch nauk, jakimi s  socjologia  
i pedagogika w perspektywie ich wpływu na przyczyny i sposoby 
zapobiegania zjawisku społecznego wykluczenia człowieka. 


