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ATHENAEUM

KOLEJNY NUMER „ATHENAEUM” oddajemy do rąk czytelników z nadzieją i oba-
wami. Nadzieja jest związana głównie z wiarą, iż ten kolejny numer będzie następnym 
krokiem w procesie integracji całego środowiska politologicznego. Nasze czasopismo 
dąży do przedstawiania dorobku, osiągnięć, przemyśleń i wyników prac badawczych 
autorów reprezentujących rozmaite ośrodki z całego kraju. Jednocześnie już w tej 
chwili przedstawia bibliografi ę publikacji oraz spisy doktoratów i habilitacji pracow-
ników z aż 16 znaczących ośrodków politologicznych w kraju. Od tego numeru 
grono redakcyjne powiększyło się o trzy kolejne ośrodki politologiczne: Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwer-
sytet Opolski. Redakcja nadal zaprasza do współpracy wszystkie te ośrodki, które 
prowadzą studia magisterskie lub posiadają uprawnienia naukowe. 

Obawy są związane przede wszystkim z troską o właściwe odczytanie artykułów 
zamieszczonych w niniejszym numerze. Dwa podstawowe działy, zaprogramowane 
już wiosną 2007 roku, zostały poświęcone wydarzeniom, które dotyczą jednego 
z najciekawszych, ale też bardzo kontrowersyjnego i wzbudzającego wiele emocji 
tego okresu istnienia III RP, jakim były lata 2005–2007. Zarówno dział poświęcony 
bezpośrednio okresowi rządów PIS-u i jego koalicjantów, jak i przyspieszonym 
wyborom parlamentarnym z jesieni 2007 roku zawiera teksty, które nie mają oceniać, 
czy tym bardziej stygmatyzować. Ich rolą jest przede wszystkim wyjaśnianie, inter-
pretowanie, szukanie determinant i przypuszczalnych konsekwencji. Tak należy 
odczytywać również napisany przez wybitnego psychiatrę tekst o paranoi, który 
został zamieszczony po to, by czytelnik o wykształceniu politologicznym mógł 
uzyskać narzędzie dla postawienia pytań z jednoczesnym i wyraźnym powstrzymy-
waniem się od jednoznacznych personalnych osądów. Trzeci dział został poświęcony 
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metodologii polityki – subdyscyplinie wiedzy, o której co prawda bardzo dużo się 
mówiło kilkadziesiąt lat temu, ale nadal widoczna jest potrzeba jej upowszechniania. 
Widocznym tego dowodem jest uzgodnienie w trakcie długiej dyskusji przez Komi-
tet Nauk Politycznych PAN na swoim styczniowym posiedzeniu wymagań, które 
powinny być stawiane pracom doktorskim i habilitacyjnym z politologii.
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PODEJMOWANIE PRÓBY ODPOWIEDZI na pytanie o kierunek rozwoju systemu 
partyjnego w oparciu o analizę wyników jednej czy dwóch elekcji parlamentarnych 
może wydawać się zabiegiem nieuprawnionym. Cech „systemowości”, a więc trwa-
łości, stabilności i przewidywalności rywalizacja międzypartyjna nabiera bowiem w 
dłuższym przedziale czasowym1. Proces instytucjonalizacji systemu partyjnego jest 
złożony i wielowymiarowy, obejmuje stabilizację sceny politycznej, krystalizację 
pozycji, jakie poszczególne partie zajmują w przestrzeni politycznej, instytucjonali-
zację samych partii, zacieśnianie więzi między partiami a elektoratem (spadek 
poziomu chwiejności wyborczej)2 czy też kształtowanie i utrwalanie wzorców two-
rzenia gabinetów3. Z drugiej strony, kolejne wybory przynoszą potwierdzenie lub 
zaprzeczenie tendencji stabilizacyjnych, dlatego też analiza ich wyników w aspekcie 
porównawczym4 oraz konsekwencji w postaci procesu tworzenia gabinetu może dać 
istotne efekty poznawcze. Jej celem nie powinno być jednak dążenie do zakwalifi ko-
wania systemu partyjnego do jednej ze znanych w literaturze typologii, ale uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, czy wybory przynoszą oznaki stabilizacji czy też destabili-
zacji systemu partyjnego – jego części składowych (partii) oraz zachodzących 

1 Zob. J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 202. 

2 Zob. szerzej S. Mainwaring, Party Systems in the Th ird Wave, „Journal of Democracy”, 1998, vol. 9, 
Nr 3, s. 68; R. Markowski, Polski system partyjny po wyborach 1997 roku – instytucjonalizacja czy wi-
chrowatość, „Studia Polityczne”, 1999, nr 9, s. 9–13.

3 Zob. J. Toole, Government Formation and Party System Stabilization in East Central Europe, „Party 
Politics”, 2000, vol. 6, Nr 4, s. 441 i n.

4 Por. opracowania zam. w: V. Hlousek, R. Chytilek (eds), Parliamentary Elections and Party Land-
scape in the Visegrad Group Countries, Democracy and Culture Studies Centre, Brno 2007. 
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pomiędzy nimi relacji5. Przyjmując takie założenie, poddam analizie wyniki wybo-
rów 2005 i 2007 r. oraz okres między nimi, pod kątem porządkowania sceny poli-
tycznej, liczby i rozmiaru fragmentaryzacji i koncentracji systemu partyjnego, 
chwiejności wyborczej oraz sposobu formowania gabinetu.

Wybory 2005 r. były pierwszymi w historii pokomunistycznej demokracji w Pol-
sce, w wyniku których do Sejmu nie weszła żadna nowa formacja polityczna6. Nadto, 
żadna z partii reprezentowanych w poprzednim parlamencie z niego nie ubyła. Sześć 
podmiotów (PiS, PO, Samoobrona, SLD, PSL oraz LPR) zdołało przekroczyć barierę 
5% poparcia, zyskując prawo do uczestnictwa w podziale mandatów i – zgodnie z prze-
pisami polskiego ustawodawstwa – przedłużając możliwość otrzymania subwencji 
z budżetu państwa7. Jest to niewątpliwy przejaw stabilizacji sceny politycznej, który 
można traktować jako zapowiedź instytucjonalizacji systemu partyjnego. Trzeba 
jednak podkreślić, że na wspomnianą stabilizację wpływają przede wszystkim wyniki 
partii, które ukształtowały się w latach dwutysięcznych. PiS, PO, Samoobrona i LPR, 
które w 2005 r. uzyskały łącznie 70,5% głosów oraz 82,2% mandatów pojawiły się 
w Sejmie dopiero w 2001 r. Po elekcji z 2005 r. tylko dwie partie (SLD i PSL) były 
nieprzerwanie obecne w Sejmie od momentu przeprowadzenia pierwszych rywali-
zacyjnych wyborów w 1991 r., zaś ich łączny wynik w 2005 r. wyniósł 18,3% głosów 
i 17,4% mandatów8. Inne parametry systemu partyjnego, mierzone w 2005 r. nie dają 
podstaw do stwierdzenia postępu w procesie stabilizacji systemu partyjnego. Pomię-
dzy rokiem 2001 i 2005 zwiększył się poziom jego fragmentaryzacji. Efektywna liczba 
partii wzrosła z 4,5 do 5,9 na poziomie wyborczym i z 3,6 do 4,3 na poziomie par-
lamentarnym. Wartość indeksu fragmentaryzacji systemu partyjnego wzrosła – z 0,76 
w 2001 r. do 0,83 w 2005 r. Zmalał poziom koncentracji systemu, zwłaszcza w odnie-
sieniu do poparcia uzyskanego przez najsilniejszą partię. Zwycięzca wyborów 2001 r., 
legitymował się wynikiem 41,04 %, co dało 216 mandatów, podczas gdy do zwycię-
stwa w 2005 r. wystarczyło już tylko 26,99%, co przełożyło się na 166 mandatów. Na 

5 Zob. A. Bakke, N. Sitter, Patterns of Stability. Party Competition and Strategy in Central Europe 
since 1989, „Party Politics”, 2003, vol. 11, Nr 2, s. 243 i n. 

6 Dla porównania, w wyborach odbywanych w 2006 r. na Węgrzech i Słowacji do parlamentu nie 
weszła również żadna nowa partia polityczna. Jedyną nową formacją w ostatnich wyborach w państwach 
Grupy Wyszehradzkiej byli czescy Zieloni (6,3% głosów i 6 mandatów w 2006 r.). 

7 Prócz ugrupowań, które przekroczyły barierę 5%, prawo do subwencji uzyskała także Socjalde-
mokracja Polska – jedyne ugrupowanie, które przekroczyło próg 3% głosów. 

8 Dla porównania, w Czechach łączny zysk partii obecnych w parlamencie od 1992 r. wyniósł 
w 2006 r. 87,7% głosów i 97% mandatów, natomiast na Węgrzech analogiczne wskaźniki dla 2006 r. to 
100% głosów i 100% mandatów. Na znaczenie stałej obecności w parlamencie partii politycznych jako 
wskaźnika instytucjonalizacji systemu partyjnego zwraca uwagę C. Nikolenyi, Coordination problem 
and grand coalition: the puzzle of the government formation game in the Czech Republic, „Communist 
and Post-Communist Studies”, 2003, vol. 36, Nr 3, s. 329. 
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bardzo wysokim poziomie pozostawała wciąż chwiejność wyborcza (wartość wskaź-
nika netto wyniosła blisko 32%)9, co wynika przede wszystkim z klęski SLD oraz 
znaczącego przyrostu głosów dla PiS i PO. Dane te nakazują ostrożność w formuło-
waniu optymistycznych ocen w odniesieniu do stabilizowania się polskiej sceny 
politycznej już w 2005 roku10, co nie zmienia faktu, że symptomy tej tendencji stały 
się bardziej widoczne po wyborach z 2007 r.

O niestabilności polskiego systemu partyjnego w latach 2001-2005 świadczy 
także znaczna amplituda poparcia dla największych partii. Przypomnijmy, że 
zwycięska w 1997 r. AWS, która uzyskała wówczas blisko 34% głosów, nie weszła 
do Sejmu w 2001 r. zdobywając nieco ponad 6%. SLD, który wygrał wybory w 2001 
r. z rekordowym wynikiem ponad 40%, stracił niemal trzy czwarte głosów cztery 
lata później. PiS uzyskał blisko trzykrotnie, a PO niemal dwukrotnie więcej głosów 
niż w 2001 r. Słusznie podkreśla się w literaturze, że tak znaczna różnica głosów 
w dwóch kolejnych elekcjach jest symptomem niestabilności systemu partyjnego11. 
Nie bez znaczenia jest też fakt, że w 2005 r. po raz kolejny doszło w Polsce do 
alternacji władzy. Utrzymana została tendencja przegrywania wyborów przez 
partie rządzące, utrzymująca się nieprzerwanie od 1993 aż do 2007 r. Skutki pora-
żek partii rządzących w 2001 i 2005 r. wykroczyły jednak poza normalne w demo-
kracji oddanie władzy opozycji. Po porażce w 2001 r. AWS i Unia Wolności zeszły 
w ogóle ze sceny politycznej. SLD jeszcze w czasie swych rządów uległ pierwszemu 
w swej historii rozłamowi; w kwietniu 2004 r. grupa rozczarowanych działaczy 
Sojuszu utworzyła nową formację – Socjaldemokrację Polską (SdPL). Doznając 
klęski wyborczej w 2005 r. SLD został zmuszony do poszukania całkowicie nowej 
formuły organizacyjnej, zawierając koalicję wyborczą z SdPL, Unią Pracy oraz z 
powstałą na gruzach dawnej Unii Wolności Partią Demokratyczną demokraci.pl., 
która otrzymała nazwę Lewica i Demokraci. Tak więc, po okresie poszukiwania 
optymalnych rozwiązań organizacyjnych przez prawicę, podobny proces został 
zapoczątkowany po lewej stronie sceny politycznej. Można więc stwierdzić, że 
zabudowa i krystalizacja polskiej sceny politycznej nie zostały zakończone, mimo 
pozorów jej uporządkowania.

 9 Dla porównania, w 2006 r. wskaźnik chwiejności wyborczej na Węgrzech wyniósł 1,0, w Czechach 
– 8,0 a na Słowacji – 9,7.

10 Zdaniem R. Markowskiego, po wyborach 2005 r. jeszcze bardziej widoczne stało się to, że polski 
system partyjny staje się zaprzeczeniem pojęcia „system”. Zob. R. Markowski, Th e Polish Elections of 
2005: Pure Chaos or Restructuring of Party System, „West European Politics”, 2006, vol. 29, Nr 4, 
s. 814. 

11 Zob. R. Taagepera, Meteoric Trajectory; Th e Res Publica Party in Estonia, „Democratization”, 2006, 
vol. 13, Nr 1, s. 92.
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Wybory z 2005 r. ujawniły nowe wzorce rywalizacji politycznej na arenie wybor-
czej. Wymienić należy tu trzy okoliczności. Po pierwsze, w roli głównych konkuren-
tów w walce o władzę nie wystąpiły formacje reprezentujące prawicę i lewicę, co było 
regułą w uprzednich elekcjach. Prowadzące w sondażach opinii publicznej Platforma 
Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość określały się zgodnie jako formacje pra-
wicowe, choć nieco inaczej rozkładały akcenty programowe. Lewica nie liczyła się 
natomiast w rywalizacji o władzę, ani jako pretendent, ani jako główna siła opozycji, 
ani jako młodszy partner koalicyjny. Po drugie, obydwie najsilniejsze partie wywo-
dziły się z tego samego środowiska politycznego, powołując się na solidarnościowy 
rodowód. Przełamany został tradycyjny podział postkomunistyczny12 – tak w sensie 
strukturalnym (rywalizacja między formacją postpezetpeerowską i postsolidarnoś-
ciową), jak i w sensie programowym (na czoło kwestii spornych wysunęły się 
problemy gospodarcze i socjalne, a nie rozliczenie i ocena przeszłości, co do której 
główni rywale byli zgodni)13. Po trzecie wreszcie, dwie partie rywalizujące o zwycię-
stwo (zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich) zapowiedziały 
utworzenie wspólnego rządu. Mogło to mieć istotne znaczenie dla wyborców, którzy 
oddając głos na PO lub PiS zakładali współdziałanie obu formacji na arenie gabine-
towej. Rzeczywistość okazała się jednak inna; pomimo powierzenia misji utworzenia 
rządu pozytywnie nastawionemu do współpracy obu partii K. Marcinkiewiczowi, 
rozmowy koalicyjne zakończyły się fi askiem, a w miarę upływu kadencji dystans 
polityczny pomiędzy obiema partiami zaczął się pogłębiać14.

Wybory 2005 r. zakończyły się nieznacznym zwycięstwem PiS nad Platformą 
Obywatelską (odp. 26,99 i 24,14% głosów). Dwie pierwsze formacje uzyskały więc 
razem nieco ponad 50% głosów oraz blisko 63% mandatów. Były to wskaźniki nie-
znacznie niższe od tych z roku 2001 r., gdy dwie najsilniejsze partie (SLD i PO) 
zdobyły razem prawie 54% głosów i 62% mandatów. Mamy jednak do czynienia 
z istotną zmianą wyborczą, którą wyznacza odrzucenie dominacji SLD oraz dyna-
miczny przyrost poparcia dla PiS i PO (wyniki uzyskane przez LPR i PSL nie 
odbiegały natomiast znacząco od rezultatów osiągniętych przez te ugrupowania 
w 2001 r.). Zmianie uległ przede wszystkim poziom rywalizacyjności, mierzony 
dystansem pomiędzy pierwszą i drugą partią polityczną. W 2001 r. SLD zdobyła 
ponad trzy razy więcej niż druga z kolei PO (odp. 41,04 i 12,68%). W 2005 r. wyniki 

12 Zob. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 
roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

13 Zob. O. Eibl, R. Chytilek, Conclusion, [w:] V. Hlousek, R. Chytilek (eds), Parliamentary Elections 
and Party Landscape in the Visegrad Group Countries, Democracy and Culture Studies Centre, Brno 
2007, s. 177. 

14 Zob. szerzej A. Małkiewicz, Rząd Marcinkiewicza, Ofi cyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, 
s. 11–47.
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dwóch najsilniejszych partii były do siebie mocno zbliżone). Poziom rywalizacyjno-
ści15 wzrósł więc niemal trzykrotnie (od 0,31 do 0,89). Konfi guracja partii politycz-
nych na arenie parlamentarnej przypominała natomiast do pewnego stopnia tę, która 
ukształtowała się po elekcji z 1997 r.; znacząco różniła się natomiast od konfi guracji 
z 2001 r. Dla badaczy przyjmujących perspektywę kwalifi kowania systemu partyjnego 
w oparciu o liczbę i siłę partii16, wybory 2005 r. mogą stanowić kolejny próg gra-
niczny. Dwa ugrupowania górowały zarówno poparciem, jak i liczbą mandatów nad 
czterema znacznie słabszymi partiami. Siłę partii na arenie parlamentarnej po 
wyborach 2005 roku przedstawia wykres nr 117:

Wykres nr 1: Podział mandatów w Sejmie w 2005 r.

Źródło: Dz.U. 2005, Nr 195, poz. 195

Zdaniem P. Maira, utożsamianie zmiany systemu partyjnego ze zmianą wyborczą, 
które może prowadzić do jego reklasyfi kacji nie jest uprawnione18. Zmiana wyborcza 
może odzwierciedlać przesunięcie sympatii politycznych w elektoracie, rozczarowa-
nie dokonaniami rządzących czy też krótkotrwałą fascynację nowymi projektami 
politycznymi – nie musi jednak wpływać na strategie znaczących ugrupowań poli-
tycznych. Mogą one – uwzględniając wynik wyborów – dokonać zmiany tych stra-
tegii, decydując się na nowe sojusze, lub na zerwanie dotychczasowych, mogą jednak 

15 Obliczam go dzieląc wynik drugiego ugrupowania przez wynik pierwszego. Wartość obliczonego 
w ten sposób indeksu zawiera się między 0 (całkowity brak rywalizacyjności) do 1 (rywalizacyjność 
doskonała).

16 Zob. np. A. Siaroff , Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections 
Since 1945, Garland Publishing Inc., New York 2000, s. 69–80. 

17 W tabeli nie uwzględniono 2 mandatów Mniejszości Niemieckiej.
18 Zob. P. Mair, Comparing Party Systems, w: L. Leduc, R. Niemi, P. Norris, Comparing Democracies, 

Th e John Hopkins University Press, Baltimore 2002, s. 101–107. Jest to rozwinięcie koncepcji przed-
stawionej w pracy Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford 1997, 
s. 206 i n.
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również tego nie czynić. Należy zatem stwierdzić, że przesunięcie poparcia wybor-
czego, nawet jeśli jest radykalne, prowadzi jedynie do zmiany formatu systemu 
partyjnego; nie musi natomiast wpływać na zmianę jego mechanizmu, który tworzą 
interakcje między partiami i który mówi nam o tym, jak system funkcjonuje19. 
Jakościowa zmiana systemu partyjnego – według P. Maira i wielu jego kontynuatorów 
– dokonuje się wówczas, gdy staje się widoczna na arenie gabinetowej i wyraża się 
w zastąpieniu dotychczasowych wzorców tworzenia gabinetu innymi. Jeśli pozostają 
one stabilne, to – mimo znacznego przesunięcia poparcia wyborczego – system 
partyjny zmianie nie ulega20.

Rywalizacja na arenie gabinetowej obejmuje, zdaniem P. Maira trzy elementy. 
Pierwszym z nich jest zakres alternacji władzy, która może być całkowita (wszystkie 
partie obecne w poprzednim gabinecie przechodzą do opozycji) bądź częściowa 
(niektóre z partii dotąd rządzących pozostają w gabinecie, niektóre zaś przechodzą 
do opozycji). Element drugi to formuła konstruowania gabinetu. Może ona być 
nowatorska (partie zmieniają swoje strategie koalicyjne) lub tradycyjna (istnieją 
sztywne, trwałe wzorce tworzenia gabinetu). Czynnikiem trzecim jest dostępność 
areny gabinetowej dla partii nowych. W ustabilizowanych systemach partyjnych 
wejście nowych ugrupowań do gabinetu jest na ogół niezwykle trudne i poprzedza 
je długotrwała obecność w opozycji parlamentarnej (dobrze świadczy o tym przy-
padek partii Zielonych). Nie jest ono jednak niemożliwe, czego dowodzi przypadek 
Listy Pima Fortuyna w Holandii w 2002 r.21 Generalnie jednak, rywalizacja na arenie 
gabinetowej jest w ustabilizowanych demokracjach zamknięta (alternacja władzy ma 
charakter całkowity, formuły tworzenia gabinetu są ustabilizowane, a dostępność 
areny gabinetowej jest ograniczona). W demokracjach nowych należy spodziewać 
się rywalizacji otwartej (alternacja władzy jest częściowa, formuły tworzenia gabinetu 
ulegają częstym zmianom, dostępność areny gabinetowej jest szeroka)22. Narzędziem 
wypracowanym przez P. Maira posłużył się J. Toole, badając proces formowania 
gabinetu w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 1990–1998 i dochodząc do 
konkluzji, że w Polsce rywalizacja jest otwarta w dwóch trzecich (alternacja władzy 
jest wprawdzie całkowita, ale formuły tworzenia gabinetu ulegają częstym zmianom, 

19 Pojęcie formatu (liczby i siły partii) oraz mechanizmu (charakteru interakcji między partiami) 
wprowadził do światowej literatury G. Sartori w znanej pracy, Parties and Party Systems. A Framework 
for Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1976, s. 128.

20 P. Mair, Comparing Party Systems…, s. 102.
21 W wyborach 2002 r. w Holandii, nowe, radykalnie prawicowe ugrupowanie Lista Pima Fortuyna 

uzyskało 17% głosów, co okazało się drugim co do kolejności wynikiem. Partia ta weszła w skład rządu, 
łamiąc dotychczasową praktykę formowania gabinetów jedynie z udziałem ustabilizowanych formacji. 
Był to jednak przypadek odosobniony; po następnych wyborach stare wzorce tworzenia gabinetu zostały 
odtworzone.

22 P. Mair, Party System Change…., s. 207–214.
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a dostępność areny gabinetowej dla nowych partii jest znaczna)23. Jak zatem przed-
stawiała się pod tym względem sytuacja po wyborach 2005 r.? 

Podejmując próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy wziąć pod uwagę 
kilka okoliczności. Po pierwsze, w sytuacji, gdy dwie najsilniejsze formacje stanęły 
wobec siebie w opozycji, do uzyskania większości parlamentarnej, niezbędnej dla 
uchwalenia wotum zaufania dla nowego rządu, trzeba było współdziałania co naj-
mniej trzech ugrupowań (sytuacja taka po raz ostatni zaistniała w 1991 r.). Po drugie, 
większość partii reprezentowanych w Sejmie (a konkretnie cztery, w tym dwie naj-
silniejsze) nigdy nie wchodziły w skład koalicji rządzącej. Doświadczenia takie miały 
za sobą jedynie SLD i PSL. Po trzecie, odchodzący gabinet był gabinetem jednopar-
tyjnym, a tworząca go SLD nie była brana pod uwagę przez żadne z ugrupowań, 
które mogłoby inicjować powstanie nowego rządu. Sytuacja ta wymusiła zarówno 
całkowitą alternację, jak i konieczność wypracowania nowej formuły tworzenia 
gabinetu, w którym musiały znaleźć się partie nowe. Rywalizacja pozostała zatem 
otwarta „w dwóch trzecich”. Tym, co było elementem nowym, to decyzja o powoła-
niu jednopartyjnego gabinetu mniejszościowego PiS. Formułę taką zastosowano po 
raz pierwszy; wszystkie rządy powoływane dotąd bezpośrednio po wyborach miały 
charakter koalicyjny, choć jeden z nich (gabinet J. Olszewskiego w 1991 r.) miał 
charakter mniejszościowy. Od 1993 r. poczynając ukształtowała się praktyka powo-
ływania gabinetów większościowych, choć zarówno koalicja AWS-UW utworzona 
w 1997 r., jak i koalicja SLD-PSL, uformowana w 2001 r. nie przetrwały do końca 
kadencji. Powołanie mniejszościowego gabinetu PiS było posunięciem wymuszonym, 
wynikającym z niemożności zawarcia koalicji z PO i niechęci do współpracy 
z ugrupowaniami skrajnymi. Miało jednak istotne konsekwencje polityczne. Jeśli 
przyjmiemy, że odrębnym gabinetem jest rząd kierowany przez tego samego premiera 
i utworzony z tych samych partii politycznych, to w latach 1991-2007 było takich 
gabinetów 16, z czego 6 w okresie między wyborami 2005 i 2007 (jednopartyjny 
gabinet K. Marcinkiewicza, trójpartyjny gabinet K. Marcinkiewicza, trójpartyjny 
gabinet J. Kaczyńskiego, dwupartyjny gabinet J. Kaczyńskiego, trójpartyjny gabinet 
J. Kaczyńskiego i jednopartyjny gabinet J. Kaczyńskiego). Po usunięciu z rządu 
Samoobrony i LPR, przedterminowe wybory stały się praktycznie jedynym rozwią-
zaniem. Można więc powiedzieć, że zastosowanie nowatorskich formuł tworzenia 
rządu oraz otwarcie areny gabinetowej dla partii, które dotąd nie rządziły, wpłynęło 
negatywnie na stabilność polityczną, a także na rozwój systemu partyjnego. Ocenę 
tę wzmacnia fakt, że dwie z partii rządzących, utraciły w 2007 r. reprezentację par-
lamentarną, co istotnie zmieniło obraz polskiej sceny politycznej.

23 J. Toole, Government Formation…, s. 445–449. Zdaniem badacza, rywalizacja na arenie gabine-
towej na Węgrzech i w Czechach była otwarta w jednej trzeciej (ibidem, s. 449). 
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Okres międzywyborczy ma znaczenie dla procesu stabilizowania (destabilizacji) 
systemu partyjnego pod trzema względami. Po pierwsze, istotne jest to, jakie zmiany 
zachodzą na scenie politycznej – czy powstają nowe partie, czy dokonują się rozłamy, 
czy zawiązywane są sojusze strategiczne itp. Po drugie, istotne jest to, jak kształtuje 
się poparcie dla partii obecnych w parlamencie – które z nich utrzymują je na nie-
zmienionym poziomie, które je tracą a które zyskują. Po trzecie, o przekształceniach 
systemu partyjnego mogą decydować zmiany w charakterze i poziomie polaryzacji 
sceny politycznej. Jeśli idzie o element pierwszy, to odnotować należy fakt, że kształt 
organizacyjny prawej strony sceny politycznej nie uległ zasadniczym zmianom. Nie 
pojawiło się żadne relewantne ugrupowanie, mimo że od PiS-u, a także LPR-u, 
odeszło kilku znaczących polityków, zapowiadających utworzenie nowej partii. 
W strukturze Sejmu pojawiły się dwa nowe koła prawicy – Ruch Ludowo Narodowy 
oraz Prawica Rzeczypospolitej. Trudno jednak mówić o rozłamie w którejkolwiek 
z partii prawicowych. Istotniejsze zmiany zaszły po lewej stronie sceny politycznej. 
Po klęsce wyborczej w 2005 r. wzmogły się na lewicy tendencje integracyjne. We 
wrześniu 2006 r. – przed wyborami samorządowymi – zawiązana została wspo-
mniana już nowa koalicja wyborcza (LiD) obejmująca partie wywodzące się zarówno 
ze środowiska postpezetpeerowskiego, jak i postsolidarnościowego, co miało świad-
czyć o przezwyciężaniu dawnych podziałów politycznych. Nie odniosła ona jednak 
sukcesu ani w tych wyborach, ani w elekcji parlamentarnej w 2007 r., choć z rywa-
lizacji nie wypadła. Pod względem organizacyjnym, scena polityczna wykazała zatem 
w latach 2005-2007 wysoki poziom stabilności – w tym sensie, że nie pojawiła się na 
niej całkiem nowa, znacząca oferta polityczna24.

Powstanie LiD miało wpływ na polaryzację sceny politycznej – wzmacniało 
bowiem argumentację o zmowie „okrągłego stołu”, jako że liderzy partii tworzących 
tę koalicję brali w jego obradach aktywny udział. Gdyby popularność nowej koalicji 
rosła, wzrastałoby też znaczenie starego podziału postkomunistycznego. Tymczasem 
– pomimo początkowych zbieżności programowych w zakresie poparcia dla idei IV 
Rzeczypospolitej rosło napięcie pomiędzy PiS i PO, które stopniowo dochodziły do 
polityki totalnej konfrontacji. Zauważyć należy przede wszystkim rozszerzenie pola 
konfl iktu. Znalazła się w nim np. polityka zagraniczna, która była wcześniej przed-
miotem międzynarodowego consensusu. Początkowa zgoda PO na lustrację w wy-
daniu ustawy z 2006 r. przerodziła się w sprzeciw tej partii wobec wersji zapropono-
wanej przez prezydenta. Początkową aprobatę polityki antykorupcyjnej zastąpiła 
negacja metod stosowanych przez PiS. Z drugiej strony, partie rządzące zobowiązały 

24 Pewne zainteresowanie mediów wzbudziło powstanie Partii Kobiet, która miała być taką ofertą. 
Brak zasobów umożliwił jej rejestrację list tylko w 12 okręgach, co przełożyło się na 0,28% głosów 
w wyborach 2007.
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się do nieuwzględniania inicjatyw opozycji w jakiejkolwiek formie (czy to nieuczest-
niczenia w głosowaniach sejmowych czy też wstrzymywania się od głosu). Zaostrzył 
się język debat politycznych, ujawniając coraz bardziej wyraźnie wzajemne dążenie 
do stygmatyzacji przeciwników politycznych. Tendencja ta pogłębiła się wraz 
z odejściem Samoobrony i LPR z rządu, kiedy to partie te zasiliły szeregi opozycji. 
Trudno nie zgodzić się ze zdaniem J. Rupnic’a, który – analizując wypowiedzi poli-
tyków polskich – stwierdza, że rywalizacja polityczna w latach 2005-2007 odbywała 
się w ramach jej skrajnie konfrontacyjnego modelu, zaproponowanego przez 
C. Schmitta25. Był to jeden z czynników, który zmienił przedterminowe wybory 
2007 r. w swoisty plebiscyt odnośnie do stylu rządzenia PiS. 

Sondaże opinii publicznej, prowadzone w latach 2005–200726 wykazały trzy 
w miarę trwałe tendencje. Pierwszą z nich była stagnacja poparcia dla LiD, które 
przez cały czas jej powstania oscylowało wokół poziomu wyniku wyborczego osiąg-
niętego przez tworzące go partie w 2005 r. Okazało się, że zmiana formuły organi-
zacyjnej i połączenie partii wywodzących się z różnych środowisk politycznych nie 
jest skuteczną receptą i nie stwarza możliwości efektywnego uczestnictwa w rywa-

lizacji politycznej. Po drugie, systematyczne badania opinii publicznej ujawniły 
znaczący spadek poparcia dla partii radykalnych (Samoobrony i LPR). Po trzecie 
wreszcie, sondaże ukazały rosnącą przewagę PiS i PO nad wszystkimi pozostałymi 
ugrupowaniami, ujawniając równocześnie zdolność PiS do utrzymywania poparcia 

25 Zob. J. Rupnic, From Democracy Fatigue to Populist Backlash, „Journal of Democracy”, 2007, 
vol. 18, Nr 4, s. 24.

26 Korzystam tu przede wszystkim z comiesięcznych raportów, zamieszczonych na stronie www.
cbos.pl

Rys. 2. Poparcie dla PiS i PO w latach 2005-2007

Źródło: www.cbos.pl
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na niezmienionym, a nawet wyższym poziomie w stosunku do rezultatu osiągniętego 
w 2005 r. oraz systematyczny wzrost notowań Platformy Obywatelskiej (zob. rys. 2). 
Pokazały też, że dystans pomiędzy obiema formacjami był – aż do października 
2007 r. niewielki. Wszystko to zapowiadało, że walka o władzę po raz drugi rozegra 
się między partiami prawicowymi, a jej rezultat będzie do końca niepewny.

Czy polski system partyjny uległ zmianie po 2007 r.? Podobnie, jak w przypadku 
elekcji z 2005 r., zacznę od analizy parametrów ilościowych ujawnionych na arenie 
wyborczej i parlamentarnej. Jeśli idzie o arenę wyborczą, należy przede wszystkim 
podkreślić fakt spadku liczby podmiotów, które zarejestrowały listy wyborcze 
w całym kraju (było ich w 2007 r. tylko 7) wzrost frekwencji wyborczej (z 40,47% 
w 2005 r. do 53,88% w 2007 r.) oraz wyraźny spadek głosów „straconych”, tj. odda-
nych na partie, które nie weszły do Sejmu (w 2005 r. wyniósł on 11,2%, a w 2007 r. 
już tylko 4,1%). Miało to bez wątpienia wpływ na koncentrację poparcia, które 
zogniskowało się na dwóch formacjach przewodzących w sondażach. W liczbach 
bezwzględnych, wyniki osiągnięte przez PO i PiS (podobnie zresztą, jak przez PSL) 
obrazowały znaczny przyrost poparcia w stosunku do poprzedniej elekcji27. Głów-
nymi rywalami w walce o władzę pozostały więc nadal – podobnie jak w 2005 r. – 
partie identyfi kujące się jako prawicowe, a podział postkomunistyczny nie odegrał 
znaczącej roli w kampanii wyborczej. Lewica nie zdołała osiągnąć statusu głównej 
siły opozycyjnej. Oznacza to, że rywalizacja polityczna w Polsce ma od 2005 r. 
charakter trójbiegunowy, przy czym biegunami głównymi pozostają liberalny 
konserwatyzm uosabiany przez PO i nacjonalistyczno – socjalny konserwatyzm 
reprezentowany przez PiS, zaś biegunem pomocniczym – socjalliberalizm w wyda-
niu LiD. Porównanie rezultatów wyborów 2005 i 2007 r. przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1: Porównanie wyniku wyborów 2005 i 2007 r.

Partia Głosy 2005 Głosy 2007 % 2005 % 2007 Różnica

PO 2.849.259 6.701.010 24,14 41,51 + 17,37

PiS 3.185.714 5.183.477 26,99 32,11 + 5,12

Lid* 2.083.913 2.122.981 17,65 13,15 – 4,50

PSL 821.656 1.437.638 6,96 8,91 + 1,95

„S” 1.347.355 247.335 11,41 1,53 – 9,88

27 Jeśli porównamy wyniki z 2005 i 2007 r. mierzone w liczbach bezwzględnych, to w 2007 r. PO 
uzyskała 235%, PiS – 162%, a PSL – 174% głosów zdobytych dwa lata wcześniej. LiD zdobył natomiast 
niemal dokładnie tyle samo głosów, co wszystkie tworzące go partie (SLD, SdPL) i PDdemokraci.pl) 
w elekcji z 2005 r. Partie przegrane osiągnęły natomiast rezultaty znacznie słabsze (odp. LPR – 22,2% 
i Samoobrona – 18,4% poparcia z 2005 r.). 
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Partia Głosy 2005 Głosy 2007 % 2005 % 2007 Różnica

LPR 940.762 209.171 9,54 1,30 – 8,24

PPP 91.266 160.476 0,77 0,90 + 0,13

MN 34.469 32.462 0,29 0,20 – 0,09

Inne 450.312 95.239 2,55 0,59 – 1,95

* razem z partiami, z którymi w 2007 r. utworzyły koalicję
Źródło: Dz.U. 2005 r., Nr 195, poz. 1626 oraz Dz. U. 2007 r., Nr 198, poz. 1439.

Zdecydowane zwycięstwo Platformy Obywatelskiej, uzyskanie lepszego rezultatu 
przez PiS oraz radykalny spadek poparcia dla LPR i Samoobrony oznacza istotną 
zmianę parametrów polskiego systemu partyjnego na arenie wyborczej. Przede 
wszystkim należy dostrzec znaczny spadek efektywnej liczby partii, a co za tym idzie 
– frakcjonalizacji systemu. Żadne nowe ugrupowanie nie okazało się atrakcyjne dla 
wyborców. Wzrosła również koncentracja systemu, mierzona poziomem poparcia 
dla najsilniejszej i dwóch najsilniejszych partii. Na partie, które uzyskały poparcie 
ponad 20%, oddano łącznie ponad 73% głosów28. Co więcej, były to te same ugru-
powania co w 2005 r. Zmniejszeniu uległa też amplituda poparcia dla poszczególnych 
partii. Wszystko to łącznie stanowi wyraz powstrzymania tendencji rozdrabniania 
i „wichrowatości” polskiego systemu partyjnego, zapoczątkowanej po 1997 r., co 
może być zapowiedzią jego stabilizacji. Ocenie tej przeczy jednak nadal wysoki (choć 
niższy niż w 2005 r.) poziom chwiejności wyborczej; w porównaniu do 2005 r. 
zmalał on o blisko jedną czwartą. Porównanie parametrów systemu po wyborach 
z 2005 i 2007 r. przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2: Wyborcze parametry polskiego systemu partyjnego 
w 2005 i 2007 r. 

Zmienna 2005 2007

Efektywna liczba partii 5,86 3,32

Indeks fragmentaryzacji 0,83 0,69

% głosów najsilniejszej partii 26,99 41,51

% głosów dwóch najsilniejszych partii 51,13 73,62

Chwiejność wyborcza netto 31,75 24,57

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników wyborów zamieszczonych w Dz.U. 2005 r., Nr 195, 
poz. 1626 oraz Dz.U. 2007 r., Nr 198, poz. 1439.

28 Na ten miernik stabilności systemu partyjnego zwraca uwagę P. Lewis, Party Systems in Post-
Communist Europe: Patterns of Stability and Consolidation, „Democratization”, 2006, vol. 13, Nr 4, 
s. 571. 
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Zmianie uległy również parametry systemu partyjnego na arenie parlamentarnej. 
Najistotniejszym czynnikiem jest tu redukcja liczby partii reprezentowanych 
w Sejmie, do którego przedostały się tylko cztery ugrupowania. Jest to najmniejsza 
liczba w historii demokratycznych wyborów w pokomunistycznej Polsce. Po raz 
drugi z rzędu, do Sejmu nie przedostała się ani jedna nowa partia29. Miejsca w par-
lamencie straciły dwie formacje. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie 
partie reprezentowane w Sejmie są w nim obecne co najmniej trzecią kadencję30. 
Podkreślić należy też, że spowodowana przez system wyborczy deformacja woli 
wyborców – choć stosunkowo niewielka – wyraża się przede wszystkim w zwiększe-
niu przewagi dwóch najsilniejszych ugrupowań nad dwoma słabszymi. Podział 
mandatów w Sejmie 2007 r. przedstawia rys. nr 3:

Rys. 3. Podział mandatów w Sejmie po wyborach 2007

Źródło: Dz.U. 2007, nr 198, poz. 1439

W sumie, analiza parametrów systemu partyjnego na arenie parlamentarnej 
wykazuje nasilenie się symptomów stabilizacji polskiego systemu partyjnego. Zali-
czyć należy do nich znaczny spadek efektywnej liczby partii, która osiągnęła najniż-
szą wartość po 1989 roku. W odniesieniu do poprzednich elekcji najwyższy jest też 

29 Absencja partii nowych uznawana jest za jeden z najważniejszych wskaźników stabilności systemu 
partyjnego. Zob. A. Innes, Party Competition in Post-Communist Europe: Th e Great Electoral Lottery, 
„Comparative Politics”, 2002, vol. 35, Nr 1, s. 85. Por. też M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski 
system partyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 132–138.

30 Za formację nową nie można uznać LiD-u, bowiem jej trzonem jest obecny w Sejmie od1991 r. 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, zaś pozostałe dwie partie uczestniczyły w wyborach 2005 r. Znaczenie 
miernika wielokrotnej obecności partii w parlamencie podkreśla P. Lewis, Party Systems…, s. 571. Zob. 
też A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Forum Naukowe, 
Poznań 2005, s. 190. 
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poziom koncentracji, zwłaszcza jeśli odniesiemy go do liczby mandatów uzyskanych 
przez dwie najsilniejsze partie, które obsadziły ich łącznie ponad 80%. Choć jest to 
jeszcze poziom niższy niż na Węgrzech (odp. 90,1% w 2006 r.), to jednak już wyższy 
niż w Czechach (77% w 2006 r.) i na Słowacji (54% w 2006 r.). 

Tabela nr 3: Parlamentarne parametry polskiego systemu partyjnego 
w 2005 i 2007 r.

Zmienna 2005 2007
Efektywna liczba partii 4,3 2,7
Indeks fragmentaryzacji 0,76 0,69
% mandatów zdobytych przez najsilniejszą partię 33,7 45,4
% mandatów zdobytych przez dwie najsilniejsze partie 62,6 81,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników wyborów zamieszczonych w Dz. U. 2005 r., Nr 195, 
poz. 1626 oraz Dz. U. 2007 r., Nr 198, poz. 1439.

Podobnie, jak w 2005 roku, proces formowania gabinetu przebiegł stosunkowo 
sprawnie, choć dokonał się w innych warunkach. Przede wszystkim, same wybory 
były znacznie bardziej konkluzywne niż poprzednie, z uwagi na wyraźniejszą prze-
wagę zwycięskiej partii nad jej głównym rywalem. Po drugie, zamiar stworzenia 
koalicji PO z PSL był obwieszczony wcześniej, a wyniki wyborów nie stanowiły 
przeszkody dla jego urzeczywistnienia. Po trzecie, rezultaty elekcji stworzyły moż-
liwość powrotu do praktyki znanej z lat 1993, 1997 i 2001 – a mianowicie – do 
tworzenia dwupartyjnej, minimalnie zwycięskiej koalicji o niezrównoważonym 
charakterze. Po czwarte wreszcie, do rządu nie mogła się przedostać żadna partia 
nowa, bowiem taka nie pojawiła się w Sejmie. Tym, co stanowi absolutną nowość, 
jest sojusz dwóch genetycznie odmiennych partii, reprezentujących, przynajmniej 
do pewnego stopnia, dwie strony podziału „postkomunistycznego”. Do 2005 r. wzorce 
tworzenia gabinetów koalicyjnych opierały się na zasadzie, że gabinet jest tworzony 
albo przez ugrupowania „postsolidarnościowe” albo przez SLD i PSL. W 2006 r. 
powstała po raz pierwszy koalicja obejmująca formacje, które nie mieściły się w tym 
genetycznym schemacie. Natomiast 2007 r. przyniósł nawiązanie współpracy przez 
ugrupowania, które wywodzą się z dotąd konkurujących ze sobą środowisk politycz-
nych. Tym samym pojawił się zupełnie nowy, odmienny od dotychczasowych, 
wzorzec koalicyjny, co zdaje się świadczyć o tym, że rywalizacja na arenie gabineto-
wej jest nadal – ale już tylko w jednej trzeciej – otwarta. Warto przy okazji podkreślić, 
że PSL, po raz trzeci wchodząc do rządu tworzonego bezpośrednio po wyborach, 
dowiodło, że posiada znaczny potencjał koalicyjny, a jego relewancja jest znacznie 
większa niżby wynikało to z poparcia wyborczego. 



24 Andrzej Antoszewski

Konkludując, proces rozwoju polskiego systemu partyjnego w latach 2005-2007 
cechuje się pewnym postępem na drodze stabilizacji. Jest to widoczne zwłaszcza, gdy 
weźmiemy pod uwagę ilościowe parametry systemu. Nastąpił spadek efektywnej 
liczby partii oraz poziomu fragmentaryzacji, wzrósł poziom koncentracji oraz 
zmniejszyła się (choć wciąż pozostaje wysoka) chwiejność wyborcza. Na scenie 
politycznej nie pojawiła się żadna nowa partia, dostatecznie atrakcyjna dla elektoratu. 
Proces tworzenia rządu nadal przebiega bez większych zakłóceń, co uwidoczniły 
zwłaszcza wybory z 2007 r.31. Zmianie uległ natomiast wzorzec koalicyjnej współ-
pracy, co oznacza przełamanie dotychczasowych schematów. Można zatem powie-
dzieć, że wybory 2007 przyniosły równocześnie wzrost poziomu reprezentatywności 
(nikła ilość głosów oddanych na partie, które nie weszły do parlamentu, obniżenie 
poziomu chwiejności wyborczej) i efektywności systemu partyjnego (siła partii 
zwycięskiej, spadek liczby partii, łatwość utworzenia rządu)32. Dalsza stabilizacja 
systemu partyjnego jest jednak uzależniona od tego, czy ujawniona w 2005 r. i po-
wtórzona dwa lata później struktura rywalizacji politycznej, w której głównymi 
pretendentami do władzy są formacje konserwatywne, nadal będzie aprobowana 
przez wyborców jako dostatecznie wyrazista33. Zważmy, że jest to sytuacja nietypowa, 
nie występuje bowiem w żadnych z państw postkomunistycznych, w których system 
partyjny można uznać za ustabilizowany. Nie bez znaczenia jest więc to, czy lewica 
znajdzie skuteczną formułę umożliwiającą wystąpienie w roli liczącego się konku-
renta politycznego. Istotne jest też to, czy i ewentualnie jakie zmiany zajdą w partiach, 
które okazały się najsilniejszymi w ostatnich wyborach? Bez odpowiedzi na te 
pytania, prognozowanie dalszej trajektorii rozwojowej polskiego systemu partyjnego 
będzie tylko spekulacją. 

31 Odróżnia to sytuację w Polsce od tej, która wytworzyła się w 2006 r. na Węgrzech (demonstracje 
uliczne przeciwko rządowi F. Gyurcsanyi’ego po przyznaniu się do kłamstwa) oraz w Czechach (trud-
ności ze sformowaniem gabinetu M. Topolanka).

32 Zob. szerzej J. Bielasiak, Party Competition In Emerging Democracies: Representation and Eff ecti-
veness in Post-Communism and Beyond, „Democratization”, 2005, vol. 12, Nr 3, ss. 343. Por. też A. An-
toszewski, Kryzys systemu partyjnego czy kryzys demokracji, [w:] J. Kornaś (red.), Kryzys Rzeczypospolitej? 
Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwa WSEiA, Kielce 2004, s. 38–41. 

33 Zdaniem niektórych badaczy, o wyrazistości rywalizacji politycznej w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej decyduje przede wszystkim obecność silnych partii post-komunistycznych, zdolnych do 
wygrywania wyborów i tworzenia rządu. Zob. A. Grzymała-Busse, Authoritarian Determinants of De-
mocratic Party Competition. Th e Communist Successor Parties in East Central Europe, „Party Politics” 
2006, vol. 12, Nr 3, s. 416–418.
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SUMMARY

IT CAN HARDLY be denied that the process of forming party system is long-term, complex 
and multidimensional one. Th e features of the “systemness”, e.g. stability, durability and 
predictability, may be achieved only aft er several years of democratic development. Th us, the 
analysis of the changes which take place in short period may give limited eff ects because of 
rapid changes of most frequently used quantitative parameters of the party system. From the 
other side, the comparison of the results of two or more consecutive parliamentary elections 
allows us to describe and to interpret some trends in political development. Th e aim of this 
article is to show the changes in the structure of political competition and in the number and 
size of the main parties, aff ecting the level of fractionalization and concentration of Polish 
party system between 2005 and 2007. By using traditional measures of stabilization of party 
systems on electoral, parliamentary and governmental arenas, I have tried to answer the 
question whether are there the symptoms of stabilization of Polish party system aft er 2005, 
or not. Comparing eff ective number of parties, the level of fractionalization and concentra-
tion, and the modes of forming the cabinet I have come to conclusion that, contrary to 2005 
parliamentary election, there are some signs of party system stabilization in its two dimen-
sions: representativeness and eff ectiveness. Th e structure of political scene seems to be more 
stable: no relevant party has appeared on it since 2001, the number of parties represented in 
the Sejm has diminished, the level of support for the strongest parties has increased and the 
electoral volatility has been lower in 2007 than in 2005. What is new aft er 2005 is that the 
structure of competition has changed. Two strong, conservative right-wing groupings have 
been main contenders and the post-communist Left  is, for the time being, practically excluded 
from the struggle for power. Th e further stabilization of party system depends on capability 
to maintain this pattern of political competition. 



vol. 19/2008 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH to wielopłaszczyznowe zagadnienie – 
można je rozważać pod kątem wpływu na jakość demokracji, czy efektywności 
procesu politycznego, ale także przez pryzmat funkcji partii politycznych w systemie1. 
W tym artykule uwaga zostanie poświęcona jedynie wąskiemu wycinkowi tej prob-
lematyki, a mianowicie jak prawne rozwiązania w zakresie fi nansowania partii 
politycznych wpływają na praktykę funkcjonowania ugrupowań. Precyzując, będzie 
tu mowa o zmianie roli państwa i wzroście jego wpływu na funkcjonowanie partii 
politycznych. Partie w niniejszym ujęciu nie będą badane jako organizacje struktu-
ryzujące podziały społeczne, ale jako organizacje, które muszą zapewnić sobie 
przetrwanie w określonych warunkach. 

Teoretycznym punktem odniesienia dla rozważań na ten temat jest model „partii 
kartelu”, autorstwa R. Katza i P. Maira2. Partie polityczne poprzez dostęp do publicz-
nych środków fi nansowych uniezależniają się od innych zasobów, przede wszystkim 
członkowskich. To środki państwowe pozwalają im funkcjonować. Powstaje w ten 
sposób kartel partii politycznych związanych z państwem, który sprawia, że „partie 
nie muszą konkurować o przetrwanie (…) wszystkie partie razem mogą przetrwać 
– partie mogą dzielić się zasobami i dzięki nim funkcjonować”3. Konsekwencją 
powstania kartelu jest ograniczenie alternacji władzy ze strony ugrupowań nie 
znajdujących się w jego ramach – nie mają one bowiem niezbędnych zasobów do 

1 Na ten temat, J. Outlý, Financování politických stran státem. Poznámky k českému modelu, www.
publib.upol.cz, s. 102., odczyt z dn. 28.11.2007.

2 P. Mair, R.S. Katz, Party Organization, Party Democracy and the Emergence of the Cartel Party, 
[w:] P. Mair, Party System Change, Oxford University Press 1998, s. 94. 

3 P. Mair, Party Organizations: From Civil Society to the State, [w:] How Parties Organize, London 
1994, s. 16.
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podjęcia rywalizacji, a dostęp do nich jest reglamentowany przez partie kartelowe, 
które nie chcą naruszenia stworzonej konfi guracji podziału zasobów państwowych4. 
Zarysowany tu w skrócie model zostanie wykorzystany jedynie jako tło rozważań 
– ze względu na rozmiar tekstu, nie znajdą się w nim rozważania dotyczące stopnia 
zaawansowania tego procesu w Polsce. Natomiast dokonana tu analiza stanowić 
będzie dobry punkt wyjścia do późniejszych rozwinięć tego tematu.

W zakresie fi nansowania partii politycznych można wskazać dwa podstawowe 
modele – ze środków budżetowych oraz ze środków prywatnych (dobrowolnych 
danin na rzecz ugrupowania). 

Temu pierwszemu sposobowi przyświeca cel, jakim jest chęć zapewnienia partiom 
równej konkurencji w wymagającej coraz większych nakładów rywalizacji politycz-
nej oraz zapobieżenie naciskom na partie ze strony posiadających środki sponsorów. 
Interesującym jest zestawienie tego założenia z efektem budżetowego fi nansowania 
ugrupowań, jakim jest wspomniana wyżej kartelizacja. Środki publiczne przydzielane 
są partiom proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów, bądź proporcjonalnie do 
liczby uzyskanych mandatów5. Należy również pamiętać o innych budżetowych 
sposobach wsparcia ugrupowań, jakimi są bezpłatny czas antenowy, czy też zwol-
nienia podatkowe. Podstawowymi elementami tego typu fi nansowania są: jednora-
zowa dotacja wynikająca z udziału w wyborach oraz dotacja wypłacana w ratach, 
której celem jest zapewnienie partii funkcjonowania między wyborami – w Polsce 
jest zależna od procentu uzyskanych głosów6. 

Drugi sposób fi nansowania partii politycznych – ze środków prywatnych7 – może 
być interpretowany jako wskaźnik ich legitymacji – partia nie posiadająca zaufania 
społecznego nie ma szans przetrwać. A. Ławniczak twierdzi, że „samorzutne, indy-
widualne fi nansowanie partii jest politycznie rozsądniejsze i wydajniejsze niż 
wspomaganie przez potężne organizacje, czy tym bardziej, przez państwo”8. Z drugiej 
strony jednak może być to łatwy kanał wywierania wpływu na partie, stąd wprowa-
dzane limity i obwarowania dotyczące zasilania partii przez osoby prywatne. 

4 P. Mair, R.S. Katz, op.cit., s. 105–106. 
5 Pierwszymi krajami, które wprowadziły fi nansowanie partii z budżetu były: Niemcy – 1959 r., 

Austria – 1963 r., Francja – 1965 r., Szwecja – 1966 r., Finlandia – 1967 r., Dania 1969 r., Norwegia – 
1970 r., Włochy – 1974 r., Hiszpania 1977 r., J. Outlý, op.cit., s. 105.

6 Innymi krajami rozdzielającymi subwencję państwową proporcjonalnie do procentu uzyskanych 
głosów są Szwecja i Niemcy, M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 
1977, s. 385.

7 Brak fi nansowania partii z budżetu występuje w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Portugalii, 
czy na Ukrainie, M. Walecki, Political Finance in Central Eastern Europe. Paper for the International 
Political Science Association XVIIIth World Congress in Quebec City, Canada 2000, Za: J. Outlý, 
op.cit. 

8 A. Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001, s. 171–172.
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Analizując rozwiązania polskie w tej dziedzinie, można wskazać dwa etapy. 
Pierwsza ustawa o partiach politycznych z dnia 28 lipca 1990 r.9 wprowadzała moż-
liwość pozyskiwania środków dla funkcjonowania partii ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i dochodów z działalności gospo-
darczej, a także z ofi arności publicznej. Partie mogły również prowadzić działalność 
gospodarczą - wyłącznie w formie spółdzielni i udziału w spółkach (art. 6). Zasad-
niczą zmianę w zakresie fi nansowania partii politycznych przyniosła nowa ustawa 
o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r.10 - wprowadzała budżetowe fi nan-
sowanie partii. Partie, które wprowadziły przynajmniej jednego przedstawiciela do 
Sejmu lub Senatu uzyskiwały prawo otrzymania dotacji podmiotowej obliczanej 
proporcjonalnie do liczby uzyskanych mandatów. Natomiast partie, których listy 
okręgowe uzyskały co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na wszystkie listy 
kandydatów w skali kraju, otrzymywały dotację celową na działalność statutową. 
W znowelizowanej ustawie z 2001 roku11, dotację tę określono mianem subwencji 
i sprecyzowano zasady przyznawania tych środków koalicjom wyborczym – otrzy-
mywały je te porozumienia, których okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały 
w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów (art. 28). Sformułowano także 
zasady kontroli PKW nad przychodami partii.

Warto również podkreślić, że od 1997 r. dochody partii przeznaczone na działal-
ność statutową były zwolnione od podatku dochodowego. Stanowiło to dodatkowe, 
ukryte zasilanie partii politycznych środkami publicznymi – był to „kredyt podat-
kowy”12. 

Podstawą badania fi nansów partii politycznych, które zgodnie z art. 23a ustawy 
o partiach politycznych są jawne, będą sprawozdania o źródłach fi nansowania. Mają 
one być, jak wskazuje art. 38 ustawy o partiach politycznych, złożone Państwowej 
Komisji Wyborczej nie później niż 31 marca każdego roku. Wzór sprawozdania 
określa „minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Komisji Wyborczej” (art. 38 pkt 2). Koniecznym jest w tym momencie 
podkreślenie, iż brak jest spójności w zastosowaniu wzorca w deklaracjach partii 
obserwowanych od 2002 r. (kiedy to partie pierwszy raz składały sprawozdania 
o źródłach pozyskiwania środków w tej formie). Pojawiły się nieścisłości w szcze-

 9 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, „Dziennik Ustaw” 1997 r., nr 98.
10 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, „Dziennik Ustaw” 2001 r., nr 79.
11 Kolejną zmianę ustawy o partiach politycznych przeprowadzono w 2006 r. 
12 M. Granat, A. Gorgol, J. Sobczak, Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2000, 

s. 79, za: F. Rymarz, Jawność i kontrola fi nansowania działalności statutowej partii (w praktyce Państwo-
wej Komisji Wyborczej), „Przegląd Sejmowy” 2004, 3(62), s. 32.
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gólnie w zakresie samych obliczeń. Sprawozdania stanowiące bazę niniejszej analizy 
zostały zaakceptowane przez PKW, więc można na tej podstawie wnioskować, że są 
to jedynie formalne braki - nie ułatwia to jednak wyciągania na ich podstawie 
wniosków. W sytuacjach, kiedy dostępne materiały – dane publikowane w „Monitorze 
Polskim” – nie pozwalały na znalezienie wytłumaczenia różnic w zakresie kwot 
deklarowanych przez partię w poszczególnych kategoriach przychodów, a wskazy-
waną przez ugrupowania całościową sumą wpływów, podstawą dla budowy wykre-
sów stały się własne obliczenia autorki. Różnice wyników nie były na tyle duże, by 
obniżały wartość analizy – są tu wartościowym materiałem. 

Tab. 1. Struktura wydatków z subwencji w 2006 r. 

 subwencja fundusz wyborczy cele statutowe ekspertcki spłata długów
PSL 6297261,57 2000000,00 3667460,10 629726,16
%  31,76 58,24 10,00  

PO 16924535,01 4503670,00 11563354,70 846226,74  
%  26,61 68,32 5,00  

Samoobr. 12463152,34 1800000,00 8646088,61 623165,00 1428571,48
%  14,44 69,37 5,00 11,46

PiS 20922556,00 10200000,00 9681492,00 1040810,00 132492,00
48,75 46,27 4,97 0,63

SdP 3731314,05 660900,00 985868,54 186571,00 1783262,47
  17,71 26,42 5,00 47,79

LPR 9223917,54 4341000,00 5405122,33 508334,91  
  47,06 58,60 5,51  

SLD 15005075,46 6180000,00 2742303,30 591924,02 5528745,66
  41,19 18,28 3,94 36,85
 1010185,00 97097,40 79329,52 50600,00 807279,72

demokraci.pl  9,61 7,85 5,01 79,91

Źródło: oprac. własne na podst. Informacji fi nansowych o otrzymanej subwencji oraz poniesionych 
z niej wydatkach, „Monitor Polski” 2007 r., nr 51.

Na marginesie tych rozważań można postawić pytanie o racjonalność samego 
systemu fi nansowania partii z budżetu – o konstrukcje dotacji podmiotowej i sub-
wencji. Przepisy ustawy o partiach politycznych oraz ordynacji wyborczych do Sejmu 
i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego, wskazują, że są to środki mające służyć 
różnym celom. Zgodnie z art. 28 pkt 2. ustawy o partiach politycznych subwencja 
służyć ma działalności statutowej, natomiast dotacja podmiotowa jest zwróceniem 
partii wydatków, bądź ich części, poniesionych w celu zdobycia mandatu posła lub 
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senatora13, czy posła do Parlamentu Europejskiego14. W przypadku partii, które 
weszły do Sejmu rozróżnienie to traci swą ostrość. Śledząc bowiem wydatki partii 
z subwencji otrzymanej w 2006 roku, widocznym się staje, że pieniądze te są prze-
znaczane na cele, które zgodnie z ustawą również pokrywać ma dotacja (Tab. 1.). 
Analiza tego problemu, nie dotyczy bezpośrednio tematu tych rozważań, natomiast 
pokazuje wątpliwości czy w przypadku partii obecnych w parlamencie tak skonstru-
owane rozróżnianie, na dotację podmiotową i subwencję, jest właściwe. Wszak 
pieniądze z subwencji partie często i tak przeznaczają na przygotowanie się do 
kolejnej elekcji, bądź na spłacenie zobowiązań kredytowych związanych z poprzed-
nimi wyborami – Socjaldemokracja Polska 48% subwencji zagospodarowała w ten 
sposób, a Partia Demokratyczna aż 80%. Dlatego też środki z subwencji oraz środki 
z dotacji podmiotowej w niniejszych rozważaniach będą traktowane łącznie, jako 
„środki państwowe”. 

Do analizy struktury źródeł pozyskania środków przez partie w latach 2002–2006, 
wybrane zostały partie relewantne, które otrzymywały środki budżetowe.

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe (wykres 1) jest partią o najbardziej zróżnicowanych 
źródłach dochodu, co wynika z faktu, iż partia ta przejęła majątek – przede wszyst-
kim nieruchomości Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego15. Zmianę w fi nansach 
PSL wprowadziła nowelizacja ustawy o partiach politycznych dokonana w 2001 r. 
Art. 25 pkt 5. wskazywał, iż partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie 
nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych 
gminy, powiatu albo województwa. Oznaczało to, że partie nie mogą pozyskiwać 
środków z wynajmowania nieruchomości. Dlatego też w kolejnych latach PSL roz-
poczęło wyprzedaż nieruchomości, które nie mogły być już wykorzystywane 
komercyjnie. Analizując wykres 1. widocznym jest, że środki własne (sprzedaż 
majątku partii zsumowana z dochodami z działalności własnej partii w rozumieniu 
art. 2716) sięgała 95% – w 2005 roku (w 2002 r. – 89%, w 2003 r. – 77%). Jednocześnie 

13 Art. 128 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r., „Dziennik Ustaw” 2001 r., nr 46.

14 Art. 100 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, 
„Dziennik Ustaw” 2004 r., nr 25.

15 W 2001 r. PSL z wynajmu uzyskało 11,8 mln złotych, zob. M. Lizut, Chłopskie kamienice, „Gazeta 
Wyborcza” 18.04.2001, nr 91, s. 1.

16 Art. 27. Prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu 
statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzu-
jących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz 
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należy zauważyć, że 7% głosów i 25 mandatów PSL uzyskanych w wyborach 2005 r. 
pozwoliło partii w 2006 r. zapewnić sobie funkcjonowanie przy zmniejszeniu środ-
ków ze sprzedaży majątku partii do 10%. W tym samym roku środki państwowe 
stanowiły 86% przychodów PSL. Interesująca jest natomiast sytuacja w roku 2004, 
kiedy to partia nie otrzymała żadnych środków budżetowych, co było wynikiem 
odrzucenia przez PKW sprawozdania o źródłach pozyskania środków fi nansowych 
za rok 200217. Ugrupowanie czerpało „dochody z majątku, bez zbycia praw przysłu-
gujących Polskiemu Stronnictwu Ludowemu do tego majątku”18 – innymi słowy 
z zakazanego od 2001 r. wynajmu.

Wykres 1. Struktura źródeł dochodu PSL

Prawo i Sprawiedliwość

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości w pełni widoczne się staje uzależnienie 
partii od środków budżetowych (wykres 2). Ugrupowanie, które powstało na trzy 
miesiące przed wrześniowymi parlamentarnymi wyborami w 2001 roku, zdobywa-

osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie stanowi działalności gospodarczej 
w rozumieniu odrębnych przepisów.

17 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie sprawozdania Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego o źródłach pozyskania środków fi nansowych, w tym o kredytach ban-
kowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 
w 2002 r.

18 Ibidem.
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jąc 9,5% głosów i 44 mandaty, weszło do grupy partii objętych środkami publicznymi. 
W 2002 r. 89% środków PiS pochodziło z budżetu, w 2003 r. 90%, w 2004 r. 85%, 
a w 2006 r. 95%. Jedynie rok 2005 przyniósł zmianę tej proporcji – 37%, co wynikało 
z zaciągnięcia kredytu na kampanię wyborczą przed kolejną elekcją – kredyt ten 
stanowił 61% źródeł. 

Wykres 2. Struktura źródeł dochodu PIS

Platforma Obywatelska

Mimo, iż jak partia deklaruje „jedną z pierwszych publicznych akcji Platformy 
było zbieranie podpisów przeciw fi nansowaniu partii politycznych z kieszeni podat-
nika”19, struktura dochodów Platformy Obywatelskiej stała się oparta o środki 
publiczne, a partia po wyborach w 2007 r. została głównym benefi cjentem systemu 
subwencji. Ze względu na fakt, iż dopiero 5 marca 2002 r. siła ta zarejestrowała się 
jako partia polityczna, w okresie po wyborach 2001 r. – mimo, iż uzyskała 12% i 65 
miejsc – jako komitet wyborców, nie mogła skorzystać z pieniędzy publicznych. 
Dlatego po raz pierwszy środki państwowe spłynęły na konta PO po wyborach 
w 2005 r. jako dotacja podmiotowa związana z wynikiem.

19 http://www.platforma.org/o-nas/historia/, odczyt z dn. 26.11.2007r.
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Wykres 3. Struktura źródeł dochodu PO

Samoobrona

W strukturze dochodów Samoobrony widać pewne podobieństwo do Prawa 
i Sprawiedliwości. W okresie badanym środki państwowe stanowiły około 90%, 
a w 2006 r. 98% pieniędzy partyjnych. Analogicznie do PiS wyraźną zmianą było 
zadłużenie partii przed wyborami w 2005 r. – kredyty stanowiły 71%. Natomiast 
w liczbach bezwzględnych, sytuacja wygląda odmiennie, co ma związek z różnym 
wynikiem wyborczym tych dwóch partii– PiS w 2006 roku otrzymał 50 906 488 
złotych środków budżetowych, natomiast Samoobrona 26 851 795 zł. W przypadku 
Samoobrony doskonale jest widoczna również druga tendencja wiążąca się z fi nan-
sowaniem partii z budżetu, jaką jest spadek wpłat członkowskich, wyrażający się nie 
tylko w ich procentowym udziale, ale również ich faktyczną wysokością. W 2002 
roku wynosiły one 473 180 złotych, co stanowiło 10% całości dochodu partii, 
w 2003 r. 6%, w 2004 r. 2,4%, natomiast w 2005 r. jedynie 0,05%. W 2006 roku 
wynosiły one 0,79%, ale jednocześnie ten odsetek krył za sobą realny wzrost wpłat 
członkowskich, związany z sukcesem wyborczym ugrupowania20. 

20 Ze wzrostem wpłat członkowskich i darowizn wiązały się wątpliwości, czy nie jest to konsekwencją 
sprzedawania przez A. Leppera miejsc na listach w wyborach 2005 r. PKW wskazała uchybienia pole-
gające na przyjęciu wpłat na Fundusz Wyborczy partii w wysokości przekraczającej roczny limit wpłat 
od jednej osoby fi zycznej oraz wpłat dokonanych w innej formie niż czekiem, przelewem lub kartą 
płatniczą. Dlatego też sprawozdanie Samoobrony za 2006 r. zostało przyjęte przez PKW po wskazaniu 
uchybień, zob. uchwała PKW z dnia 23 lipca 2007 r.
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Wykres 4. Struktura źródeł dochodu Samoobrony

Liga Polskich Rodzin

Badając strukturę źródeł dochodu Ligii Polskich Rodzin, widocznym jest całkowite 
oparcie funkcjonowania partii na środkach budżetowych – ich udział wahał się od 
54% w 2005 r. (kredyty stanowiły 44% pieniędzy partyjnych) do 100% w roku 2002 r. 
Partia zarejestrowana 30 maja 2001 roku, zdobywając w elekcji 2001 r. 8% głosów 
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Wykres 5. Struktura źródeł dochodu LPR
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i 38 mandatów, została objęta środkami publicznymi i tak funkcjonowała do elekcji 
w 2007 r. Spośród analizowanych tu partii LPR miało najniższy udział składek 
członkowskich i darowizn – jedynie w 2004 r. łącznie sięgnęły 2%.

 Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Lewica i Demokraci

Struktura źródeł dochodów SLD i LiD  zostanie omówiona łącznie – może się tak 
stać z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, iż Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej jest jedną z czterech partii budujących tę koalicję i stanowiącą jej najbardziej 
majętny element – 87% wszystkich dochodów LiD w 2006 r. stanowiły środki SLD. 
Drugim powodem jest podobieństwo struktury przychodów Lewicy i Demokratów 
oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sojusz w 2006 r. 76% swoich dochodów 
czerpał z budżetu, natomiast LiD prawie 78%. Widoczny jest także stosunkowo 
wysoki udział składek członkowskich w strukturze środków koalicji – 8%, co wraz 
z darowiznami od osób fi zycznych daje 16%. Źródłem tego rezultatu jest również 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego składki członkowskie w danym roku wynio-
sły 3 205 569 złotych, a darowizny 2 925 504 złotych. 

Patrząc z kolei na ewolucję struktury fi nansów SLD, również potwierdzenie 
znajduje teza o wzroście roli państwowych pieniędzy w strukturze środków tej 
partii. Udział pieniędzy państwowych w przychodach partii w 2002 r. wynosił 38%, 
w 2003 r. 65%, w 2004 r. 69%, w 2005 r. 79%.

Wykres 6. Struktura źródeł SLD
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Wykres 7. Struktura źródeł dochodu Lid 

Interpretując powyższe wykresy w kontekście wyników przedterminowych wybo-
rów 21 października 2007 r., można zadać pytanie o przyszłość tych ugrupowań, 
którym nie udało się utrzymać w „kartelu partii”. Biorąc pod uwagę specyfi kę partii 
Andrzeja Leppera – o ile pozostanie on jej liderem i nieformalne kanały łączności 
ze związkiem zawodowym, pod względem fi nansowym przyszłość tej siły wydaje się 
pewniejsza, niż LPR.

* * *
W celu porównania udziału środków prywatnych i państwowych w fi nansach 

partii, wykonano wykres 8. Składki członkowskie i darowizny zostały tu zsumowane 
– pozwoli to pokazać ogólny wkład osób fi zycznych w utrzymanie partii. Próbując 
podsumować zmiany w zakresie struktury źródeł partii politycznych od 2002 r., 
można zaobserwować, iż badane partie niemal całkowicie uzależniły się od pieniędzy 
z budżetu państwa. PSL, PO oraz SLD najdłużej pozostawały względnie samodzielne. 
W przypadku PSL było to związane z dużymi zasobami własnymi partii, natomiast 
Platforma musiała czekać do wyborów 2005 r., by skorzystać z dotacji przysługujący 
partiom politycznym. Istotnym jest, że w momencie kiedy partia ta weszła do „kar-
telu”, udział środków prywatnych ze 100%, spadł do 6%. W przypadku PSL nastąpił 
gwałtowny wzrost udziału środków prywatnych w 2004 r., związany z opisanym 
powyżej cofnięciem subwencji. Najbardziej płynne przejście do fi nansowania ze 
źródeł publicznych zaobserwować można na przykładzie Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Partia ta w 2002 r. była w 60% fi nansowana przez osoby fi zyczne, natomiast 
w 2006 r. w 76% z budżetu państwa. W tym ostatnim okresie prywatne daniny 
wynosiły 16%. Wykres 8 w 2005 r. pokazuje istotny spadek roli środków publicznych 
w fi nansach trzech partii: LPR, PiS oraz Samoobrony. Nie oznaczało to, że subwen-
cje straciły znaczenie. Na tę zmianę wpłynęły przygotowania do wyborów i związane 
z nimi zaciąganie kredytów przez ugrupowania. 
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Wykres 8. Zestawienie procentowego udziału wpłat od osób fi zycznych 
(składek członkowskich i darowizn) i środków państwowych (dotacje 

podmiotowe i subwencje).

* * *
Kończąc rozważania o fi nansach polskich partii politycznych w latach 2002–2006, 

należy potwierdzić, iż rośnie uzależnienie ugrupowań od środków publicznych – tę 
tendencję najlepiej pokazuje Platforma Obywatelska, która była w stanie wejść do 
parlamentu w 2001 r. i w 2005 r. na bazie własnych zasobów, ale już w 2006 r. w 95% 
była fi nansowana przez środki budżetowe. PO, ale również PSL są dowodem, że im 
partia dłużej funkcjonuje na arenie parlamentarnej, tym jest bardziej zależna od 
państwa. Natomiast szczególnie przykład LPR, PiS, Samoobrony wskazuje, że jeśli 
ugrupowanie powstało krótko przed wyborami i było w stanie wygenerować środki 
pozwalające na uzyskanie mandatu, bądź chociażby subwencji, staje się zależnym od 
pieniędzy państwowych i traci mobilizację dla rozpoczęcia poszukiwań innych 
źródeł dochodu. Przetrwanie zapewnia mu państwo.
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Trzeba w tym momencie po raz kolejny podkreślić ważną konsekwencję fi nanso-
wania partii z budżetu – partie w ramach kartelu pracują nad ochroną swojej 
pozycji (najważniejsze jest reglamentowanie pieniędzy dla innych podmiotów), co 
bezpośrednio wpływa na konkurencję w ramach systemu i izoluje system partyjny 
od woli suwerena, co równie dobrze może być interpretowane jako delegitymizujące 
działania wobec samego systemu demokratycznego21. Najważniejszą konsekwencją 
państwowego fi nansowania partii politycznych jest pogłębianie dystansu między 
partiami a społeczeństwem. Zamknięty może zostać istotny kanał dla wyrażania 
społecznych interesów i ograniczony społeczny udział w polityce.

Zwracając z kolei uwagę na proces stabilizacji systemu partyjnego w Polsce, można 
sformułować twierdzenie, że jest on wspomagany właśnie przez system fi nansowania 
partii politycznych z budżetu państwa.

SUMMARY

IN AREA OF PARTIES  fi nancing exist two main models, fi rst one based on private fi nances 
and the second based on public resources. In this article author focuses on the case of Polish 
party fi nancing system. In this text is examined report of fi nances main political parties from 
2002 to 2006 year. Author tries to outline party fi nancing system and analyze fi nancial 
resources structure. Th e main problem of parties fi nancing in Poland is growing rate of 
public party subvention (what may negatively aff ect parties’ independence from the state) 
and therefore change the rule of party competition. Author uses cartel party model presented 
by R. Katz and P. Mair and tries ask one the question „how public party fi nances stabilize 
Polish party system”. 

21 R. Katz, P. Mair, Changing Models of Party Organization and Party Democracy, „Party Politics”, 
1995, Vol. 1, No. 1, s. 22.
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ATHENAEUM

1. UWAGI WSTĘPNE

REFLEKSJA NA TEMAT miejsca Polski na mapie politycznej Europy nie bez przy-
czyny stanowi jeden z kluczowych elementów dyskursu publicznego. Dotyka ona 
bowiem tej dziedziny, która zasadnie postrzegana jest jako doniosłe zagadnienie dla 
przyszłości kraju. Faktem jest, iż uczestniczenie w procesie integracji europejskiej 
odciska piętno na rozlicznych obszarach polskiej państwowości. Stąd też rola polityki 
europejskiej jako istotnego narzędzia osiągania ważnych celów wydaje się niepod-
ważalna. Ten niezwykle skomplikowany instrument składa się z dwóch nieodzow-
nych aspektów, których harmonizacja pomaga zagwarantować państwu powodzenie 
w skali międzynarodowej. Jednym z nich są wszelkie argumenty merytoryczne, które 
Polska prezentuje na arenie europejskiej, zabiegając o korzystne dla siebie rozwiąza-
nia. Jej aktywność w tym względzie winna być uzupełniona dodatkowo przez drugi 
czynnik o charakterze ściśle formalnym, a zatem różnorodne metody prezentacji 
własnych postulatów oraz sposoby przekonywania do nich zagranicznych partnerów. 
Pożądane jest koherentne współdziałanie tych dwóch elementów, co napotyka jednak 
rozliczne przeszkody1. Nierzadko bowiem czynienie z polityki zagranicznej pola 
wewnątrzpolitycznych sporów prowadzi do rozdźwięku pomiędzy jej formą a treścią. 
Aktywność państwa w stosunkach międzynarodowych jest w zasadniczym stopniu 
refl eksem wewnętrznych fl uktuacji, które kształtują jego potencjał oraz zdolność do 
realizacji fundamentalnych celów politycznych2. Jednakże często debata na temat 
jakości polityki zagranicznej wychodzi poza ramy tak potrzebnego konsensusu 

1 R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Warszawa 2007, s. 325. 
2 R. Łoś, Teoria stosunków międzynarodowych – wybrane zagadnienia, Łódź 2001, s. 32.
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o charakterze ogólnopaństwowym. Odciska to negatywne piętno na wizerunku 
państwa, co zasadniczo ogranicza pole manewru na unijnej scenie politycznej.

Celem artykułu jest próba zarysowania problematyki dwóch lat polskiej polityki 
europejskiej, począwszy od wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich w 2005 
r., a skończywszy na nowym rozdaniu politycznym w roku 2007. Praca odnosi się 
jedynie do wybranych zagadnień ze stosunków zewnętrznych Polski, które wówczas 
wywierały wpływ na pozycję państwa na arenie międzynarodowej. W istocie, próba 
bilansu polskiej polityki zagranicznej względem procesu integracji europejskiej 
opiera się w dużej mierze na określeniu postawy państwa wobec najbardziej spornych 
kwestii politycznych w ramach Unii Europejskiej. Faktem jest, iż po formalnej 
akcesji Polski do UE, wspólnota europejska stanowi zasadniczy punkt odniesienia 
dla prowadzenia polityki zagranicznej w szerszym aspekcie3. Na europejskiej scenie 
politycznej istotną rolę odgrywają państwa członkowskie, których postawa jest 
głównym przedmiotem zainteresowania dla polskiej polityki. Oprócz uczestników 
procesu integracji europejskiej doniosła jest także aktywność innych krajów, które 
do Unii Europejskiej nie należą, ale których wpływ na działania zewnętrzne War-
szawy pozostaje równie ważny.

2. WYBORY PARLAMENTARNE I PREZYDENCKIE 
W POLSCE W 2005 R.

ZDEFINIOWANIE GŁÓWNYCH LINII podziałów politycznych w Polsce po 2005 r. 
wraz z charakterystyką wyłonionej wówczas większości parlamentarnej nabiera 
w kontekście polskiej polityki europejskiej zasadniczego znaczenia. Wszelkie 
wewnętrzne determinanty były bowiem szczególnie istotne w omawianym okresie, 
zważywszy na dość szeroko komentowaną w Europie postawę władz Polski w polityce 
krajowej, a także retorykę zwycięskiej partii wobec partnerów zagranicznych4. 
Faktem jest, iż wybory parlamentarne i prezydenckie w 2005 r. przyniosły zwycięstwo 
formacji, która postulowała zainicjowanie przede wszystkim moralnej sanacji sto-
sunków wewnętrznych w kraju. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), celebrując 
nieco polskie resentymenty, awizowało politykę wielkiej dbałości o interes narodowy 
w relacjach zagranicznych. Troska o polską rację stanu stała się w istocie politycznym 
credo tej partii, czego wykładnikiem w sprawach europejskich miało być lansowanie 

3 R. Kuźniar, Polska Polityka Zagraniczna po wyborach – ile kontynuacji, ile zmian, „Polski Przegląd 
Dyplomatyczny”, wrzesień – październik 2005, s. 6.

4 F. Bordonaro, Poland’s Populist Turn: A Blow to the New Europe?, Th e Power and Interest Report, 
7th November 2005.
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ograniczonej integracji, realizowanej przez niezmiennie suwerenne państwa5. W tym 
sensie nie znajdowała zrozumienia przywódców zwycięskiego stronnictwa idea 
wzmocnienia metody wspólnotowej w ramach procesu integracji europejskiej. 
Liderzy PiS wraz z koalicjantami uważali bowiem, iż prymat w obrębie unijnych 
instytucji przypaść powinien w udziale przede wszystkim Radzie Europejskiej oraz 
Radzie UE, a zatem tym gremiom, które wyraźnie eksponowały rolę państw naro-
dowych. Dodatkowo, przywiązanie w pierwszej kolejności do idei współpracy 
atlantyckiej ze Stanami Zjednoczonymi na czele, wydatnie podkreślało sceptycyzm 
nowego rządu wobec projektu pogłębionej współpracy europejskiej. 

Zasadna jest refl eksja na temat przyczyn zauważalnego przewartościowania pol-
skiej polityki zagranicznej w duchu swoistego realizmu. Z pewnością po stronie 
czynników wpływających na szeroko pojętą zmianę zapisać można nie tylko przesi-
lenie wewnątrzpolityczne, ale także postawę partnerów zagranicznych w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym polskie wybory w 2005 r. Wówczas to uzasadnione 
wątpliwości w kraju wywoływały przecież rozliczne projekty reformy instytucjonal-
nej Unii Europejskiej, obniżające rangę m.in. Polski w ramach unijnych struktur6. 
Dodatkowo, nie licujące z protokołem dyplomatycznym wypowiedzi prezydenta 
Francji na temat miejsca Polski w Europie, wygłoszone na tle konfl iktu w Iraku, 
pogłębiały obawy przed marginalizacją kraju wewnątrz wspólnoty europejskiej. 
Pogorszenie atmosfery nastąpiło też w ramach stosunków polsko-niemieckich, gdy 
Berlin zdecydował się ustalić wraz z Rosją przebieg gazociągu północnego, nie bacząc 
na interesy partnerów środkowoeuropejskich. W istocie, z niepokojem obserwowano 
wybitny brak zrozumienia ze strony państw „Starej Europy” dla polskiej polityki 
wschodniej. Powszechnie bulwersowała także sprawa Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom, odczytywana przez polskie społeczeństwo w kategoriach chęci reinterpre-
tacji tragicznej historii własnej państwowości. 

W tak ukształtowanej rzeczywistości nowy rząd argumentował, że budowa mię-
dzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej wymaga w większym stopniu realizacji 
interesów narodowych Polski, aniżeli tylko „celebrowania pustego rytuału dyploma-
tycznego”7. Losy państw europejskich zależą bowiem wciąż w dużej mierze od tzw. 
„oświeconego egoizmu”, nakładającego na kraje członkowskie UE obowiązek ochrony 
racji stanu w ramach europejskich struktur. Twierdzono także, iż w warunkach 
międzynarodowej konkurencji politycznej wszelkie symptomy euforycznego euroe-
ntuzjazmu wydatnie osłabiają wolę aktywnego oraz skutecznego działania8. 

5 IV Rzeczpospolita, Sprawiedliwość dla Wszystkich, Program PiS 2005.
6 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. Urz. UE, 2004/C 310/01).
7 Exposé Premera RP Kazimierza Marcinkiewicza, Warszawa, 10 listopada 2005.
8 S. Meller, Język polityki i racja stanu, „Rzeczpospolita”, 1–2 kwietnia 2006.
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Rzeczowa ocena atmosfery stosunków międzynarodowych w duchu realpolitik 
z pewnością powinna być brana pod uwagę przy defi niowaniu polityki zagranicznej 
każdego państwa. Jednakże czy nakreślony powyżej sposób postrzegania spraw 
europejskich nie mógł wydawać się zbyt anachroniczny i nieproduktywny pozosta-
łym krajom członkowskim UE?

W istocie, immanentną cechą polskiej polityki europejskiej w omawianym okre-
sie stały się trudności z utrzymaniem pożądanego wizerunku na arenie międzyna-
rodowej9. Powszechnie uważano, iż polskie władze niewątpliwie rozpoczęły demon-
strację źle pojętej dumy narodowej na europejskich salonach. To z kolei mogło 
wydatnie zagrozić spoistości procesu integracji w Europie. Obawiano się przecież, 
że nowy rząd w Warszawie nieustannie dążyć będzie do pełnienia funkcji najwyż-
szego w państwie autorytetu w kwestiach światopoglądowych oraz wielkiego anima-
tora w sprawach gospodarczych. Świadczyły o tym chociażby chłodne wypowiedzi 
kierowników polskiej nawy państwowej, dotyczące perspektywy wdrożenia euro 
w najbliższej przyszłości10. 

3. NEGOCJACJE 
DOTYCZĄCE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2007–2013

Pierwszym wyzwaniem dla polskiego rządu po wyborach w dziedzinie polityki 
europejskiej stały się negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 
– 2013. Warto podkreślić, iż tego typu rokowania zazwyczaj na długie lata określają 
pozycję państw członkowskich na europejskiej scenie politycznej11. Dodatkowo, 
przyjęcie Perspektywy Finansowej UE 2007–2013 w trakcie brukselskiego szczytu 
w grudniu 2005 r. poprawić miało kondycję projektu europejskiego po klęsce Trak-
tatu konstytucyjnego. Faktem jest, iż sprawująca wówczas prezydencję Wielka 
Brytania z jednej strony otrzymała zadanie przewodzenia negocjacjom budżetowym, 
z drugiej zaś stała się uczestnikiem głębokiego konfl iktu politycznego. Na szali 
znalazła się bowiem brytyjska ulga we wpłatach do unijnego budżetu, którą prze-
ciwstawiano Wspólnej Polityce Rolnej UE, popieranej przez Francję. 

W ramach tak zarysowanego sporu politycznego, polska dyplomacja zdecydowała 
się zaprezentować w pierwszej kolejności retorykę ogólnoeuropejską, nieoczekiwa-

 9 Wybory w Polsce i w RFN – w polskich i niemieckich komentarzach prasowych, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, listopad 2005.

10 M. Zoltowska, A Varsovie, le gouvernement prend appui à l’extrême droite, „Libération”, 11 no-
vembre 2005.

11 B. Nowak, Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2007–2013, Centrum Stosunków 
Międzynarodowych, Raporty i Analizy 6/05, s. 11.
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nie porzucając hasła dbałości o interesy narodowe. Warto dodać, iż pozycja przetar-
gowa premiera Marcinkiewicza nie była z pewnością zbyt mocna. Warszawa 
występowała bowiem jedynie jako benefi cjent unijnych funduszy, a nie czołowy 
„płatnik netto” w Europie. Jednak, pomimo oczywistych ograniczeń, polska delega-
cja potrafi ła zaprezentować ważkie argumenty. Odwołała się ona bowiem w większym 
stopniu do naczelnych zasad integracji europejskiej, aniżeli tylko do samych fundu-
szy. Premier Marcinkiewicz postanowił nie sprowadzać swych postulatów li tylko 
do wymiaru fi nansowego. Każde państwo członkowskie zabiegało przecież na unij-
nym szczycie o dodatkowe środki ze wspólnotowego budżetu. Polska zaprezentowała 
zatem swe stanowisko jako wynik całościowej fi lozofi i myślenia o przyszłości Unii, 
co miało okazać się w perspektywie skuteczną taktyką negocjacyjną12.

Dodatkowo, ukazaniu znaczącej determinacji służyła ostateczna groźba zaweto-
wania ustaleń przez premiera Marcinkiewicza. W dziedzinie dyplomacji europejskiej 
sygnały o gotowości do złożenia weta należą do najpoważniejszych środków poli-
tycznych. Grożąc bezwarunkowym sprzeciwem, polska delegacja znalazła się jednak 
w centrum politycznego zainteresowania na szczycie w Brukseli. Praktyka wskazy-
wała, że w Unii Europejskiej doniosłe cele osiągają zazwyczaj te państwa, które 
odważnie promują swoje poglądy, reszta podąża natomiast ich śladami. 

Subtelna kombinacja europejskiej retoryki oraz nieprzejednanej stanowczości 
ostatecznie pozwoliła Warszawie wpłynąć na kształt Perspektywy Finansowej UE 
2007–2013. Dla polskiej delegacji negocjacje budżetowe w grudniu 2005 r., stanowiły 
wprawdzie sukces na tle obniżonych oczekiwań13. Wydaje się, iż Polska wyrosła 
jednak na istotne państwo Unii Europejskiej, zaskakując partnerów sprawnością 
w ramach rokowań, którą powszechnie do tej pory kwestionowano.

4. POLSKA POLITYKA WSCHODNIA

PO PRZYSTĄPIENIU DO NATO  oraz Unii Europejskiej, jednym z kluczowych zadań 
dla polskiej dyplomacji stało się sprostanie licznym wyzwaniom z dziedziny polityki 
wschodniej14. Relacje z obszarem postsowieckim wciąż wymagały od polskich elit 
zdecydowanie „większej staranności” przy projektowaniu akcji dyplomatycznych 
w celu rozwiązywania wielu problemów, powiązanych nierzadko z polityką, gospo-

12 R. Trzaskowski, Budżet na lata 2007–2013: ocena decyzji podjętych na szczycie UE w Brukseli 
w grudniu 2005 r., „Analizy Natolińskie”, 1/2006, s. 10.

13 European Union Financial Perspective 2007–2013, United Kingom Presidency Proposal (Final 
Version), 19th December 2005. 

14 P. Kowal, „Wymiar wschodni” UE – szansa czy idée fi xe polskiej polityki, Centrum Stosunków 
Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 10.
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darką oraz historią regionu. Warto wspomnieć, iż od dłuższego czasu między Polską 
a Rosją istniała niemalże swoista gra o sumie zerowej, gdzie zwycięstwo jednej opcji 
oznaczać miało porażkę drugiej. Głęboki sprzeciw na Kremlu budziły zwłaszcza te 
działania polskich władz, które skupiały się na proeuropejskich orientacjach Ukrainy 
w myśl zasady, że Rosja bez Kijowa nie będzie mogła liczyć na polityczną dominację 
w Europie Wschodniej.

W omawianym okresie objawem negatywnych dla Polski tendencji w polityce 
wschodniej stał się m.in. kryzys gazowy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Sytuacja ta, 
pomimo oczywistego zagrożenia, paradoksalnie otworzyła jednak drogę do szerszej 
akcji dyplomatycznej Warszawy w ramach Unii Europejskiej, polegającej na możli-
wości promocji własnych preferencji w relacjach ze Wschodem. Następstwem 
ukraińsko – rosyjskiego sporu gazowego stało się bowiem narastające w Europie 
przeświadczenie o potrzebie zapewnienia dywersyfi kacji źródeł energii oraz nowych 
dróg tranzytu, które uwalniałyby Unię Europejską od negatywnego działania mono-
polistów w owym sektorze15. Warto dodać, iż wobec problematyki nośników energii 
w ramach procesu integracji europejskiej nigdy nie było jednolitości. Kwestia dywer-
syfi kacji dostaw surowców zawsze postrzegana była odmiennie przez Europę 
Zachodnią i kraje wschodniej części Starego Kontynentu16. Dlatego też podczas 
kryzysu gazowego na Ukrainie to właśnie Polska podjęła wysiłek ukazania europej-
skim partnerom skali zagrożenia płynącego ze Wschodu. W tym sensie polscy 
eurodeputowani zaproponowali przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji 
w sprawie wspólnej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Chociaż dokument 
w kształcie zaproponowanym przez nich nie uzyskał ostatecznie akceptacji, wskazał 
jednak na kierunki niezbędnych przemian.

Pierwszorzędnym zadaniem polskiej dyplomacji stało się bowiem przeciwdziała-
nie zwłaszcza tym strategiom rosyjskim, które polegały na chęci przekształcenia 
państw tranzytowych w odbiorców fi nalnych gazu poprzez uczestniczenie w rozbu-
dowie sieci przesyłowej na terenie całej Europy17. W takim kontekście rozpatrywać 
należy przecież niemiecko – rosyjski projekt budowy gazociągu północnego, z jego 
planowanym położeniem na dnie Morza Bałtyckiego, który prowadził do wyłączenia 
Warszawy z całego przedsięwzięcia. Po ukończeniu budowy magistrali, stać się miało 
możliwe ograniczenie dostaw gazu m.in. do Polski oraz państw bałtyckich bez 
konieczności zawieszenia tranzytu paliwa do zachodniej części Starego Kontynentu. 

15 E. Wyciszkiewicz, Propozycja polityki energetycznej dla Europy a bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego, Biuletyn PISM, 25 stycznia 2007.

16 A. Monagham, L. Montanaro-Janovski, EU – Russia energy relations. Th e need for active engage-
ment, EPC issue paper No. 45, March 2006, s. 11.

17 Gazprom w Europie 2006 – Przyspieszenie ekspansji, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 
luty 2007.
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Strona rosyjska potencjalnie otrzymywała zatem idealne narzędzie nie tylko nacisku 
na Warszawę, ale także rozbijania spoistości wspólnoty europejskiej18. Kanclerz 
Angela Merkel, pomimo prezentowania dyskomfortu na arenie międzynarodowej, 
bynajmniej nie zamierzała wycofywać się z budowy gazociągu północnego. W od-
powiedzi, polskie władze postanowiły więc odwoływać się do niechlubnej historii 
porozumień niemiecko-rosyjskich bez udziału partnerów środkowoeuropejskich. 
W opinii Berlina uwagi polskiego rządu były jednak ze wszech miar nieuzasadnione 
i świadczyły jedynie o radykalizacji życia publicznego nad Wisłą. Nie przynosiły 
także spodziewanego rezultatu powszechnie podnoszone przez polską dyplomację 
wątpliwości, co do aspektu ekologicznego omawianego przedsięwzięcia oraz propo-
zycje nadania projektowi charakteru ogólnoeuropejskiego. 

Niewątpliwie w kwestii bezpieczeństwa energetycznego wystarczył brak kompa-
tybilności jednego państwa w ramach systemu europejskiego, aby skutki takiego 
stanu rzeczy dotykały innych jego uczestników19. Polska dyplomacja zdecydowała 
się zatem intensyfi kować działania na kierunku związanym z ideą ropociągu Odessa 
– Brody – Płock. Szereg spotkań z ukraińskimi partnerami służyć miał w tym wzglę-
dzie odwróceniu negatywnego trendu, polegającego na zablokowaniu możliwości 
przesyłu surowca kaspijskiego w stronę Polski oraz dalszemu rozbudowywaniu 
infrastruktury na potrzeby całego przedsięwzięcia. Pogłębieniu relacji polsko-ukra-
ińskich, tak potrzebnych w dobie niestabilności politycznej w Kijowie, służyć miał 
ponadto akt symbolicznego pojednania między oboma narodami w Pawłokomie.

Warszawa wysunęła też propozycję rozwiązania problemu bezpieczeństwa ener-
getycznego poprzez stworzenie specjalnego paktu, zwanego potocznie „energetycz-
nym NATO”. Pomysł wzajemnych gwarancji państw europejskich na wypadek 
odcięcia któregokolwiek z nich od dostaw surowców z pewnością mógłby stanowić 
pozytywny wkład w rozwój omawianej dziedziny. Ów projekt ostatecznie nie uzyskał 
jednak szerszej aprobaty w ramach Unii Europejskiej. Wydawał się on bowiem innym 
partnerom nieadekwatny do panującej na Starym Kontynencie sytuacji politycznej, 
ze względu na propozycję połączenia m.in. państw NATO, Unii Europejskiej oraz 
terytoriów „bliskiej zagranicy” dla Rosji w ramach jednej organizacji. Kraje człon-
kowskie UE argumentowały, iż pomysł ten przypominał rodzaj kartelu, wymierzo-
nego stricte w interesy Rosji, co nie mogło znaleźć zrozumienia. Warszawa nieumie-
jętnie skorzystała zatem z niezwykle sprzyjającego klimatu dla promocji własnych 
preferencji w dziedzinie energetyki. Twierdzono powszechnie, iż proponowane przez 
Polskę rozwiązania świadczyły o braku należytego rozeznania w polityce europejskiej. 

18 A. Eberhardt, M. Gniazdowski, Wzrost aktywności Rosji w Europie Środkowej – implikacje dla 
Polski, Biuletyn PISM, 3 marca 2006.

19 P. Świeboda, Strategiczne wyzwanie dla Unii Europejskiej. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej, Raport demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 18.



46 Artur Niedźwiecki

Priorytetowe miały być bowiem wskazania Komisji Europejskiej, opublikowane 
w ramach tzw. Zielonej Księgi20. Niestety żadne z unijnych rozwiązań nie dotykało 
sedna problemu, związanego z rosyjską działalnością na rynku europejskim.

Pożądana wspólnota interesów rodziła się, z drugiej strony, między Polską 
a krajami bałtyckimi. Powstawały pomysły zorganizowania w przyszłości „mostu 
energetycznego” pomiędzy zainteresowanymi. Co więcej, elementem takiej współ-
pracy stało się m.in. przejęcie przez Polskę rafi nerii na Litwie. Fakt ten pociągnął 
jednak za sobą niespodziewaną reakcję rosyjskiego dostawcy, który postanowił 
przerwać transfer surowca w kierunku litewskim. Nie bacząc jednak na opór Kremla, 
Polska wraz z państwami bałtyckimi decydowała się fi nalizować kolejne porozumie-
nia, dotyczące również energetyki atomowej.

Wyzwaniem zarówno dla Unii Europejskiej, Polski, jaki i Federacji Rosyjskiej stało 
się też znalezienie modus vivendi w kwestii ram prawnych dla wzajemnej współpracy. 
Impulsem w tym względzie miało być zredagowanie na nowo porozumienia 
o partnerstwie między Brukselą a Kremlem. Faktem jest jednak, iż polska dyploma-
cja zaprezentowała znaczące wątpliwości w tej dziedzinie, które sięgały zadrażnień 
na tle zakazów wwozu do Rosji polskiej żywności21. Warto podkreślić, że omawiane 
restrykcje zostały wprowadzone w okresie, w którym polski rząd zabiegał o udzie-
lenie wotum zaufania, a minister spraw zagranicznych ogłosił termin swej pierwszej 
wizyty w Moskwie. Prawdą jest, iż relacje gospodarcze niezwykle często uwypuklają 
temperaturę kontaktów politycznych między państwami. W ramach stosunków 
ekonomicznych z Rosją zasada ta urasta jednak do rangi politycznego dogmatu.

Polski rząd długo próbował uzyskać znaczące poparcie partnerów europejskich 
w ramach relacji handlowych z Moskwą22. Nie zawahał się przy tym także wetować 
mandatu negocjacyjnego Unii Europejskiej, dotyczącego rokowań nad przyszłym 
kształtem prawnym relacji z Kremlem. W rezultacie europejska wspólnota zdobyła 
się na jednolite stanowisko wobec Rosji, którego przejawem stało się solidarne 
nawoływanie do zniesienia embarga na polskie produkty. Ostatecznie przedstawiciele 
Unii Europejskiej wskazali także, iż Moskwa powinna ratyfi kować Kartę Energe-
tyczną oraz podpisać Protokół Tranzytowy23, a zatem dokumenty, które pociągnęłyby 
za sobą niezwykle korzystną partycypację zachodnich przedsiębiorstw w budowie 
i eksploatacji rosyjskiej infrastruktury gazowej. Taki stan rzeczy pozwoliłby ponadto 
na transfer surowców energetycznych z Azji Środkowej do Europy, za pośrednictwem 
magistrali należących do Kremla. 

20 A. Konarzewska, Zielona Księga a Europejska Polityka Energetyczna, Raport BBN, 8 lutego 2007.
21 A. Podolski, Polskie weto, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy 1/06, s. 1.
22 K. Barysch, Russia, realism and EU unity, Centre for European Reform – policy brief, July 2007.
23 Dokument Końcowy Konferencji Europejskiej Karty Energetycznej, 17 grudnia 1994.
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Blokując rozpoczęcie negocjacji nad nowym porozumieniem o współpracy 
z Rosją, Polska ponownie wywołała wielkie emocje na unijnej scenie politycznej24. 
Jednak postawa rządu wydawała się być w tym względzie w pełni uzasadniona. Otóż 
polska zgoda na rozmowy jeszcze bardziej zmniejszyłaby szanse na zniesienie rosyj-
skiego embarga, które miało charakter ściśle polityczny. Jak się wydaje, zachęcona 
brakiem presji Rosja usztywniłaby swe stanowisko, Unia Europejska natomiast tylko 
w niewielkim stopniu zaprezentowałaby tak potrzebną solidarność.

5. REFORMA INSTYTUCJONALNA UNII EUROPEJSKIEJ  
POLSKIE STANOWISKO

ODRZUCENIE TRAKTATU KONSTYTUCYJNEGO przez francuskie oraz holenderskie 
społeczeństwo pogrążyło proces integracji europejskiej niemalże w stagnacji. Twier-
dzono powszechnie, iż Unii Europejskiej trudno będzie sprostać w zaistniałej sytu-
acji licznym wyzwaniom, jakie niesie przyszłość25. Wówczas to powstała zatem 
potrzeba nadania wspólnocie europejskiej nowego impulsu w kwestii ram prawnych 
dla projektu europejskiego.

Problematyka reformy instytucjonalnej stała się istotna z punktu widzenia również 
polskiej obecności w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, iż środowisko obozu 
rządzącego po wyborach w 2005 r. wypracowało własny pogląd w tej dziedzinie. 
Zaobserwować można było przy tym jednak pewnego rodzaju ewolucję stanowiska, 
początkowo twardo broniącego unormowań nicejskich, z czasem zbliżającego się do 
sugestii państw Europy Zachodniej. W istocie, polska dyplomacja nierzadko wysyłała 
sprzeczne sygnały w sprawie reformy instytucjonalnej UE. Można to uzasadnić 
niezwykle skomplikowana materią, będącą przedmiotem gry politycznej państw 
członkowskich, która legitymizowałaby taki styl prowadzenia polityki zagranicznej. 
Stosunkowo często brakowało jednak niezbędnej fi nezji oraz wyczucia, czego pokło-
siem stało się przeświadczenie państw zachodnich o braku jasnej i jednolitej opinii 
Warszawy w kwestii traktatu dla wspólnoty europejskiej.

Początkowo polskie władze podkreślały potrzebę zajęcia się sprawami bardziej 
realnymi aniżeli eurokonstytucja, uważana za dokument zupełnie „martwy”. 
W pierwszym okresie po wyborach polska dyplomacja w żadnym wypadku nie 
akceptowała zatem odejścia od postanowień Traktatu nicejskiego, wskazując na 
ewidentne korzyści, płynące z owego dokumentu dla procesu integracji europej-

24 O. Osica, Życie po wecie. Unia i Polska: co dalej? , „Tygodnik Powszechny”, 1 grudnia 2006. 
25 D. Grimm, Przez konstytucję do integracji, „Nowa Europa” 2002, nr 1, s. 24.
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skiej26. Argumentowano, iż zgoda na zaczerpniętą z Traktatu konstytucyjnego ideę 
„podwójnej większości” nie znajduje uzasadnienia ze względu na potencjalne obni-
żenie rangi mniej znaczących członków Unii. W istocie, polskie władze opowiadały 
się za funkcjonowaniem rozwiązań nicejskich, podkreślając większą spoistość 
wspólnoty europejskiej, którą owe postanowienia zapewniały. System nicejski spra-
wiał bowiem, iż największe państwa Unii Europejskiej nie były w stanie narzucić 
w prosty sposób swej woli politycznej mniej wpływowym uczestnikom procesu 
integracji na Starym Kontynencie. Dowartościowanie pozycji mniejszych państw 
w ramach procedur decyzyjnych UE służyć miało zatem utrzymaniu ich prointegra-
cyjnego kursu, na czym największe kraje Unii również korzystały.

Polskie władze twierdziły, iż poważna dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej 
wymaga w pierwszej kolejności głębokiej refl eksji na temat unijnych polityk27. 
Proponowano zatem więcej debat o treści relacji europejskich, aniżeli tylko o ich 
formie. Istniały przecież znaczące kontrowersje wokół wielu rozwiązań instytucjo-
nalnych, przewidzianych w Traktacie konstytucyjnym. Jedną z nich stał się projek-
towany urząd ministra spraw zagranicznych UE28. Otóż według polskiego rządu 
integracja europejska nie była nań przygotowana ze względu na spore rozbieżności 
państw członkowskich w sprawach stosunków zewnętrznych. Wątpliwości budziła 
ponadto idea prezydencji grupowej, spod kompetencji której wyłączono by sprawy 
zagraniczne na rzecz instytucji przewodniczącego Rady UE. W tym względzie 
zwłaszcza mniejsze państwa procesu integracji mogłyby zostać ograniczone 
w kwestii wpływu na sprawy zagraniczne wspólnoty europejskiej. 

Polska nie mogła jednak w sposób stały i bezkompromisowy dezawuować posta-
nowień eurokonstytucji oraz unikać wyraźnego określenia stanowiska w sprawie 
przyszłości wspólnoty europejskiej. W Europie istniały przecież środowiska, które 
bardzo chętnie obarczyłyby odpowiedzialnością za kryzys instytucjonalny innych 
uczestników integracji, aby tym samym uniknąć gorzkiego odium krytyki29. Coraz 
częściej dochodziły do głosu negatywne opinie na temat postawy Polski nieprezen-
tującej konstruktywnych rozwiązań w obliczu licznych wyzwań. Twierdzono dodat-
kowo, iż państwo aspirujące do pierwszorzędnej roli w Unii Europejskiej nie powinno 
unikać debaty w sprawach najbardziej fundamentalnych30.

26 P. Żurawski vel Grajewski, Nicejska równowaga, „Polska w Europie” 2004, nr 1, s. 23.
27 Okres refl eksji: struktura, zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej, rezolucja 

Parlamentu Europejskiego z 19 stycznia 2006 r., (P6_TA-PROV(2006)0027).
28 M. A. Cichocki, Reforma Unii Europejskiej. Polska perspektywa, „Analizy Natolińskie”2007, nr 2, 

s. 8.
29 A. Podolski, Między Samarą a Brukselą. Polska polityka europejska i wschodnia w 2007 r., Centrum 

Stosunków Międzynarodowych, Monitoring Polskiej Polityki Zagranicznej 2007.
30 K. Barysch, Th e Austrian EU Presidency and Th e Future of Th e Constitutional Treaty, Centre for 

European Reform – policy brief, January 2007.
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Dla polskich elit problem przyszłych ram prawnych wspólnoty europejskiej 
pozostawał jednak dużo bardziej złożony. Jednym z powodów sceptycyzmu Prawa 
i Sprawiedliwości wobec idei integracji europejskiej stało się bowiem przeświadcze-
nie o rosnącej sile Berlina w całym systemie. Dlatego też kwestia akceptacji unor-
mowań Traktatu konstytucyjnego dotyczyła w istocie problemu wyrażenia zgody na 
nieporównywalnie lepszą pozycję Niemiec względem Polski na płaszczyźnie insty-
tucjonalnej w przyszłości. 

Wzmocnienie pozycji Niemiec w ramach Unii Europejskiej nie powinno było 
stanowić źródła problemów dla polskiej dyplomacji, jeżeli wzajemne stosunki byłyby 
dostatecznie bliskie. W tym względzie pojawiła się zatem potrzeba pogłębionych 
konsultacji, odnośnie do wszelkich punktów spornych w ramach relacji wzajemnych. 
Jednak odwołanie w połowie 2006 r. szczytu Trójkąta Weimarskiego przez stronę 
polską nie mogło służyć budowie bardziej koncyliacyjnej atmosfery. 

Stopniowo stanowisko Warszawy zaczęło ewoluować w kierunku koncepcji 
nowego traktatu, jednak z zachowaniem najkorzystniejszych dla Polski postanowień 
obowiązującego systemu nicejskiego31. Warto podkreślić, iż retoryka najwyższych 
czynników państwowych nie należała w tym względzie do najbardziej wysublimo-
wanych. Władze twierdziły bowiem, iż znacznie bardziej istotne jest, jaką pozycję 
będzie miała Warszawa w ramach nowego dokumentu, aniżeli, jaka będzie przyszłość 
i dalszy rozwój integracji europejskiej. W odczuciu polskiego rządu styl rozumowa-
nia polegający na dbałości o interesy narodowe, dominował także i w innych euro-
pejskich stolicach. Polska proponowała zatem regulację wycinkowych kwestii, 
dotyczących realnych problemów integracji. Jednym z nich miała być m.in. sprawa 
solidarności w sprawie polityki energetycznej. Tym samym Polska wyrażała wolę 
rozpoczęcia zupełnie nowej debaty na temat ram prawnych Unii Europejskiej, co 
jednak nie wzbudziło entuzjazmu w Europie Zachodniej.

Dlatego też w trakcie prezydencji niemieckiej polscy przywódcy zaczęli wyrażać 
większe zrozumienie dla preferencji Berlina w przedmiocie traktatu europejskiego. 
Co więcej, Warszawa zdecydowała się zaakceptować niemiecką propozycję w toku 
prac nad Deklaracją Berlińską, aby eurokonstytucja stanowiła podstawę do dyskusji 
na temat przyszłości Unii Europejskiej32. Polskie władze przyznały, iż zawierała ona 
wiele istotnych rozwiązań, które powinny zostać zachowane w tzw. Traktacie refor-
mującym ze względu na potrzebę usprawnienia funkcjonowania wspólnoty euro-
pejskiej. Warszawa twierdziła jednak, iż takie stanowisko nie oznacza automatycznie 
zgody na tekst omawianego dokumentu w całości. 

31 Z. Krzyżanowski, Włączymy się w pracę nad unijną konstytucją, „Dziennik”, 16 październi-
ka 2006.

32 L. Jesień, Deklaracja berlińska z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, „Biuletyn 
PISM”, 26 marca 2007.
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Równocześnie Polska wypracowała nową metodę liczenia głosów w Radzie UE, 
która w znacznej mierze odbiegała od postanowień europejskiej konstytucji33. 
Nazwano ją zasadą równego wpływu obywateli wszystkich państw członkowskich, 
polegającą na uwzględnianiu w unijnym procesie decyzyjnym pierwiastka kwadra-
towego z liczby ludności poszczególnych krajów UE. Ów system dowartościowywał 
szczególnie uczestników integracji o średniej wielkości, obniżając tym samym 
pozycję najludniejszych państw wspólnoty europejskiej. Metoda ta stanowiła zatem 
w pewnym sensie remedium na unijne problemy, które zostały nakreślone w Dekla-
racji Berlińskiej34. Nie uzyskała ona jednak ostatecznej aprobaty, gdyż żadne z państw 
członkowskich w istocie nie wyrażało woli rozpoczynania debaty nad sposobem 
podejmowania decyzji w ramach Rady UE, innym niż określony w Traktacie kon-
stytucyjnym. Co więcej, stwierdzono, iż Polska w sposób niezwykle ryzykowny 
próbuje zaprzepaścić postanowienia konferencji międzyrządowej z 2004 r., osiągnięte 
po długich i wyczerpujących negocjacjach. Krytycy polskiego stanowiska wyrażali 
dodatkowo pogląd, iż w Unii Europejskiej nie siła głosu jest istotna, lecz rzeczywisty 
potencjał dyplomatyczny państwa oraz umiejętne przekonywanie partnerów do 
własnych racji. Jednak, z drugiej strony, doświadczenia wspólnoty europejskiej 
wskazywały, iż im większą siłą głosu dany kraj dysponował, tym łatwiej forsował on 
swoje interesy w sposób niesformalizowany. 

W kwestii Traktatu reformującego ostatecznie doszło do kompromisu na bruk-
selskim szczycie w czerwcu 2007 r., który polegał na przedłużeniu czasu obowiązy-
wania nicejskiej metody liczenia głosów w ramach Rady UE. W średniookresowej 
perspektywie było to zatem osiągnięcie korzystne dla Warszawy. Po defi nitywnym 
ustaniu systemu nicejskiego w 2017 r., znaleźć miała jednak zastosowanie metoda 
„podwójnej większości”, złagodzona poprzez wzmocniony mechanizm z Ioanniny35. 
Stanowiło to oczywiście ustępstwo ze strony Berlina na rzecz Polski, które jednak 
w dalszej perspektywie potencjalnie wzmacniało jedynie jej zdolność negatywną do 
oddziaływania na unijny proces decyzyjny. 

Faktem jest, iż warunki działania polskiej dyplomacji nie były w omawianym 
okresie sprzyjające. Brak entuzjazmu wywoływał szczególnie styl prezydencji nie-
mieckiej, która nie wahała się proponować rozpoczęcia konferencji międzyrządowej 
w przedmiocie reformy instytucjonalnej UE bez udziału Polski. Co więcej, wszelkie 
doniosłe kwestie Berlin pragnął rozwikłać w trakcie własnego przewodzenia projek-
towi europejskiemu, pozostawiając konferencji międzyrządowej sprawy mniej 

33 W. Słomczyński, K. Życzkowski, Kompromis Jagielloński – alternatywny system głosowania dla 
Rady Unii Europejskiej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 marca 2007.

34 J. Saryusz-Wolski, Silna Polska w zreformowanej Unii, „Dziennik”, 12 marca 2007.
35 S. Kurpas, B. Crum, Th e Treaty of Lisbon: Implementing the Instututional Innovations, Centre for 

European Policy Studies, November 2007.
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kontrowersyjne. Stwarzało to poczucie presji, zogniskowanej w szczególności na 
Warszawie.

Na październikowym szczycie w Lizbonie, już po zakończeniu konferencji mię-
dzyrządowej, doszło ostatecznie do potwierdzenia wcześniejszych ustaleń36. Wbrew 
obawom europejskich partnerów, gorąca atmosfera kampanii przed wyborami 
parlamentarnymi w Polsce nie wpłynęła na postawę Warszawy w trakcie rokowań. 
Kontrowersyjną kwestią pozostawała jednak opinia polskiego rządu na temat prob-
lematyki Karty Praw Podstawowych. Otóż Warszawa domagała się uzyskania klauzuli 
opt – out wobec owego dokumentu, ze względu na jego liberalizm w kwestiach 
obyczajowych, co mogło mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na polski system 
prawa. Stanowisko to budziło jednak szereg zastrzeżeń, ze względu na potrzebę 
zapewnienia jednolitej ochrony praw człowieka w Europie37.

Sama alternacja władzy w Polsce w październiku 2007 r. doprowadziła do stanu 
kohabitacji pomiędzy Prezydentem RP a Radą Ministrów, co nabierało szczególnego 
znaczenia w kontekście stosunków zewnętrznych państwa. Zwycięska Platforma 
Obywatelska (PO) wyrażała bowiem wolę odejścia od dotychczasowej formy pro-
wadzenia polityki europejskiej, aby przywrócić takie znaczenie Polsce, jakim 
wcześniej kraj dysponował w ramach UE. Istotnym symbolem miało być zwłaszcza 
wykazanie większego zainteresowania poprawą stosunków z Berlinem wraz 
z odejściem od konfrontacyjnego języka polityki historycznej. Podobnie w ramach 
relacji z Rosją, nowe władze zapewniały o podjęciu starań na rzecz uregulowania 
najistotniejszych problemów na linii Warszawa – Moskwa. Wreszcie znacząca 
reorientacja dotyczyć miała również stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, która 
polegałaby na przywróceniu symetrii w relacjach wzajemnych, uprzednio zachwia-
nej zwłaszcza w kontekście rokowań nad tarczą antyrakietową.

Nowy rząd w Polsce ostatecznie przychylił się jednak do stanowiska prezentowa-
nego przez poprzedników w kwestii Karty Praw Podstawowych. Wyłączenie War-
szawy miało zostać podtrzymane, aby proces ratyfi kacyjny Traktatu reformującego 
w kraju nie został zahamowany38. Stanowiło to zatem wyraz pewnej kontynuacji 
i konsensusu w polskiej polityce europejskiej. Jednak wątpliwe jest, czy postawa ta 
wpływała na jakościową zmianę w stosunkach zewnętrznych państwa, którą zwy-
cięskie stronnictwo promowało w dyskursie przedwyborczym.

36 J. Palmer, Perspective for European Union aft er the Lisbon European Council, Federal Trust Policy 
Commentary, October 2007.

37 S. Konopacki, Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 
2005, s. 100.

38 Exposé premiera Donalda Tuska, 23 listopada 2007.
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6. PODSUMOWANIE

ZDEFINIOWANIE PRIORYTETÓW POLITYCZNYCH kraju wobec integracji europej-
skiej jest zadaniem trudnym, lecz dalece niewystarczającym. Niezwykle istotna 
pozostaje bowiem kwestia odpowiedniej prezentacji własnej agendy politycznej, co 
nie powinno odbywać się w atmosferze konfrontacji. Wydaje się natomiast, iż sła-
bością polskiej polityki europejskiej po wyborach w 2005 r. stało się niedocenianie 
roli aspektu formalnego spraw międzynarodowych. Polski rząd nie dołożył należytej 
staranności na rzecz skutecznego wyjaśniania partnerom europejskim własnych 
preferencji. 

Oceniając uchybienia Warszawy, zważyć warto jej faktyczne możliwości działania 
oraz oddzielić niezręczności w kwestiach drugorzędnych od widocznych sukcesów 
w istotnych obszarach polityki europejskiej. Faktem jest, iż aktywność rządu oparta 
na emocjonalnych reakcjach najwyższych czynników państwowych nie wpływała 
jednak na wzrost powszechnego zaufania. Co więcej, brak przejrzystości w relacjach 
zewnętrznych państwa sprzyjać mógł formułowaniu dość niesprawiedliwych 
i uproszczonych opinii na temat polskiej polityki w Europie, co nie służyło budo-
waniu sojuszy oraz uzyskiwaniu przychylności innych uczestników procesu inte-
gracji.

Kreowanie pozytywnej atmosfery europejskich interakcji nie powinno być jednak 
celem polskiej polityki zagranicznej samym w sobie. Wydaje się, iż niezadowolenie 
społeczności międzynarodowej w omawianym okresie powodowały również te 
działania Warszawy, które zmierzały w kierunku budowy bardziej znaczącej pod-
miotowości politycznej państwa. Polskie władze proponowały bowiem szereg inicja-
tyw, które niejednokrotnie nie współgrały z preferencjami krajów członkowskich 
UE.

Realizacja wszelkich projektów politycznych wewnątrz Unii Europejskiej następuje 
jednak przy znaczącym zaangażowaniu instytucji wspólnotowych. Retoryka ogól-
noeuropejska wydaje się zatem wypierać powoli frazeologię narodową na Starym 
Kontynencie. Co więcej, konsolidacja Unii Europejskiej w oparciu o metodę wspól-
notową sprzyja uzyskaniu niezmiernie istotnej solidarności w obrębie procesu 
integracji europejskiej. Dlatego też, podkreślanie roli państw narodowych w dyskur-
sie publicznym wydaje się wzniecać niepotrzebne partykularyzmy, które nie sprzyjają 
spoistości projektu europejskiego. W tym sensie polityka tzw. „selektywnego inte-
gracjonizmu” ze strony Warszawy nie odpowiadała idei jedności Europy.

Wydaje się również, iż debata na temat stosunków zewnętrznych Polski po wybo-
rach 2005 r. wyszła poza ramy pożądanego konsensusu, stając się instrumentem 
walki politycznej opozycji z koalicją rządzącą. Permanentny konfl ikt polityczny na 
tym tle utrudniał jednak właściwą prezentację polskiej polityki zagranicznej. Faktem 



53Polska polityka europejska w latach 2005–2007. Zarys problemu

jest, iż odpowiedzialność za konsensus w sprawach zewnętrznych państwa spoczywa 
nie tylko na stronnictwie sprawującym władzę w danym momencie, ale również na 
pozostałych uczestnikach dyskursu politycznego w Polsce.

SUMMARY

THE MAIN AIM of this article is to estimate attainments of the Polish foreign policy within 
a period of time between the elections of 2005 and 2007. Th e external relations of Poland 
were determined at that time by all major problems related to the process of European 
integration. Th e fi rst substantial challenge for the European policy of Warsaw aft er an inter-
nal shift  of power in 2005 was associated with negotiations on the EU`s Financial Perspective 
2007–2013. During the Summit of European Council in December 2005, Polish Prime 
Minister emphasized the need to create common budget for the benefi t of the European 
Union as a whole. What is more, Polish delegation presented many viable arguments to 
justify its truly European approach in this matter that resulted in moderate success of 
Poland. 

It seems that a sort of cohesion between well prepared statements and the ability to pres-
ent them eff ectively was crucial for the foreign policy of Warsaw at that time. Unfortunately, 
this kind of approach was no longer continued in the Polish external relations. Moreover, its 
eastern dimension became very problematic for Warsaw. Th e major challenge in this matter 
related to the problem of energy security. Th at is why, Polish diplomacy acted in order to 
build European solidarity concerning the supply of gas. Furthermore, Warsaw tried to solve 
problems with Russian restrictions imposed on some commodities imported from Poland. 

However, the most important challenge for the Polish foreign policy aft er the elections of 
2005 was connected with the debate on the future of European integration. It seems that 
a lack of accurate presentation of the Polish proposals was the major disadvantage in this 
matter. On the other hand, an internal debate on the European aff airs at that time extended 
far beyond the desirable unity among the most infl uential political parties in Poland. It is 
generally known that the positive outcome of the foreign policy depends much on the 
cooperation of all political forces in the country.
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ATHENAEUM

1. UWAGI WSTĘPNE

W POLSCE W LATACH 90. dominowało przekonanie, że podstawowym przedmiotem 
polityki państwowej jest gospodarka. Politycy koncentrowali się głównie na proce-
sach gospodarczych związanych z transformacją. Sferę wartości, tożsamości i symboli 
narodowych traktowano niejako „po macoszemu”. Jednak klimat społeczny, ton 
debat publicznych i dyskurs mediów na początku XXI wieku uległ wyraźnemu 
przeobrażeniu. Zmiany te zostały zdeterminowane dwiema grupami czynników. Po 
pierwsze – wewnętrznymi, do których zaliczyć możemy pogłębiający się kryzys 
zaufania do instytucji publicznych III Rzeczypospolitej. Nakierował on uwagę części 
opinii społecznej na tożsamość historyczną oraz kwestie związane z pamięcią i od-
powiedzialnością za przeszłość. Po drugie – zewnętrznymi, z których najważniejsze 
wydają się spory z Rosją i Niemcami o interpretację genezy i skutków II wojny 
światowej1. W dyskursie publicznym pojawiło się i zaczęło funkcjonować pojęcie 
„polityka historyczna”, sformułowano pierwsze defi nicje oraz dokonano wstępnych 
klasyfi kacji. 

Wydaje się, że trafną defi nicję polityki historycznej sformułował Marek Cichocki, 
historyk idei. Polityka historyczna to „wzmocnienie publicznego dyskursu o prze-
szłości, tak wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz, poprzez różnego rodzaju formy 

1 Falę dyskusji na temat interpretacji II wojny światowej wywołały między innymi obchody związane 
z sześćdziesiątymi rocznicami decydujących, końcowych jej wydarzeń – obchody rocznicy lądowania 
sił sprzymierzonych w Normandii, Powstania Warszawskiego, wyzwolenia obozu Auschwitz. Szczególne 
kontrowersje łączyły się z centralnymi obchodami zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w Moskwie 
9 maja 2005 r. D. Gawin, P. Kowal, Polska polityka historyczna, [w:] Polityka historyczna. Historycy–po-
litycy–prasa, Warszawa 2005, s. 11–12.
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instytucjonalizacji tego dyskursu. Instytucjonalizacja ta odbywa się na poziomie 
instytucji centralnych, państwowych, ale także na poziomie instytucji lokalnych – 
samorządowych, regionalnych”2. Zgodzić się można zatem z Cichockim, że rola 
państwa nie powinna ograniczać się tylko do programów stypendialnych czy fi nan-
sowania projektów badawczych i propagowania ich poza granicami kraju. Państwo 
może i powinno poprzez pewne formy instytucjonalizacji wpływać na efekty pracy 
historyków i promować książki o ważnych dla narodowej historii treściach.

Jeżeli chodzi o klasyfi kacje to na uwagę zasługują ustalenia Antoniego Dudka oraz 
Adama Ostolskiego. Dudek, politolog wyróżnił dwa nurty polityki historycznej: 
liberalny i konserwatywny. Nurt liberalny dominował po 1989 roku i przybrał kształt 
neutralności państwa w sferze kształtowania świadomości historycznej Polaków. 
W latach 90. każda próba promowania przez państwo jakichkolwiek wartości histo-
rycznych była utożsamiana z urzędowym narzucaniem prawdy historycznej. Główny 
argument, którym posługiwali się zwolennicy tej koncepcji był następujący: państwo 
musi zachować w kwestii historii bezstronność, w przeciwnym wypadku pogwałci-
łoby własne zasady – wolność sumienia i neutralność światopoglądową oraz stałoby 
się siewcą propagandy podobnie jak czynili to komuniści w PRL3. Jak więc widzimy, 
liberalna wizja polityki historycznej to w rzeczywistości jej odrzucenie. 

Zwolennicy nurt konserwatywnego, będący w tej kwestii w opozycji do liberałów 
za konieczną uważali ingerencję instytucji państwowych w promowanie postaw 
patriotycznych oraz wykorzystanie polskiego „kapitału historycznego” na arenie 
międzynarodowej. Poddali krytyce podstawowe założenie przeciwników, traktujące 
o neutralności państwa w kwestiach dotyczących polskiej historii4. Dla konserwaty-

2 Polityka historyczna – za i przeciw. Dyskusja redakcyjna z udziałem P. Dukielskiego, M. Cichockiego, 
M. Kuli, A. Wernera, K. Mazura, rozm. J. Krawczyk, B. Kubisz, P. M. Majewski, „Mówią Wieki” 2006, 
nr 8, s. 10. 

3 Jak dowodził w 1991 r. Donald Tusk, należało „wyjść z zaklętego kręgu (…) nie powoływać się 
bez przerwy na Częstochowę, orła w koronie i barykady stanu wojennego, lecz pokazywać, jak można 
zrobić biznes, jak zarabiać pieniądze”. W 1993 r. Aleksander Kwaśniewski zapowiadał, że po zwycięstwie 
wyborczym SLD „nie będzie żadnej lustracji ani desolidaryzacji, wprowadzony zostanie zakaz burzenia 
pomników, nie będziemy zajmować się zmianami nazw ulic, (…) nie zajmiemy się także sprowadzaniem 
do kraju kolejnych nieboszczyków”. Wśród zwolenników liberalnego nurtu polityki historycznej 
A. Dudek wymienił: 1) nieżyjących publicystów politycznych – Stanisława Brzozowskiego, Aleksandra 
Bocheńskiego, Antoniego Słonimskiego i Aleksandra Świętochowskiego oraz 2) działających współ-
cześnie – fi lozofa i socjologa Janusza A. Majcherka, historyka idei Andrzeja Walickiego, polityka Wło-
dzimierza Cimoszewicza oraz dziennikarza Adama Michnika. A. Dudek, Bitwa o pamięć, „Rzeczpo-
spolita” 2006, nr 293, s. A12-A13.

4 Do zwolenników konserwatywnego nurtu polityki historycznej A. Dudek zakwalifi kował: badaczy 
myśli politycznej – Tomasza Mertę i Dariusza Gawina, polityków – Kazimierza M. Ujazdowskiego, 
Roberta Kostro i Pawła Kowala, historyka idei Marka Cichockiego, socjologa Zdzisława Krasnodęb-
skiego oraz historyka Wojciecha Roszkowskiego. Ibidem.
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stów polityka historyczna miała znaczenie, przede wszystkim jako narzędzie umac-
niania wspólnoty narodowej oraz istotny element polityki zagranicznej. 

Adam Ostolski, socjolog wskazał na inny podział. W jego przekonaniu po 1989 r. 
istniały dwa stanowiska wobec omawianej kwestii: „posierpniowe” oraz „postkomu-
nistyczne”. Pierwszemu towarzyszyło przywracanie publicznej pamięci zdarzeń 
i postaci, które były w PRL objęte cenzurą oraz upamiętnianie bohaterów antyko-
munistycznej opozycji. Drugiemu zaś – dążenie do otwarcia przestrzeni pamięci 
publicznej na postacie reprezentujące różne strony historycznych konfl iktów (np. 
Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa)5.

Myśl polityczna Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie zawierała pogląd odpowia-
dający konserwatywnemu rozumieniu polityki historycznej oraz stanowisku 
„posierpniowemu”6. Oceniając dwuletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007) 
należy zwrócić uwagę, że polityka historyczna stała się: 1) pełnoprawnym elementem 
wewnętrznej polityki polskiej, obok polityki gospodarczej i społecznej oraz 2) 
ważnym składnikiem polityki zagranicznej. 

2. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA POLITYKI HISTORYCZNEJ 
W ASPEKCIE WEWNĄTRZPAŃSTWOWYM

PROWADZENIE AKTYWNEJ POLITYKI historycznej zapowiadali w swoich exposé 
obydwaj premierzy PiS. Kazimierz Marcinkiewicz „za bardzo istotne” uznał „pro-
wadzenie polityki prezentującej w nowoczesnych formach zasługi historyczne Polski 
i nasz wkład w dzieje Europy i świata”7. Jarosław Kaczyński podkreślił, że ważna dla 
rządu ma być polityka historyczna i budowanie dumy Polaków. „Trzeba konsolido-
wać polską świadomość narodową, trzeba budować dumę Polaków. Czynią to inne 
narody, także takie, które mają się z czego w historii tłumaczyć. Szkoła ma przeka-
zywać młodym Polakom pewien korpus wiedzy, który pozwoli odnajdować się 
w narodowej wspólnocie, rozumieć polskie symbole, polskie odniesienia historyczne 

5 Zgodnie z opinią Ostolskiego „efektem tego było ustalenie podziału postkomunistycznego – róż-
nicy między spadkobiercami PRL a spadkobiercami pierwszej Solidarności – jako zasadniczego podziału 
w polskiej polityce”. „Ostolski: Dmowski i polityka”, http://www.krytykapolityczna.pl/Komentarze/
Ostolski-Dmowski-i-polityka-lewicy.html, 10.10.2007.

6 „Zamierzamy także prowadzić aktywną politykę historyczną. Ma ona w nowoczesny sposób 
przedstawiać wolnościowe zasługi Polski w walce z nazistowskim i komunistycznym totalitaryzmem. 
(…) Będziemy prowadzić przemyślaną, skuteczną politykę historyczną zarówno wewnętrzną, jak i ze-
wnętrzną”. „IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości 2005”, 
http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=3, 13.10.1007.

7 „Exposé Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza z 10 listopada 2005 r.”, http://orka.
sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny5kad, 30. 05. 2007.
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i literackie” – powiedział 8. Wśród głównych orędowników polityki historycznej 
należy również wymienić: Lecha Kaczyńskiego9, Kazimierza M. Ujazdowskiego, 
Pawła Kowala oraz Marka Jurka10. 

Dokumenty programowe PiS i wypowiedzi jej liderów pozwalają stwierdzić, że 
wewnętrzną politykę historyczną rozumiano jako: 1) „troskę o jakość edukacji 
historycznej w szkołach i mediach, a także nieustanne podejmowanie wysiłków, by 
nie tylko upamiętnić dzieje naszego państwa i narodu, ale także podtrzymywać ich 
żywą obecność w świadomości Obywateli”11, 2) element odbudowujący wspólnotę 
narodową oraz 3) czynnik wzmacniający państwo poprzez osadzenie go na trwałym 
fundamencie, jakim według Lecha i Jarosława Kaczyńskich była tradycja narodowa12. 
W tym celu za niezbędne uznano „wspieranie programów badawczych i projektów 
edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat przeszłości, a także instytucji 
dokumentujących i popularyzujących historię”13.

W wymiarze konkretnym z inicjatywy polityków PiS w ramach polityki historycz-
nej zrealizowano kilka projektów. Po pierwsze – budowa Muzeum Powstania War-
szawskiego14. Zaangażowanie prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego w organi-
zację obchodów sześćdziesiątej rocznicy Powstania Warszawskiego, których 
elementem było otwarcie Muzeum, oceniono pozytywnie w mediach, tak polskich 
jak i zagranicznych. L. Kaczyński, dla którego budowa Muzeum była poniekąd 
sprawą osobistą (w Powstaniu walczył jego ojciec), tak ocenił to przedsięwzięcie: 
„Naszym sukcesem jednak było to, że ludzie na świecie w ogóle dowiedzieli się, iż 
było coś takiego jak Powstanie Warszawskie. Nie wyobrażałem sobie, że to przedsię-
wzięcie odbije się aż takim echem, ale z tego płynie jedna nauka: możemy naszą 
historią zainteresować świat! Nie kryliśmy, że będziemy próbować przełamywać 

8 „Jarosław Kaczyński wygłosił w Sejmie exposé”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=4585, 21. 10. 
2006; „Exposé Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z 19 lipca 2006 r.”, http://orka.sejm.gov.
pl/ArchAll2.nsf/Glowny5kad, 12. 05. 2007.

9 Kandydat na prezydenta L. Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział: „Nie ma żadnej sprzecz-
ności między tym, że chcemy mieć pewną politykę historyczną, która jakby zakorzenia państwo, 
umacnia jego strukturę wewnętrzną, inaczej jest zbudowane niejako na piaskach, a patrzeniem 
w przyszłość”. „Wywiad z kandydatem na Prezydenta RP prof. Lechem Kaczyńskim w Sygnałach dnia 
21 lipca 2005 r.”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=133, 30. 07. 2007.

10 O ile, w źródłach myśli politycznej PiS odnaleźć można elementy określające cele i elementy po-
lityki historycznej, o tyle politycy tej partii nie nakreślili jej wyraźnej defi nicji.

11 „IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich…, http://www.pis.org.pl/dokumenty.
php?s=partia&iddoc=3, 13.10.2007.

12 „Wywiad z kandydatem PiS na Prezydenta RP prof. Lechem Kaczyńskim w Sygnałach dnia 21 
lipca 2005 r.”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=133, 30. 07. 2007.

13 Ibidem.
14 L. Kaczyński, Na fali, rozm. I. Kraj, M. Rosalak, „Rzeczpospolita. Dodatek specjalny” 2004, nr 208, 

s. 24.
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dotychczasowe zobojętnienie. Sześćdziesiąta rocznica powstania była do tego ostat-
nią okazją, bo kolejnej okrągłej powstańcy mogą już nie doczekać. Dla mnie Powsta-
nie Warszawskie jest przede wszystkim ważnym wydarzeniem w historii mojego 
narodu. Aktem wielkiego bohaterstwa ze strony walczących, głównie młodych 
ludzi”15. 

Po drugie – 15 marca 2006 r. z Instytutu im. Adama Mickiewicza minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Kazimierz M. Ujazdowski wyodrębnił Narodowe Centrum 
Kultury. W tym miejscu przypomnieć warto, że IAM w swoim założeniu powstał 
jako instytucja mająca popularyzować za granicą wiedzę o polskiej kulturze, historii, 
polskim dziedzictwie narodowym i języku poprzez przygotowywanie projektów 
imprez kulturalnych i materiałów promocyjnych. Celem NCK w zamierzeniu jego 
twórców było wypełnianie podobnych zadań w kraju, czyli: 1) popularyzowanie 
tradycji narodowej i państwowej, 2) promowanie polskiego dziedzictwa narodowego, 
3) kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką oraz 4) prowadzenie prac badawczych 
i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samo-
rządami terytorialnymi. 

Działalność Centrum obejmowała programy operacyjne, stypendia, staże oraz 
szkolenia dla instytucji i ludzi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Jednym 
z programów operacyjnych NCK był „Patriotyzm jutra”16, dzięki któremu na wspar-
cie państwa mogły liczyć instytucje, prowadzące aktywnie i w nowoczesny sposób 
edukację historyczną i patriotyczną, propagując tym samym postawy obywatelskie17. 
W ramach aktywnej polityki historycznej NCK zainicjowało wiele innych ważnych 
przedsięwzięć m.in.: otwarcie Muzeum Wolności i Solidarności18 w Bydgoszczy we 
wrześniu 2006 r., obchody pięćdziesiątej rocznicy „Poznańskiego Czerwca”, program 
„Świadkowie Historii” (celem jest zbieranie i multimedialne archiwizowanie świa-
dectw „zapomnianych bohaterów” XX wieku), konkursy na pracę doktorską w za-

15 Muzeum Powstania Warszawskiego uzyskało prestiżową nagrodę Th e Cepif & International 
Herald Tribune Cee Property Awards – 1989-2006 Th e Best Of Th e Best (w kategorii Najlepszych 
Obiektów Użyteczności Publicznej zbudowanych w latach 1989 – 2006), „Muzeum Powstania War-
szawskiego – „Th e best of the best”, http://kaczynski.org.pl/article.php?id=4089, 21.10.2007.

16 W 2006 r. w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm jutra” wspartych zostało 148 projektów 
na łączną sumę 6 mln zł.

17 M. Mutor, K. Noworyta, F. Memches, „Historia polityki historycznej”, http://www.nck.pl/index.
php?felieton/podglad/3, 26. 08. 2007, „O Narodowym Centrum Kultury”, http://www.nck.pl/index.
php?onck, 18.10.2007.

18 „W ramach polskiej polityki historycznej utworzymy Muzeum Wolności – nowoczesną instytucję 
muzealno-edukacyjną, ukazującą dzieje Polski przez pryzmat zawsze ważnej dla Polaków idei wolności”. 
„IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich…”, http://www.pis.org.pl/dokumenty.
php?s=partia&iddoc=3, 13.10.2007.
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kresie historii i nauk pokrewnych oraz kampania społeczno-edukacyjna „Pamiętam. 
Katyń 1940”19. 

Po trzecie – powołanie 2 maja 2006 r. Muzeum Historii Polski. W założeniach 
swoich twórców miało podwójny wymiar: jako instytucja kultury miało za zadanie: 
1) wzbudzać zainteresowanie historią i szacunek dla tradycji narodowej, 2) przyczy-
niać się do pogłębiania wiedzy historycznej i zrozumienia korzeni współczesności” 
poprzez pracę nad projektami edukacyjnymi, 3) prowadzić działalność naukową, 
popularyzatorską oraz 4) wdrażać projekty związane z promocją wiedzy o dziejach 
Polski za granicą. Jako miejsce ekspozycji20 – ukazywać „najważniejsze wątki 
z dziejów Polski, w tym historię polityczną, historię ustroju, kultury, życia społecz-
nego i obyczajów”21.

Po czwarte – realizacja „polityki orderowej” przez prezydenta L. Kaczyńskiego, 
mającej na celu uhonorowanie wielu bohaterów pomijanych przez władze państwowe 
po 1989 roku. Odznaczeni zostali m.in.: uczestnicy wydarzeń poznańskich 1956 r., 
założyciele, członkowie i współpracownicy KOR (m.in. Henryk Wujec, Jan Józef 
Lipski – pośmiertnie) oraz działacze opozycji antykomunistycznej, w tym Andrzej 
Gwiazda i Anna Walentynowicz. Korzystając z ustawowych uprawnień, prezydent 
pozbawił orderów osoby, które represjonowały antykomunistyczne podziemie 
w latach 40. i 50.22 Po uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń w 25. rocznicę 
powstania „Tygodnika Solidarność” prezydent L. Kaczyński powiedział: „W polityce 
orderowej III RP dominował postkomunizm. Dzisiaj w sposób zasadniczy zmieniamy 
tę politykę”23. 

W tym kontekście słuszne wydaje się stwierdzenie Dariusza Gawina, że polityka 
historyczna realizowana przez PiS była m.in. próbą zwrócenia uwagi na zaniechania 
i błędy popełnione w latach 90.24 Rację mieli Kaczyńscy twierdząc, że po 1989 r. 
kwestie związane z historią polskiego narodu zostały zepchnięte na margines 
polityki państwa. Konstatację taką zawarł na łamach „Gazety Wyborczej” także K.
M. Ujazdowski: „(…) Ogromna część elit uznała prymat gospodarki nad innymi 
dziedzinami. Miała miejsce »ekonomizacja polityki«. Traktowano kwestie kultury, 
dziedzictwa narodowego jako balast”25. Zdaniem Ujazdowskiego po 1989 r. domi-

19 „Pamiętam Katyń 1940”, http://www.pamietamkatyn1940.pl/, 23.10.2007. 
20 Otwarcie muzeum planowane jest na lata 2008–2010, jego siedziba ma mieścić się w odbudowa-

nym Pałacu Saskim przy placu Piłsudskiego w Warszawie. Muzeum ma mieć charakter interaktywny, 
posługujący się nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

21 „O muzeum”, http://www.muzhp.pl/index.php?art_id=142, 21.10.2007.
22 Dane ze strony internetowej Prezydenta RP, http://www.prezydent.pl, 20.10.2007.
23 „Prezydent i ludzie Łysola”, http://www.tygodniksolidarnosc.com/, 21.10.2007.
24 D. Gawin, Wspólnota przeszłości: polityka historyczna, „Rzeczpospolita” 2006, nr 235, 

s. A12–A14.
25 K.M. Ujazdowski, Powrót do historii, rozm. P. Wroński, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 157, s. 21. 
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nowało przekonanie, że historia ma znaczenie tylko dla narodów zniewolonych. 
Dla Polski jako państwa wkraczającego na drogę demokracji parlamentarnej 
i wolnego rynku, przystępującego do zachodnich struktur militarnych, politycznych 
i gospodarczych, patriotyzm i pamięć o historii narodu stały się przeszkodą w dą-
żeniu do nowoczesności. Za taki stan rzeczy trafnie Ujazdowski obwinił lewicę 
i środowiska liberalne z „Gazetą Wyborczą na czele”26. W jego ocenie, w III Rzeczy-
pospolitej upowszechniło się nieprawdziwe przekonanie, że: 1) patriotyzm jest 
anachronizmem, stojącym na przeszkodzie europeizacji i demokratyzacji społe-
czeństwa, 2) przypomnienie o II wojnie światowej naraża na zadrażnienia w sto-
sunkach międzynarodowych i może doprowadzić do powstania wśród Polaków 
nacjonalizmu, niechęci do innych narodów, a 3) badanie komunistycznej przeszło-
ści hamuje proces pojednania. Politycy PiS byli zgodni co do konieczności obalenia 
istniejących w III RP mitów i stereotypów. Służyć temu miała polityka historyczna 
realizowana poprzez organizację świąt państwowych, ceremonii rocznicowych, 
muzeów, miejsc pamięci, pomników, przyznawanie orderów i odznaczeń państwo-
wych bohaterom walk o niepodległość Polski oraz kreowanie szkolnych programów 
nauczania.

Realizacja polityki historycznej PiS miała dwa oblicza: po pierwsze – populary-
zowanie dziejów Polski w kraju i poza jego granicami, po drugie – instrumentalne 
wykorzystywanie historii dla bieżącej walki politycznej. Politycy PiS wykorzystali 
politykę historyczną jako narzędzie do mobilizacji zwolenników (w podwójnej 
kampanii wyborczej PiS w 2005 r.27). Wykorzystywanie negatywnych w skutkach dla 
Polaków wydarzeń z historii odróżniło PiS od politycznych przeciwników i podzie-
liło wyborców. Za przełomowy moment w kampanii prezydenckiej 2005 r. wielu 
polityków i publicystów uważało oskarżenie Donalda Tuska o przemilczenie infor-
macji o dziadku służącym w Wehrmachcie. Historia stała się również elementem 
agresywnego stylu polityki, piętnującego politycznych oponentów. Przykładem były 
słowa J. Kaczyńskiego wypowiedziane w Stoczni Gdańskiej, kiedy porównał opozy-
cję do ZOMO. Podobny charakter miał wywiad udzielony „Rzeczpospolitej”. J. Ka-
czyński określił swoją partię jako kontynuatorkę etosu Armii Krajowej, a krytyków 
jako spadkobierców „tradycji KPP, radykalnej lewicy (…), tradycji tych, którzy potem 
przynajmniej jakiś czas akceptowali PRL, także w najbardziej brutalnym jego okre-

26 R. Kostro, K. M. Ujazdowski, Odzyskać pamięć, [w:] Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, 
T. Merta, Kraków, Wrocław 2005, s. 44.

27 W kampanii wyborczej 2007 r. istniała pokusa wykorzystania obchodów rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. Prezydent L. Kaczyński pod naciskiem mediów i apelu Rodzin Katyńskich przesunął je na 
późniejszy termin.
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sie”28. Powyższe przykłady pokazują sprzeczność między z jednej strony ideowymi 
założeniami polityki historycznej PiS, a z drugiej strony niektórymi działaniami 
politycznymi.

3. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA POLITYKI HISTORYCZNEJ 
W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM

POLITYKA HISTORYCZNA W ASPEKCIE zewnętrznym obejmowała przede wszystkim 
dwa rodzaje działań. Po pierwsze – działania na rzecz przywrócenia rodakom świa-
domości polskiej historii i jej znaczenia w Europie oraz po drugie – przeciwstawianie 
próbom podważania odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową. W programie 
partii z 2005 r. czytamy: „Polska odegrała wyjątkową rolę w XX-wiecznej historii 
zmagań ze zbrodniczymi systemami totalitarnymi. Tymczasem obecnie mamy do 
czynienia z próbami relatywizacji odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej 
i zbrodnie popełnione w czasie jej trwania” 29. Kaczyńscy nie zgadzali się z propago-
waną przez liberalnych publicystów tezą, iż polityka historyczna w służbie polityki 
zagranicznej była dodatkowym, niepotrzebnym źródłem napięć i konfl iktów30. 

W ocenie polityków PiS prowadzenie polityki historycznej było szczególnie 
potrzebne, zwłaszcza w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Zwracano uwagę, 
że w stosunkach bilateralnych z Niemcami31 istnieją przeszkody natury „historycz-
nej” w postaci rozbieżności poglądów na temat interpretacji II wojny światowej32, 

28 J. Kaczyński, Powróćcie do swojego etosu, rozm. J. Lichocka, I. Janke „Rzeczpospolita” 2007, nr 110, 
s. A8–A9; P. Machcewicz, Jak polityka zaszkodziła polityce historycznej, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 215, 
s. 23–24.  

29 „IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich…”, http://www.pis.org.pl/dokumenty.
php?s=partia&iddoc=3, 13.10.2007. 

30 Po co polityka historyczna, D. Gawin, J. A. Majcherek, T. Merta, T. Łubieński; rozm. M. Jędrysik, 
„Gazeta Wyborcza” 2005, nr 229, s. 14–15. 

31 Poseł PiS Paweł Zalewski w wystąpieniu sejmowym powiedział, że: „Ważne zadania w dziedzinie 
przezwyciężenia nieporozumień ma polityka historyczna państwa, która powinna przyczynić się do 
zwiększenia wydań obiektywnych publikacji na rynku niemieckim dotyczących dziejów naszego kraju 
i wzajemnych stosunków”. „Wystąpienie P. Zalewskiego z 15 lutego 2006 r.”, http://orka.sejm.gov.pl/Ar-
chAll2.nsf/5RP/440, 21.10.2007.

32 Kaczyńscy wielokrotnie występowali przeciw relatywizowaniu odpowiedzialności za zbrodnie 
II wojny światowej i próbom rozciągnięcia winy za holocaust na inne narody, w tym naród polski. 
A. Fotyga zapowiedziała „ostre” stanowisko polskiego rządu wobec prób relatywizowania win za 
II wojnę światową: „(…) Polska, jako kraj wyjątkowo dotknięty przez barbarzyństwo II wojny światowej 
i wyjątkowo zasłużony w międzynarodowej walce z niemieckim nazizmem, sprzeciwiać się będzie 
wszelkim jaskrawym naruszeniom elementarnej prawdy historycznej. Nie będziemy pozwalać na na-
zywanie niemieckich, hitlerowskich obozów zagłady »polskimi obozami koncentracyjnymi« oraz na 
oskarżanie Polski o współpracę z reżimem hitlerowskim. Na brak świadomości odpowiadać będziemy 



62 Joanna Sanecka

działalności Powiernictwa Pruskiego, czy planów budowy niemieckiego Centrum 
przeciw Wypędzeniom. Na roszczenia Powiernictwa Pruskiego politycy PiS odpo-
wiadali w sposób jednolity i konsekwentny, że należy od początku przyjąć jasne 
i stanowcze negatywne stanowisko wobec niemieckich żądań, tak aby „nie dopuścić 
do sytuacji, w których Polacy będą zmuszeni zapłacić”. Zdaniem Anny Fotygi, 
minister spraw zagranicznych w rządzie J. Kaczyńskiego, wysuwane przez Niemców 
roszczenia wobec polskiego majątku i terytorium stanowiły próbę „przekłamywania 
historii, zaburzenia pewnej równowagi w porozumieniu i postrzeganiu tego, kto jest 
ofi arą, a kto jest katem”33. 

W podobnym tonie politycy PiS wypowiadali się na temat planowanej budowy 
Centrum przeciw Wypędzeniom. K. Marcinkiewicz odwołał wizytę w Berlinie na 
znak protestu przeciw zorganizowanej przez Erikę Steinbach, szefową Związku 
Wypędzonych, wystawie pod tytułem „Wymuszone drogi. Ucieczka i wypędzenia 
w XX wieku”. Określił ją jako niesprawiedliwą i raniącą uczucia wielu Polaków34. Za 
niezwykle niepokojące uznano wsparcie działań Steinbach przez część niemieckich 
mediów oraz wielu polityków niemieckich35. 

Jarosław Kaczyński i Anna Fotyga z jednej strony ostro wypowiadali się na temat 
roszczeń niemieckich, z drugiej zaś podkreślali fakt nawiązania dialogu na poziomie 
politycznym w tej sprawie i chęć dalszych rozmów w celu rozwiązania problemu. 
Zostało to zapowiedziane przez J. Kaczyńskiego podczas spotkania z Angelą Merkel 
w Berlinie we wrześniu 2006 r.36 Gotowość defi nitywnego „zamknięcia” spraw 
związanych z II wojną światową i jej skutkami zgłosił również prezydent Kaczyński 
podczas rozmów z kanclerz Merkel w marcu tego samego roku. Należy przy tym 
zauważyć, że mimo tych zapowiedzi PiS zahamowało inicjatywę „Pamięć i Solidar-
ność”37, która miała rozpocząć działalność pod koniec 2005 r. Miała być alternatywą 
dla negowanego m.in. w Polsce i Czechach projektu Centrum przeciw Wypędzeniom 

cierpliwym wyjaśnianiem, na ewidentnie złą wolę – stanowczością”. „Wypowiedź Minister Spraw 
 Zagranicznych Anny Fotygi z 11 maja 2007 r.”, http://ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic, 
23.10.2007.

33 „Wypowiedź Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi z 14 grudnia 2006 r.”, http://ks.sejm.
gov.pl:8009/search97cgi/vtopic, 23. 10. 2007.

34 K. Marcinkiewicz, ,,Trudno mówić, że nie ma problemu”, http://kmarcinkiewicz.blog.onet.pl/
2,ID123056005,index.html, 11.08.2007.

35 „Wypowiedź Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi z 25 stycznia 2007 r. w debacie na temat 
realizacji traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 VI 1991 r.”, 
http://ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic, 23. 10. 2007.

36 „Jarosław Kaczyński spotkał się z Angelą Merkel”, http://www.pis.org.pl/article.php?id=5448, 
20.10.2006.

37 Inicjatywa sieci placówek rozsianych po Europie, informujących o deportacjach ludności w czasie 
II wojny światowej oraz zbrodniach nazistowskich i komunistycznych – „Pamięć i solidarność” powstała 
w 2005 r. Inicjatorami sieci byli prezydenci Polski i Niemiec Aleksander Kwaśniewski i Johanes Rau. 
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Eriki Steinbach. Słuszna wydaje się opinia Pawła Machcewicza, historyka, iż „rezyg-
nowanie nawet z próby dialogu i konfrontacji różnych spojrzeń na historię, zastępo-
wanie ich bojowymi artykułami pełnomocnika rządu ds. współpracy polsko-nie-
mieckiej, nie jest dobrym sposobem obrony interesu narodowego, rozumianego 
także jako obecność Polski w stale żywych w Europie sporach o interpretację prze-
szłości”38.

Prowadzenie aktywnej polityki historycznej było niemniej ważne w stosunkach 
polsko-rosyjskich. Kaczyńscy uważali, że spór z Rosją jest obiektywnie nieunikniony. 
Oprócz zasadniczego powodu, tj. dążenia Rosji do odzyskania obszaru postkomu-
nistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej jako własnej strefy wpływów, 
wskazywano również na obciążenie relacji między obu państwami odmiennym 
odczytywaniem historii (m.in. sprawa zbrodni katyńskiej). 

Wśród istotnych zaniedbań strony rosyjskiej, kładących się cieniem na stosunki 
polsko-rosyjskie wymieniano: 1) ukrywanie prawdy historycznej39, 2) niechęć do 
przekazania dokumentów dotyczących mordu katyńskiego polskiemu rządowi oraz 
3) nieuznanie zbrodni katyńskiej za akt ludobójstwa. W kwietniu 2005 r. PiS i litew-
scy konserwatyści podpisali deklarację wzywającą Rosję do przedstawiania prawdy 
o powojennej historii regionu i potępienie zbrodni tego okresu, których symbolem 
jest Katyń. Sygnatariusze dokumentu przeciwstawiali się „próbom manipulowania 
historią naszego regionu i zakłamywaniu jej dla bieżących celów politycznych”. 
Podkreślili, że „nie ma pojednania bez prawdy”. Ta prawda według sygnatariuszy to 
fakt, że „Związek Sowiecki był najlepszym sojusznikiem Hitlera, zaś podstawą 
sowieckiej polityki był agresywny traktat rozbiorowy – pakt Ribbentrop–Mołotow, 
nigdy nie potępiony przez ZSRR”40. Zdaniem polityków partii, w interesie bezpie-
czeństwa narodowego Polski było mówienie o faktach historycznych, dlatego PiS był 
przeciwny obecności prezydenta RP na obchodach rocznicy zakończenia wojny 
w Moskwie41.

Podobnie jak w stosunkach z Niemcami, tak i z Rosją rząd J. Kaczyńskiego wyra-
ził konieczność i gotowość strony polskiej do kontynuowania dialogu. W tym celu 

B. T. Wieliński, „Czy Polska ożywi Pamięć i Solidarność?”, http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34239,4648813.
html, 10.11.2007.

38 P. Machcewicz, Jak polityka…, s. 23.
39 „Odpowiedzialność ZSRR za mord w Katyniu nie jest oczywista” – napisała rządowa Rossijskaja 

Gazieta. Po prezentacji w Moskwie fi lmu Andrzeja Wajdy „Katyń” w październiku 2007 r. strona ro-
syjska podważyła ilość ofi ar. „Agata Szostakiewicz: O prawdzie i sprawiedliwości w Katyniu (komen-
tarz)”, http://www.psz.pl/content/view/5986/, 20. 10. 2007. 

40 „PiS i litewscy konserwatyści wspólnie przeciw fałszowaniu historii”, http://kaczynski.org.pl/ar-
ticle.php?id=257, 20.04.2006.

41 „Konferencja: Pamięć i polityka zagraniczna. Warszawa 28 czerwca 2005 r.”, http://www.batory.
org.pl/mnarod/pamiec.htm, 23.09.2007.
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uaktywniona została Grupa do Spraw Trudnych42, która według zapowiedzi A. 
Fotygi zająć się miała problemami natury historycznej, w tym kwestią zbrodni 
katyńskiej. L. Kaczyński dążenie do dialogu na temat wspólnej przeszłości obu 
narodów i wyjaśnieniu kwestii spornych tłumaczył tym, że PiS jest partią silnie 
podkreślającą przywiązanie do historii polskiego narodu, nie będąc jednocześnie 
„partią rusofobów”43.

Prowadzenie polityki historycznej dla PiS było ważne również w kontekście pol-
skiego członkostwa w Unii Europejskiej. Według Kaczyńskich, Polska musi jej 
sprostać, aby skutecznie brać udział w kształtowaniu wspólnej europejskiej tożsa-
mości – nie tylko być konsumentem. A. Fotyga podkreślała, że „Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych przywiązuje wielką wagę do kształtowania pozytywnego wizerunku 
naszego kraju w Europie jako państwa demokratycznego i stabilnego, jako atrakcyj-
nego partnera we współpracy”. Jej zdaniem ważne jest upowszechnienie wiedzy 
dotyczącej: 1) historycznych zasług Polski w procesie tworzenia cywilizacji europej-
skiej oraz 2) Polski współczesnej jako rzecznika przemian demokratycznych i praw 
człowieka, kraju rozwijającego się dynamicznie pod każdym względem44. Wyżej 
wymienione stanowisko znalazło odzwierciedlenie w „Deklaracji Krakowskiej” – 
manifeście wyborczym kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z ra-
mienia PiS. Za jeden z głównych celów w Unii Europejskiej uznali oni „ochronę 
prawdy historycznej i przypominanie roli naszego Narodu w historii Europy”45. 

Wiele kontrowersji wywołała argumentacja polskiej delegacji na forum Unii 
Europejskiej za korzystnym dla Polski liczeniem głosów w Radzie Unii Europejskiej 
(według mechanizmu z Joaniny). Jednym z argumentów było przypomnienie sześ-
ciomilionowych strat wśród polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Raz 
jeszcze potwierdziło się dążenie polityków partii do wyraźnego przypomnienia, kto 
jest sprawcą, a kto ofi arą II wojny światowej. 

42 Polsko-rosyjska grupa robocza do spraw trudnych została powołana do życia w 2002 r. „Wypo-
wiedź Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi z 11 maja 2006 r.”, http://ks.sejm.gov.pl:8009/sear-
ch97cgi/vtopic, 23.10.2007; „Wypowiedź ministra W. Cimoszewicza dla »Rzeczypospolitej«”, http://www.
msz.gov.pl/11,stycznia,2003r.,-,Wypowiedz,Ministra,SZ,Wlodzimierza,Cimoszewicza,dla,
Rzeczpospolitej,,,Gosc,Rzeczpospolitej%E2%80%9D,1298.html, 21.10.2007. 

43 L. Kaczyński, „Spór o Polskę. Rzeczpospolita Lecha Kaczyńskiego”, http://www.centraleurope-
anreview.pl/numer41/2.htm, 12.09.2007. 

44 „Wypowiedź Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi z 11 maja 2006 r.”, http://ks.sejm.gov.
pl:8009/search97cgi/vtopic, 23.10.2007.

45 „Deklaracja Krakowska”, http://www.michalkaminski.pl/manifest.htm, 12.06.2007.
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4. WNIOSKI KOŃCOWE 

WNIOSKI KOŃCOWE RYSUJĄ się następująco: Po pierwsze – „pisowska” koncepcja 
polityki historycznej polegała na działaniach na rzecz: 1) wskrzeszania patriotyzmu 
i dumy narodowej, 2) budowania wspólnoty narodowej, 3) przywracania świado-
mości polskiej historii i jej znaczenia w Europie, 4) propagowania wolnościowych 
zasług Polski w walce z nazistowskim i komunistycznym totalitaryzmem46 oraz 
5) przeciwstawiania się próbom relatywizowania odpowiedzialności za zbrodnie 
II wojny światowej i dążeniom do rewizji „moralno-historycznych pozycji państwa 
i narodu polskiego”47. 

Po drugie – polityka historyczna w ocenie założycieli PiS „to nie tylko upiększanie 
naszej ojczystej historii – to budowanie świadomości polskich dziejów, nie tylko 
momentów chwały. Nasza historia to zarówno blaski, jak i cienie. Obrazu przeszło-
ści Polski nie da się odmalować tylko jasnymi albo tylko ciemnymi barwami”48. O ile 
historia polskich zwycięstw i zasług była podkreślana w celu promocji Polski na 
arenie międzynarodowej (szczególnie w Unii Europejskiej), o tyle rola Polski jako 
ofi ary pojawiała się tylko w związku z próbami relatywizacji odpowiedzialności za 
II wojnę światową. Tak rozumiana polityka historyczna spotkała się z aprobatą ze 
strony Polaków49.

Po trzecie – oceniając dwuletnie rządy PiS należy zauważyć, że koncepcja polityki 
historycznej była słuszna, natomiast jej realizacja miała dobre i złe strony. Pozytyw-
nie należy ocenić patronat Lecha Kaczyńskiego nad obchodami rocznic wolnościo-
wych zrywów w latach 1956 – 1989, odznaczenia wręczane przez prezydenta 
uczestnikom ruchów opozycyjnych oraz wszelkie inicjatywy promujące polską 
historię. Jednocześnie na krytykę zasługuje wykorzystywanie polityki historycznej 
w bieżącej walce politycznej, deprecjonujące te nurty dawnej opozycji i ważne dla 
niej postaci, które uważane były za nieprzychylne partii rządzącej. W polityce zagra-
nicznej z jednej strony mieliśmy do czynienia ze zdecydowanym przeciwstawianiem 
się zagranicznym inicjatywom fałszującym historię i godzącym w polski interes 
narodowy, np. inicjatywie Centrum przeciw Wypędzeniom. Z drugiej zaś strony nie 
zrobiono nic, co mogłoby przybliżyć Europie polskie rozumienie historii.

46 „IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich...”, http://www.pis.org.pl/dokumenty.
php?s=partia&iddoc=3, 13.10.2007.

47 L. Kaczyński, Historia stosowana, rozm. A. Nowak, „Arcana” 2006, nr 4/5, s. 10; „Wypowiedź 
J. Kaczyńskiego z 18 marca 2003 r.”, http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/057/40573004.htm, 21.10.2007.

48 „Lech Kaczyński: Trzeba kultywować pamięć o walczącej stolicy”, http://www.dziennik.pl/Default.
aspx?TabId=14&ShowArticleId=1635, 29.10.2007.

49 W sondażu przeprowadzonym przez Pentor dla „Wprost” 64,8 % Polaków pozytywnie oceniło 
politykę historyczną rządów PiS. K. Nowicka, Lista przebojów IV RP, „Wprost” 2007, nr 36, s. 31.
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Każda kolejna ekipa rządząca – niezależnie od opcji politycznej, która będzie 
chciała prowadzić skuteczną politykę historyczną musi znaleźć odpowiedź na kilka 
pytań: 1) co zrobić, żeby polityka historyczna nie przypominała propagandy pań-
stwowej z okresu komunizmu, która traktowała historię instrumentalnie i często ją 
zakłamywała, 2) jak nie upolitycznić przekazu o historii, 3) jak prowadzić ją w duchu 
patriotyzmu – nie nacjonalizmu oraz 4) jak ją prowadzić, aby służyła interesom 
międzynarodowym Polski i promowała ją na świecie, a nie była zagrożeniem, sprzy-
jając antagonizowaniu narodów i osłabianiu roli Polski? 

SUMMARY

JUDGING THE 2YEAR old Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) govern one should 
notice that historic policy became a vital element of an internal and external polish policy 
apart from economic and social policy. According to Law and Justice politicians the aim of 
historic policy in the national aspect was to resuscitate patriotism and national pride as well 
as create national community. Th e conduct of historic policy in the international aspect was 
based on activities aiming at restoring polish history consciousness and its signifi cance in 
Europe as well as propagation of independence merits of Poland in the war with Nazi and 
communist totalitarianism. Active historic policy was very important for politicians of Law 
and Justice, especially in the context of Polish-German and Polish-Russian relations and 
was based on opposing the attempts to relativize the responsibility for II world war crimes. 
It should be emphasized that understood historic policy was widely approved by Polish 
people.
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ATHENAEUM

POLITYKA NIE JEST rzeczą prostą ani łatwą. To rzeczywistość wieloaspektowa, dla 
wielu nazbyt skomplikowana. Skomplikowana dla przeciętnego obywatela, który – 
często przytłoczony ogromem sprzecznych informacji – niejednokrotnie rezygnuje 
ze swego przywileju uczestnictwa w demokratycznej grze1. Ale skomplikowana także 
dla polityków, których współczesnym pragnieniem jest, aby być rozpoznawanym na 
przepełnionej chaosem scenie politycznej. Polityka domaga się więc – zarówno dla 
siebie samej, jak i jej odbiorców – znaczącego uproszczenia. Zdefi niować klarowną 
sytuację, dostarczyć prostych heurystyk dla politycznych wyborów – to w dobie 
wszechobecnej mediatyzacji wszystkich sfer rzeczywistości warunek konieczny 
osiągania zamierzonych celów.

Przez ostatnie dwa lata rządów pod przywództwem głównie Prawa i Sprawiedli-
wości osiąganiu celów w polskiej polityce miał służyć stosowany często w życiu 
publicznym pewien niejasny i tajemniczy termin – „układ”. Wykorzystywany naj-
częściej – jak twierdzi Andrzej Rychard – na użytek bieżącej walki politycznej2, 
sprawił, iż konfl ikt polityczny przybrał formę gry o sumie zerowej, w której są tylko 
zwolennicy i przeciwnicy jakiejś idei, jakiegoś programu. Postrzeganie świata zależy 
bowiem od przyjętego punktu widzenia, który decyduje o sposobie mówienia 
o wydarzeniach społeczno-politycznych, wpływa na interpretację zjawisk, na war-
tościowanie i ocenianie3. Termin „układ” pozwolił zdefi niować wyraźne opozycje 
pomiędzy politycznymi rolami, ułatwił tym samym identyfi kację z nimi, zaostrzył 

1 K. Skarżyńska twierdzi, że niezrozumienie politycznej oferty składanej wyborcom jest jednym ze 
wskaźników rezygnacji z aktywności wyborczej obywateli, por. K. Skarżyńska, Aktywność i bierność 
polityczna, [w:] K. Sakrżyńska [red.], Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, s. 44–45.

2 R. Matyja, Wojna z układem, „Europa. Tygodnik idei” 2006, nr 129, s. 10.
3 Por. I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności, Wrocław 2006, s. 7.
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granice, podzielił społeczeństwo, zintegrował wewnętrznie przeciwstawne grupy. 
Narracja o „układzie” nieustannie wracała do tego „specyfi cznego rozróżnienia”4, 
o którym pisał Carl Schmitt. Służył temu specyfi czny język, a jego celem było defi -
niowanie kategorii wroga i przyjaciela, co miało uprościć skomplikowaną sytuację 
polityczną5. Niniejszy artykuł jest próbą zidentyfi kowania zakresu znaczeniowego 
pojęcia „układ”, wskazania na wielość kontekstów, do których był odnoszony, a także 
zwrócenia uwagi na jego niebywałą pojemność jako narzędzia strukturyzacji rze-
czywistości społeczno-politycznej.

Przez cały ten czas słowo „układ” niepodzielnie rządziło wyobraźnią rządzących, 
w znacznej mierze odpowiadało także ich przekonaniom. Przewodniczący PiS, 
premier Jarosław Kaczyński był przekonany, że w Polsce po 1989 roku nastąpiło 
„pomieszanie zła z dobrem”6, widział świat w sposób pluralistycznie spolaryzowany, 
w którym istnieje wielość wartości, ale ich wyznawców etykietuje się według opozy-
cji swój-obcy. Każdy bowiem, kto postara się o krytykę działań rządu „albo nic nie 
rozumie i wtedy może lepiej, żeby się nie zajmował polityką, albo po prostu ma złą 
wolę, po prostu chce podtrzymać ten układ”7. 

Autorzy wypowiedzi o „układzie” posługiwali się mechanizmem emocjonalizacji 
– bezalternatywnego odbioru. Głównym celem tej techniki jest wpływanie na refl ek-
syjne możliwości odbiorcy oraz potęgowanie przeżywania emocji wywołanych (lub 
natężonych) oddziaływaniem przekazu. Tak zastosowana metoda daje możliwość 
dotarcia do odbiorcy z wyłączeniem refl eksyjnej percepcji. W ten sposób próbuje 
się upraszczać politykę, sprowadzając ją do układu binarnego, w którym jest tylko 
jedna alternatywa: za lub przeciw. Nie ma trzeciej możliwości. Albo nas popierasz, 
albo jesteś „człowiekiem układu”. Takie założenie oddziałuje niczym pole magne-
tyczne, które rozdziela słowa na dwa bieguny, pozytywny i negatywny8.

4 C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, 
s. 198.

5 Podstawową cechą tego języka jest skłonność do czynienia rozróżnień na bazie manichejskiego 
podziału: dobro-zło, swój-obcy itd. Elementy jego charakterystyki m.in. w: J. Bralczyk, O języku poli-
tyków lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003, s. 98–99; D. Dabert, Gniewny język 
prawicy, „Odra” 1997, nr 10; S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, War-
szawa 2003, s. 486; P. Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata, Lublin 2002; M. Głowiński, Mowa 
w stanie oblężenia, Warszawa 1996, s. 302–308; J. Barański, Socjotechnika, między magią a analogią, 
Kraków 2001, s. 126-127.

6 J. Kaczyński, cyt. za: A. Kublik, M. Olejnik, Jarosław Kaczyński: We mnie jest czyste dobro, „Gazeta 
Wyborcza” 3.02.2006.

7 Wypowiedź dotyczyła potencjalnej krytyki tworzenia nowych instytucji państwa; idem, cyt. za: 
Warunki naprawy państwa, http://www.polskieradio.pl/jedynka/sygnalydnia/artykul8982.html, odczyt 
z dn. 20.09.2005.

8 Por. F. Th om, Drewniany język, Warszawa 1990, s. 19.
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Określenie „układ” stało się jednym z najważniejszych elementów retoryki nie 
tylko głównej partii rządzącej, ale i całej debaty publicznej. Na poziomie haseł – a tak 
funkcjonowało ono w polityce – pozostawało osobliwie niedookreślone. Bywał 
często opisywany jako układ, który nie posiada twarzy. Trudność polegała na tym, 
iż brakowało jego konkretnego desygnatu. Można powiedzieć tak: konkretny jest 
„układ” (to, że w ogóle istnieje), ale jego struktura, skład, członkowie są rozmyci. 
Wiadomo, że „układ” istniał, ale niezwykle ciężko było kogokolwiek konkretnego 
przyporządkować w jego ramy. Rafał Matyja pisał, że „ontologia układu pozostaje 
w znacznym stopniu nierozpoznana”9. Była to sytuacja wyjątkowo korzystna dla 
prowadzącego walkę z „układem”, posługującego się tym pojęciem na użytek walki 
politycznej, gdyż zaliczać w jego poczet można było, adekwatnie do bieżących 
potrzeb politycznych – różne zjawiska, osoby czy nawet całe środowiska ludzi10.

Zdaniem Matyi „układ” odgrywał kluczową rolę w języku Kaczyńskich od 
początku lat 90. Opisywali nim różne jakościowo zjawiska – dotyczące zarówno 
funkcjonowania służb specjalnych i ich powiązań z obozem postkomunistycznym, 
jak i relacji między negocjatorami Okrągłego Stołu czy wpływów poszczególnych 
ośrodków politycznych w mediach. Posługiwano się nim również w celu ukazania 
przewagi zakulisowych relacji nad procesami dziejącymi się na scenie politycznej. 
Matyja twierdził, że przełom w postrzeganiu „układu” jako poważnego zagrożenia 
przyniósł dopiero rok 2003. Wcześniej trudno było przekonać opinię publiczną, 
szczególnie dziennikarzy, do jego istnienia. Rok 2003 i tzw. afera Rywina przyniosły 
jednak zasadniczą zmianę postaw, „obalono dogmat o nieistnieniu układu”11. Według 
tego autora – pojęcie „układ” stanowiło nie tylko element politycznej retoryki, ale 
zarazem jedną z głównych przesłanek rządzenia, ponieważ uzyskał status wroga 
publicznego numer jeden, a jego likwidacja została określona przez J. Kaczyńskiego 
jako „pierwszy warunek zmian”12.

Aby wyjaśnić skuteczność narracji o „układzie” w procesach mających na celu 
schematyzację świata polityki warto dokonać próby odszukania pełnego znaczenia 
tego pojęcia, stosując technikę badania pola semantycznego. W ten sposób można 
odtworzyć pewien sposób myślenia oraz zweryfi kować postawioną wcześniej tezę, 
która zakłada, iż „układ” jest zabiegiem retorycznym na tyle uniwersalnym, posia-

 9 R. Matyja, op.cit.
10 Wojciech Krzysztof Szalkiewicz w książce Słownik polityczny IV RP pisał: „Mimo, iż J. I L. Ka-

czyńscy ani PiS „układu” dokładnie nie opisali i nie wskazali personalnie, kto do niego należy (…), 
walka z nim stała się podstawą programu tej partii”; W. K. Szalkiewicz, Słownik polityczny IV RP, 
Wrocław 2007, s. 385.

11 R. Matyja, op.cit.
12 Por. J. Kaczyński, Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Mini-

strów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, Sprawozdanie Stenografi czne z obrad Sejmu w dn. 
10.11.2005.
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dającym na tyle rozległą moc zawierania, że zaliczać do niego można nieskończoną 
ilość podmiotów, stosownie do bieżących potrzeb politycznych.

Na początek kilka uwag natury metodologicznej. Régine Robin z Ośrodka Leksy-
kologii Politycznej w Saint-Cloud twierdzi, iż – aby odszukać pełne znaczenie danego 
pojęcia należy „przeanalizować wszystkie jego zastosowania i konteksty”13. W tym 
celu konieczne jest wykonanie „pewnej pracy nad tekstem, pozornego rozłożenia 
ciągu wypowiedzeniowego i porządku wypowiedzi po to, by złożyć je na powrót 
zgodnie z czytelnością znaczącą”14. Punktem wyjścia dla badania pola semantycznego 
jest wyszukanie w analizowanym tekście (zbiorze tekstów) słów i zwrotów, które 
wobec wybranego przez nas słowa kluczowego (w tym wypadku „układ”) pełnią 
funkcję15:

a)  określeń (wskazujących na to, jaki jest podmiot, jakie są jego cechy, sposób 
bycia itp.),

b)  asocjacji (z czym kojarzony jest podmiot, z czym się wiąże, co mu towarzy-
szy?),

c)  opozycji (czemu przeciwstawiany jest podmiot, co jest jego przeciwień-
stwem?),

d)  ekwiwalentów (z czym utożsamiany jest podmiot? Do tej kategorii należą 
wyrażenia, które w określonych kontekstach mogą go zastępować?),

e)  opisu działań podmiotu (co robi, na czym polega jego aktywność, jakie skutki 
wywołuje?),

f)  opisu działań wobec podmiotu (jakie działania są wobec niego podejmo-
wane?).

Głównym przedmiotem zainteresowania był nie tyle aspekt ilościowy, co znacze-
nie, czy raczej zespół znaczeń nadawanych pojęciu „układ” w wypowiedziach poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości16. Jednym ze sposobów odtwarzania tych znaczeń 
jest skonstruowanie jednego lub kilku zdań oznajmujących, które pełniłyby funkcję 
defi nicji sprawozdawczych, przy czym wszystkie elementy tych zdań muszą należeć 

13 R. Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-
Cloud, [w:] M. Głowiński [red.], Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, s. 252.

14 Ibidem.
15 M. Kłosiński, Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowie-

dziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, nr 3, s. 151–161.
16 Analizie podlegały wypowiedzi Lecha i Jarosława Kaczyńskich pochodzące głównie z okresu 

kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 25 września 2005 roku, 
pierwszych miesięcy formowania i funkcjonowania rządu (sierpień–grudzień 2005 roku), okresu re-
konstrukcji Rady Ministrów i zmiany na stanowisku premiera (lipiec–październik 2006 roku) oraz 
pierwszych stu dni działania nowego gabinetu Jarosława Kaczyńskiego.
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do zbioru tworzącego pole semantyczne rozważanego pojęcia17. Łącząc wyrażenia 
i zwroty, jakie w analizowanych wypowiedziach były powiązane z pojęciem „układ”, 
przy zachowaniu warunku logicznej i ewaluatywnej spójności treści zdania, otrzy-
mano następujący zestaw defi nicji:

1.  Układ, czyli struktura towarzyska, jawne i tajne powiązania organizacyjne 
w aparacie władzy, uwikłania pozapaństwowe, to szczególnego rodzaju, 
haniebna, kompromitująca państwo, podtrzymywana i utrwalana przez obecne 
przepisy prawa maszyneria, której towarzyszy brak zasady praworządności, 
potężna patologia, która ogarnęła nasze życie społeczne, gospodarcze, w nie-
małej mierze także publiczne, która zwalniała od odpowiedzialności, ma 
zasadniczy wpływ na to, co się w Polsce dzieje, także w sensie politycznym, 
a którą należy doprowadzić do likwidacji. 

2.  Układ, innymi słowy organizowanie się w celu uzyskiwania korzyści kosztem 
społeczeństwa, hegemonia jednej grupy społecznej, wielka choroba życia 
społecznego to wysysający polskie siły, niesłychanie groźny dla zdrowia naszego 
społecznego życia system, z którym wiążą się niedobre interesy grupowe, brak 
konkurencji na rynku, wspólne organizowanie sobie pozaprawnego dostępu 
do dóbr, który działa kosztem społeczeństwa, wbrew sprawiedliwości, całko-
wicie zamknął nowym grupom społecznym drogę społecznego awansu (oraz) 
ogranicza możliwości naszego rozwoju, a którego trwanie uniemożliwia 
naszemu narodowi odniesienie sukcesu.

3.  Układ to mechanizm, towarzystwo, klan, który wywodzi się ze starego systemu, 
miał swoje repliki na niższych poziomach, w województwach, nawet w gmi-
nach, który w dalszym ciągu istnieje, nie ma ścisłej centrali, jest niejawny, tajny, 
ukryty, który okopał się w aparacie państwowym, który jest bardzo potężny, 
sięga w gruncie rzeczy wszędzie, któremu towarzyszy tajemnica, triumf insy-
nuacji, cała lawina, huragan kłamstw, pomówień, który broni się przed ujaw-
nieniem, który wpływał pośrednio na wyniki wyborów, usiłuje ośmieszyć tych, 
którzy starają się z nim walczyć, posługuje się absurdem, kłamstwem, który się 
boi prawdy, jest powodowany strachem przed prawdą i zmianami, który musi 
być ujawniony.

4.  Układ to stare struktury, stary, zreprodukowany po PRL, całkowicie antyde-
mokratyczny mechanizm, który wyłonił się z dawnego ustroju komunistycz-

17 Teoretyczny schemat takiego zdania w wersji najbardziej syntetycznej (czyli takiej, która pozwala 
połączyć wyrażenia pozostające w stosunku do podmiotu we wszystkich stwierdzonych relacjach) 
przedstawia się następująco: Układ, czyli (innymi słowy)… ekwiwalenty…, to określenia…, z którymi 
wiąże się (którym towarzyszy)… asocjacje, które wywołuje (powoduje)… działania podmiotu…, wobec 
którego (któremu, z którym) należy… działania wobec podmiotu.
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nego, któremu towarzyszy dominacja dawnych ludzi w sferze własności, 
w kluczowych środowiskach społecznych, w kluczowych instytucjach, w którym 
istotną rolę odgrywają ludzie, którzy w PRL byli związani ze służbami specjal-
nymi, którzy mają „kompleks antypaństwowy”.

5.  Układ to działający w postkomunistycznej rzeczywistości czworokąt składający 
się z części służb specjalnych, części środowisk przestępczych, części polityków 
i części środowisk biznesowych, wywodzi się ze starego systemu, dokooptował 
do siebie niektórych ludzi obozu „Solidarności”, były z nim związane wszystkie 
rządy III RP – za wyjątkiem gabinetu Jana Olszewskiego, czworokąt, który 
korumpował Polskę, zwalczał Porozumienie Centrum, miał wpływ na kształt 
ustaw, z którym wiąże się sprawa inwigilacji prawicy i sprawa generała 
Papały.

6.  Układ, czyli system szarych sieci, antypaństwo, sieci różnego rodzaju patolo-
gicznych związków to otwarty na innych układ interesów, wsparć, miejsc, do 
którego można dołączyć pod warunkiem, że akceptuje się chore zasady jego 
funkcjonowania, który wciąż odtwarza się, ma konkretne twarze, po części te 
same, po części zmieniające się, który reaguje na sytuację w Polsce.

7.  Układ to mechanizm, który decydował o tym, jak będą się odbywały wszystkie 
operacje fi nansowe, pozwalał bogacić się w sposób nieuczciwy, przejmować 
majątek państwowy w sposób nieekwiwalentny, który każdą metodą chce 
doprowadzić do zmian skutków wyborów.

8.  Układ to front obrony przestępców, z którym wiąże się siła różnych form 
korporacjonizmu.

9.  Układ jest zagrożony, ma wielu obrońców oraz mechanizmy go chroniące, 
odtwarza się, chce uniemożliwić zmiany, odbiera państwo obywatelom, a jeśli 
układy zostaną zachowane to Polska będzie po staremu taka, jaka jest, dlatego 
chcemy go zniszczyć moralnie, trzeba mu zadać jeszcze jedną klęskę, wywrócić 
ten stolik do brydża, a ludzi związanych z układem należy wyeliminować 
z aparatu państwowego.

W każdej z dziewięciu przedstawionych powyżej defi nicji pojęcie „układ” ma inne 
znaczenie. W każdym z nich jest zaliczane do innej kategorii ogólnej. W pierwszym 
jest problemem aparatu władzy, w drugim – zjawiskiem społecznym, w trzecim 
ukazana jest omnipotencja jego możliwości, w czwartym jest zjawiskiem historycz-
nym, wywodzącym się z PRL, w piątym jest cechą charakterystyczną współczesnej 
Polski, w szóstym – wskazuje się na niebywałą użyteczność i uniwersalność tego 
pojęcia, w siódmym i w ósmym – zwraca się uwagę na przykłady jego zastosowania, 
w dziewiątym – na usprawiedliwienie walki z „układem”.

Ta wielość znaczeń pojęcia „układ” potwierdza zdanie A. Rycharda, który uważa, 
że „układ można rozumieć jako konkretny problem społeczny czy polityczny, lecz 
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również jako pewien model służący konceptualizacji rzeczywistości”18. Istnieje 
natomiast pewna rozbieżność pomiędzy tym, co pisze Rychard, a tym, co wyłania 
się z analizy języka polityki. Otóż według polskiego socjologa – „sieci”, których 
rodzajem jest „układ” nie zawsze są patologiczne, czasami tylko ocierają się o pato-
logię19. Kaczyńscy widzieli natomiast tylko negatywną stronę tego zjawiska, używa-
jąc do jego opisu słów o ujemnym ładunku emocjonalnym. Termin „układ” w każdym 
kontekście miał konotację negatywną. Przyjmował formę jednostkowej, bądź – naj-
częściej – grupowej dyskredytacji przeciwnika politycznego. Taki zabieg – jak pisze 
Mirosław Karwat – „umożliwia niezwykle wygodne manewry w polemikach, napaś-
ciach i próbach zakneblowania ludzi niewygodnych, a w każdym razie unieważnie-
nia ich obecności, ich interesów, poglądów, dążeń i roszczeń, ich wypowiedzi, które 
mogłyby być uznane za istotne, ich działań, które mogłyby spowodować skutki 
wiążące dla otoczenia”20. O pejoratywnym znaczeniu tego słowa w wypowiedziach 
polityków PiS świadczą również używane często zamiennie jego synonimy: towa-
rzystwo, klan, szajka, szare sieci, sieci patologicznych związków. Emocjonalizacja 
odbioru posiada funkcje perswazyjne i w ustach polityka w tym celu była stosowana, 
dlatego pojawiały się też takie określenia: jeden z ciężkich wrzodów na ciele naszego 
państwa, antypaństwo, front obrony przestępców, wielka choroba życia społecznego, 
system wysysający polskie siły. Tutaj dodatkowo wykorzystano do opisu „układu” 
mechanizm stwarzania atmosfery zagrożenia i niebezpieczeństwa. W ten sposób 
łatwiej przekonać odbiorcę lub zmobilizować do działania, ponieważ polityka tak 
opisywana podlega permanentnej strukturyzacji, różnice pomiędzy rolami są ciągle 
wzmacniane, a zmiana decyzji bywa często określana mianem zdrady. 

Sposób mówienia o „układzie” wskazuje jednoznacznie na fakt, że Kaczyńscy 
rozumieli i instrumentalizowali to pojecie w sposób negatywny. A zatem w społe-
czeństwie, które charakteryzuje się siecią przepływających między ludźmi informa-
cji i wymian, tak formalnych jak i nieformalnych – widzieli głównie, jeśli nie 
wyłącznie, sieci „pionowe”, „skupiające nierównych sobie w asymetrycznych zależ-
nościach hierarchii i podległości”21. Widzieli więc tylko sieci patologiczne, kliente-
listyczne. Taka organizacja (jakby powiedział J. Kaczyński – spatologizowanie) 
społeczeństwa prowadziła do stanu, który wyklucza równość i sprawiedliwość, 
w którym istnieją grupy społeczne wyłączone z konkurencji, uprzywilejowane. 

18 A. Rychard, Czy układ zawsze jest patologią?, „Europa. Tygodnik Idei” 2006, nr 131, s. 13.
19 Por. ibidem.
20 M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2006, 

s. 251.
21 R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 

1995, s. 269. Autor uważa, że każde społeczeństwo nowoczesne czy tradycyjne, autorytarne czy demo-
kratyczne, feudalne czy kapitalistyczne ma charakter sieciowy.
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Politolog z Uniwersytetu Harvarda Robert D. Putnam pisze, że sieci powiązań pio-
nowych nie mogą podtrzymywać społecznego zaufania i współpracy22. Taki obraz 
chorego społeczeństwa zawiera defi nicja druga „układu”. I takie było przekonanie 
Kaczyńskich. „Układ” tkwił w społeczeństwie, to pewien sposób organizacji ludzi, 
których celem było działanie na szkodę innych, zakładał własną korzyść, wpływał 
na rynek i ruchliwość społeczną – wpływał negatywnie, dlatego społeczeństwo nie 
mogło się rozwijać. Podobnie charakteryzował to zjawisko Jan Rokita w artykule 
„Jak bronić się przed układem?”, wyliczając cechy konstytutywne tegoż23. Polityk ten, 
który podczas kampanii przed wyborami w 2005 roku zaliczany był do obozu zwo-
lenników odnowy jakościowej w polskiej polityce pisał, że sednem każdego „układu” 
jest korzyść. Przywilej, jakaś forma nierówności jest zawsze jego sensem24.

Rokita wskazywał – po drugie – że „układ” istniał dzięki temu, że więzi, jakie 
wytwarzał między ludźmi, nosiły charakter nieformalny. „Układ” był ukryty i nie-
formalny, dlatego nie tolerował procedur. Zdaniem tego polityka „układ” nie podlega 
zdefi niowaniu. Jest to opinia dosyć arbitralna, ale niepozbawiona słuszności. Głów-
nie ze względu na niebywałą uniwersalność tego pojęcia, które – jako narzędzie 
uprawiania polityki – stale się aktualizowało. Można by powiedzieć, iż lista wskaź-
ników dla tego zjawiska nigdy nie będzie zamknięta. Członkiem „układu” mógł 
„okazać się” każdy, w każdym miejscu i czasie. Pogląd ten znajduje potwierdzenie 
w defi nicji szóstej, powstałej w wyniku analizy pola semantycznego terminu „układ”. 
Pewną obrazową charakterystyką tezy, iż „układ” „nie ma względu na osoby”, była 
zapowiedź J. Kaczyńskiego podczas ogólnopolskiej samorządowej konwencji wybor-
czej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w listopadzie 2006 roku: „(…) ktokolwiek 
uczestniczy w tych układach musi się liczyć z najgorszymi konsekwencjami, nie 
uchroni przed nimi żadna legitymacja, także PiS”25.

Dwie kolejne defi nicje – siódma i ósma – potwierdzają perswazyjną użyteczność 
i socjotechniczną uniwersalność pojęcia „układ”. Pierwsza umożliwiała zakwalifi ko-
wanie w jego szeregi przeciwników politycznych według kryterium ideologicznego 
– określanych mianem liberałów. Druga stała się bronią przeciwko różnym korpo-
racjom (prawnikom, lekarzom), a także środowiskom i instytucjom, których istnie-
nie i funkcjonowanie stało w sprzeczności z planami politycznymi użytkowników 
tejże defi nicji26. Warto zauważyć, iż wróg polityczny może być niezmaterializowany. 

22 Ibidem, s. 271.
23 J. Rokita, Jak bronić się przed układem?, „Europa. Tygodnik idei” 2006, nr 131, s. 11.
24 Ibidem.
25 J. Kaczyński, cyt. za: Premier: im lepsze samorządy, tym demokracja mocniejsza, http://www.pis.

org.pl/article.php?id=5491, odczyt z dn. 20.05.2007.
26 Podczas konwencji PiS w Szczecinie przed wyborami w 2007 roku J. Kaczyński mówił: „Dla nas 

te wybory są szansą. Są szansą na to, by raz na zawsze, ostatecznie, skończył się w Polsce system kor-
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Wówczas jego egzemplifi kacją są nieakceptowane czy po prostu zwalczane różne 
ideologie, poglądy, postawy czy zachowania27.

„Układ” jako pewne narzędzie manipulacji i strukturyzowania rzeczywistości 
służył także do kreowania podziałów ideologiczno-historycznych. W ten sposób 
oddzielano przeszłość od przyszłości, nadając tej pierwszej znaczenie negatywne, 
w przeciwieństwie do pozytywnych konotacji przyszłości. Konstruowanie przeszło-
ści i przyszłości jest zabiegiem z natury perswazyjnym. „Układ” był także tworem 
zakorzenionym w PRL, ale zaniechano jego rozbicia, dlatego patologiczne praktyki 
zostały przeniesione i utrwalone na gruncie III Rzeczypospolitej – starali się prowa-
dzić narrację bracia Kaczyńscy. W tym kontekście mówienia o „układzie” często 
pojawiał się mit rządu Jana Olszewskiego, który jako jedyny odważył się stawić czoła 
wszechobecnemu „układowi”. Do tego bohaterskiego etosu nawiązywał rząd Jaro-
sława Kaczyńskiego, dlatego ci, którzy go krytykowali musieli stać po stronie 
„układu”. W tym znaczeniu bardzo często spotyka się naładowane negatywnie 
kwantyfi katory („ci, którzy…”), utrudniające falsyfi kację wypowiedzi: „ci, którzy 
przez kilkanaście lat decydowali”, „ci, którzy rozdawali karty we wszystkich dziedzi-
nach”, „ci, którzy nie pogodzili się z wynikiem wyborów ani prezydenckich, ani 
parlamentarnych”28. Kwantyfi katory tego typu nadają wypowiedzi wyraźną, lecz 
prostą orientację aksjologiczną, umożliwiając symplifi kację wartości, czyli „ci”, 
którzy myślą inaczej niż nadawca, zostają wyrzuceni poza społeczność „my”. A zatem 
jedynym kryterium etykietowania podmiotów politycznych w kategoriach „swój” 
i „obcy” może być wyłącznie odmienność poglądów.

I wreszcie trzecia cecha defi nicyjna „układu” wyróżniona przez Rokitę – nadawa-
nie rzeczywistości charakteru fi kcyjnego, mistyfi kowanie świata instytucjonalnego 
i normatywnego. W jego naturze – pisał Rokita – leżało „zmienianie widocznego 
porządku „ofi cjalnego” w porządek fi kcji”29. O tym właśnie traktuje defi nicja trzecia 
„układu”, sformułowana w toku analizy pola semantycznego. Dodatkowo określa 
zakres i sposób jego działania, a także ślady istnienia, które są nieograniczone. Jego 
metody działania były tajne, struktura była zdecentralizowana, dlatego „układ” był 
nieuchwytny dla zwykłego obserwatora polityki. „Układ” w języku PiS został spro-
wadzony do poziomu absurdu. O groteskowości jego funkcjonowania świadczy 

poracji, korupcji, przywilejów, skończył się system zgoła kast, salonów, towarzystwa”, J. Kaczyński, cyt. 
za: Jarosław Kaczyński: wybory są szansą na koniec systemu korporacji i korupcji, http://www.pis.org.
pl/article.php?id=10038, odczyt z dn. 1.10.2007.

27 I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 
1918–2000, Wrocław 2007, s. 62.

28 J. Kaczyński, cyt. za: J. Hołub, J. Kaczyński w Radiu Maryja: KPP atakuje, „Gazeta Wyborcza” 
16.03.2006.

29 J. Rokita, op.cit.



76 Radosław Marzęcki

wypowiedź: „Jeśli ktoś podpada układowi, to może się okazać, że będąc niskim 
brunetem zostanie zaatakowany o to, że jest wysokim blondynem”30. Zaczęła więc 
działać prosta heurystyka – kto nas wyśmiewa, posługuje się absurdem, insynuuje, 
pomawia, chce uniemożliwić zmiany, kłamie – ten musi należeć do „układu”. W tym 
sensie analizowane aktualnie pojęcie może być wykorzystane jako narzędzie walki 
politycznej do osiągania bieżących celów politycznych.

Robert D. Putnam pisał, że kulawe państwo będzie symulowało kulawy rynek, 
w którym koncesje, ulgi i uznaniowość splatają się z korupcją i z układami mafi jnymi. 
Z analizy wypowiedzi braci Kaczyńskich wyłania się analogiczna prognoza. Amery-
kański politolog przytacza jeszcze inną opinię – Mancura Olsona, która w sposób 
niezwykle dobitny mogłaby posłużyć za opis wizji świata rzeczywistego zawarty 
w wypowiedziach liderów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, „małe grupy interesów nie 
mają powodów, aby pracować na rzecz wspólnego społecznego dobra, mają zaś 
wszelkie powody, aby angażować się w kosztowne i nieskuteczne poszukiwanie 
„wpływów” (…). Co jeszcze gorsze, przy braku nagłych lub rewolucyjnych zmian 
gąszcz specyfi cznych grup interesów w każdym społeczeństwie, zagęszczając się 
jeszcze bardziej, dławi innowacje i ogranicza wzrost gospodarczy”31. Powyższe opinie 
stanowią dobry opis dla defi nicji drugiej, ale także pierwszej, ponieważ to właśnie 
państwo najbardziej cierpi z powodu istnienia „układu”. Jarosław Kaczyński 
w „Debacie przedwyborczej” w Polskim Radiu powiedział, że państwo to „najbardziej 
chora część całej naszej struktury narodowej”32. Prezes PiS, mówiąc o patologii, 
mówił o państwie, które jest bardziej odpowiedzialne za obywatela niż sam obywatel. 
Aby zrozumieć sens walki z „układem” należy odnieść się do koncepcji państwa 
i społeczeństwa, wyznawanej przez Kaczyńskich. Według niej to właśnie silne, 
aktywne państwo było odpowiedzialne za formę społeczeństwa. Ale, niestety, pań-
stwo nie było w stanie wypełniać swoich funkcji – uważali politycy PiS – ponieważ 
było „spatologizowane i bardzo głęboko uwikłane w różnego rodzaju niedobre 
powiązania, niedobre układy”33. Podobną diagnozę stawiano społeczeństwu, dlatego 
Polska znalazła się w sytuacji, którą – jak mówił J. Kaczyński – „trzeba zmienić”, a jej 
zmianę stawiał jako podstawowe zadanie przed państwem, ponieważ – używał 
trudnego w dyskusji argumentu – „to jest dobre dla Polski”34. W tym sensie „układ” 

30 L. Kaczyński, cyt. za: Prof. Kaczyński: Układ interesów w dalszym ciągu istnieje, http://www.pis.
org.pl/article.php?id=3225, odczyt z dn. 20.05.2007.

31 R. D. Putnam, op.cit., s. 274.
32 J. Kaczyński, cyt. za: Debata przedwyborcza – Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej, http://www.polskieradio.pl/jedynka/news.aspx?iID=5136&c=2, odczyt z dn. 20.05.2007.
33 Idem, Informacja prezesa Rady Ministrów o działalności rządu w okresie 100 dni jego funkcjono-

wania, Sprawozdanie Stenografi czne z obrad Sejmu, 17.02.2006.
34 Ibidem.
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traktowany był jako „choroba” niszcząca zarówno państwo jak i społeczeństwo, 
a zatem środki, które należało przedsięwziąć z góry były uzasadnione. 

Skoro zatem ocena zarówno państwa jak i społeczeństwa była skrajnie krytyczna 
to w zgodzie z wizją państwa i społeczeństwa – w celu uzdrowienia sytuacji społecz-
nej i politycznej, co było deklarowanym postulatem Prawa i Sprawiedliwości przed 
wyborami w 2005 roku – należało zaproponować nową koncepcję państwa, nowe 
rozwiązania instytucjonalne i normatywne, które dałyby impuls rozwojowy społe-
czeństwu, wyzwalając w nim pragnienie tworzenia wspólnoty obywateli. W ten 
sposób narodził się pomysł budowy IV Rzeczypospolitej. Idea, która w założeniu jej 
autorów traktowana była jako „przedsięwzięcie, które z czasem umożliwi przegonie-
nie układu”35.

Pomijając rozstrzyganie problemu czy „układ” istniał realnie – to jego istnienie 
w debacie publicznej wywarło ogromny wpływ na rzeczywistość społeczno-poli-
tyczną w Polsce. „Układ” był określany przez polityków PiS jako potężny i rosnący 
w siłę, bliskie było jego absolutne i nieodwracalne zwycięstwo. Ci, którzy dostrzegali 
to niebezpieczeństwo, musieli z nim walczyć, odkrywać prawdę, ujawniać. Takiego 
konfl iktu nie można rozwiązać na drodze kompromisu ani przez mediację. Przybiera 
on formę gry o sumie zerowej, w której są tylko zwycięzcy i pokonani. Percepcja 
polityki przebiega więc w kategoriach manichejskich, toczy się między dobrem 
a złem. A jeśli tak, to jej odbiorca nie stoi już w obliczu ogromu sprzecznych propo-
zycji, lecz ma do wyboru – z pozoru prostą – alternatywę: za lub przeciw.

SUMMARY

POLITICS IS CURRENTLY – in the age of the general mediatization – very complicated for 
its users: politicians and citizens. Th e chaos of diff erent suggestions, off ers and platforms 
rules on the political scene nowadays. Politics, to be eff ective, has to be less complex. Politi-
cians are looking for easy patterns, that limit its multipolarity.

Th e concept of „establishment” (putative coalition of post-communist interest groups and 
clans; the układ) used by leaders of Law and Justice (PiS) party in political debate during 
previous two years – is a kind of this easy pattern.

„Establishment” made the political confl ict harder. It is used as an instrument of political 
fi ght. We have got a new kind of clash now. Th ere are two ideas of confl icts in polish politics. 
Th e fi rst one belongs to followers of „new state”, and the second belongs to followers of 
„establishment” and thus „old state” – say Kaczyński brothers.

35 Ibidem.
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ATHENAEUM

NASYCENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ dyskursem o wysokiej temperaturze 
emocjonalnej, wyraźna polaryzacja i krańcowość prezentowanych poglądów oraz 
wymogi retoryki, rozumianej wybiórczo w kategoriach skuteczności przekazu, 
ujawniają się coraz powszechniej sięganiem przez politologów i do aparatu pojęcio-
wego zaczerpniętego z psychopatologii a nawet psychiatrii. 

Budzi to wiele kontrowersji. I nie tyle z powodu korzystania z fi gur stylistycznych 
deprecjonujących adwersarzy poprzez drwiące rady szukania pomocy psychiatrycz-
nej czy też jawne zapożyczenia z kolokwialnych epitetów typu „niezrównoważony 
psychicznie”. Taka formuła sporów politycznych budzić może co najwyżej smutną 
refl eksję o upadku dobrych obyczajów, infantylnej regresji na poziomie werbalnym 
i zubożeniu środków wyrazu w dyskusji przy prawdopodobnym braku argumentacji 
merytorycznej. 

Znacznie bardziej zastanawiające są podejmowane coraz częściej próby wyjaśnia-
nia zjawisk na scenie politycznej poprzez odwoływanie się do problemów epistemo-
logicznych i prakseologicznych, charakterystycznych dla szczególnych stanów psy-
chopatologicznych czy zespołów psychiatrycznych i przypisywaniu ich konkretnym 
postaciom. Niepokój budzą zwłaszcza dwa obszary kontekstualne takiego opisania 
rzeczywistości, oba dotyczące osób chorych psychicznie – i stąd mój (czyli psychia-
try) w tym miejscu przyczynek.

Pierwszym odniesieniem, dostrzeganym przede wszystkim przez osoby dotknięte 
cierpieniem/zaburzeniem psychicznym jest – zwykle intencjonalnie ukryty, jednakże 
wyraźny – aspekt pejoratywny takiej supozycji. Pada ona bowiem zwykle wówczas, 
gdy „nie daje się racjonalnie zrozumieć” określonych działań polityka. Jeśli jej 
działania są nieprzewidywalne bądź niespójne, sztywne i oparte na niemodyfi kowa-
nych przesłankach, niezgodne z otwarcie głoszonymi celami i szkodzące ich realiza-
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cji – pojawia się rzekomo profesjonalna „ocena”: mówi się o schizofrenii w działaniu 
takiej osoby, o jej nastawieniu paranoicznym bądź innych zaburzeniach psychicz-
nych. W rzeczywistości ocena taka niczego nie wyjaśnia, jest pustym etykietowaniem, 
magicznym określeniem, maskującym brak zrozumienia motywacji i zamierzeń. 

Niestety, ignorancji komentatora politycznego towarzyszy często lekceważący 
(a w najlepszym razie protekcjonalny) stosunek do osób mających autentyczne 
zaburzenia psychiczne. Użycie bowiem pozornie wygodnego wytrycha o „problemach 
psychiatrycznych” wobec osób sprawujących władzę egzemplifi kuje sztywny i nie-
przenikniony, a z gruntu nieprawdziwy podział na „nas – zdrowych”, którzy nigdy 
nie zrozumieją postępowania osób z zaburzeniami psychicznymi i „ich – chorych”, 
których działania są pozaracjonalne i wymykające się jakimkolwiek próbom objaś-
nienia. Tak pejoratywna i stygmatyzująca postawa, choć być może nawet zamierzona 
wobec przedstawiciela wrogiego obozu politycznego, uderza w ludzi rzeczywiście 
cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, wzmacniając nieprzychylne i odrzu-
cające wobec nich przekonania społeczne. Pomimo prób ograniczenia tego zjawiska1 
w środkach masowego przekazu wciąż obserwuje się komentarze polityczne z takimi 
właśnie nieodpowiedzialnymi a piętnującymi chorych psychicznie ocenami. Ich 
częstość, a zwłaszcza rozległy społeczny odbiór i skala szkód płynących z deprecjacji 
i marginalizacji chorych psychicznie spowodował przyjęcie przez ponad 2500 psy-
chiatrów, uczestniczących w XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich (Szczecin, czerwiec 
2007) apelu o powstrzymanie się przed krzywdzącym i bezrefl eksyjnym wykorzy-
stywaniem psychiatrii do doraźnych celów publicystycznych.

 Drugim obszarem krytycznym, budzącym niepokój wnikliwego obserwatora, jest 
sięganie do powierzchownej wiedzy o psychopatologii zaburzeń psychicznych przez 
nieprofesjonalistów. Próby podejmowane przez laików, nawet w dobrej wierze, 
aplikacji wobec aktorów z aktualnej sceny politycznej zespołów psychopatologicz-
nych czy klasyfi kacji psychiatrycznej są ryzykowne.

Te dziedziny szczególnej wiedzy o człowieku, bo odnoszącej się do osób niewłaś-
ciwie postrzegających i interpretujących świat, nieprawidłowo odczuwających 
i podejmujących nieadekwatne i nieoczekiwane działania, nie są oczywiście zastrze-
żonymi dla „wybranych”. Psychiatria u schyłku ubiegłego wieku, po tzw. „antypsy-
chiatrycznych” zawirowaniach lat pięćdziesiątych artykułowanych m.in. przez 
T. Szasza2 odeszła daleko od szamańskich i totalitarnych wzorców, stając się rzetelną 
dyscypliną naukową, opartą na podstawach biologicznych – neurogenetycznych 
i biochemicznych w kontekście środowiskowym.

1 J. Heitzman, Psychiatria w mediach, „Nowinki psychiatryczne” 2007, nr 16, s. 58, 66–68.
2 K. Jankowski, Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… 20 lat później, wyd. 2. Agencja Wyd. 

J. Santorski & Co, Gdańsk 1994.
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 Odkrycia, ostatnich zwłaszcza kilku lat, w dziedzinie neuropsychologii, genetyki, 
neuropsychofarmakologii i nowoczesnych metod obrazowania mózgu i jego pla-
styczności w odpowiedzi na bodźce środowiska, wprowadziły zupełnie nową jakość 
w rozumieniu zdrowia i choroby. Wiedza o przenikaniu się wzajemnym u każdego 
człowieka obu obszarów: zdrowia psychicznego i choroby, normy i patologii; dyna-
micznych interakcji kwantyfi kacyjnych fenomenów psychologicznych i objawów 
psychopatologicznych – pozwala w sposób krytyczny podjąć złożoną procedurę 
klasyfi kacyjną, wprowadzając ostatecznie w ten nadzwyczaj skomplikowany, wielo-
modalny system – pragmatyczny, z konieczności uproszczony model, etykietowany 
nazwą diagnozy medycznej.

 Dzięki coraz lepszemu zrozumieniu istoty zaburzeń psychicznych i ich patody-
namiki nie traktujemy też konfrontacyjnie pojęć: umysł – mózg. Funkcją Ośrodko-
wego Układu Nerwowego (tu: mózgu) jest m.in. życie psychiczne – świadomość 
i jaźń, aktywność popędowo – motywacyjna, nastroje i afekty, czynności poznawcze 
i podejmowane działania. Jednocześnie zaś życie psychiczne w interakcji ze środo-
wiskiem wpływa na fi zjologię i kształtuje budowę mózgu. Dostrzeżenie tej istotnej 
dwukierunkowej zależności pozwoliło na odstąpienie od uproszczonego rozumienia 
determinizmu genetycznego w psychiatrii. Dziś, choć wiemy o przemożnym wpływie 
mechanizmów dziedziczenia na powstawanie i rozwój większości zaburzeń psychicz-
nych, to dopiero interakcja „geny – środowisko” (rozumiane jako wpływy czynników 
płodowych, rodzinnych, społecznych i kulturowych) ostatecznie skutkuje możliwą 
ekspresją zaburzenia. 

 Takie ekologiczne, lub – jak chcą socjobiolodzy – ewolucyjne spojrzenie na 
zaburzenia psychiczne jest również uprawnione wobec osób bez jawnych dekom-
pensacji chorobowych3. Określone zachowania, będące szkodliwe podmiotowo lub 
dla otoczenia społecznego, w innym kontekście kulturowym czy w innej fazie roz-
woju ewolucyjnego człowieka mają charakter adaptacyjny i korzystny. Zachowania 
takie, wykształcające się w wyniku współdziałania predyspozycji genetycznych 
(będących efektem od 400 do 5000 replikacji w kolejnych pokoleniach rozwoju 
ludzkości) z oddziaływaniami rodzinnymi i kulturowymi z tego okresu tj. przez 
10 tys. do 100 tys. lat – w obecnym środowisku, zwłaszcza w społecznościach lepiej 
rozwiniętych, są „nieprzystawalne”. Ich znaczenie psychologiczno-kliniczne może 
być niewielkie, wprowadzając co najwyżej zróżnicowanie osobnicze, skutkujące 
nierównomiernymi szansami na podjęcie skutecznej prokreacji (czyli utrwalenia 
konfi guracji genetycznej). Większe jednak nasilenie danych cech, ich ekspresji 

3 J. Rybakowski, Zaburzenia psychiczne w świetle koncepcji ewolucji i socjobiologii, [w:] Psychiatria 
t. 1. (red.: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka), Wydawnictwo Urban i Partner, 
Wrocław, 2002, s. 224–234.



81Transgresja psychopatologii do polityki. O paranoicznym zaburzeniu osobowości

behawioralnej, może powodować (w określonym środowisku) zmiany dezadapta-
cyjne, tak indywidualne, jak i w relewantnej grupie społecznej. Kluczowe dla osta-
tecznego efektu (korzystne versus niekorzystne) znaczenie ma tu nasilenie ilościowe 
cechy wynikającej z układu „gen-środowisko”, oceniane zarówno pojedynczo jak 
i w wielomodalnych układach. 

 Rozumienie choćby podstaw etiologii zaburzeń psychicznych, ich kontekstu 
socjobiologicznego, psychologicznego i społecznego wydaje się być niezbędne dla 
porzucenia nazbyt wartościującego, niestety negatywnie, stosunku do nich. Odstą-
pienie zaś od pejoratywnych aksjologicznych konotacji zaburzenia psychicznego jest 
warunkiem sine qua non sięgania do aparatu pojęciowego psychiatrii przez dyscy-
pliny pokrewne (jak socjologia czy politologia). Bo zapożyczenia takie są możliwe, 
a przy uwzględnieniu powyższego zastrzeżenia nawet inspirujące dla każdej ze 
stron.

 Reprezentatywnym tego przykładem może być funkcjonowanie społeczne (w tym 
również w znaczeniu funkcjonowania w polityce) osób z zaburzeniami osobowości. 
Przywołane zaburzenie nie jest przypadkowym. Zaburzenie osobowości nie jest 
chorobą psychiczną, nie prowadzi do ujawniania jakościowo nowych, nieznanych 
zdrowemu człowiekowi przeżyć, doznań i spostrzeżeń. Nie musi prowadzić też do 
załamania funkcjonowania danej osoby. Odnosi się do tzw. „drugiej osi” w wielo-
modalnym rozumieniu aktywności człowieka i oznacza zaburzenie homeostazy 
centralnego systemu regulacji i integracji. Przyjmując arbitralnie jedną z koncepcji 
rozumienia osobowości (teorię systemową) można określić istotę zaburzenia oso-
bowości jako dysregulację w zakresie struktur integracyjnych systemu, zwłaszcza 
popędowo-emocjonalnych i poznawczych, w tym struktury „ja”4.

Zaburzenia osobowości tym też odróżniają się od chorób psychicznych (w rozu-
mieniu społecznym), że mogą one stanowić immanentną część funkcjonowania 
społecznego osoby, bezpośrednio kreując formę jak i treść aktywności polityka; 
choroby psychiczne zaś zwykle „towarzyszą” linii życia człowieka, wpływając 
destrukcyjnie na jego funkcjonowanie. Zaburzenia osobowości cechuje trwały, 
specyfi czny wzorzec przeżyć wewnętrznych i zachowań odróżniający się znacząco 
od oczekiwanego w danej kulturze. Jest on głęboki i niepodatny na zmiany, zaczyna 
się od wczesnego okresu dorosłości, nie ulega zmianom w ciągu życia i prowadzi do 
istotnego cierpienia lub niesprawności. Uważa się, że zaburzenia osobowości są 
częstymi problemami; badania przeglądowe ujawniły rozpowszechnienie rzędu 10% 
do 20% w populacji generalnej5.

4 A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, PZWL, Warszawa 1999.
5 N. C. Andreasen, D. W. Black, Introductory Textbook of Psychiatry, third ed., American Psychiatric 

Publishing Inc., Washington DC, London England 2001, s. 457–489.
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Spośród wielu różnych typów zaburzeń osobowości opisana tu będzie osobowość 
zaburzona typu paranoicznego. Częściowym wytłumaczeniem takiego arbitralnego 
wyboru są dokumentowane liczne związki osób z takim typem zaburzenia osobo-
wości (czasem nawet politycznych przywódców) z życiem politycznym. Opisana po 
raz pierwszy przez Adolfa Meyera we wczesnych latach dwudziestego stulecia oso-
bowość paranoiczna częściej trafi ała na łamy publicystyczne niż stricte medyczne, 
jako że osoby z tym problemem nadzwyczaj rzadko szukają pomocy lekarskiej, 
zwykle zaprzeczając jakimkolwiek kłopotom6 .

Rozpowszechnienie tej formy zaburzenia osobowości sięga 2,5% populacji. Spo-
śród tej właśnie grupy wywodzą się osoby, które przejawiając specyfi czne (opisane 
poniżej) cechy potrafi ą skupić wokół siebie podobnie myślących i reagujących ludzi. 
Częsta jest wśród osób z paranoicznym zaburzeniem osobowości skłonność do 
organizowania ruchów, grup i wyznawców – o charakterze politycznym, religijnym 
lub pseudonaukowym. Tendencje przywódcze, śmiałość wizji, talenty organizacyjne 
o charakterze autorytarnym, klarowny, choć nadmierne uproszczony obraz świata 
powoduje, że są znaczącymi liderami w życiu publicznym, grupując wielu, zwłaszcza 
osoby wykluczone, niebędące benefi cjentami życia społecznego. Takich ludzi, ku 
przywódcom z paranoicznym zaburzeniem osobowości, przyciągają szczególne 
cechy. Odwołując się bowiem do wartości konserwatywnych – jednocześnie głównym 
ich przesłaniem, proponowanym choć zwykle nie werbalizowanym, jest walka, 
dramatyczne, wręcz rewolucyjne zmiany, skutkujące przewartościowaniami w hie-
rarchii społecznej.

Zamierzeniem tego przyczynku nie jest „opis przypadku” konkretnej osobowości 
paranoicznej, lecz wylistowany (z różnych zresztą klasyfi kacji) w miarę pełny zestaw 
kryteriów, jakimi może cechować się osoba z tym zaburzeniem i jakie może mieć 
wzorce zachowań. Wskazuje się tu nie tylko na cechy kliniczne (psychologiczno-
społeczne) lecz i na etiologię, wewnętrzne mechanizmy i ich dynamikę, fenomeno-
logię, a zwłaszcza na konotacje zaczerpnięte z psychologii społecznej. Zobrazowanie 
zaburzenia psychicznego w tak szerokich kontekstach powinno ułatwić porzucenie 
nazbyt płaskiego, pejoratywnego i „pustego” etykietowania na rzecz umiejętności 
skutecznego prognozowania losów politycznych takich jednostek i skupionych wokół 
nich grup – w oparciu o rzetelną wiedzę kliniczną, psychologiczną i społeczną.

 Cechy osobowości, podstawowej struktury regulującej zachowanie, myśli 
i emocje człowieka, jego sposób wzajemnej komunikacji z otoczeniem wynikają 
z genetycznie uwarunkowanych indywidualnych predyspozycji, modyfi kowanych 
w procesie rozwojowym i poddanych wpływom rodzinnym, kulturowym i społecz-
nym. Badania genetyczne rodzinne, adopcyjne i badania bliźniąt wskazują na wysoką 

6 Ibidem, str. 467
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zgodność genetyczną w kształtowaniu się cech osobowości, w tym osobowości 
nieprawidłowych7. 

 Wśród wielu proponowanych typologii osobowości, najbardziej użytecznym 
modelem, tłumaczącym mechanizm dziedziczenia cech osobowościowych jest 
zaproponowany w 1987 roku przez C. R. Cloningera8. W swym trójwymiarowym 
Inwentarzu Temperamentu i Charakteru powiązał on główne ścieżki mechanizmów 
przekaźnictwa neurochemicznego w mózgu (o znanych sposobach dziedziczenia) 
z temperamentalnymi cechami osobowości. I tak uzależnienie od wzmocnień 
(reward dependence) wiąże się z aktywnością dopaminergiczną w określonych 
szlakach mózgowego przewodnictwa; zapotrzebowanie na stymulację (novelty see-
king, sensation seeking) z aktywnością noradrenergiczną a unikanie sytuacji stresu-
jących (harm avoidance) z aktywnością serotoninergiczną. Te udokumentowane 
powiązania pozwoliły na zrozumienie mechanizmów dziedziczenia nie tylko takich 
cech osobowości, jak skłonność do alkoholizmu, lecz również pośrednio potwierdziły 
wpływ dziedziczonych, genetycznych uwarunkowań na takie złożone formy aktyw-
ności jak np. polityczne preferencje lub status socjoekonomiczny.

Preferencje kierunków konserwatywnych wiążą się bowiem z aktywnością sero-
toninergiczną: unikania nowości, mogących okazać się zagrożeniem; przedkładaniem 
sprawdzonych, starych zachowań i zasad – ponad ryzykowne poszukiwania nowych 
rozwiązań. Osoby takie w swej aktywności są rutynowe i sztywne, trzymając się 
zasad, nie ryzykują zbyt wiele. Osoby wybierające kierunki liberalne cechuje prze-
waga aktywności układu noradrenergicznego, stymulującego poszukiwanie nowości. 
Są to osoby o dużej elastyczności zachowań, norm i zasad funkcjonowania. Zdecy-
dowanie porzucają dotychczasowe związki i sytuacje na rzecz nowych, obiecujących, 
choć ryzykownych. Osoby unikające sytuacji stresowych, z przewagą układu sero-
toninergicznego, „nie wychylające się z szeregu”, podążają zwykle za większością, nie 
mają własnych preferencji i w odróżnieniu od poprzednich dwóch typów charakte-
rologicznych nie dążą nigdy do czynnej roli w polityce, mając niską aktywność 
układu dopaminergicznego.

 Podobne dziedziczenie genetyczne, niezależnie od czynników makrospołecznych 
i ekonomicznych, tzw. „dziedziczenia kulturowego” oraz mechanizmów i wpływów 
rodzinnych - odnosi się do sytuacji wykluczenia i biedy. Taką bowiem pozycję 
społeczną mają ludzie unikający wyzwań, obawiający się zmienić miejsce pobytu 

7 H. I. Kaplan, B. J. Sadock, Zaburzenia osobowości (tłum. A. Piotrowski), [w:] Psychiatria kliniczna, 
H. I. Kaplan, B. J. Sadock (red. I wyd. pol. S. Sidorowicz), Wydawnictwo Urban i Partner, Wrocław, 
1995, s. 169–185.

8 M. Zakrzewska, J. Samochowiec, F. Rybakowski, J. Hauser, J. Pełka-Wysiecka, Polska wersja In-
wentarza Temperamentu i Charakteru (TCI): analiza rzetelności, „Psychiat. Pol.” 2001, t. 35, 3, 
s. 455–465.
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w poszukiwaniu pracy, nie podejmujący nowych ścieżek kariery, przywiązani do 
jednej tylko aktywności i zawodu, unikający rywalizacji w wykształceniu i na rynku 
pracy – czyli osoby o niskiej aktywności dopaminergicznej i wysokiej serotoniner-
gicznej.

Każda z tych ścieżek neurotransmisji jest wzajemnie powiązana. Funkcjonalna 
przewaga aktywności poszczególnych układów jest korzystna w zależności od oko-
liczności. U części tylko z nas dochodzi do wyraźnej dominacji jednej z nich, co 
może prowadzić do trwałej konfi guracji charakterologicznej bądź do zaburzenia 
osobowości. 

Takie cechy, jak dążenie do przywództwa, bezkompromisowość w realizacji 
swych celów, umiejętność dokonywania polaryzacji wśród przeciwników, nieufność 
wobec najbliższych nawet współpracowników, umiejętność trafnego przewidywania 
wszelkich zagrożeń – mają w specyfi cznych, ekstremalnych okolicznościach pozy-
tywne znaczenie przystosowawcze. Posługując się paradygmatem ewolucyjnym 
łatwo można wskazać, że cechy te, związane z aktywnością neuroprzekaźnictwa 
układu dopaminergicznego w mózgu i przekazywane dziedzicznie – w warunkach 
zagrażającego środowiska pozwalają przeżyć. Nie tylko samym nosicielom tych cech 
lecz również tym członkom grupy, którzy za nimi podążają. O zaburzeniu osobo-
wości, jej dezadaptacyjnym funkcjonowaniu można mówić dopiero wówczas, gdy 
uruchamianie takich określonych zachowań – już bezzasadnie w neutralnych 
okolicznościach (choć mogących być odczytywanymi jako zagrożenie symboliczne, 
np. w walce politycznej) – ma charakter sztywny, pozbawiony podmiotowej, woli-
cjonalnej atrybucji i w konsekwencji przynoszący szkodę i cierpienie jednostkowe 
i otoczeniu.

 Szczególną rolę w kształtowaniu się osobowości paranoicznej odgrywa rodzina9. 
U wielu ludzi z rozwiniętymi w późniejszym okresie cechami tej zaburzonej osobo-
wości znajdujemy nieprawidłowe struktury rodzinne. Nierzadko dotyczy to braku 
ojca – rzeczywistego, w sensie sieroctwa bądź symbolicznego, ojca prezentującego 
nieatrakcyjny wzorzec mężczyzny. Uwzględnia się tu też rolę matki, często przejmu-
jącej pozycję dominującą, zwłaszcza w tradycyjnie zhierarchizowanej rodzinie. Takie 
usytuowanie matki utrudnia dzieciom z późniejszą osobowością paranoiczną osiąg-
nięcie dojrzałości emocjonalnej, poprzez niezakończony proces separacji (symbo-
licznego oddzielenia się od perfekcyjnej i idealizowanej matki) i autonomii (uzyska-
nia wewnętrznej zgody na separację, zdystansowanie się od matczynego sposobu 
widzenia świata i jej delegacji do odgrywania określonych ról). 

Rodziny takie mają często charakter okluzyjny, z nadmiernie sztywnymi grani-
cami. Granice te stawiają przede wszystkim rodzice, realizując określony model 

9 I. Namysłowska, Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1997.
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wymiany informacji z otoczeniem pozarodzinnym, określając poziom zaufania 
wobec otoczenia i przyzwalając na oznaczony stopień intymności, do której dopusz-
czane są osoby spoza rodziny. Innym czynnikiem wpływającym na stopień usztyw-
nienia granic rodziny jest atrakcyjność wzajemna członków rodziny. Im większa 
bowiem jest gratyfi kacja z komunikacji wzajemnej (a jest to modelowo widoczne 
zwłaszcza wśród szczególnie zżytego rodzeństwa), tym te zewnętrzne granice są 
relatywnie bardziej nieprzeniknione, utrudniające znalezienie satysfakcji z kontak-
tów/komunikacji „pozarodzinnych”.

Ta sztywność granic sprzyja utrwaleniu się wzorców postrzegania otoczenia jako 
nieprzyjaznego, wrogiego i niegodnego zaufania. Lęk przed światem zewnętrznym 
może też mieć źródło w jawnej patologii rodzinnej – np. maltretowaniu dziecka. 
Takie okoliczności, niestety nienależące do rzadkości w naszym systemie kulturo-
wym, uruchamiają silne mechanizmy lojalnościowe wobec sprawcy i ukrywania tego 
przed otoczeniem, jednocześnie budując przekonania o braku lojalności ze strony 
tejże najbliższej osoby – sprawcy przemocy. Opisywane relacje mogą też przyczyniać 
się do wykształcenia innych cech u osób, prezentujących w późniejszym wieku 
osobowość paranoiczną. Przemieszanie emocji afi rmacyjnych i awersyjnych wobec 
osoby bliskiej, a jednocześnie sprawiającej ból prowadzić może do późniejszego 
uruchomienia mechanizmów masochistycznych, tj. celowego poszukiwania sytuacji 
konfl iktowych, aby być narażonym na cierpienie. Doznawany ból jest bowiem 
widomym znakiem własnego znaczenia. Wiąże się też z tym opisywana u takich osób 
tendencja do identyfi kacji z agresorem, ucieleśnieniem władzy – i istotna u osób 
paranoicznych potrzeba demonstracyjnego okazywania swej dominacji i doznawa-
nia zewnętrznych przejawów submisji u innych.

 Do zaburzeń paranoicznych osobowości prowadzić mogą również socjokulturowe 
relacje rodziny. Osamotnione rodziny przesiedleńców, imigrantów czy członków 
mniejszości etnicznych – otoczone przez niesprzyjających sąsiadów – wykształcają 
nieufną postawę i obronne sposoby zachowań w odpowiedzi na antycypowane 
odrzucenie lub wrogość. Takie postawy i zachowania budzą zrozumiałą niechęć 
i frustrację tegoż otoczenia, co wzmacnia wiarygodność i zasadność pierwotnej 
nieufności rodziny do świata w oczach dziecka. Podobne mechanizmy budowania 
krytycznego, niechętnego stosunku do otoczenia wskazać można w rodzinach 
cechujących się restrykcyjnym i ortodoksyjnym systemem wyznawanych wartości 
– w opozycji do otoczenia ujawniającego w swej substancjonalnej przewadze krań-
cowo odmienne wartości i zasady funkcjonowania. Jeśli dodatkowo ta większość 
dysponuje mechanizmami nacisku – prowadzi to do modelowania osobowości 
w kierunku paranoicznym. Warunki takie zachodziły np. w okresie władzy totalitar-
nej (faszystowskiej, komunistycznej), dysponującej mechanizmami ucisku i prześla-
dującej instytucjonalnie osoby/rodziny o odmiennych poglądach; zachodzą też nadal 
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w stosunku do osób – nosicieli negatywnych stereotypów (np. pochodzenia żydow-
skiego, wyznania jehowickiego) poprzez ostracyzm i odrzucenie lokalnej społecz-
ności, a czasem i agresję bezpośrednią.

Wzajemne interakcje genetyczno-rodzinno-środowiskowe mogą prowadzić do 
wykształcania się cech osobowościowych w kierunku niekorzystnym. O zaburzeniu 
osobowości można mówić dopiero wówczas, gdy ten kompleksowy zespół cech nie 
chroni przed zakłóceniami w funkcjonowaniu. Zaburzenie osobowości występuje 
wówczas, gdy cechy osobowości są niepodatne na zmianę i utrudniają prawidłowe 
przystosowanie, co powoduje istotne osłabienie funkcjonowania społecznego i za-
wodowego bądź subiektywnie złe samopoczucie. Są to najpowszechniejsze zabu rzenia 
emocjonalne spotykane w praktyce psychiatrycznej10. Zwykle cechuje je występowa-
nie objawów egosyntonicznych, tj. takich, które nie są subiektywnie (podmiotowo) 
rozpoznawane jako cokolwiek nieprawidłowego; osoby te istniejące zaburzenia 
i problemy, w jakie są uwikłane, postrzegają jako następstwa „nieprzystającego do 
nich i nierozumiejącego ich” świata. 

Osobowość paranoiczna ujawnia się (zgodnie z klasyfi kacją WHO ICD-1011) 
wówczas, gdy występują co najmniej trzy spośród siedmiu poniżej wymienionych 
cech:

•  brak tolerancji na niepowodzenia i nieakceptację, przewrażliwienie na krytykę 
ze strony otoczenia;

•  tendencja do długotrwałego przeżywania urazy i niewybaczania doznawanych 
krzywd, obelg, zniewag i lekceważenia;

•  podejrzliwość i skłonność do zniekształconego postrzegania rzeczywistości 
poprzez błędną interpretację neutralnych lub przyjacielskich zachowań innych 
osób jako działań umyślnie wrogich lub pogardliwych; 

•  wojownicze i natarczywe domaganie się respektowania własnych praw oraz 
wręcz fanatyczna obrona swych idei, wytrwałe osiąganie wytkniętych celów bez 
brania pod uwagę kosztów społecznych swych działań ani nie liczenia się z ich 
rzeczywistymi konsekwencjami, a w obliczu trudności – nieustępliwość, gwał-
towność i skłonność do pieniactwa;

•  nawracające, nieuzasadnione podejrzenia dotyczące wierności seksualnej 
współmałżonka lub partnera;

•  nadmierne poczucie własnej wartości, objawiające się przecenianiem własnych 
możliwości, uzdolnień, uprawnień i znaczenia, przekonaniem o swej wyjątko-

10 J. H. Scully, Zaburzenia osobowości (tłum. M. Dąbkowski), [w:] Psychiatria, J. H. Scully (red. 
I wyd. pol. J. Rybakowski), Wydawnictwo Urban i Partner, Wrocław, 1998, s. 327–348.

11 World Health Organization: Th e ICD-10 Classifi cation of Mental and Behavioural Disorders. Cli-
nical descriptions and diagnostic guidelines. WHO, Geneva 1992, s. 200–211.
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wości i nieomylności; efektem tego są utrwalone postawy wyższościowe 
i ksobne;

•  pochłonięcie nie do udowodnienia „spiskowymi” wyjaśnieniami zdarzeń, 
zarówno dotyczącymi bezpośrednio własnej osoby jak i całego świata (stąd np. 
potajemne zbieranie szczegółowych informacji o otoczeniu w celu potwierdze-
nia ukrytego zagrożenia)12.

W obszernym, podstawowym podręczniku klasyfi kacyjnym chorób psychicznych 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podkreśla się, że podstawową cechą 
osobowości paranoicznej jest trwała postawa nieufności i podejrzliwości wobec 
otoczenia z przekonaniem o nieżyczliwych i wrogich motywach zachowań innych 
ludzi. Wzorzec taki, widoczny już od wczesnej młodości ujawnia się w przeróżnych 
okolicznościach. Warto przytoczyć (za tym źródłowym tekstem DSM-IV-TR13) 
szczegółowe opisy takich sytuacji, w których cechy osobowości paranoicznej uwy-
datniają się szczególnie wyraziście i które układają się w precyzyjne kolejne kryteria 
klasyfi kacyjne. Z nich – spełnienie co najmniej czterech (spośród siedmiu) pozwala 
przyjąć obecność takiej właśnie zaburzonej, paranoicznej osobowości za prawdopo-
dobną; pod warunkiem wykluczenia związku tych zachowań i cech ze schizofrenią, 
psychotycznymi zaburzeniami nastroju lub innymi zaburzeniami psychotycznymi 
oraz z ogólnym stanem zdrowia somatycznego.

Osoby z paranoicznym zaburzeniem osobowości przekonane są, że inni chcą ich 
wykorzystać, skrzywdzić i oszukać, nawet jeśli nie ma jakichkolwiek danych to 
potwierdzających (Kryterium 1). Podejrzewają w oparciu o nader kruche dowody 
(lub pomimo ich braku), że otoczenie spiskuje przeciwko nim i że mogą być zaata-
kowani nagle, w każdym czasie i bez powodu. Mają poczucie, że zostali głęboko 
i nieodwracalnie dotknięci przez innych, nawet bez jakiegokolwiek obiektywnego 
powodu ku temu. Są pochłonięci nieuprawnionymi wątpliwościami co do lojalności 
i solidności przyjaciół i współpracowników, drobiazgowo lustrując ich zachowania 
celem potwierdzenia ich wrogich intencji (Kryterium 2). 

Najdrobniejsze odstępstwo od lojalności jest dowodem na to, że przyjaciele nie są 
godni zaufania. Nie mają też wątpliwości, że w razie rzeczywistych kłopotów przy-
jaciele i współpracownicy bez skrupułów porzucą ich lub zwrócą się przeciw nim. 
Okazywana jednak przez współpracowników lojalność budzi takie zdumienie, że 
jest odrzucana jako nie budząca zaufania i podejrzana. 

 Osoby z paranoiczną strukturą osobowości charakteryzują się niechęcią do 
zbliżenia ku innym i zwierzania się, przewidując iż obrócone to będzie złośliwie 

12 A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, [w:] Psychiatria, t. 2. (red.: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Ry-
bakowski, J. Wciórka), Wydawnictwo Urban i Partner, Wrocław, 2002, s. 583–616.

13 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth 
Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC, APA 2000, s. 685–729.
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przeciwko nim (Kryterium 3). Odmawiają też udzielania odpowiedzi na osobiste 
pytania, zbywając to nonszalanckimi „nie wasz interes”. W nieistotnych uwagach czy 
zdarzeniach doszukują się ukrytych, poniżających ich znaczeń (Kryterium 4). Nawet 
komplementy są zwykle błędnie interpretowane, np. pochwała sukcesu jest odbierana 
jako próba wymuszania jeszcze większych starań. Każdą zaś ofertę pomocy traktują 
jako wytknięcie swego braku kompetencji.

 Osoby z takim zaburzeniem osobowości długo żywią uczucia urazy i nie przeba-
czają zniewag, krzywd i lekceważenia co do których są przekonani, iż ich doznali 
(Kryterium 5). Drobne uchybienia wobec nich wywołują znaczną wrogość niesłab-
nącą pomimo upływu czasu. Stała czujność i nastawienie na wychwytywanie wrogich 
intencji u innych są paradoksalnym powodem przekonania, że ich osoba, charakter 
i reputacja jest obiektem permanentnego ataku. Reagują gniewem na doznane 
zniewagi i błyskawicznie kontratakują (Kryterium 6). 

Osoby takie bywają chorobliwie zazdrosne bez uzasadnienia i często bezpodstaw-
nie podejrzewają partnera lub współmałżonka o niewierność (Kryterium 7). Banalne, 
przypadkowe zdarzenia i okoliczności stają się „dowodami” zdrady. Usiłują sprawo-
wać totalną kontrolę nad intymnymi związkami, by nie zostać oszukanym i wciąż 
wątpiąc w wierność partnera wystawiają go na niekończące się próby, żądając udo-
wodnienia, gdzie „naprawdę” był, co robił, jakie miał intencje.

Ogólnie rzecz biorąc osoby z paranoiczną strukturą osobowości są trudnymi 
partnerami i bardzo często mają istotne problemy w związkach. Nabierając stop-
niowo w życiu coraz więcej doświadczeń nielojalności w relacjach emocjonalnych, 
doświadczeń negatywnych na zasadzie samospełniających się oczekiwań – rezygnują 
z głębszego zaangażowania się, przewidując nieuchronność bycia ranionym 
i krzywdzonym przez każdego potencjalnego partnera w związku intymnym. Rów-
nież w innych relacjach – koleżeńskich i towarzyskich ich nadmierna podejrzliwość 
i wrogość może być jawnie okazywana ciągłymi kłótniami i narzekaniem bądź 
maskowana cichą, „oczywistą” wrogą rezerwą i chłodem. Ponieważ wciąż spodzie-
wają się ataku – stale się więc pilnują, działają w sposób skryty i przebiegły co 
powoduje, że odbierani są jako osoby „zimne”, wyrachowane i niezdolne do ciepłych 
uczuć. W relacjach społecznych mogą wydawać się osobami racjonalnymi, obiek-
tywnymi w swych sądach i nie ulegającymi emocjom lecz częściej potrafi ą z błahych 
przyczyn ujawnić znaczną niestabilność afektu z przewagą wrogości, zajadłości 
i sarkazmu. 

Ich podejrzliwość i natura skora do walki z wszystkimi domniemanymi „wrogami” 
wywołuje wobec nich zwykle niechętny a nawet wrogi stosunek, co jest dla nich 
dobitnym potwierdzeniem słuszności pierwotnych przekonań. Dominująca u osób 
z paranoicznym zaburzeniem osobowości nieufność wobec innych wiąże się z wy-
górowaną potrzebą samowystarczalności i silnym poczuciem autonomii. Bardzo też 
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potrzebują poczucia możliwie pełnej kontroli nad wszystkimi ze swego otoczenia. 
Są zwykle sztywni w swych poglądach, niezdolni do partnerskiej współpracy, kry-
tyczni wobec innych, choć mają jednocześnie bardzo duże trudności w zaakcepto-
waniu krytycyzmu wobec siebie. Mają tendencje do obwiniania otoczenia za swe 
niedociągnięcia. Z racji swej wojowniczej natury i gotowości do ciągłego odpierania 
odbieranych z wszystkich stron zagrożeń, często dochodzą swych racji przed sądami 
a i sami są pozywani przez ludzi, z którymi wchodzą w spory. 

W relacjach z innymi szczególnie wyczuleni są na sprawy hierarchii w grupie 
społecznej, na atrybuty władzy i poczucie przewagi, nierzadko czerpiąc wzorce 
zachowań czy wypowiedzi (choćby żartobliwie) ze stylistyki drylu militarnego.

Kluczowym mechanizmem obronnym, dominującym w postrzeganiu świata u osób 
z paranoiczną osobowością jest projekcja. Konfrontacja swych skłonności, uznawa-
nych za naganne w świetle jawnie wyznawanego systemu wartości, prowadzi do 
nieświadomego ich odrzucenia i obarczenia nimi otoczenia. Własne lęki i potrzeby 
– dominacji, władzy, instrumentalnego wykorzystania otoczenia – przypisywane są 
innym. To ci inni mają nieżyczliwe i wrogie motywacje, są głodni znaczenia, nielojalni 
i niezdolni do kompromisu. Aby uniknąć dysonansu poznawczego osoby z parano-
icznym zaburzeniem osobowości muszą wciąż na nowo mieć potwierdzenia swych 
z góry przyjętych i nieprzychylnych sądów o ludziach, o ich negatywnych motywach 
działania, o sytuacjach, „wyreżyserowanych” po to, by ich ośmieszać i zagrażać. 

Innym, nieświadomym mechanizmem obronnym wykorzystywanym przez oso-
bowości paranoiczne bywa zaprzeczanie. Kłopotliwe strony życia, niepasujące do 
własnej wizji świata i do siebie zdarzenia – są pomijane. „Nie istnieją”. Próba spo-
kojnej rozmowy o takich zdarzeniach wywołuje agresję, jest bowiem traktowana jako 
nieuprawniony i złośliwy atak. 

 Zwykle dość łatwo jest dostrzec u nich z lekka tylko skrywane nierealistyczne 
fantazje wielkościowe na swój temat, przekonania o swej nieomylności, o szczególnej 
roli jaką mają odegrać, świadomość swej wyjątkowości, zresztą z poczuciem, że 
otoczenie nie jest w stanie jej pojąć. Towarzyszy temu niemal jawnie okazywana 
pogarda wobec innych, tych zwłaszcza, którzy wywodząc się z odrębnych grup 
społecznych są przez nich naznaczeni sztywnymi, negatywnymi stereotypami. 

Postawa taka kulminuje zwłaszcza w mechanizmach racjonalizacji, czyli przewrot-
nego usprawiedliwiania własnych zachowań i motywacji (wymogami chwili, wymu-
szeniem okolicznościami, determinacją w realizowaniu szczytnego celu), choć 
identyczne zachowania u innych osób są oceniane jako bezwzględnie naganne, 
niemoralne i niemożliwe do zaakceptowania. 

 Przedstawione wielopłaszczyznowo zaburzenie osobowości typu paranoicznego, 
istotne w życiu publicznym przez swą immanentną formułę zabiegania o władzę, 
rzadko ujawnia się poprzez pełną prezentację opisanych powyżej cech i sposobów 
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funkcjonowania. Jednak umiejętność wskazania podobieństwa pomiędzy podręcz-
nikową winietką takiego zaburzenia a cechami i zachowaniami rzeczywistych osób 
ze świata polityki zwiększa prawdopodobieństwo zrozumienia mechanizmów dzia-
łania sceny politycznej. 

Oczywiście, takie postawienie „rozpoznania” – czy to w psychopatologicznych 
kategoriach oceny co do typu osobowości, czy w psychiatrycznej terminologii kla-
syfi kacyjnej – nie może być dokonane pochopnie. Wymaga oceny długoterminowego 
funkcjonowania, potwierdzenia ich stabilności bez względu na okoliczności, swoistej 
niezależności od czynników zewnętrznych, stwierdzenia istotnych niekorzystnych 
następstw a przede wszystkim wykluczenia bardzo obszernego spectrum zaburzeń 
z tzw. osi I, tj. chorób i zaburzeń klinicznych. Ten ostatni element jest niemożliwy 
do realizacji bez bezpośredniego kontaktu – badania psychologicznego i psychia-
trycznego.

 Pamiętając o tym fundamentalnym zastrzeżeniu, można – z określonym praw-
dopodobieństwem, zależnym od wartości i obszerności dostępnej wiedzy o ocenia-
nej postaci, jej zakresu, od stopnia wiarygodności tej wiedzy i rzetelności źródła i last 
not least od wnikliwości obserwatora i jego przygotowania – wskazać na możliwość 
wystąpienia określonego stanu klinicznego. 

Tak sformułowana hipoteza, o możliwości zaistnienia swoistej psychopatologii, 
widziana w kontekstach regulacyjnych, interakcyjnych i ewolucyjnych nie będzie 
pokusą przydawania obraźliwego epitetu, narzędziem wykluczenia i dyskryminacji. 
Pozwoli zaś – z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać inne, kolejne działa-
nia danej osoby. Możliwość taka, determinowana trwałymi cechami zaburzonej 
osobowości i sztywnymi ramami funkcjonowania w jej obrębie oszczędzi być może 
dotkliwych rozczarowań politycznych.

SUMMARY

IN MEDIA COMMENTARY and in the speeches of politicians there is a growing number of 
references to the mental disorders of their adversaries. Indicating the harmful, depreciating 
and discriminatory attitude towards persons who are actually mentally ill; as well as the 
magical and ostensible explanation for incomprehensible actions of politicians by attaching 
an frothy label on them – it is stressed that epistemological and praxeological issues typical 
for various psychopathological states might have refl ection in the functioning of politicians. 
A deeper knowledge of political scientists on the phenomenology of mental disorders, their 
aetiology and most of all their socio-biological, psychological and social context, seems to 
be essential to abandon the overly negative judgements towards them. 

Paranoid personality disorders were discussed in detail, as the main psychopathological 
picture, present on the political scene. Th e causes of this disorder were pointed out (genetic, 
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family, socio-cultural), pathogenetic mechanisms and main indications (in the scope of 
ICD-10 and DSM-IV-TR classifi cation) both behavioural and psychodynamic. Th e base 
characteristic of a paranoid personality is a lasting attitude of distrust and suspicion towards 
the people around combined with the belief in unfriendly and hostile motivations of actions 
of other people.

With clearly listed restrictions one might attempt to point out the probability of paranoid 
personality occurrence, which will enable a more precise forecast of the future actions of 
a certain politician.
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ATHENAEUM

DWIE OSTATNIE ELEKCJE parlamentarne w 2005 i w 2007 r. ujawniły nowe podziały 
polityczne i społeczne wśród polskich wyborców. Po raz pierwszy w 2005 r. Polacy 
w przeważającej większości zagłosowali na formacje polityczne mieszczące się 
w nurcie postsolidarnościowym, marginalizując na mocy swoich decyzji ugrupowa-
nia lewicowe identyfi kowane z nurtem postkomunistycznym. W 2007 r. tendencja 
ta uległa wzmocnieniu, ok. 3/4 obywateli poparło dwie duże partie wywodzące się 
z antykomunistycznej opozycji politycznej, a mieszczące się w centrum i po prawej 
stronie sceny politycznej. Mimo tej, wydawałoby się, ideologicznej wspólnoty pre-
ferencji podczas obydwu ostatnich kampanii wyborczych, ale także w 2-letnim 
okresie rządów sprawowanych przez koalicję stworzoną przez Prawo i Sprawiedli-
wość, ujawniły się bardzo ostre i głębokie podziały polityczne, które nie były wyłącz-
nie rezultatem skutecznego pozycjonowania podmiotów na rynku politycznym 
i agresywnej komunikacji politycznej. Wydaje się zatem, że źródłem zasadniczych 
różnic pomiędzy wyborcami nie jest pozycja na osi podziałów lewica-prawica, skoro 
przytłaczające poparcie zdobywają partie deklarujące zakorzenienie prawicowe lub 
centrowe. Założenie to jednak staje się mniej oczywiste, kiedy bierzemy pod uwagę 
specyfi kę polskich partii i rynku politycznego, które podobnie jak w innych pań-
stwach postkomunistycznych ujawniają znaczące odmienności w stosunku do tra-
dycyjnych podziałów socjopolitycznych charakterystycznych dla tradycyjnych 
zachodnich systemów partyjnych1. 

1  R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 105–110; 
W. Sokół, Klasyfi kacja partii, [w:] Współczesne systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, 
red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 37.
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Podziały lewicowo-prawicowe właściwe partiom i ich elektoratom w sensie toż-
samościowym, nie pokrywają się z takimi samymi podziałami w sensie ekonomicz-
nym. W sposób najbardziej adekwatny układ sił politycznych w Polsce może 
oddawać paradygmat uwzględniający dwa rodzaje składników orientacji politycznych 
– społeczno-ekonomiczne (klasowe) oraz tożsamościowe (etniczno-religijne). 
Zgodnie z tym wzorem partie i ich elektoraty mogą mieścić się w ramach czterech 
opcji: 

–  Prawica ekonomiczna i tożsamościowa (liberalny kapitalizm i konserwatyzm 
tożsamościowy). 

–  Prawica ekonomiczna i lewica tożsamościowa (liberalny kapitalizm oraz tole-
rancja, świeckość, neutralność ideologiczna).

–  Lewica ekonomiczna i tożsamościowa (państwo opiekuńcze oraz tolerancja, 
świeckość, neutralność ideologiczna).

–  Lewica ekonomiczna i prawica tożsamościowa (państwo opiekuńcze oraz 
konserwatyzm tożsamościowy).

Podział ten, zaproponowany przez P. Boskiego2, wskazuje na krzyżujące się kie-
runki preferencji politycznych i daje szerokie możliwości interpretacyjne oraz 
pozwala w trafny sposób odnieść się do aktualnych problemów związanych z roz-
poznawaniem rynku politycznego. Dokonując niezbędnych uproszczeń można 
dokonać przyporządkowania najważniejszych politycznych formacji do możliwie 
najbliższych im punktów na osi orientacji ekonomicznych i tożsamościowych. 
Biorąc pod uwagę podmioty najbardziej aktywnie funkcjonujące w systemie partyj-
nym w trakcie dwóch ostatnich elekcji i kampanii wyborczych (2005 i 2007 r.), 
można scharakteryzować partię Prawo i Sprawiedliwość jako najbliższą prawicy 
tożsamościowej i lewicy ekonomicznej, ze względu na widoczny konserwatyzm 
w kwestiach religii i moralności oraz propozycje odpowiadające modelowi welfare 
state w kwestiach ekonomiczno-społecznych, zaś Platformę Obywatelską jako for-
mację prawicową w sensie ekonomicznym, ze względu na najbardziej liberalne 
propozycje rozwiązań gospodarczych oraz bliską lewicy w sensie tożsamościowym, 
z uwagi na deklarowaną tolerancję światopoglądową, z uwzględnieniem jednakże 
silnych tendencji konserwatywnych związanych z niektórymi decyzjami i działaniami 
elit i liderów tego ugrupowania (powściągliwość dotycząca spraw lustracji, aborcji 
i kwestii religijnych). 

Spore problemy może sprawiać sklasyfi kowanie pozostałych grupowych podmio-
tów polityki w ramach zaproponowanego schematu. Kłopoty tożsamościowe Sojuszu 

2  P. Boski, O dwóch wymiarach lewicy-prawicy na scenie politycznej i wartościach politycznych pol-
skich wyborców, [w:] Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, 
red. J. Reykowski, Warszawa 1993, s. 62.
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Lewicy Demokratycznej oraz Lewicy i Demokratów powodują powstawanie wątpli-
wości co do lewicowości w sensie ekonomicznym (bliski orientacji prawicowej 
liberalizm propozycji rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki), przy 
dającej się jednakże zauważyć konsekwentnej lewicowości w kwestiach światopoglą-
dowych. Efektem transformacji tożsamościowej i ekonomicznej, którą przechodzi 
Polskie Stronnictwo Ludowe – od najbardziej klasowej w Polsce partii elektoratu 
wiejskiego, związanego z rolnictwem, po umiarkowaną formację modernizacyjną, 
z ofertą dla inteligencji, jest zbliżanie się PSL-u do centrum sceny politycznej 
w sensie tożsamościowym i ekonomicznym. Oblicze polityczne Ligi Polskich Rodzin 
– bliskie prawicy w sensie tożsamościowym i ekonomicznym oraz Samoobrony – 
lewicowe w sensie ekonomicznym i tożsamościowym – w czasie kampanii wybor-
czych ulegało zmianie w zależności od konieczności dostosowywania się do 
wymagań posiadającego przytłaczającą przewagę koalicjanta w okresie międzywy-
borczym3.

Zaproponowany paradygmat porządkowania podmiotów politycznych, jest tylko 
jedną z propozycji możliwych do zastosowania w odniesieniu do polskich warunków. 
Pozostaje on w pewnym związku z aktualnymi ustaleniami dotyczącymi procesów 
kształtowania się politycznych podziałów. W państwach Europy Zachodniej zauważa 
się słabnięcie zależności pomiędzy przynależnością klasową a wyrażanymi preferen-
cjami wyborczymi, co jest związane z nowymi zjawiskami wpływającymi na kształ-
towanie się tych preferencji (m.in. styl konsumpcji i miejsce zatrudnienia w sektorze 
publicznym lub prywatnym). Oprócz tego, zgodnie z koncepcją S. Lipseta począwszy 
od lat 60. następuje upodabnianie się ideologii lewicowej i prawicowej, co prowadzi 
do powstawania nowej ideologii „konserwatywnego socjalizmu” właściwej głównym 
partiom w Europie i USA4. Skoro ani przesłanki ideologiczne, ani klasowe nie sta-
nowią determinującej podstawy aktu głosowania, jego uwarunkowań należy szukać 
raczej wśród „miękkich” argumentacji postaw i zachowań politycznych. Odwołuje 
się do nich charakterystyczna dla współczesnych partii strategia wyjaśniania zacho-
wań wyborczych zwana value voting, a koncentrująca się na orientacjach aksjolo-
gicznych elektoratu5. 

3  Por. M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 53; Systemy 
polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wrocław 
2006, s. 119.

4  A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 25.
5  Ibidem, s. 27.
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PODZIAŁY STRUKTURALNE 

SPECYFIKA WARUNKÓW KONSOLIDUJĄCYCH się demokracji sprawia jednakże, iż 
nie należy lekceważyć czynników strukturalnych w szerokim rozumieniu tego słowa 
(nie ograniczających się do podziałów klasowych). Chociaż proces kształtowania się 
systemu partyjnego i podziałów socjopolitycznych w Polsce, m.in. dzięki masowej 
komunikacji, coraz szybciej upodabnia się bowiem do wzorów zachodnich6, to 
jednak struktura społeczna wykazuje znaczące odmienności związane z opóźnieniem 
jej rozwoju o co najmniej jeden etap w stosunku do społeczeństw zachodnich. Do 
najważniejszych różnic należą odmienne w Polsce i Zachodniej Europie proporcje 
zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach oraz współczynniki scholaryzacji 
i urbanizacji7. Te same czynniki stanowią często także ważną przesłankę analiz 
różnic w zachowaniach wyborczych. Zestawienie odmienności strukturalnych 
dotyczących wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia w odniesieniu do biorących 
udział w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 r. wskazuje na niektóre istotne 
prawidłowości. Dostarcza ono wskazówek co do znaczących podziałów i różnic 
pomiędzy wyborcami dwóch głównych graczy na rynku politycznym tj. Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Tab. I. Wyborcy PO i PiS wg wieku (w procentach)

18-24 lata 25-39 lat 40-59 lat powyżej 60 lat

PO PiS PO PiS PO PiS PO PiS

2005 33 27 32 28 23 30 17 29

2007 53 23 48 26 34 34 27 42

Tab. II. Wyborcy PO i PiS wg wykształcenia (w procentach)

wyższe średnie zawodowe podstawowe

PO PiS PO PiS PO PiS PO PiS

2005 37 26 26 31 16 30 13 23

2007 52 24 41 31 28 41 25 44

6  I. McAllister, S. White, Political Parties and Democratic Consolidation in Post-Communist Societes, 
„Party Politics” 2007, vol. 13, nr 2, s. 212.

7  Projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/
dokumenty%20strategiczne/nsrr.pdf, 06.12.2007.



99Podziały strukturalne i aksjologiczne polskiego elektoratu

Tab. III. Wyborcy PO i PiS wg miejsca zamieszkania (w procentach)

wieś miasto/duże miasto1 

PO PiS PO PiS

2005 16 26 30 30

2007 28 38 51 27

1 Ze względu na odmienność kategoryzacji miejsca zamieszkania w obydwu cytowanych źródłach ka-
tegorii „duże miasto” w przypadku podsumowania za 2005 r. odpowiada miasto „miasto” w odniesieniu 
do 2007 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Exit-poll PBS, 2005, R. Markowski, System partyjny, [w:] 
Demokracja w Polsce 2005–2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 
2007, s. 162; Exit-poll PBS DGA, 2007, „Gazeta Wyborcza”, 23.10.2007, s. 8.

Podstawowe wnioski płynące z zaproponowanego zestawienia są zbieżne z często 
pojawiającymi się w analizach i komentarzach wyborczych wskazaniami, iż wyborcy 
dwóch głównych sił politycznych w Polsce wywodzą się z odmiennych strukturalnie 
kategorii społecznych. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to częściej ludzie starszych 
pokoleń, nieposiadający wyższego wykształcenia i mieszkający w małych miastach 
lub na wsi. Wyborcy Platformy Obywatelskiej rekrutują się spośród młodszych 
pokoleń, mieszkają w dużych miastach i są dobrze wykształceni. Tendencje te ujaw-
niły się już w 2005 r., zaś uległy wzmocnieniu w 2007 r., co jest związane po pierwsze, 
z wyższą o prawie 13 proc.8 frekwencją wyborczą, a po drugie z faktem zwiększonej 
mobilizacji elektoratu PO, w porównaniu z elektorem PiS, który jednakże również 
zdołał powiększyć swoje wpływy, ale w niewystarczającym dla wyborczego zwycię-
stwa stopniu. Ci wyborcy, którzy nie głosowali w 2005 r., a zagłosowali w 2007 r., 
wybierali częściej PO. Prawu i Sprawiedliwości przybyło wyborców na wsi, słabo 
wykształconych i starszych, jak można przypuszczać dzięki przejęciu elektoratów 
Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, ale w ramach PiS podziały strukturalne są 
względnie bardziej trwałe, niż w przypadku PO, która odnotowała znaczące zmiany 
i przepływy „żywiąc” się częściowo elektoratem Lewicy i Demokratów, a częściowo 
„niewyboracami” (nonvoters) z 2005 r.

8  Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła w 2005 r. 40.57, w 2007 r. 53.88 proc.; http://www.
wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/index.htm; http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/
index.htm, 09.12.2007.
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PODZIAŁY AKSJOLOGICZNE

UZASADNIENIE DLA KONCEPCJI value voting jako sposobu wyjaśniania podziałów 
politycznych daje po pierwsze obserwacja polskiego rynku politycznego w okresie 
ostatnich dwóch lat, kiedy ujawniły się ostre różnice mentalnościowe i światopoglą-
dowe pomiędzy elektoratami PO i PiS, opierające się głównie na stosunku do takich 
wartości, jak uczciwość, sprawiedliwość, walka z patologiami, solidarność społeczna, 
tradycja vs liberalizm, nowoczesność, otwartość na świat, indywidualizm, tolerancja 
itp., a będących podstawą podejmowania decyzji wyborczych i oceny stylu oraz 
sposobu sprawowania władzy; po drugie, aktualność zależności pomiędzy właściwym 
jednostce systemem wartości a sposobem głosowania, która znajduje szerokie 
odzwierciedlenie w badaniach empirycznych oraz literaturze przedmiotu jako jedna 
z zasadniczych zmiennych wyjaśniających decyzje wyborcze także w Polsce.

Związany z wartościami podział religijny i wyznaniowy za bardzo ważny dla 
ustalenia predyktorów zachowań politycznych uznali Lipset i Rokkan. Także 
R. Iglehart ustalił, że w dziewięciu krajach zachodnioeuropejskich w latach 1980–
1986 poziom praktyk religijnych był najlepszym predyktorem głosowania na partie 
prawicowe lub lewicowe. W Polsce w latach 90. poziom religijności był istotnym 
wskaźnikiem zróżnicowania lewicowo-prawicowego i zachowań politycznych9. Do 
ważnych dla polskiej rzeczywistości politycznej wniosków prowadzi empiryczna 
weryfi kacja koncepcji H. Kitschelta w polskich warunkach. Widać wyraźnie, że 
tożsamości ideowe – lewicowe bądź prawicowe są dużo silniej związane z wymiarem 
religijno-kościelnym niż z wymiarem polityki socjalistycznej versus kapitalistycznej. 
Poparcia dla polityki prorynkowej nie da się wyjaśnić w kategoriach interesu bez 
uwzględnienia przekonań ideologicznych i wartości10. To raczej tożsamościowe 
identyfi kacje liberalne oraz autorytarne determinują miejsce jednostki na osi wolny 
rynek-redystrybucja. Choć posiadane przez obywateli zasoby i wymagające realiza-
cji interesy nie powinny być lekceważone jako czynniki wpływające na identyfi kacje 
partyjne, to jednak należy zauważyć, że fi ltrem, przez który ekonomia wpływa na 
politykę jest socjalizacja, osobowość i mentalność.

Jako główną oś podziałów politycznych w Polsce w 1997 r. J. Raciborski wskazał 
stosunek do orientacji narodowo-katolickiej, zaś jako oś uzupełniającą stosunek do 
liberalizmu i populizmu, które w analizowanym przez autora okresie lat 1989-95 
miały drugorzędne znaczenie, zaś stały się aktualne zwłaszcza w okresie kampanii 

9  T. Szawiel, Zróżnicowanie lewicowo-prawicowe i jego korelaty, [w:] Wybory parlamentarne 1997. 
System partyjny. Postawy polityczne. Zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999, 
s. 123.

10  M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe-
czeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003, s. 291, 296–297.
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wyborczej w 2005 r.11 Także T. Szawiel zauważa, że tym co dzieliło Polaków w l. 1990–
–1997 była przede wszystkim przeszłość i wartości, jak również, że wymiar ekono-
miczny nie odpowiada podziałowi na lewicę i prawicę. Zdaniem tego badacza słabo 
funkcjonował w Polsce w l. 90. aksjologiczny wymiar R. Ingleharta materializm-
postmaterializm, ze względu na znikomy procent postmaterialistów12, natomiast 
interesujący (zwłaszcza w kontekście zadań badawczych) wydaje się taki wymiar 
w odniesieniu do kampanii wyborczej w 2007 r., kiedy grupy i kategorie skupiające 
obywateli o niższej pozycji społecznej stanęły w obronie państwa zapewniającego 
socjalne bezpieczeństwo. Za szczególnie przydatny dla polskiej rzeczywistości 
politycznej uznawany jest wymiar libertarianizm vs autorytaryzm H. Kitschelta. 
W 2005 r. 40 proc. ankietowanych (więcej niż kiedykolwiek wcześniej) skłonnych 
było zgodzić się ze stwierdzeniem, że silny człowiek u władzy może okazać się lepszy 
niż rządy demokratyczne. Badania z 2007 r. wskazują wprawdzie, że tendencja ta już 
nieco osłabła, ale wciąż jeszcze utrzymuje się jej strukturalny związek z kategoriami 
społecznymi tworzonymi przez obywateli z niskim wykształceniem, najgorzej 
sytuowanych i zamieszkujących raczej peryferia niż wysoko zurbanizowane rejony 
państwa13.

Również analizy K. Jasiewicza opierające się na danych Polskiego Generalnego 
Studium Wyborczego z 1997 r. dowodzą, że o zachowaniach wyborczych Polaków 
nie decydują podziały ekonomiczne lecz aksjologiczne14. Podziały religijne i men-
talność są wskazywane jako decydujące dla zachowań wyborczych w pracach 
M. Grabowskiej, T. Szawiela, K. Korzeniowskiego, J. Reykowskiego15. Podobne 
spostrzeżenia formułuje T. Szawiel, wskazując na brak związków identyfi kacji lewi-
cowo-prawicowej ze strukturą społeczną. Autor uważa, że tym co dzieli wyborców 
jest przeszłość i wartości w szczególności przynależność do PZPR lub Solidarności 

11  J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, 
Warszawa 1997, s. 132.

12  T. Szawiel, op.cit., s. 119; por. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa pol-
skiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000, s. 139.

13  B. Roguska, [w:] Demokracja w Polsce 2005–2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, 
J Zbieranek, Warszawa 2007, s. 266.

14  K. Jasiewicz, Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych, 
[w:] Wybory parlamentarne 1997 r. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. 
R. Markowski, Warszawa 1999, s. 155.

15  M. Grabowska, Boskie i cesarskie. Religijność oraz stosunki między państwem a Kościołem a postawy 
i zachowania polityczne, [w:] Wybory parlamentarne 1997. System partyjny. Postawy polityczne. Zacho-
wania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999, passim; M. Grabowska, T. Szawiel, op.cit., passim; 
K. Korzeniowski, Profi le psychologiczne elektoratów najsilniejszych partii w wyborach w roku 1997, [w:] 
Wybory parlamentarne 1997…, passim; J. Reykowski, Zmiany systemowe a mentalność polskiego społe-
czeństwa, [w:] Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, red. 
J. Reykowski, Warszawa 1993, passim.
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oraz ocena ustroju po 1989 r. i ocena PRL-u16. Na niewielkie znaczenie ideologicz-
nych podziałów lewica-prawica oraz stosunku do kwestii ekonomicznych dla 
wyjaśniania preferencji wyborczych w Polsce zwraca uwagę R. Markowski, przyta-
czając dane dotyczące wyborów parlamentarnych w 200517. Autor ten dowodzi, że 
kwestie społeczno-kulturowe (aborcja, publiczna rola kościoła, spuścizna komuni-
styczna i demografi a) są najbardziej istotne dla rozkładu preferencji partyjnych. 

Podejmowana w niniejszym opracowaniu próba wskazania czynników struktu-
ralnych i aksjologicznych jako podstaw polaryzacji wyborczej nie rości sobie pre-
tensji do zaawansowanego teoretycznie i empirycznie studium. Jej celem jest 
zwrócenie uwagi badaczy i czytelników na najbardziej charakterystyczne dla kam-
panii wyborczej 2007 r. zjawiska związane z podziałami społecznymi i politycznymi 
wśród wyborców, a znajdujące odzwierciedlenie w komunikacji politycznej na 
łamach prasy cieszącej się największą poczytnością a jednocześnie uważanej za 
opiniotwórczą18. Nie jest także zasadniczym zadaniem opracowania ścisłe trzymanie 
się terminologicznych ograniczeń związanych z fi lozofi cznymi i socjologicznymi 
koncepcjami wartości. Biorąc pod uwagę kategorię wartości jako zasad i wskazówek, 
na których ludzie opierają się dokonując wyboru w obrębie dostępnych alternatyw19, 
przedmiotem rozważań ustanowione zostały w tym kontekście ogólne cele politycz-
nych działań, wizje przyszłości i pożądane stany rzeczywistości jako podstawa for-
mułowania ocen wpływających na postawy i zachowania obywateli oraz liderów 
politycznych oraz towarzyszących im i recenzujących ich mediów.

PODZIAŁY STRUKTURALNE I AKSJOLOGICZNE W WYBORCZEJ 
KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ W 2007 R.

PRZEDSTAWIONY W TAB. IV. schemat podziałów wskazuje uwarunkowania struk-
turalne i aksjologiczne postaw politycznych, które w najbardziej widoczny sposób 
ujawniły się w komunikacji politycznej podczas wyborów w 2007 r.

16  T. Szawiel, op.cit., s. 118–121.
17  R. Markowski, System partyjny, [w:] Demokracja w Polsce 2005–2007, red. L. Kolarska-Bobińska, 

J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2007, s. 156.
18  Wyniki badań czytelnictwa dzienników zrealizowane w okresie od lutego do lipca 2007 r. przez 

MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie PBC; zgodnie z danymi dla województwa Mazowieckiego 
pierwsze miejsca w rankingu zajmują „Gazeta Wyborcza” – 26,80 proc., „Fakt” – 19,09 proc., „Metro” 
(dziennik bezpłatny) – 16,70 proc., „Super Express” – 13,52 proc., „Dziennik” – 12,34 proc.; w analizie 
pominięto publikacje w prasie bezpłatnej oraz mającej status tabloidów; Polskie badania czytelnictwa, 
„Press” 15.10–14.11. 2007, nr 10, s. 111.

19  W. Th omas, F. Znaniecki, Chłop polski w Ameryce i USA. Tom 1, Organizacja grupy pierwotnej, 
Warszawa 1976, s. 23–24; A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 176–177.
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Tab. IV. Podziały strukturalne i aksjologiczne w wyborczej komunikacji 
politycznej w 2007 r.

Lp. Podziały strukturalne Podziały aksjologiczne

1. Centrum vs Peryferia III RP vs IV RP 

2. Wschód vs Zachód Wartości europejskie vs narodowe

4. Inteligencja vs „prości ludzie”

Zaufanie vs nieufność

Radykalizm vs umiar

Konformizm vs nonkonformizm

5. Odbiorcy mediów publicznych vs 
odbiorcy mediów prywatnych

Społeczeństwo obywatelskie vs etatyzm

Społeczeństwo otwarte vs zamknięte

6. „Starzy” vs „młodzi”

Przeszłość vs przyszłość

Tolerancja vs nietolerancja (tolerancja fasadowa) 

Ostentacyjny katolicyzm (cel uświęca środki) vs religia 
„prywatna” (zło dobrem zwyciężaj)

Uczciwość („zasady zobowiązują”) vs nieuczciwość 
(kombinatorstwo)

Źródło: Opracowanie własne.

Najbardziej interesujących i istotnych poznawczo informacji na temat dominu-
jących podziałów dostarczają wypowiedzi doradców liderów partii politycznych, 
ujawniające nie tylko realizowane strategie wyborcze, ale także wyniki badań 
społecznych, które były podstawą podejmowanych działań. W pierwszym etapie 
kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej dokonano ponownego pozycjono-
wania PiS, gdyż z zamówionych badań wynikało, że w rządach PiS obywatelom 
wcale nie przeszkadza zawłaszczanie państwa ani spektakularne akcje CBA, ale 
koalicja z Lepperem i Giertychem20. Efektem badania skojarzeń z rządami koalicji 
było wykorzystanie haseł: „Pogarda”, „Oszczerstwa”, „Agresja” w kampanii rekla-
mowej dla zarysowania podziałów związanych z takimi wartościami i celami jak: 
zaufanie vs nieufność; radykalizm vs umiar; społeczeństwo otwarte vs zamknięte. 
Doradcy polityczni Platformy deklarują, że od początku planowania kampanii było 
dla nich jasne, iż konieczne jest postawienie wyborców w sytuacji konieczności 
wyboru pomiędzy PO a PiS. Sukces osiągnięty pod koniec kampanii był z kolei 
związany z umiejętnym „zasypywaniem” podziałów pomiędzy elektoratami PO 

20  Wypowiedź Sławomira Nowaka, R. Kalukin, PO czeka na Ziobrę, „Duży Format”, „Gazeta Wy-
borcza”, 15.10.2007, s. 12.
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i LiD, ponieważ to zdanie wahających się pomiędzy tymi dwoma opcjami okazało 
się decydujące21.

Badania przeprowadzone na zlecenie „Gazety Wyborczej” i „Polityki” wykazują, 
że strategia promowania umiaru, ufności i otwarcia znajdowała przychylność wybor-
ców. PiS miał bowiem dwa razy większy niż PO elektorat negatywny (PiS – ok. 40 
proc., PO ok. 20 proc.), podobne proporcje dotyczyły potencjalnych elektoratów – 
wyborców rozważających poparcie dla tych dwóch partii (PO – ok. 14 proc., PiS – ok. 
7 proc.)22. Na ważne prawidłowości wskazują również badania preferencji politycz-
nych odbiorców poszczególnych stacji telewizyjnych i radiowych, co jest związane 
z widocznością kandydatów i partii w mediach, ale także z treścią samego przekazu 
i zawartych w nich ocenach wartościujących. W pierwszym tygodniu października 
liderzy PiS byli obecni w TVP przez 17 godzin, zaś rząd i premier przez 12 godzin. 
Pozostałe dwie najbardziej liczące się partie - łącznie przez 11 godzin (PO – 6 godz., 
LiD – 5 godz.). Choć trudno odmówić rządzącej partii prawa prezentowania się 
w publicznych mediach, to jednocześnie warto odnotować, że nie był to trud 
daremny, gdyż wśród widzów TVP 40 proc. deklarowało poparcie w wyborach dla 
PiS, a 28 proc. dla PO. Stacje komercyjne podzieliły pomiędzy siebie widzów 
(w pewnym uproszczeniu) na wykształconych i popierających PO, oglądających 
TNV oraz „prostych ludzi” optujących za PiS i oglądających Polsat. PiS woleli także 
słuchacze radiowej „Jedynki” oraz Radia Maryja (3/4 za PiS), a PO odbiorcy RMF 
FM i radia ZET. Zwolenników PiS można było znaleźć częściej wśród czytelników 
tabloidów, niż „Dziennika”, „Gazety Wyborczej” czy „Rzeczpospolitej”, które cieszą 
się uznaniem osób lepiej wykształconych i częściej popierających PO lub LiD23.

Do najważniejszych sporów kampanii wyborczej w 2007 r. należał zdefi niowany 
przez polityków i doradców PiS spór o wizję Polski pomiędzy zwolennikami III lub 
IV RP. Dotyczył on wielu kwestii, które koncentrowały się wokół pozytywów i ne-
gatywów obydwu idei, ale pierwszym zwycięskim posunięciem było samo jego 
narzucenie w wymiarze komunikacji wyborczej. Zasługą PiS było: „[..] uczynienie 
tego konfl iktu główną osią tej kampanii, którą można hasłowo przedstawić jako 
konfl ikt III i IV RP. Wielkim wstępnym zwycięstwem Jarosława Kaczyńskiego było 
to, że w „agendzie” kampanii (która przecież została zainicjowana w terminie i na 
warunkach jemu dogodnych) to właśnie stało się główną linią podziału zakreśloną 
przez partię rządzącą. […] Kto chce IV RP – państwa demokracji niczym nieogra-

21  Wypowiedź Adama Łaszyna, J. Kowalski, Cza-cza z Tuskiem, „Duży Format”, „Gazeta Wyborcza”, 
29.10.2007, s. 6; por. B. Waszkielewicz, A. Gielewska, Walka o antypisowski elektorat, „Rzeczpospolita”, 
16.10.2007; http://new-arch.rp.pl/artykul/728573_Walka_o_antypisowski_elektorat.html, 07.12.2007.

22  P. Pacewicz, Debata, cyferki i wybory, „Gazeta Wyborcza”, 13-14.10.2007, s. 3.
23  PBS DGA dla „Gazety Wyborczej” i „Polityki”, Jak cię widzą tak cię głosują, „Gazeta Wyborcza”, 

12.10.2007, s. 2.
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niczonej – nie ma powodu odmówić przedłużenia mandatu partii, która uczyniła 
już poważny krok naprzód w realizacji tej wizji, obalając jedna za drugą przeszkody 
konstytucyjne, prawne i te tkwiące w kulturze politycznej. Kto tej wizji się obawia, 
nie będzie ryzykować, głosując na partię ludzi zapewne umiarkowanych i spokojnych, 
ale którzy dotychczas nie wyrazili żadnych fundamentalnych obiekcji wobec najważ-
niejszych zrębów ustroju IV RP”24.

Jednym z najczęściej stawianych Platformie zarzutów był brak wyrazistości 
i zdecydowania w opowiadaniu się po jednej ze stron konfl iktów. Przyczynę tych 
problemów stanowiły podziały obecne również w ramach elektoratu PO: „Wciąż 
słyszymy, że PO prowadzi niemrawą kampanię, że nic sami nie kreujemy. Krytycy 
nie zauważają, że nasz elektorat jest podzielony niemal po równo. Jedna część 
wyborców domaga się ataków na PiS i chce koalicji z LiD. Druga to zwolennicy 
PO-PiS i antykomuniści. Jak mamy ich pogodzić?”25. Dobrym rozwiązaniem okazała 
się taktyka krytykowania rządzącej partii i ignorowanie wyborczego lidera Lewicy 
i Demokratów Aleksandra Kwaśniewskiego. Konieczności opowiadania się po jednej 
ze stron konfl iktu politycznego nie ukrywali też sami liderzy partyjni, a przede 
wszystkim Jarosław Kaczyński: „Wybór jest jasny: albo patologiczny model władzy, 
albo to, co my reprezentujemy, niedoskonałe, ale bez porównania lepsze i uczciwsze”26. 
W szczególności deklarowanie uczciwości odpowiadało na istotne aksjologiczne 
potrzeby obywateli, na co wskazywały już wcześniejsze badania opinii publicznej27. 
Natomiast Donald Tusk, który zwłaszcza w ostatnim etapie kampanii uprawiał 
komunikację polityczną w duchu deklaracji życzliwości, zaufania a nawet miłości do 
przyjaciół i nieprzyjaciół, pamiętając jednakże równocześnie o twardych regułach 
walki politycznej. Odpowiadając na niewygodne w czasie kampanii wyborczej 
pytania o koalicję, zapowiadał jednoczenie zwolenników różnych opcji politycznych 
wokół: „[…] odpowiedzialności, umiaru, rozsądku”28. Przewodniczący PO stronił 
od języka walki politycznej podczas konwencji tej partii 14 października 2007 r. 
Przytaczał słowa Jana Pawła II, a zauważając, że pod adresem PO padają niespra-
wiedliwe oskarżenia zaproponował: „Ale nie odpowiadajcie tym samym. Zło dobrem 
zwyciężajcie. Nadzieję mamy wtedy, gdy jest więcej światła niż ciemności. Jesteśmy 

24  W. Sadurski, Nieznośna dwuznaczność Platformy, „Rzeczpospolita”, 16.10.2007, http://new-arch.
rp.pl/artykul/728545_Nieznosna_dwuznacznosc_Platformy.html, 09.12.2007.

25  Wypowiedź Sławomira Nowaka, R. Kalukin, op.cit. , s. 12.
26  M. Karnowski, Kaczyński: stanę na czele obrony IV RP, „Dziennik”, 18.10.2007; www.dziennik.

pl/polityka/article73902/Kaczynski_stane_na_czele_obrony_IV..., 07.12.2007; por. A. Kublik, 
W. Czuchnowski, Miłość w służbie CBA, „Gazeta Wyborcza”, 18.10.2007, s. 1.

27  Motywacje wyborcze w wyborach parlamentarnych. Komunikat z badań CBOS BS/147/2005, s. 2.
28  M. Karnowski, P. Zaremba, Tusk: polityka pełna tchórzy, „Dziennik”, 18.10.2007; www.dziennik.

pl/polityka/article73904/Tusk_Polityka_pelna_tchorzy_.html?ser..., 0712.2007.



106 Ewa Nowak

po stronie światła i chcemy wygrać te wybory”29. Hasła normalności i spokoju 
towarzyszyły również kampanii Polskiego Stronnictwa Ludowego. Brak wyraźnej 
identyfi kacji PSL w wymiarze lewica-prawica nie był przez wyborców poczytywany 
jako wada lecz jako zaleta, szczególnie w kontekście szerokiej zdolności koalicyjnej: 
„PSL (…) działa tak jakby nie miało konkurentów, nie wojuje, nie wyciąga haków. 
(…) To co mnie zachęciło, aby rozważać oddanie głosu na PSL, to jednak silne 
dążenie do modernizacji kraju. Te właśnie postulaty sprawiają, że na PSL chce 
zagłosować wielu mieszkańców dużych miast”30.

Spojrzenia na polską politykę z dystansu dostarczały komentarze zagranicznych 
mediów, które interesowały się zwłaszcza podziałami w ramach stosunku do warto-
ści europejskich vs narodowych. Według dziennikarzy „New York Times” pod rzą-
dami braci Kaczyńskich Polska miała reputację kraju, który utrudniał osiągnięcie 
porozumienia w Europie i siał niezgodę, a wyborcza walka została wygrana dzięki 
„starciu pokoleń”31. Dziennikarze „Th e Guardian” i „Wall Street Journal” uważali, że 
Kaczyńscy „dzielili i podbijali”, a uprawiając politykę w sposób konfrontacyjny 
uchodzili za najbardziej prowokacyjnych polityków w Europie32. 

Na istotne różnice demografi czne i aksjologiczne pomiędzy elektoratami PO i PiS 
zwrócił uwagę Edmund Wnuk-Lipiński: „Jednym słowem odwołuję się do tego, co 
Erich Fromm nazwał ucieczką od wolności. Warszawiacy cenią sobie wolność, 
a i świata nie widzą w ciemnych barwach – są lepiej niż inni wykształceni i mają 
lepsze szanse zawodowe. Spore znaczenie miał też głos studentów głosujących 
w Warszawie, którzy w zdecydowanej większości (…) głosowali na Platformę Oby-
watelską”33. Starcie pokoleń oraz Wschodu z Zachodem widoczne było nie tylko 
w rozkładzie głosowania w kraju, ale także w preferencjach politycznych obywateli, 
którzy wyjechali na Zachód. Szeroki sondaż wyborczy wśród polskich emigrantów 
w Europie Zachodniej jako bezapelacyjnego zwycięzcę wyborów wskazywał Plat-
formę Obywatelską (51 proc.; LiD 18,7; PiS 12 proc.)34. Różnice pomiędzy krajem 
a emigracją tłumaczy się przede wszystkim faktem, iż wśród wyjeżdżających domi-
nują ludzie młodzi, a oni częściej wybierali PO, ale także pozytywnym nastawieniem 

29  J. Fusiecki, PO triumfuje po wygranej bitwie, „Gazeta Wyborcza”, 15.10.2007, s. 7.
30  Wypowiedź Janusza Czapińskiego, PSL uwiódł miastowych, „Polska”, 19.10.2007, s. 12.
31  B. Wawro, Stalingrad Kaczyńskich, Polacy wybrali normalność, „Dziennik”, 22.10.2007; WWW.

dziennik.pl/polityka/article44131/stalingrad_Kaczynskich_Polacy_wybra...; 07.12.2007.
32  Europa wstrzymuje oddech, „Dziennik”, 19.10.2007; http://www.dziennik.pl/polityka/artic-

le73907/Europa_wstrzymuje_oddech.html, 07.12.2007.
33  Kluczowe zwycięstwa w wielkich miastach, „Dziennik”, 23.10.2007; www.dziennik.pl/polityka/

article74108/Kluczowe_zwyciestwa_w_wielkich_mi..., 07.12.2007.
34  Badanie internetowe przeprowadzone przez ARC Rynek I Opinia, dom mediowy Starcom PBI 

na próbie 15,5 tys. respondentów, W. Pelowski, Emigracja nie chce PiS, „Gazeta Wyborcza”, 08.10.2007, 
s. 8; por. J. Bielecki, Polonia szturmowała urny jak nigdy dotąd, „Dziennik”, 22.10.2007, s. 6.
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do liberalnych rozwiązań gospodarczych, które kojarzą się z ekonomicznym sukce-
sem państw Unii Europejskiej.

Obok młodzieży, w czasie ostatnich wyborów szczególna rola przypadła inteli-
gencji. Na wyjątkowo istotną rolę tej grupy społecznej w debacie publicznej wskazała 
L. Kolarska-Bobińska: „PiS paradoksalnie przywrócił debacie publicznej pojęcie 
‘inteligencja’, a grupie tej samoświadomość własnej pozycji, roli i wyznawanych 
wartości”35. L. Kolarska-Bobińska nadaje akcjom, petycjom i innego rodzaju demon-
stracjom inteligenckiego sprzeciwu rangę zespołu zjawisk świadczących o odradza-
niu się tożsamości grupowej inteligencji, która zawsze przywiązywała większą niż 
inni wagę do sfery wartości oraz ideologii. Wśród wartości tych wymienia się przy-
wiązanie do demokracji i rozwiązań rynkowych, zbliżenie z Europą, samorządność, 
silną władzę lokalną i samoorganizację obywateli36. W akcję zachęcania młodych do 
głosowania przeciwko ekipie rządzącej aktywnie włączyli się artyści: „[…] wysyłają 
SMS-y, maile, kręcą fi lmy animowane i spoty, które umieszczają w Internecie, rysują 
komiksy. Chcą dotrzeć do młodych również takich, którzy wyjechali za granicę. […] 
„Głosuj jak chcesz” to motyw przewodni wszystkich artystycznych kampanii przed-
wyborczych. Twórcy namawiają do pójścia na wybory, ale unikają mówienia wprost 
na kogo będą głosować. Sugerują tylko, aby opowiedzieć się przeciwko ekipie rzą-
dzącej”37. 

Wrażenie budowania ostrych podziałów przez polityków w okresie kampanijnym 
obecne było w licznych komentarzach prasowych: „(…)” przez ten czas PiS zrobiło 
wszystko, aby mieć przeciwko sobie niemal wszystkich: media, inteligencję, emigra-
cję, młodych profesjonalistów, nawet umiarkowanych profesjonalistów, których 
wśród Polaków jest bardzo wiele”38. Nadmierny radykalizm będący udziałem PiS był 
nie do przyjęcia nawet wśród zwolenników nurtu konserwatywnego: „Dla konser-
watysty ważny jest np. styl uprawiania polityki. Odrzuca zasadę ‘cel uświęca środki’ 
– PiS wciąż ją stosuje. Konserwatysta łączy, PiS dzieli i rządzi. By utrzymać się 
u władzy gotów jest nawet dzielić Kościół – chowając się za habit ojca Rydzyka”39. 
Ostra walka polityczna będąca udziałem elit politycznych budziła sprzeciw wybor-
ców, którzy dostrzegli jej negatywne skutki także w swoich środowiskach: „Podział 
na Polskę liberalną i konserwatywną, ultrakatolicką był faktem. Ale przepaść wyko-

35  A. Leszczyński, PiS zbudził inteligencję, „Gazeta Wyborcza”, 12.10.2007, s. 28.
36  L. Kolarska-Bobińska, Aktywność obywatelska i protesty społeczne, [w:] Demokracja w Polsce 

2005–2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2007, s. 289, 301.
37  A. Kowalska, Artyści mówią głosuj, „Gazeta Wyborcza”, 12.10.2007, s. 23.
38  Ł. Warzecha, P. Zaremba, Zwycięstwo Platformy, kompromitacja PKW, „Dziennik”, 22.10.2007; 

www.dziennik.pl/polityka/article44155/Zwyciesto_Platformy_kompromitacja..., 07.12.2007.
39  Gowin: Nie widzę szansy na współpracę z takim PiS, „Gazeta Wyborcza”, 16.10.2007, s. 5.
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pali dopiero politycy, także w mojej rodzinie”40. Konfl ikt ten określany był nawet 
mianem wojny: „Wojnę, w której z jednej strony jest pogarda dla moherów i ich 
religijnego fundamentalizmu, z drugiej oskarżanie liberałów o promowanie niemo-
ralnego stylu życia i wynikających z niego społecznych dewiacji”41. Nie zgadzano się 
także na przeciwstawianie wartości narodowych wartościom europejskim: „Jest 
wielkim nieporozumieniem, że przeciwstawia się sobie dwie postawy: przywiązanie 
do Polski i fascynację Europą. Wszyscy wiedzą, że jestem bardzo bliski wartościom 
narodowym, ale dla mnie ich ochrona bez włączenia w struktury europejskie to 
skazanie na klęskę. Zakładanie, że jeśli ktoś jest proeuropejski, to musi lekceważyć 
wartości narodowe jest dla mnie nie do przyjęcia”42. Podobne refl eksje były udziałem 
studentów Collegium Civitas, wśród których zorganizowano (PO 60,2 proc.; LiD 
16.5 proc.; PiS 9,7 proc.) prawybory wygrane przez PO. Argumentem przeciwko PiS 
było koncentrowanie się na przeszłości i historii, a zapominanie o przyszłości, 
skłonność do sztucznego tworzenia i zaogniania podziałów i konfl iktów oraz nie-
zdolność do kompromisowego rozwiązywania sporów z opozycją43. 

Stosunek do przeszłości oraz walka z korupcją były elementem sporu nie tylko 
podczas decydującej dla kampanii debaty pomiędzy J. Kaczyńskim i D. Tuskiem, ale 
także pomiędzy D. Tuskiem i A. Kwaśniewskim: „Zaatakował (D. Tusk, przyp. aut.) 
też Kwaśniewskiego za PZPR-owską przeszłość. – Niech pan nie udaje, że tak bardzo 
się napracował, wyprowadzając z Polski wojska sowieckie – mówił Tusk. I dodał, że 
dobrze wiadomo, dlaczego i dzięki komu te wojska w Polsce były. Szef PO wygrał też 
spór o lustrację. Kwaśniewski mówił, że trzeba dać ludziom szansę obrony swojego 
dobrego imienia. Na to Tusk: – Trzeba przypomnieć, że była kiedyś w Polsce zła 
władza, która zmuszała ludzi do donosicielstwa. Do najostrzejszego starcia doszło 
przy okazji sporu o korupcję. Szef PO dowodził, że to dzięki lewicy rozkwitło 
w Polsce łapówkarstwo. Na tym tle blado wypadło zapewnienie Kwaśniewskiego, że 
LiD stanowi jedyną alternatywę dla partii”44. 

Rzadko dostrzeganą przez komentatorów politycznych, a bardzo charakterystyczną 
cechą zachowań lidera PiS J. Kaczyńskiego był nonkonformizm, który przejawiał się 

40  R. Stanek (czytelnik „Gazety”), Dwie Polski w moim domu, „Gazeta Wyborcza”, 17.10.2007, 
s. 25.

41  Ibidem.
42  Wypowiedź Wiesława Chrzanowskiego, Listy do wnuków przed wyborami, „Gazeta Wyborcza”, 

15.10.2007, s. 22.
43  Młode wykształciuchy za PO, „Dziennik”, 18.10.2007; http://www.dziennik.pl/polityka/artic-

le57054/Mlode_wyksztalciuchy_za_PO.html, 07.12.2007.
44  E. Olczyk, Tusk wygrał z Kwaśniewskim, „Rzeczpospolita”, 16.10.2007; http://new-arch.rp.pl/ar-

tykul/728655_Tusk_wygral_z_Kwasniewskim.html, 07.12.2007; por. K. Manys, To było trzecie decydu-
jące starcie, „Rzeczpospolita”, 16.10.2007, http://new-arch.rp.pl/artykul/728575_To_bylo_trzecie_de-
cydujace_starcie.html, 07.12.2007.
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w braku kompleksów i zahamowań związanych z polityczną poprawnością: „Powie-
dział (J. Kaczyński, przyp. aut.), że teraz rząd będzie robić to, czego domaga się 
większość. Oznajmił, że ma w nosie obowiązującą poprawność, że nie akceptuje 
istniejących hierarchii autorytetu, bo te się w latach 90. skompromitowały. Że nie 
zgadza się na to, by premierem z tylnego siedzenia rządziły wiedzące lepiej media 
(…) oraz, że kończy z praktyką, w której konserwatywnym społeczeństwem rządzą 
lewicowe standardy45. 

Kampania wyborcza w 2007 r. należała do najbardziej negatywnych kampanii 
w historii polskiego marketingu politycznego: „Ta kampania była pod każdym 
względem szczególna. Nigdy jeszcze nie padło tak wiele obelg, inwektyw, tak ostrych 
i bezpardonowych oskarżeń. Obie największe partie nie przebierały w środkach, by 
pognębić przeciwnika. Premier Jarosław Kaczyński ostrzegał, że zwycięstwo opozy-
cji oznacza powrót do czasów stanu wojennego. Donald Tusk porównywał premiera 
z Jerzym Urbanem i Czesławem Kiszczakiem, ludźmi z krwią na rękach. Z jednej 
strony słyszeliśmy o naruszaniu reguł demokracji, groźbie państwa policyjnego, 
nadchodzącym totalitaryzmie. Z drugiej strony wmawiano nam, że Polska to kraj 
do cna przeżarty korupcją, opanowany przez oligarchów i aferzystów”46. Zdecydo-
wanie negatywne i emocjonalne ataki na przeciwnika dominowały także jako stra-
tegia apelowania do wyborców w telewizyjnych reklamach politycznych. Analiza 
spotów reklamowych (emitowanych w telewizji oraz zamieszczanych na stronach 
internetowych partii politycznych), które koncentrowały się wokół sporów o walkę 
z korupcją, służbę zdrowia, rolnictwo, budowę „polskich dróg”, a także na temat 
sposobów i stylu uprawiania polityki, zazwyczaj zawierały negatywny wizerunek 
i ocenę politycznego przeciwnika w zestawieniu z nieco naiwną i świetlaną wizją 
przyszłej Polski po wygranych wyborach. 

Analiza wyników zarówno ostatnich wyborów parlamentarnych w 2007 r., jak 
również wyborów w 2005 r., tj. rozkładu głosowania ze względu na takie czynniki 
jak wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, w zestawieniu z kształtującymi się 
nowymi orientacjami aksjologicznymi daje pewne podstawy do postawienia tezy, iż 
mamy aktualnie do czynienia z początkiem kształtowania się nowych podziałów 
socjopolitycznych w Polsce. Dotychczasowa oś podziałów politycznych: orientacja 
postsolidarnościowa vs postkomunistyczna, począwszy od wyborów parlamentar-
nych i prezydenckich w 2005 r. została zastąpiona nową osią orientacji politycznych. 
Tworzą ją w sensie tożsamościowym (ze względu na system wartości) konserwatyści 
z jednej strony, a liberałowie z drugiej strony, zaś w sensie strukturalnym (wiek, 

45  Krasowski, Wybór bez histerii, „Dziennik”, 19.10.2007; http://www.dziennik.pl/polityka/artic-
le44154/Krasowski_Wybor_bez_histerii.html?, 07.12.2007.

46  P. Lisicki, Czas kampanii, czas wojny, „Rzeczpospolita”, 19.10.2007, http://new-arch.rp.pl/arty-
kul/729276_Czas_kampanii_czas_wojny.html, 09.12.2007.
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miejsce zamieszkania, wykształcenie) peryferia versus centrum. Uwzględnić jednakże 
należy również czynnik obywatelskiej recenzji stylu sprawowania władzy jako kry-
terium modyfi kującego postawy i zachowania wyborcze, a także opiniotwórczy 
wpływ mediów, które decydują o tym, jakie treści stają się podstawą wyborczych 
rozważań obywateli. Podsumowując wyniki wyborów w 2007 r. można posłużyć się 
upraszczającą skomplikowane podziały, ale sugestywną i klarowną opinią R. Kra-
sowskiego: „(…) w gruncie rzeczy sytuacja jest prosta. Jeśli ktoś nie lubi ani Rydzyka, 
ani postkomunistów, ten głosuje na PO. A kto nie chce zaakceptować w Polsce aż tak 
wyraźniej przewagi prawicy, głosuje na LiD. Nic więcej, reszta jest histerią, którą 
wzbudzają w nas spece od kampanii”47.

SUMMARY

THE STRUCTURAL ANALYSIS of the results of the 2005 and 2007 parliamentary elections, 
i.e. the breakdown of votes with regard to the voters’ age, education and place of residence, 
together with new axiological orientations, allows one to hypothesize that Poland may be 
undergoing a new sociopolitical division. Th e so far predominant axis of political diff eren-
tiation into post-Solidarity vs. post-communist factions, has been gradually being replaced, 
starting with parliamentary and presidential elections of 2005, with a new axis. With regard 
to identity (system of values) the division is that into conservatists and liberals, while in the 
structural sense (age, place of residence, education) the division is into the centre vs. the 
periphery. An important factor, however, is that of civic critique of the style of exercising 
power as a criterion modifying electoral attitudes and behaviours. A verifi cation of the 
hypothesis requires well-constructed research and analyses which can bring not only theo-
retical but also practical results by providing answers to the ever valid questions: what should 
one do to win the elections, how should one formulate the electoral message, why do people 
make electoral choices that they do?

47  Krasowski, Wybór bez histerii, „Dziennik”, 19.10.2007; http://www.dziennik.pl/polityka/artic-
le44154/Krasowski_Wybor_bez_histerii.html?, 07.12.2007.
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ATHENAEUM

1. WSTĘP 

ZAKOŃCZONE NIEPOWODZENIEM WYKORZYSTANIE przez sztab wyborczy 
Mariana Krzaklewskiego reklamy negatywnej jako jednego z głównych elementów 
kampanii prezydenckiej (tzw. „incydent kaliski”) wydawało się trwale przesuwać 
tego rodzaju działania marketingowe na margines kampanii wyborczej jako narzędzie 
ugrupowań skrajnych o niewielkim politycznym znaczeniu. Wybory roku 2001 
zdawały się potwierdzać tak postawiona tezę. Jednak już cztery lata później kampa-
nia negatywna triumfalnie powróciła na pierwszy plan, nieomal dominując przekaz 
w latach 2005–2007.

Wygrana Platformy Obywatelskiej, która była w sporej mierze wynikiem rezyg-
nacji z agresywnej taktyki propagandowej na rzecz bardziej integrującego przekazu, 
sprawiła, że o kampanii wyborczej 2007 możemy mówić jako o zakończeniu trwa-
jącego przez ponad 2 lata cyklu, w ramach którego narzędzia kampanii negatywnej 
uzyskały dominującą rolę w krajowym marketingu politycznym. Poniższa praca 
omawia wybrane aspekty trzech kampanii wyborczych: prezydenckiej i parlamen-
tarnej w 2005 roku i parlamentarnej w 2007 roku wraz z okresem rozdzielającym 
obie kampanie i wyborami samorządowymi 2006 roku. Podstawową metodą analizy 
jest w tym wypadku rozbudowane studium przypadku oraz analiza porównawcza 
uzyskanych rezultatów w kontekście zastosowanych środków i osiągniętych wyników. 
Celem pracy jest wskazanie tych czynników, które decydują o sukcesie kampanii 
negatywnej w Polsce, traktując okres 2005–2007 jako najbardziej reprezentatywny 
dla obecnego etapu rozwoju zjawiska. 

Kampania negatywna w Polsce podobnie jak i na świecie jest jedną z dominujących 
metod walki o głosy wyborców. Właściwie wykorzystywana stanowi śmiertelnie 
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groźną broń, zdolną z łatwością przechylić szalę zwycięstwa. Jest jednak mieczem 
obosiecznym który, jak pokażemy na przykładzie kampanii 2007 roku, może zostać 
niezwykle skutecznie zwrócony przeciw własnym autorom.

2. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

OGROMNA ILOŚĆ CZYNNIKÓW wpływających na kształt każdej kampanii politycz-
nej, w tym także kampanii negatywnej, uniemożliwia zastosowanie prostej dycho-
tomii – kampania negatywna/kampania pozytywna. Praktyka wykazuje, że te dwa 
rodzaje kampanii politycznej nie występują w stanie czystym. Sytuacja taka sprzyja 
przyjęciu założenia wskazującego, że za kampanię negatywną możemy uważać taką, 
w której wymienia się osobę rywala/oponenta1. Możliwe jest wówczas podzielenie 
kampanii negatywnej w podobny sposób jak reklamy negatywnej na: 

•  Kampanię atakującą – koncentrującą się na osobie rywala. 
•  Kampanię porównawczą – zawierającą porównanie osoby kandydata z rywalem.
Jako cel kampanii politycznej możemy wskazać pogorszenie wizerunku (image’u) 

przeciwnika politycznego. Istotnym jest jednak to, czy dążąc do pogorszenia wize-
runku przeciwnika, jednocześnie zamierzamy wzmocnić własną pozycję polityczną. 
Kampania negatywna może stanowić element jednej z dwóch strategii wyborczych2:

•  Strategii odwracania – polegającej na przekonywaniu zwolenników innych 
kandydatów do głosowania na własnego kandydata. 

•  Strategii neutralizacji – polegającej na zniechęceniu zwolenników przeciwnika 
do głosowania w ogóle.

Ponieważ użycie kampanii negatywnej niesie za sobą określone ryzyko dla stosu-
jącego (tzw. efekt bumerangu, backlash eff ect3), zdecydowanie bardziej celowe jest 
stosowanie kampanii negatywnej jako elementu strategii neutralizacji. W takiej 
sytuacji celem kampanii negatywnej jest zniechęcenie zwolenników przeciwnika 
politycznego do udziału w wyborach.

Jedyną dzisiaj próbą zdefi niowania kampanii negatywnej w krajowej literaturze 
przedmiotu jest defi nicja Jerzego Muszyńskiego zawarta w Leksykonie marketingu 
politycznego tego autora. Według niej kampania negatywna to:

1 A. Stępińska, Skuteczność negatywnej reklamy politycznej, [w:] Kulturowe instrumentarium pano-
wania, red. R. Paradowski i P. Załęcki, Toruń 2002, s. 188. 

2 Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 2001, s. 413. 
3 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, 

s. 484.
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Wykorzystywanie wielu przedsięwzięć i działań na rynku politycznym prze-
ciwko najgroźniejszemu konkurentowi politycznemu uczestniczącemu w walce 
o władzę4.

Przytoczona defi nicja jest niezwykle ogólnikowa, ale należy to zaliczyć do jej zalet. 
Pozwala to na zaliczenie do kampanii negatywnej zarówno ataków na kontrkandy-
data wygłaszanych w ramach np. debat telewizyjnych, jak i typowych wyborczych 
reklam negatywnych. Sam autor defi nicji neguje jednak znaczenie kampanii nega-
tywnej, wskazując na publicystyczny, a nie naukowy charakter określenia. Dodatkowo 
określa „negatywność” kampanii wyborczych jako element konkurencji na rynku 
politycznym, a nie jako samodzielnie istniejące zjawisko. Jacek Pietraś w De cydowaniu 
politycznym omawiając wiele cech kampanii negatywnej, unika jednak bezpośred-
niego jej zdefi niowania, poprzestając na zdaniu mówiącym, że:

Za objaw kampanii negatywnej należy uznać bezpośredni atak na kontrkandy-
data lub inną partię polityczną5.

Wadą takiego ujęcia problemu jest ograniczenie do zagadnień, które związane są 
ściśle z walką o zdobycie władzy, a więc wyborami i kampanią wyborczą. Jak udo-
wodniło referendum europejskie, z kampanią negatywną możemy mieć również do 
czynienia, jeśli chodzi o podjęcie określonej decyzji politycznej (przystąpienie do 
Unii Europejskiej czy też akceptacja projektu konstytucji).

Dla potrzeby niniejszej pracy do kampanii negatywnej zaliczone zostają działania 
uwzględniające dwa kryteria:

•  Celowości – działania wchodzą w skład szerszej strategii politycznej mającej na 
celu np. wygranie wyborów lub pogorszenie pozycji przeciwnika politycznego 
w sondażach.

•  Opozycyjności – działania zaliczone do kampanii negatywnej muszą zawierać 
przekaz wymierzony w politycznego przeciwnika.

W kontekście niniejszej pracy warto też zwrócić uwagę na toczącą się dyskusje 
dotyczącą skuteczności kampanii negatywnej. Prowadzone w różnych ośrodkach, 
w oparciu o metody psychologiczne, badania oddziaływania reklam negatywnych na 
decyzje pojedynczych odbiorców nie przyniosły jednoznacznej konkluzji6. Nawet jeśli 
badania neurologiczne wskazują na nieskuteczność kampanii negatywnej7, to badania 
ilościowe wskazują na jej rosnący udział w całości działań marketingowych8. 

4 J. Muszyński, Kampania negatywna, [w:] Leksykon marketingu politycznego, s. 74.
5 Z. J. Pietraś, op.cit., s. 438.
6 Szerzej o zagadnieniu skuteczności oddziaływania reklamy i kampanii negatywnych w: A. Stępiń-

ska, op.cit., s. 189–194 oraz W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 483.
7 P. Szaniawski, Myśl Pozytywnie, „Newsweek Polska” 2004, nr 20, s. 4.
8 R. J. Faber, A. R. Timms, K. G. Schmidt, Negative political advertising and voting intent: Th e role 

of involvement and alternative information sources, „Journal of Advertising”, 22(4), s. 67–76.
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3. WYBORY 2005

3.1. Sprawa Jaruckiej

WYELIMINOWANIE WŁODZIMIERZA CIMOSZEWICZA z wyborów prezydenckich 
w 2005 roku możemy określić jako jeden z dwóch głośnych przypadków zastosowa-
nia działań o charakterze kampanii negatywnej w ramach tych wyborów. Jest to 
przypadek o tyle szczególny, że po raz pierwszy doszło do wyeliminowania kandydata 
nie w drodze intensywnie prowadzonych działań o charakterze propagandy wybor-
czej, powodujących spadek poparcia, ale zabiegów w ramach pracy jednej z parla-
mentarnych komisji śledczych. Osią sprawy stało się domniemane sfałszowanie przez 
Włodzimierza Cimoszewicza oświadczenia majątkowego, w którym miał rozmyślnie 
zataić fakt nabycia akcji PKN Orlen. Wprowadzało to go w spektrum zainteresowa-
nia specjalnej komisji Sejmowej ds. PKN „Orlen”. O ile jednak sprawa domniemanego 
fałszerstwa miała dla prac komisji charakter poboczny, o tyle zręczne rozgrywanie 
kwestii wątpliwości w sferze sfałszowania przez Cimoszewicza oświadczenia mająt-
kowego budzi uzasadnione podejrzenia umyślnej gry ze strony polityków Platformy 
Obywatelskiej. Podejrzenia te dodatkowo wspierają osoby zaangażowane w ujaw-
nienie całości sprawy przed komisją śledczą: ekspert komisji z ramienia PO Wojciech 
Brochwicz i poseł PO członek komisji Konstanty Miodowicz.

„Sprawa Jaruckiej” i osłabienie Włodzimierza Cimoszewicza były korzystne dla 
Platformy Obywatelskiej z co najmniej dwu powodów. Pierwszym była chęć elimi-
nacji kandydata lewicy z II tury wyborów prezydenckich. Postrzegano go bowiem 
jako dużo trudniejszego rywala dla Donalda Tuska niż Lech Kaczyński. W wypadku 
starcia Kaczyński – Tusk oczekiwano wsparcia zwolenników lewicy, gotowych 
poprzeć Tuska jako jedynej alternatywy dla zwycięstwa Lecha Kaczyńskiego. Drugim 
było potencjalne dalsze osłabienie pozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej przed 
zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Dotychczasowy elektorat sojuszu miał 
zostać zneutralizowany lub przesunięty w stronę PO.

Skuteczność tej taktyki i ostatecznie wyeliminowanie Włodzimierza Cimoszewi-
cza stanowiło wypadkową kilku czynników:

•  Wiarygodności oskarżeń – ich źródłem były nie pojedyncze osoby i ugrupowa-
nia, ale komisja sejmowa, dodatkowo uwiarygodniana zasiadaniem w niej 
reprezentantów SLD trudniej było więc wykazać bezpośredni interes zaintere-
sowanych stron, dodatkowo pozwoliło to zakamufl ować słabości życiorysu 
samej Pani Jaruckiej, które mogły rzutować na ocenę jej zeznań.

•  Oskarżenia nie stanowiły części kampanii wyborczej – stosunkowo łatwo było 
się odciąć od tego rodzaju działań liderowi PO, Donaldowi Tuskowi, nawet 
w wypadku niepotwierdzenia zarzutów czy podejrzeń o nieczystą grę, w ten 
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sposób unikano wspomnianego w części teoretycznej pracy sprzężenia zwrot-
nego tzw. „backslash eff ect” a co za tym idzie spadku popularności.

•  Zachowania Włodzimierza Cimoszewicza i jego sztabu – tłumaczenia sztabu 
były chaotyczne i niezorganizowane, całkowicie zabrakło spójnej linii w odpie-
raniu zarzutów, kandydat nie potrafi ł jasno i przejrzyście wyjaśnić sprawy, 
decyzja o wycofaniu się Cimoszewicza, podjęta bez konsultacji całkowicie 
sparaliżowała kampanię parlamentarną lewicy; porównując to zachowanie 
z unikaniem przez Aleksandra Kwaśniewskiego oskarżeń o zatajenie braku 
wyższego wykształcenia (1995) czy zachęcania ministra Siwca do „całowania 
ziemi kaliskiej” (2000) widzimy zdecydowaną regresję, tak w sprawności sztabu 
jak i umiejętnościach samego kandydata. 

3.2. Dziadek z Wermachtu

Drugim z przykładów zastosowania kampanii negatywnej w wyborach prezyden-
ckich w 2005 roku była sprawa dziadka Donalda Tuska i jego domniemanej służby 
w Wermachcie podczas II wojny światowej. Sztab Donalda Tuska wprowadził dziadka 
kandydata jako jeden z elementów wizerunkowych prowadzonej kampanii9. Jednak 
w udzielonym tygodnikowi „Angora” wywiadzie członek sztabu wyborczego Lecha 
Kaczyńskiego, Jacek Kurski: „Niczego nie wiem na pewno. Poważne źródła na Pomo-
rzu mówią, że dziadek Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu”10. Wiadomość 
ta wywołała bardzo duże, niewspółmierne do jej wagi, zainteresowanie mediów. 
Paradoksalnie ta właśnie metoda ujawniania treści niewygodnych dla oponenta 
wydaje się najbliższa ideału. Źródłem oskarżeń nie był sam kontrkandydat Tuska, 
Lech Kaczyński, ale tylko jeden z jego sztabowców. Same oskarżenia Jacka Kurskiego 
były eksploatowane głównie przez media, nie zostały natomiast wykorzystane 
w materiałach samego Lech Kaczyńskiego. Pozwoliło to na uniknięcie błędu jaki pięć 
lat wcześniej popełnił sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego, czyniąc z ataku na 
kontrkandydata główny motyw własnej kampanii telewizyjnej a tym samym zniechę-
cając do siebie sporą grupę potencjalnych wyborców. Sztab Lecha Kaczyńskiego 
przeprowadził sprawny manewr odcięcia się od źródła informacji doprowadzając do 
usunięcia Jacka Kurskiego najpierw ze sztabu wyborczego, a potem z Prawa i Spra-
wiedliwości (od tej ostatniej decyzji wkrótce z sukcesem się odwołał, co może 
wskazywać, że było to jedynie posuniecie wizerunkowe). Sam kandydat mówił: „Jacek 
Kurski został ukarany, wypowiedział się w marginesowym piśmie, natomiast sztab 

 9 M. Kolczyński, M. Mazur, Wojna na wrażenia, Warszawa 2007, s. 51.
10 Komuna Poparła Tuska, „Angora” 16.10.2006, nr 42, s. 2. 
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Donalda Tuska się minął z prawdą”11, co znakomicie ilustruje założenie strategiczne, 
polegające na podkreśleniu błędów przeciwników przy jednoczesnym zdystansowa-
niu się od źródła informacji. Co ciekawe, sam autor głośnej wypowiedzi – Jacek 
Kurski miał podobno, zapytany już po wyborach, w dość niewybrednych słowach 
uznać bezzasadność zarzutów skierowanych pod adresem Tuska12. 

 Sztab Donalda Tuska miał widoczne problemy z wyborem właściwej metody 
odpowiedzi na wypowiedź Jacka Kurskiego. Początkowo wybrano strategię zaprze-
czania, została ona jednak szybko zweryfi kowana w wyniku dziennikarskiego 
śledztwa, które wskazało, że dziadek Donalda Tuska służył w Wermachcie. Podano 
też w wątpliwość nieznajomość tego faktu przez kandydata. Spóźnione i wymuszone 
przyznanie ze strony sztabu Tuska tylko pogłębiło złe wrażenie.

Rola jaką sprawa „dziadka z Wermachtu” odegrała w kampanii wyborczej jest niejasna. 
Z jednej strony wyniki badań ankietowych nie wskazują na jej szczególne znaczenie 
(jedynie 12% ankietowanych wskazało, że miała ona duże znaczenie dla ich wyboru), 
z drugiej strony komentatorzy wskazują, że przy wyrównanych szansach właśnie niejasna 
przeszłość rodziny Tuska mogła być „języczkiem u wagi” dla wyniku wyborów13.

Podobnie jak w poprzednio omawianym przypadku Włodzimierza Cimoszewicza 
i „sprawy Jaruckiej”, także i w kwestii „dziadka z Wermachtu” mamy do czynienia 
z kombinacją zbliżonych czynników. To co odróżnia obie sprawy, to umiejętne 
włączenie działań o charakterze negatywnym w samą kampanię wyborczą. Warto 
zwrócić uwagę, że jedyną medialną aktywnością sztabu Lecha Kaczyńskiego był sam 
wywiad Jacka Kurskiego. Cały ciężar nagłośnienia sprawy oraz jej wyjaśnienia wzięły 
na siebie media. Postawiło to Donalda Tuska i jego sztab w niezwykle niezręcznej 
sytuacji, gdyż zamiast walki z politycznym oponentem musiał swoje racje udowad-
niać dziennikarzom. Pozwoliło także na uwiarygodnienie oskarżeń.

3.1. Pluszaki i pustoszejąca lodówka w reklamie PiS

Słabnąca pozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która uzyskała swoją kulmi-
nację we wspomnianej już rezygnacji Włodzimierza Cimoszewicza spowodowała, 
że dominującą rolę na scenie politycznej uzyskały dwie opozycyjne partie Platforma 

11 „Gość Radia ZET” z dnia 17.0.2005.
12 …to lipa ale ciemny lud to kupi. Tak sam Kurski miał skwitować pytanie o zasadność …zaczęcia 

z tym dziadkiem Tuska… skierowane pod jego adresem poza kamerą przez Tomasza Lisa, na podstawie: 
A. Małkiewicz, Rząd Marcinkiewicza, Wrocław 2006, s. 24.

13 Tomasz Lis jeszcze przed wyborami pisał: „Jak sądzę, o wyniku tych wyborów rozstrzygnie 
w dużym stopniu właśnie sprawa dziadka Tuska. Jeśli wygra Lech Kaczyński, okaże się, że był to punkt 
zwrotny w kampanii.”; T. Lis, Barwy kampanii, „Polityka”, nr 42 (2526), s. 11.
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Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Liderzy obu partii wielokrotnie przed 
wyborami w 2005 roku składali deklaracje o wspólnej powyborczej koalicji, która 
znalazła prasowe określenie jako tzw. POPiS. Przed wyborami można było z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że oba ugrupowania skupią swoją kampanię na 
krytyce rządów SLD, koncentrując się jednocześnie na zagospodarowaniu różnych 
segmentów elektoratu, który możemy umownie określić jako prawicowy. PO miała 
walczyć o elektorat liberalny, natomiast PiS o socjalno-konserwatywny. 

Pewność koalicji z Prawem i Sprawiedliwością mocno uśpiła czujność strategów 
Platformy Obywatelskiej. Długotrwałe prowadzenie w sondażach sprawiło, że 
zarówno media, jak i sztab PO zaczynał uważać wyborcze zwycięstwo i uzyskanie 
sporej przewagi nad PiSem nieomal za pewne. Zupełnie inną postawę reprezentował 
sztab Prawa i Sprawiedliwości. Podczas gdy PO konsekwentnie pod wyborczym 
hasłem „Pełna Odpowiedzialność” promowała własną wizję państwa, sztabowcy PiS 
zdecydowali się, aby część czasu antenowego poświęcić na emisje reklamy bezpo-
średnio atakującej powyborcze zamierzenia PO.

Jako że wyborcze reklamy nie posiadają tytułów, reklama ta w dalszej części 
artykułu funkcjonować będzie jako „Lodówka”. Zasadniczo „Lodówka” stanowi 
modelowy przykład negatywnej reklamy porównawczej, w ramach której postulat 
programu wyborczego jednej partii (PO) został obrazowo skrytykowany, po czym 
skontrowany przedstawieniem kontrpropozycji partii, która reklamę wyprodukowała 
(PiS). O wyjątkowości tego właśnie spotu reklamowego stanowi niezwykle suge-
stywna i obrazowa forma krytyki ujednolicenia podatków proponowanego przez 
Platformę. Znikające z lodówki produkty, leki z apteczki oraz zabawki znikające 
z pokoju dla dzieci stanowiły celną metaforę utraty zdolności nabywczej. W reklamie 
występowała przeciętna rodzina, a jej przekaz kończył Lech Kaczyński. Dodatkowo 
reklama odsyłała do internetowego kalkulatora, który porównywał korzyści jakie 
uzyskuje się z propozycji podatkowych PiS i PO.

Emisja reklamy związana była ze zmianą całej medialnej strategii PiS i kompletnie 
zaskoczyła PO. Rewolucja w strategii spowodowana była wycofaniem się z wyborów 
Włodzimierza Cimoszewicza, co skłoniło PiS do walki o „osierocony” elektorat 
lewicowy. Rozpoczęto kreowanie nowego podziału na Polskę „solidarną” (w domy-
śle prospołeczną a więc opierająca się na wartościach kojarzonych z lewicą) oraz 
„liberalną” (wiązana z PO, wykorzystano tu mocno pejoratywne postrzeganie 
w społeczeństwie polskim słowa „liberalizm”). PiS udała się stygmatyzacja PO 
i ustawienie jej w wąskim narożniku liberalizmu14, z którego do samych wyborów 
i jeszcze długo po nich nie potrafi ła się wydostać. „Strategia PiS dobrze odzwiercied-

14 D. Antonowicz, Uśmiech przez łzy. Charakterystyka wyborów z punktu widzenia Platformy Oby-
watelskiej, [w:] Wybory parlamentarne 2005, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 96.
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lała zachodzące w Polsce przemiany których odzwierciedleniem było przezwycię-
żenie obowiązujących podziałów historycznych (solidarność kontra postkomuna)”15. 
Marek Jeziński wskazuje, że adresatem reklamy był przede wszystkim segment 
wyborców niezdecydowanych, których należało dopiero przekonać do poparcia 
jednej z partii16. 

Udane wykorzystanie reklamy negatywnej dokonało przemiany w podejściu 
głównych partii do tego rodzaju przekazu. W latach 2005–2007 zaczął on stopniowo 
wypierać przekaz pozytywny. Charakterystyczny dla „Lodówki” pluszowy kot Syl-
wester i znikające produkty żywnościowe przybrały postać bez mała obsesji Platformy 
Obywatelskiej, która posunęła się nawet do wykonania pastiszu tej reklamy w 2006 
roku17 oraz próby wykupienia maskotki użytej w reklamie18.

4. DZIAŁANIA PARTII POLITYCZNYCH W LATACH 20052007

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO PRAWA i Sprawiedliwości w 2005 roku sprawiło, że 
w okresie 2005–2007 możemy mówić o zachłyśnięciu możliwościami negatywnej 
kampanii politycznej. Zarówno Platforma Obywatelska jak i Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej zaczęły upatrywać w tej formule walki politycznej szansę na odsunięcie 
PiS od władzy w kolejnych wyborach parlamentarnych. Niepowodzenie w utwo-
rzeniu koalicji PO-PiS oraz frustracja związana z powstaniem początkowo w ramach 
tzw. „paktu stabilizacyjnego” koalicji PiS-Samoobrona-LPR sprawiło, że kampania 
negatywna stała się w latach 2005–2007 podstawowym narzędziem politycznego 
marketingu. Działania podejmowane przez PO i SLD daleko wykraczały poza 
dotychczasowa praktykę polskich strategii marketingowych, co do zasady ograni-
czających działania propagandowe do bezpośredniej kampanii wyborczej. Na 
szczególna uwagę zasługują dwa wydarzenia. Pierwszym jest zastosowanie na 
szeroka skalę Internetu jako narzędzia negatywnej kampanii wyborczej, drugim jest 
uruchomienie mechanizmów typowych dla kampanii wyborczej w okresie między 
wyborami.

15 M. Kolczyński, M. Mazur, op.cit., s. 47.
16 M. Jeziński, Wybory Parlamentarne 2005. Pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem, [w:] 

Wybory parlamentarne 2005, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 17.
17 PO ma przeprosić PiS za spot z lodówką, Informacja PAP w portalu gazeta.pl z 20.11.2006
18 Spektakularny transfer z PiS do PO, interia.pl, 11.09.2007
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4.1. Kampania negatywna w Internecie w latach 2005–2007

Główne ugrupowania polityczne podejmowały w latach 2005–2007 szereg prób 
oddziaływania na elektorat za pomocą treści publikowanych w Internecie zarówno 
na własnych stronach internetowych, jak i w ogólnodostępnych serwisach (np. You 
Tube). Pomimo stosunkowo niewielkiego zasięgu, a co za tym idzie siły oddziały-
wania, publikowane w Internecie treści trafi ały do mediów stanowiąc dobry temat 
sensacyjnego newsa. Przeniesieniu kampanii do Internetu sprzyjał także jej stosun-
kowo niski koszt, pozwalający na przetestowanie określonych treści zanim zostaną 
włączone do głównych działań marketingowych. Rozwój przepustowości łączy 
internetowych pozwolił na publikowanie w sieci pełnych treści multimedialnych, 
które użytkownik mógł oglądać on-line, co z kolei sprawiło, że partie polityczne 
rozpoczęły produkcję spotów tylko na potrzeby sieci. Pierwsza taką inicjatywa był 
opublikowany na stronie internetowej SLD fi lm „Łże politycy”. Krótki spot przed-
stawiał mix wypowiedzi z kampanii wyborczej wraz z fragmentami programów 
informacyjnych i komentarzem oraz stylizowaną pieczęcią „KŁAMSTWO”. Materiały 
multimedialne PO były bardziej stonowane, starając się łączyć przekaz internetowy 
z emisją w TV. Zarówno SLD, PO jak i PiS wyposażyły swoje strony internetowe 
w rozbudowane działy multimedialne oraz umieszczały materiały na zewnętrznych 
serwisach takich jak You Tube, stwarzających możliwość korzystania z materiałów 
na własnych stronach internetowych. Taka formuła sprawiała że czas oddziaływania 
reklamy ulegał zwielokrotnieniu i znacznie poszerzył się jej zasięg.

4.2. Przekaz telewizyjny

Odbywające się w 2006 roku wybory samorządowe sprawiły, że okres 2005–2007 
możemy nazwać okresem kampanii permanentnej. Wysokie koszty zakupu czasu 
antenowego sprawiają, że we wcześniejszych latach produkcja i emisja spotów 
wyborczych ograniczała się tylko do okresu intensywnej kampanii wyborczej. Jednak 
zmiany w fi nansowaniu partii politycznych oraz rozwój nowoczesnych technik 
przekazu sprawił, że zarówno PiS jak i PO zlecały emisje spotów reklamowych poza 
okresem wyborczym. Spoty te miały dwojaki charakter. Prawo i Sprawiedliwość 
emitowało początkowo spoty o charakterze wizerunkowym, mające pokazać pozy-
tywny charakter zachodzących w kraju zmian. Platforma Obywatelska w swoich 
reklamach koncentrowała się od początku na krytyce metod rządzenia PiSu a co za 
tym idzie, to właśnie jej reklamy miały zdecydowanie negatywny charakter. Jako 
ciekawostkę można wskazać zjawisko swoistej polemiki z reklamami konkurenta 
zapoczątkowanej w tym okresie. Jeżeli w reklamie PO mieliśmy do czynienia z kobietą 
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oglądającą TV, to PiS przedstawiał ów telewizor wystawiany na czas remontu wraz 
z sugestią „Prosimy nie przeszkadzać”. Należy tu wskazać na usilne dążenie PO do 
stworzenia wyborczej reklamówki na miarę słynnej „Lodówki” PiSu. Najostrzejszą 
z wyemitowanych reklamówek był niewątpliwie spot „Oszukali” w kilku odsłonach 
zmierzający do pokazania dochodów uzyskiwanych przez działaczy PiS oraz wydat-
ków Kancelarii Prezydenta i zestawieniu ich z zarobkami lekarzy. Jego emisji odmó-
wiła Telewizja Polska, co zostało przez samą PO przyjęte bardzo krytycznie, natomiast 
sama reklamówka była rozprowadzana dalej w Internecie. 

Efekt propagandowy i sondażowy negatywnych reklam Platformy możemy określić 
jako umiarkowany. Trudno jest w sposób zdecydowany powiedzieć, czy udało się 
w ten sposób pozyskać zwolenników PiSu albo chociaż dokonać ich neutralizacji. Nie 
wskazują na to wyniki sondaży, w których PiS przez sporą część 2006 i 2007 roku 
prowadził19. W ocenie działań zarówno PO, jak i PiSu nie sposób pozbyć się wrażenia 
doraźności i braku przemyślanych założeń strategicznych. Nie do końca jest jasne kto 
był adresatem działań obu partii i jakie wyniki chcieli uzyskać twórcy reklam. W tej 
sytuacji większość internetowych i telewizyjnych spotów obu ugrupowań w niewiel-
kim stopniu wypełnia przedstawione na wstępie kryterium celowości podejmowanych 
działań. Można mówić o spełnieniu kryterium jedynie w przypadku wybranych 
reklam użytych w trakcie samorządowej kampanii wyborczej 2006 roku.

5. WYBORY 2007

5.1. Billboardy Platformy Obywatelskiej

WYBRANY W 2005 SEJM po licznych perturbacjach zdecydował o skróceniu kaden-
cji latem 2007 roku. Decyzja o przedterminowych wyborach nie była dla większości 
ugrupowań zaskoczeniem, jednak nie pozwoliła na stworzenie długotrwałej i roz-
budowanej kampanii wyborczej. Dominującą rolę odegrała telewizja i reklama 
zewnętrzna (outdoor). Sytuacja ta sprzyjała także oparciu się na narzędziach kam-
panii negatywnej, gdyż taka formuła miała gwarantować szybkie efekty. Pierwszą 
próbę podjęła jeszcze przed decyzją o skróceniu kadencji Sejmu Platforma Obywa-
telska. W odróżnieniu od wcześniejszych metod stosowanych przez tą partię, opie-
rających się w głównej mierze na reklamie telewizyjnej i internetowej, tym razem 
skorzystano z reklamy zewnętrznej. Kampania billboardowa podzielona została na 

19 Zagregowane wyniki sondaży możemy oglądać np. na stronie Polskiej Grupy Badawczej http://
www.pgb.org.pl/GRAFIKA/PGB_trendy.gif, gdzie wyraźnie widać, że w latach 2005–2007 między PO 
a PiSem utrzymywała się stosunkowo niewielka różnica poparcia w granicach kilku %
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dwie części. Pierwsza – negatywna zwierała czarno-białe billboardy zawierające 
w górnej czarnej części zdanie „Zasady PiS” i negatywne przymiotniki („oszczerstwa”, 
„pogarda”, „agresja” etc.), dolna czarna sekcja zawierała napis „Rządzi PiS a Polakom 
wstyd”. Druga – pozytywna część kampanii zawierała billboardy niebiesko-białe 
w identycznym układzie, wyposażone w zawierające przymiotniki pozytywne górnej 
części na białym tle wraz z logo PO, na dole na niebieskim tle znajdowało się hasło 
wyborcze „By żyło się lepiej”.

Ponieważ kampania outdoorowa rozpoczynała się jeszcze przed podaniem ofi -
cjalnej daty wyborów, pierwsze negatywne billboardy w sposób rozmyślny nie zostały 
oznaczone żadną informacją o ich autorach. Miało to pozwolić na unikniecie efektu 
bumerangu i będącego jego następstwem zniechęcenia wyborców. Podstawowy 
argument PO dotyczył tego, że billboardy stanowią kampanię informacyjną, a nie 
wyborczą20. Po rozpoczęciu wyborów Państwowa Komisja Wyborcza nakazała 
oznaczenie nośników odpowiednią informacją, co PO, bez większego sukcesu, usi-
łowała przekształcić w happening21. 

Jako pierwsze realizację negatywnej kampanii wyborczej przy wykorzystaniu 
reklamy zewnętrznej rozpoczęło SLD przy okazji wyborów samorządowych. Jednak 
akcja PO miała nieporównywalnie większy zasięg i zdecydowanie mniej parody-
styczny charakter od żartobliwych billboardów SLD opartych na podobiznach 
zwierząt. W obu przypadkach próby te nie zakończyły się spektakularnym sukcesem. 
Konieczność podpisywania materiałów sprawia, że nośnik zewnętrzny nie stanowi 
dobrego środka przekazywania negatywnych komunikatów. Trwała obecność infor-
macji o twórcy informacji sprawia, że dużo trudniej jest zapobiec negatywnej ocenie 
intencji nadawcy informacji a co za tym idzie niezamierzonego zniechęcenia 
wyborcy. Taki stan wymusza albo stosowanie wybiegów prawnych jak w przypadku 
kampanii PO, albo ograniczenie kampanii negatywnej do nośników telewizyjnych.

5.2. Reklamowa wojna

Jak już wcześniej wspomniano, charakterystyczną cecha wyborów 2007 roku była 
zdecydowanie dominująca rola telewizyjnej części kampanii. Żadna inna forma 
komunikacji z wyborcami nie pozwalała na wywarcie zamierzonego efektu w tak 
krótkim czasie jaki pozostał między decyzją o skróceniu kadencji a wyborami. Od 
samego początku dominację w blokach reklamowych uzyskał przekaz negatywny. 

20 Tusk: Podpiszemy te billboardy, które zostaną, informacja PAP z dnia 11.09.2007 na podstawie 
portalu gazeta.pl

21 PO podpisuje swoje billboardy, informacja PAP z dnia 13.09.2007 na podstawie portalu gazeta.pl
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Ton narzucało Prawo i Sprawiedliwość budując swój przekaz na bezwzględnej walce 
z korupcją. Reklamy wyborcze PiS ukazywały obraz Polski sprzed 2005 roku przed-
stawiony w ramach scenki rodzajowej pokazującej zawieranie kontraktu wraz z to-
warzyszącą temu wszechobecną korupcją22. W spotach nie pojawia się Platforma 
Obywatelska, zostały jednak dość jednoznacznie odebrane jako wymierzone w tą 
partię, identyfi kowaną ze sferami wielkiego biznesu. Sztab PO zdecydował się na 
reakcję o dość kuriozalnej formie. Przy użyciu tych samych aktorów wykonano 
reklamę w identycznej stylistyce, w której przesunięto akcenty na rzecz zasugerowa-
nia indywidualnej interwencji Prezydenta w działania ABW. Aby jeszcze zwiększyć 
zamieszanie, kolejna reklama PiS (znowu przy użyciu tych samych aktorów i deko-
racji) zakończona została hasłem wyborczym PO „By żyło się lepiej”. Ta wojna 
reklamowa w skali mikro przypominała starcie sztabów Mazowieckiego i Wałęsy 
z roku 1990 i pojedynek reklamowy dotyczący symbolu siekierki. Jednak zarówno 
reklamy PiS, jak i PO wymagają od widza zaskakująco dużych kompetencji poznaw-
czych jak na kilkunastosekundowe spoty. Wiele wydarzeń jakich pastisze w nich 
zawarto (miedzy innymi wypowiedzi Józefa Oleksego o Jolancie Kwaśniewskiej na 
tzw. „taśmach Guzowatego”, telefon Ryszarda Krauze do Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego) wymagała sporej wiedzy o bieżącej polityce. Z tego względu pojedynek 
reklamowy zawierał raczej przekaz skierowany do sztabowców przeciwnika, a nie 
elektoratu. Potwierdza to zaniechanie emisji wzmiankowanych reklam w końcówce 
kampanii (PO) lub stosowanie tylko wybranych ujęć w zestawieniu z cytowaną 
wypowiedzią Donalda Tuska dotycząca prywatyzacji (PiS).

Kampania wyborcza 2007 obfi towała jednak w dużo bardziej bezpośrednie przy-
kłady stosowania reklamy negatywnej. Platforma Obywatelska nakręciła serię 
czterech spotów wymierzonych bezpośrednio w PiS, gdzie poszczególni politycy PO 
komentowali działania PiS (Donald Tusk sprawę wykładu o. Tadeusza Rydzyka, 
Bronisław Komorowski strajki pielęgniarek a Julia Pitera dymisję ministra Kacz-
marka). Pozostałe partie również koncentrowały swoje reklamy wyborcze na krytyce 
PiS. Szczególnie ostry był spot Ligi Polskich Rodzin poświęcony wojnie w Iraku. Jest 
on o tyle ciekawy, że pomimo odmiennego stanowiska w kwestii pozostawania 
polskich wojsk w Iraku, PO nie użyła tego argumentu w swojej kampanii. 

Platforma Obywatelska dokonała dość radykalnego odwrotu od negatywnej for-
muły reklam w ostatnim tygodniu kampanii. Reklamy skierowane w PiS zostały 
zastąpione przez przekaz o zasadniczo pozytywnym charakterze i intensywnie 
promowane hasło powtórzenia irlandzkiego cudu gospodarczego. W zestawieniu 

22 Nakręcono 3 reklamy noszące nazwy „Układ”, „Salon” i „Sztab” – źródło: Nowa reklamówka PiS: 
„mordo ty moja…” do trzech razy sztuka, informacja PAP z dnia 02.10.2007 na podstawie portalu gazeta.
pl
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z silnie akcentowanym skoordynowanym atakiem PiS i zwycięstwem w debacie 
Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim jest to jeden z czynników który przyniósł 
Platformie wyborczy sukces. Stratedzy PO trafnie zdiagnozowali zmęczenie rynku 
politycznego silną anty-PiSowska kampanią. Zamiast tego zaoferowali pozytywny 
przekaz, który pozwolił im na wyróżnienie się spośród innych uczestników wyborów. 
Skutkiem takiego podejścia była zdecydowana przewaga nad PiS w pozyskiwaniu 
nowego elektoratu, co pozwoliło szybko zniwelować straty z początków kampanii.

5.3. Prywatyzacja szpitali jako klucz do zwycięstwa PiS

Aresztowanie posłanki PO Beaty Sawickiej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 
pod zarzutem przyjmowania i wręczania łapówek jakie miało miejsce 1 października 
2007 roku23, początkowo nie wzbudziło należytej reakcji w kampanii Prawa i Spra-
wiedliwości. Wzbudzało to uzasadnione podejrzenia odłożenia tej kwestii do czasu 
końcówki kampanii wyborczej jako swoistego „asa w rękawie”. Przygotowaniem do 
wykorzystania tego argumentu była wymierzona w PO reklama dotycząca kwestii 
prywatyzacji szpitali. 16 października szef CBA Mariusz Kamiński ujawnił treści 
podsłuchów, zgodnie z którą Posłanka Sawicka powoływała się na swoje wpływy 
przy prywatyzacji szpitali.

Prawo i Sprawiedliwość usiłowało zmaksymalizować efekt zatrzymania posłanki 
głównej partii opozycyjnej poprzez skoordynowanie informacji z kilku źródeł. 
Z jednej strony sam niewątpliwy fakt zatrzymania posła opozycji był cały czas żywo 
komentowany przez media. CBA starało się, aby zainteresowanie nie wygasło ujawnia-
jąc na tydzień przed wyborami taśmy z nagraniami z podsłuchów, które jednocześnie 
kierowały uwagę w kierunku zagadnienia prywatyzacji szpitali. Pytanie o prywatyza-
cję szpitali podsunięto też sztabowi LiDu przed debatą telewizyjną Tusk–Kwaśniewski. 
Kwaśniewskiemu udało się w debacie wykazać, że prywatyzacja szpitali stanowiła 
element programu PO, która wtedy intensywnie się tego wypierała. 

Kontrakcja PO dotyczyła samej osoby Sawickiej. Wykorzystując zainteresowanie 
skupione na osobie posłanki usunięto ją najpierw z klubu parlamentarnego 
i z partii. Po ujawnieniu taśm posłanka Sawicka przeżyła załamanie nerwowe przed 
kamerami TV, lamentując w Sejmie i prosząc ministra szefa ABW Kamińskiego o to, 
by „publicznie jej nie linczował” i „doprowadzał do utraty życia”24. To drugie stano-
wiło nawiązanie do sprawy b. poseł SLD Barbary Blidy, która popełniła samobójstwo 

23 CBA zatrzymało b. posłankę PO Beatę Sawicką, 11.05.2007, wiadomości.gazeta.pl
24 Wypowiedzi przytoczone za nagraniem wystąpienia posłanki Sawickiej dostępnym w portalu 

gazeta.pl
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we własnym domu podczas zatrzymania przez ABW. Jako usprawiedliwienie swoich 
działań posłanka wskazała romantyczny związek jaki łączył ją z podstawionym 
agentem CBA. Adam Łaszyn, doradca medialny PO w pośredni sposób w wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej” przyznaje, że sztab PO miał udział w tworzeniu tego apelu. 
„W życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby z jej tragedii robić sobie podpórkę 
wyborczą. Ale byłbym nierzetelny, gdybym powiedział, że jej wystąpienie nie miało 
wpływu na kampanię”25.

Wystąpienie Sawickiej stanowi bardzo dobry przykład kontrakcji w sytuacji 
kryzysowej. Pokazało bezbronną, płacząca, zaangażowaną uczuciowo kobietę (co 
służyło jako usprawiedliwienie jej działań) w zetknięciu ze wskazanym osobowo 
(ministrze Kamiński26) przedstawicielem jednocześnie aparatu represji i partii rzą-
dzącej. Przyjmując, że było to wystąpienie celowe i wcześniej przygotowane, można 
założyć, że jego głównym zadaniem było wywołanie efektu bumerangu będącego 
rezultatem pokazania posłanki jako ofi ary.

Można wskazać kilka zasadniczych błędów jakie popełniło Prawo i Sprawiedliwość 
w wyborczym wykorzystaniu aresztowania posłanki Sawickiej:

•  Zatrzymanie i wybory dzieliły 3 tygodnie, to dawało politycznemu przeciwni-
kowi wystarczająco dużo czasu na odcięcie się od całej sprawy i kontrakcje, PiS 
zbyt długo wstrzymywało się z ujawnieniem posiadanych informacji, które nie 
posiadały już tej dawki sensacyjności co samo zatrzymanie.

•  W odróżnieniu od działań podejmowanych w 2005 roku pozwolono na wyraźną 
identyfi kację źródła informacji. Zamiast subtelnej gry za pomocą mediów 
mieliśmy tu do czynienia z bezpośrednim i łatwym do odczytania powiązaniem 
między strategami PiS, CBA, a przekazywanymi informacjami; manipulacja 
informacjami była w tym przypadku zdecydowanie zbyt oczywista.

•  Wystąpienie posłanki Sawickiej pozwoliło na odwrócenie roli jaką odgrywała 
w całej sprawie, ze skorumpowanego funkcjonariusza państwowego potrafi ła 
przeistoczyć się w bezbronną ofi arę.

•  Reklama PiS, w której pokazywano skutki prywatyzacji, była zdecydowanie 
mniej sugestywna wizualnie niż o dwa lata wcześniejsza wizja pustoszejącej 
lodówki, skromne środki wizualne nie powodowały pożądanego szoku, co 
dziwi, zwłaszcza jeśli porównamy ją z kosztownymi reklamami oglądanymi 
wcześniej w tej kampanii.

25 Cza-cza z Tuskiem, wywiad z Adamem Łaszynem, „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, 
30.10.2007.

26 Wypowiedzi przytoczone za nagraniem wystąpienia posłanki Sawickiej dostępnym w portalu 
gazeta.pl
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6. PODSUMOWANIE

Wybory 2005 i 2007 roku i okres pomiędzy nimi to moment wielkich przekształceń 
w zakresie stosowanych strategii marketingowych. Postępującej profesjonalizacji 
wyborów towarzyszy sięganie po coraz bardziej agresywne środki marketingowe. 
Kampania negatywna w tym okresie awansowała z roli narzędzia pomocniczego do 
zasadniczej broni wyborczej. Procesowi temu towarzyszył wzrost znaczenia Internetu 
i rozwój jego informacyjnego potencjału. Duże zagęszczenie wyborów (obecnie mamy 
do czynienia z 4 dużymi kampaniami wyborczymi: parlamentarną, prezydencką, 
samorządową i do parlamentu europejskiego) sprawia, że za zasadną można uznać 
tezę, iż polski rynek polityczny wszedł w fazę permanentnej kampanii wyborczej27.

Zaprezentowane przykłady pozwalają bez wątpliwości stwierdzić, że odpowiednio 
zastosowana kampania negatywna jest bronią skuteczną. Można jednak wyróżnić 
szereg czynników, które wpływają na zasięg i siłę jej oddziaływania. Pierwszym z tych 
czynników jest właściwy dobór środków przekazu. Najlepiej sprawdzają się takie 
formy przekazu, których nie można bezpośrednio powiązać z autorami kampanii. 
Z takimi działaniami mieliśmy do czynienia zarówno w przypadku „sprawy Jaru-
ckiej”, jak i „dziadka z Wermachtu”. Zastosowana pośrednia formuła ujawnienia 
kompromitujących treści, realizowana poza główną kampanią, umożliwiła odsepa-
rowanie kłopotliwego przekazu od kontrkandydata i stworzenie pozorów niezależ-
nego źródła informacji. Ważna jest też możliwość łatwego odcięcia od źródła nega-
tywnego przekazu przez zainteresowany sztab wyborczy i kandydata. Drugim 
czynnikiem, którego znaczenie jest równie ważne, jest strategiczne planowanie 
kampanii negatywnej z uwzględnieniem jej długofalowych skutków. Kampania 
negatywna nie powinna być realizowana w kontrze do głównego przesłania kampanii 
wyborczej, tak jak to się działo z omawianą akcją billboardową PO w 2007 roku. 
Powinna ona odgrywać rolę komplementarną do głównej strategii kampanii wybor-
czej, dokładnie tak, jak to miało miejsce w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedli-
wości w 2005 roku. Trzecim i ostatnim czynnikiem jest czas realizacji działań o ne-
gatywnym charakterze. Omówione przykłady skutecznych zastosowań negatywnych 
metod prowadzenia kampanii pozwalają na stwierdzenie, że kampania negatywna 
wywiera silne, jednak bardzo nietrwałe rezultaty. Dlatego najskuteczniejsza jest 
w końcowym etapie kampanii wyborczej, gdy zostawia zaatakowanemu maksymalnie 
niewiele czasu na skoordynowaną i przemyślaną odpowiedź. Realizowanie długo-

27 Na przemiany i zagrożenia związane z istnieniem permanentnej kampanii wyborczej przy jed-
noczesnym stosowaniu agresywnych technik wyborczych i będącej tego rezultatem niskiej frekwencji 
zwraca uwagę Mirosław Karwat patrz: M. Karwat, Metody i metamorfozy walki wyborczej. Wnioski 
z wyborów 2005 roku, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005 roku, red. D. Waniek, Warszawa 2006.
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okresowych działań w oparciu o przekaz negatywny, jest wielokrotnie mniej skuteczne, 
natomiast szybki i zdecydowany atak w ostatniej fazie kampanii stwarza dużą szansę 
na pozyskanie dużej grupy niezdecydowanych i wahających się wyborców. 

Stopniowe zamykanie się rynku i zmniejszanie ilości uczestników politycznej 
rywalizacji dodatkowo sprzyja stosowaniu kampanii negatywnej. Ten rodzaj strate-
gii najlepiej sprawdza się bowiem w sytuacji gry o sumie zerowej, gdy strata jednego 
z graczy stanowi o zysku drugiego. W przyszłości nie możemy więc się spodziewać 
utraty znaczenia kampanii negatywnej w polityce, zmianie jednak ulegać będą jej 
instrumenty.

Powyższa praca w sposób wycinkowy i niepełny omawia te przypadki stosowania 
kampanii negatywnej w polskich wyborach, które w opinii autora stanowiły 
najciekawsze przejawy zalet i wad takiej metody zdobywania głosów. Praca koncen-
truje się na działaniach głównych graczy współczesnej polskiej sceny politycznej, 
uznając ich działania za najbardziej reprezentatywne dla procesów jakie na tej scenie 
zachodzą. Nie znaczy to jednak że kampanie wyborcze LPR, Samoobrony czy Polskiej 
Partii Pracy są mniej interesujące poznawczo. Mają one jednak zdecydowanie 
mniejsze znaczenie dla przyszłych polskich wyborów.

SUMMARY

ARTICLE PRESENTS OVERVIEW of the negative campaign in Poland between years 2005 and 
2007. It concentrates on selected examples of negative campaign used in presidential election 
in 2007 and parliamentary election in 2005 and 2007. Brief introduction presents basic 
knowledge about negative campaign and used defi nitions. Next there’s a presentation of three 
cases from 2005 elections: the case of Włodzimierz Cimoszewicz accusations by “Orlen” 
parliamentary investigative commission, the case of Donald Tusk grandfather Wermaht 
military service and the negative television advertisement made by Prawo i Sprawiedliwość 
which uses empty fridge metaphor. Th is part is followed by presentation of new ways of 
negative campaign distribution which emerged as a result of internet web development and 
negative advertisements used in 2005-2007 period. Th e fi nal part of article presents latest 
event which took place during the 2007 parliamentary elections: Platforma Obywatelska 
unsuccessful billboard campaign, tv adds war between PO and PiS and fi nally the attempt to 
compromise PO with accusations about planned hospitals selling’s. 
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WPROWADZENIE

PARLAMENTARNE WYBORY Z PAŹDZIERNIKA 2007 roku miały być dla Lewicy 
i Demokratów kolejnym etapem w budowie relewantnego ugrupowania. Proces ten 
został rozpoczęty rok wcześniej w kampanii samorządowej. Poprzez reklamy audio-
wizualne, polityczną ofertę LiD umiejscowiono względem PiS i PO. Pojawiające się 
w nich centralne hasło kampanii „Dobry samorząd – żadnych popisów” miało na 
celu zaprezentowanie w korzystnym świetle LiD jako podmiotu konkurencyjnego 
w stosunku do ofert niedoszłych koalicjantów1. Kompatybilny ze sloganem kampa-
nii był przekaz telewizyjny kandydatów centrolewicowego komitetu, czego przykła-
dem był spot z udziałem Marka Borowskiego2. 

W efekcie tych zabiegów uczyniono postęp w zakorzenieniu w społecznej świa-
domości LiD jako trzeciej siły politycznej w Polsce. Z uwagi na permanentny konfl ikt 

1 Spot telewizyjny LiD „Dobry samorząd żadnych popisów” był emitowany w ostatnich dniach sa-
morządowej kampanii w 2006 roku, zarówno w telewizji publicznej jak i stacjach komercyjnych. Celem 
nadawcy komunikatu było zniechęcenie wyborców do głosowania na PO lub PiS oraz równoległe po-
zyskanie elektoratu przez LiD (reklama audiowizualna pochodząca z audycji komitetów wyborczych, 
własne nagranie video)

2 W spocie LiD z kampanii samorządowej z 2006 roku, w którym głównym bohaterem był Marek 
Borowski (kandydat na urząd prezydenta Warszawy) posłużono się politycznym uniwersum „My – oni”, 
zestawiając na krańcach tej osi LiD i „PO – PiS”. Potwierdza to fragment: „Lewica i Demokraci pokazują 
dziś Polakom, że można zbudować zgodę zamiast pogłębiać podziały. My potrafi my ludzi łączyć – oni 
potrafi ą wszystko rozbić” (reklama audiowizualna LiD z kampanii samorządowej z 2006 roku, dostępna 
na stronie internetowej SDPL http://www.sdpl.org.pl/index.php/ida/154/, odczyt z dnia 8 listopada 
2007). 
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dwóch największych partii pozycja centrolewicy po wyborach samorządowych 
z 2006 roku była się dla LiD korzystna. 

W perspektywie walki o masowego wyborcę wskazana była kontynuacja umac-
niania image LiD jako jedynej poważnej alternatywy dla PiS i PO. Realizacji tego 
celu strategicznego zaprzestano w przedmiotowej kampanii. Dowodem jest prezen-
tacja politycznego wizerunku w mediach masowych. Oferta LiD była pozycjonowana 
wyłącznie względem PiS. Nie pozwoliło to masowemu odbiorcy odróżnić promo-
wanego produktu politycznego na tle komunikatu PO. Powyższą konstatację 
potwierdzają odczucia Jacka Żakowskiego, zamieszczone na łamach „Polityki”, który 
stwierdził: „Miesiąc temu chciałem głosować na LiD. Ale się zniechęciłem, bo nie 
bardzo potrafi łem zrozumieć, czym LiD chce się ostatecznie różnić od PO. Gdybym 
chciał oddać głos na partię liberalną to wybrałbym bliższą oryginału Platformę”3. 
Podobnie kampanię Lewicy i Demokratów ocenił w „Dzienniku”, na kilka dni przed 
dniem głosowania, Tomasz Lis: „LiD nie był w stanie wytłumaczyć Polakom dlaczego 
lepiej jest głosować na LiD niż na PO i będzie w gronie przegranych”4.

Celem autorów jest wykazanie błędu, jaki to pełniła centrolewica na etapie pozy-
cjonowania telewizyjnej oferty, a w konsekwencji przy implementacji obranej stra-
tegii. Służyć ma temu analiza form kreacji wizerunku poprzez reklamy audiowizualne, 
debaty i wydarzenia medialne, poprzedzona zdefi niowaniem niezbędnych pojęć 
z zakresu marketingu politycznego. 

TELEWIZYJNA REKLAMA POLITYCZNA, REKLAMA NEGATYWNA

REKLAMA POLITYCZNA TO wszelka płatna forma przedstawiania kandydatów, 
partii, programów politycznych5. Kategorię tę Bogusława Dobek-Ostrowska defi niuje 
jako krótki, perswazyjny przekaz informacyjny, zrealizowany w imieniu i za zgodą 
aktora politycznego, całkowicie przez niego kontrolowany, służący nakłonieniu 
odbiorców do udzielenia poparcia sponsorowi reklamy6.

Warto zauważyć, że wpływ telewizyjnej reklamy politycznej uzależniony jest od 
stopnia zaangażowania wyborców. Rezultaty badań przeprowadzonych w Stanach 
Zjednoczonych przez Michaela L. Rotschilda i Michaela L. Raya potwierdzają, że 

3 J. Żakowski, Rozdrapy wyborcy niepisowego, „Polityka” 6.10.2007, nr 40, s. 14.
4 T. Lis, Politycy uprawiają przedwyborczy hazard, „Dziennik” 17.10.2007, nr 243, s. 19.
5 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2003, s. 130.
6 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 398.
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pod wpływem ekspozycji reklamowej następuje istotny wzrost wiedzy na temat 
wyborów wśród osób niezaangażowanych w obserwację przebiegu kampanii7.

Z uwagi na sposób prezentacji oferty w mediach masowych przez LiD, konieczna 
jest koncentracja na mechanizmach wpływu reklamy porównawczej. Podmioty 
polityki korzystają z takiej formy oddziaływania na wyborców poprzez prezentację 
własnych walorów przy równoległym unaocznianiu masowemu odbiorcy słabych 
stron konkurentów. Jak zauważają Mariusz Kolczyński i Janusz Sztumski, ta forma 
oddziaływania stosunkowo często przybiera postać reklamy negatywnej8, a kampa-
nia LiD jest wręcz modelowym przykładem na poparcie powyższej konstatacji. 

Marek Jeziński twierdzi, iż podstawą kampanii negatywnych jest nastawienie na 
konfl ikt. Zasadniczą cechą dyskursu politycznego jest przydawanie wyrazistego 
znaku wartościom, wypowiedziom, słowom oraz symbolom9. Reklamę negatywną 
charakteryzuje silny, perswazyjny atak na pozycje konkurenta oraz ujawnianie jego 
słabości za pomocą udokumentowanych faktów. Celem tego typu zabiegów marke-
tingowych jest pogorszenie wizerunku rywala na korzyść nadawcy przekazu. Istotne 
jest wzmocnienie więzi między kandydatem a odbiorcą poprzez przypisanie rywalowi 
cech wzbudzających lęk, strach i sprzeciw10.

W kontekście wyborów parlamentarnych zasadniczo różnych od rywalizacji „zero 
– jedynkowej” należy pamiętać, że stosowanie negatywnego przekazu staje się 
ryzykowne. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, iż oczernianie politycz-
nego konkurenta może być najbardziej korzystne dla podmiotu dotychczas nieza-
angażowanego w konflikt11. W aspekcie procesu kreowania wizerunku LiD 
w ostatniej kampanii parlamentarnej ta ostatnia konstatacja ma znaczenie klu-
czowe.

 7 Michael L. Rothschild i Michael L. Ray przeprowadzili eksperyment laboratoryjny, którego celem 
miało być znalezienie odpowiedzi na pytania, czy pod wpływem prezentacji reklam politycznych na-
stępuje wzrost wiedzy na temat elekcji wśród wyborców zaangażowanych i niezaangażowanych oraz 
czy reklamy polityczne wywierają wpływ na intencje głosowania. Wyniki badań potwierdziły wśród 
wyborców dotychczas niezaangażowanych wzrost wiedzy na temat wyborów i wpływ reklam na zamiar 
głosowania (M. L. Rotschild, M. L. Ray, Involvement and political advertising eff ects, An exploratpory 
experiment, „Communication Research” 1(3), 1974, s. 264–285, za: W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing 
polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, s. 293).

 8 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing…, s. 134.
 9 M. Jeziński, Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Przypadek III RP, Toruń 2004, s. 176.
10 C. Ferguson, Th e politics of ethics and Elections: Can Negatve Campaign Advertising Be Regulated 

in Florida?, „Florida State University Law Review” 24, 2, [cyt. za:] A. Stępińska, Skuteczność negatywnej 
reklamy politycznej, [w:] Kulturowe Instrumentarium panowania, pod red. R. Paradowski, P. Załęcki, 
Toruń 2001, s. 187–188

11 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing…, s. 505.
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 REKLAMA AUDIOWIZUALNA LID

SZCZEGÓLNĄ FORMĄ PROMOCJI jest reklama audiowizualna w postaci spotów. 
W porównaniu do stosunkowo krótkich komunikatów pojawiających się w serwisach 
informacyjnych, dają one kandydatom możliwość zaprezentowania złożonych 
kwestii programowych i politycznych12, a przede wszystkim większy wpływ na 
wywoływanie pożądanych zachowań podmiotu sterowanego. Wydatki sztabów na 
produkcję i emisję telewizyjnych reklam pochłaniają największą część środków 
budżetowych przeznaczonych na kampanię, jednakże proporcjonalny koszt dotarcia 
do jednego wyborcy w porównaniu z innymi źródłami przekazu jest najniższy. 
Wynika to z faktu, iż promocja poprzez spoty telewizyjne daje możliwość oddziały-
wania na najszersze terytorialnie audytorium13. 

Argumentem na rzecz poparcia postawionej we wprowadzeniu tezy – iż oferta 
LiD była pozycjonowana wyłącznie względem PiS, co nie pozwoliło odbiorcy odróż-
nić promowanego produktu politycznego na tle komunikatu PO – są wnioski 
dotyczące analizy audiowizualnych reklam emitowanych w stacjach telewizji pub-
licznej i komercyjnej, zamieszczanych również na stronie internetowej komitetu14. 
Reklamówki LiD miały za zadanie przedstawienie postulatów programowych oraz 
kreację pozytywnego wizerunku poprzez permanentne stygmatyzowanie PiS. 

Z uwagi na silne oddziaływanie przekazu audiowizualnego na zmysł wzroku 
w zdecydowanej większości materiałów telewizyjnych LiD wykorzystano kolor 
zielony. Był to wybór nieprzypadkowy, bowiem w polityce barwa ta symbolizuje takie 
wartości jak: spokój, świeżość i nadzieję15. Miało to za zadanie odznaczać się na tle 
partii premiera Kaczyńskiego. Za pomocą oddziaływania barw, kampania telewizyjna 
omawianego podmiotu miała przeciwstawić pozytywne wartości centrolewicy 
w stosunku do takich cech PiS jak: skłonność do konfl iktów czy brak chęci zmiany 
modelu uprawiania działalności publicznej. 

Dobór koloru wpisywał się w całość strategii audiowizualnego przekazu LiD, który 
był nastawiony na dyskredytację PiS. Służyła temu seria reklam porównawczych 
zawierających elementy kampanii negatywnej. W cyklu spotów „List do Pana Prezy-
denta”16 zwrócono uwagę na negatywne aspekty polityki ówczesnego rządu. Świad-

12 M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, 
pod red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 180.

13 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie…, s. 388.
14 Reklamy audiowizualne Lewicy i Demokratów dostępne na stronie internetowej komitetu LiD 

http://www.lid.org.pl/serwis/content/view/28/79/, odczyt z dnia 30 listopada 2007.
15 M.Janik-Wiszniowska, Promocja…, s. 171–193.
16 W serii spotów „List do Pana Prezydenta” przedstawiono mężczyznę siedzącego „na zielonej 

trawie” i piszącego na maszynie korespondencję do Lecha Kaczyńskiego. „Zielona trawa” oprócz kon-
sekwencji w używaniu jednakowych barw przez LiD, miała zobrazować położenie społeczne nadawcy 
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czą o tym cytaty zaczerpnięte z końcowych fragmentów wybranych reklam telewi-
zyjnych: „Żeby władza rządziła – a nie latała z konferencji na konferencję”, „Jak już 
Ziobro złapie tych wszystkich Lepperów i Kaczmarków – niech się weźmie za zwy-
kłych złodziei” czy „Jakim językiem do nas mówicie? – LiD z szacunkiem do ludzi”. 
Również reklamy z serii „100 konkretów” mających na celu przybliżenie odbiorcom 
głównych kwestii programowych, spełniały funkcję deliminacyjną w stosunku do 
PiS17. Podobnie jak w przypadku cyklu „List do Pana Prezydenta” w audiowizualnej 
kampanii programowej w żaden sposób nie starano się odróżnić od przekazu PO.

Uwaga ta odnosi się również do spotów inaugurujących i kończących telewizyjną 
kampanię. W reklamach, które zostały wyemitowane krótko po decyzji o samoroz-
wiązaniu Sejmu, ośmieszano wizerunek polityków niedawnej koalicji (reklama pt. 
„Gęby”18), wyeksponowano hasło „zmień Polsce twarz”, a w clipie pt. „Łąka” na tle 
ówczesnego gabinetu zaprezentowano LiD jako gwaranta spokoju na polskiej scenie 
politycznej19. W reklamie utrwalającej, która pojawiła się w końcowej fazie kampanii, 
Wojciech Olejniczak przekonywał do głosowania na LiD poprzez pejoratywne 
odniesienie się do PiS. Świadczyły o tym wypowiedziane słowa: „My jesteśmy jedyną 
alternatywą dla tego nieudolnego rządu”, ale także pojawiające się napisy „Wystarczy 
pięć minut by odsunąć PiS od władzy”20. 

listu pod rządami PiS. Spoty dostępne na stronie internetowej „Marketing w polityce” http://www.
marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/kampania2007pl/lid/lid.html, 20 listopada 2007 r.

17 W spotach z serii „Sto konkretów” na tle negatywnych elementów polityki rządu Jarosława Ka-
czyńskiego próbowano zaprezentować słuszność postulatów lansowanych przez LiD. Świadczy o tym 
zawartość tych reklam: np. edukacja (M. Borowski: „Szczerze mówiąc wolę sto konkretów od stu 
mundurków”; „Potrzebne są konkrety, a nie walka z Gombrowiczem”), polityka zagraniczna (A. Kwaś-
niewski: „Polska potrzebuje nowoczesnego patriotyzmu, a nie zaściankowej, zakompleksionej agresji) 
czy ochrona zdrowia (W. Olejniczak: „Droga siostro, Panie doktorze my nie chcemy was ścigać, my 
chcemy z wami rozmawiać o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia”; „Miejsce lekarza i pielęgniarki 
jest w przychodni, w szpitalu przy chorych, a nie w Irlandii na zmywaku...”) (Spoty dostępne na stronie 
internetowej „Marketing w polityce” http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/
kampania2007pl/lid/lid.html, odczyt z dnia 20 listopada 2007 r.)

18 W spocie pt. „Gęby” ośmieszano wizerunek polityków PiS oraz Romana Giertycha i Andrzeja 
Leppera poprzez przedstawienie demaskatorskiego ujęcia ich twarzy, prezentując w końcowej fazie re-
klamy przesłanie „Zmień Polsce twarz” (spot dostępny na stronie internetowej Lewicy i Demokratów 
http://www.lid.org.pl/serwis/content/view/28/79/, odczyt z dnia 8 grudnia 2007 r.). 

19 W spocie pt. „Łąka” przedstawiono zieloną łąkę z ćwierkaniem ptaków w tle. Komentator wy-
mieniał: „Świat bez Giertycha, Leppera, Kaczyńskiego – taki normalny”, co symbolizowało miejsce, 
w którym życie toczyło się swoim trybem. Na końcu zostaje przedstawiony napis „LiD zupełnie inaczej”, 
co ma za zadanie podkreślać różnicę w stosunku do rządów prawicy (spot dostępny na stronie inter-
netowej Lewicy i Demokratów http://www.lid.org.pl/serwis/content/view/28/79/, odczyt z dnia 
8 grudnia 2007 r.).

20 Reklama telewizyjna LiD „Wystarczy pięć minut”. (Spot dostępny na stronie internetowej „Mar-
keting w polityce” http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/kampania2007pl/lid/
lid.html, odczyt z dnia 20 listopada 2007 r.).
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Starannie wyreżyserowanej telewizyjnej kampanii reklamowej nie zmodyfi kowano 
nawet pod wpływem wyników sondażu zaprezentowanych przez CBOS21. Wobec 
rezultatów badań ilościowych należy wykazywać ostrożność. Jednakże zawartość 
tego raportu jednoznacznie wskazywała, iż z uwagi na preferencje elektoratów PO 
i LiD, zaniechanie realizacji strategii neutralizacji i odwracania w stosunku do 
zwolenników partii Donalda Tuska było wbrew wyborczemu interesowi centrolewicy. 
Na pytanie dotyczące hipotetycznego wyboru drugiej partii, 26% zdeklarowanych 
zwolenników PO wskazała Lewicę i Demokratów, a aż 47% spośród osób gotowych 
głosować na centrolewicę uważało Platformę za pierwszorzędną alternatywę. 
Z kolei tylko 6% wyborców LiD zadeklarowało, że na pewno nie zagłosuje na PO, 
a 19% wyborców partii Donalda Tuska, że nie poprze kandydatów centrolewicy. 
Proporcje te świadczyły o możliwości pozyskania części wyborców PO, ale też sta-
nowiły poważne zagrożenie ze strony partii Tuska. O tym, że stratedzy LiD nie byli 
zainteresowani kluczowymi dla kierunku kampanii danymi, świadczy brak działań 
zmierzających do zmodyfi kowania audiowizualnego przekazu zmierzającego do 
pozytywnego odróżnienia się w stosunku do PO. 

Porównanie audiowizualnych reklam LiD i PO prowadzi do wniosku o podobień-
stwach przekazu negatywnego w stosunku do PiS. Obydwa komitety wyemitowały 
reklamy podkreślające uległość rządzących wobec dyrektora Radia Maryja oraz 
stosunek gabinetu Jarosława Kaczyńskiego do pielęgniarek22. Działania mające na 
celu konkurowanie z PO w demaskatorskim ujmowaniu PiS były skazane na porażkę. 

21 A. Cybulska, badanie CBOS: „Siła preferencji politycznych, alternatywy wyborcze i elektoraty 
negatywne”, opublikowane we wrześniu na 2007 roku na stronie internetowej CBOS, przeprowadzone 
w dniach 31 sierpnia – 4 września na próbie 844 osobowej losowej próbie dorosłych mieszkańców 
Polski (Raport dostępny na stronie internetowej CBOS http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_
149_07.PDF, odczyt z dnia 20 listopada 2007.)

22 Platforma Obywatelska w pierwszym ze swoich spotów telewizyjnych zaprezentowała w nega-
tywnym świetle Tadeusza Rydzyka wypowiadającego obraźliwe słowa w stosunku do Marii Kaczyńskiej. 
Pozytywniej przedstawiono Donalda Tuska, który deklarował, iż „zniesie nietykalność niektórych osób 
w państwie”. Do tej samej kwestii odnosił się również spot LiD z serii reklam „List do Pana Prezydenta”, 
w którym zwrócono uwagę, iż Rydzykowi wolno obrażać żonę prezydenta i „Żaden Ziobro go nie 
wsadzi” oraz podkreślono uległość PiS wobec Dyrektora Radia Maryja, kończąc przekaz stwierdzeniem: 
„Żadnych dyspozycji z Torunia”. Oba komitety stygmatyzowały stosunek PiS do pracowników służby 
zdrowia. PiS w tle obrazu przedstawiającego strajk pielęgniarek pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 
zaprezentował wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego mówiącego, iż „głodówka to nie jest niezjedzenie 
kolacji”, po czym z pozytywnym przesłaniem pojawił się Bronisław Komorowski deklarujący potrzebę 
zmian. Podobieństwo można zaobserwować w jednej z reklam LiD z cyklu „100 konkretów”, gdzie 
Wojciech Olejniczak mówi „Droga siostro, Panie Doktorze, my nie chcemy was ścigać, my chcemy 
z wami rozmawiać (Spoty wyborcze PO i LiD dostępne na stronach internetowych „Marketing w poli-
tyce” http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/kampania2007pl/po/po.html, 
http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/kampania2007pl/lid/lid.html, odczyt 
z dnia 1 grudnia 2007 r.)
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Notowania PO były znacznie wyższe, co z uwagi na perswazyjną funkcje sondaży23 
uprzywilejowywało partię Tuska.

Według CBOS tylko 3% wyborców PiS przedstawiło LiD jako drugą partię, co 
świadczyło, że przepływ elektoratu pomiędzy tymi podmiotami może być jedynie 
śladowy. W kontekście przedstawionych wyników badań wydaje się, że telewizyjna 
kampania LiD była niczym telenowela, która toczy się w konkretnej rzeczywistości 
społeczno – politycznej, jednak pod wpływem zachodzących wydarzeń nie jest na 
bieżąco modyfi kowana.

DEBATY TELEWIZYJNE

PODSTAWOWYM CELEM DEBAT jest prezentacja zagadnień społecznych, politycz-
nych i gospodarczych przez samych kandydatów. Bezpośrednia konfrontacja pozwala 
ocenić sprawność i profesjonalność kandydatów na podstawie ich argumentacji. Tego 
typu formy „wyborczego pojedynku” spełniają funkcję informacyjną (prezentacja 
programu), ale przede wszystkim pozwalają wyborcom sprawdzić profesjonalizm 
kandydatów w szczególnie stresujących warunkach24. Dla kandydatów zaintereso-
wanych pozyskaniem elektoratu jest to forma „darmowej reklamy”, gdyż tego typu 
przedsięwzięcia cieszą się wysoką oglądalnością25. Z kolei emitujące wyborcze 
pojedynki środki masowego przekazu zabiegając o widza, poprzez kampanię pro-
mocyjną przyczyniają się do koncentracji społecznej uwagi na bohaterach „medial-
nego show”. Z uwagi na proces amerykanizacji przedwyborczej rywalizacji, debaty 
zyskują coraz większe znaczenie w kampaniach parlamentarnych. Potwierdzeniem 
tego są wybory do Sejmu i Senatu z roku 2007. 

Pojedynek na argumenty Kwaśniewski – Tusk był doskonałą szansą dla LiD na 
realizację strategii neutralizacji i odwracania względem PO. Wydaje się, iż wyjściowa 
pozycja byłego prezydenta w przeddzień debaty była gorsza. Drugi kompromitujący 
incydent alkoholowy oraz nieco trywialna próba obrony przejawiająca się w podaniu 
informacji o „wirusie fi lipińskim”, znacznie podważyły wiarygodność „lokomotywy 
wyborczej LiD”. Jednakże Kwaśniewski nie miał nic do stracenia, a ewentualna 
wygrana z Tuskiem – opromienionym „blaskiem chwały” po zwycięstwie z Jarosła-
wem Kaczyńskim – mogłaby doprowadzić do zweryfi kowania stopnia społecznej 

23 Oprócz zasadniczej funkcji (informacyjnej) sondaży, mogą spełniać one również funkcję per-
swazyjną, która objawia się poprzez wpływ na opinię publiczną. Dla wielu osób dany pogląd jest właś-
ciwy tylko w sytuacji, kiedy wyraża go większość członków społeczeństwa (W. Cwalina, A. Falkowski, 
Marketing…, s. 514.)

24 Ibidem, s. 353.
25 M. Mazur, Marketing polityczny, studium porównawcze, Warszawa 2004, s. 153.
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popularności lidera PO na korzyść centrolewicy. Kwaśniewski zaprzepaścił szansę 
na poprawę wizerunku LiD nieco na własne życzenie. Chwilę po tym jak obnażył 
brak wiedzy Tuska na temat systemu podatkowego kraju – który PO przedstawia 
jako wzór dla Polski, pozwolił odebrać sobie wypracowaną inicjatywę. Świadczy 
o tym brak riposty na błyskotliwą reakcję Tuska w kwestii liberalizacji ustawy anty-
aborcyjnej oraz chęci lidera PO do debatowania na antenie Radia Maryja. Nieko-
rzystny dla wizerunku całego LiD był fakt, iż Kwaśniewski jako kandydat centrolewicy 
na urząd Prezesa Rady Ministrów, kilkakrotnie tytułował Tuska premierem26. Dodat-
kowo świadomym wyznaniem o opozycyjnej roli centrolewicy w przyszłym parla-
mencie27 utwierdzał w przekonaniu odbiorców komunikatu, że LiD nie liczy się 
w walce o władzę. Wobec tych faktów kończący debatę apel Tuska do wyborców LiD 
mógł być wiarygodny. Co prawda Kwaśniewski podejmował zabiegi celem zobrazo-
wania podobieństw PO do PiS, jednakże zarzut o poparcie likwidacji WSI i utwo-
rzeniu CBA był zbyt czytelny dla przeciwnika, bowiem Tusk był na jego odparcie 
dobrze przygotowany28. Lider Lewicy i Demokratów nie wykorzystał posiadanych 
atutów, dzięki którym mógł wymóc na Tusku niejednoznaczną postawę. Kluczowym 
byłoby wymuszenie stanowiska PO w kwestii komisji śledczych w przyszłym parla-
mencie czy przypomnienie owianej „zasłoną tajemnicy” czterogodzinnej rozmowy 
Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim z początku sierpnia 2007 roku. Stanowi-
łoby to przyczynek do podważenia intencjom PO w aspekcie rozliczenia rządów PiS. 
Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, iż poprzez brak woli zwycięstwa 
Kwaśniewskiego w debacie z Tuskiem LiD zaprzepaścił ostatnią szansę na pozytywne 
odróżnienie się od PO.

Zaprezentowaniu korzystnych różnic wobec PO nie służyło również mające 
miejsce wcześniej współdziałanie sztabów LiD i PiS w kwestii organizacji debaty 
Kwaśniewski – Kaczyński. Jak zauważyła Jadwiga Staniszkis „absurdem było twier-

26 Fakt, iż Kwaśniewski zwracał się do Tuska w formie należnej szefowi rządu, widoczny jest w na-
graniu debaty, co potwierdza również opinia publicystów „Gazety Wyborczej” Wojciecha Szackiego 
i Pawła Wrońskiego (W. Szacki, P. Wroński, Końcówka dla PiS, „Gazeta Wyborcza” 16.10.2007, nr 242, 
s. 3.)

27 W debacie Tusk – Kwaśniewski z 15 października 2007 roku lider centrolewicy stwierdził: „LiD 
będzie prawdopodobnie alternatywą opozycyjną, ja jestem realistą, ja też czytam sondaże i wiem, że 
dziś lewica dopiero zaczyna swój długi marsz”, czym utwierdził wyborców, iż LiD nie liczy się w walce 
o władzę (Fragment debaty Tusk – Kwaśniewski, portal internetowy youtube: „http://www.youtube.
com/watch?v=KQrOwTb7AMo, 1 grudnia 2007 r.) 

28 W czasie debaty Tusk – Kwaśniewski lider centrolewicy zarzucił Tuskowi, iż PO poprała rozwią-
zanie WSI i utworzenie CBA. Tusk stwierdził, że przygotował się na taki atak przedstawiając statystyki 
dotyczące sejmowych głosowań, w których SLD wyraziło tożsame stanowisko do PiS. (Fragment debaty 
Tusk – Kwaśniewski dostępnej na portalu internetowym „youtube”, http://www.youtube.com/
watch?v=agOBN0yloFo, odczyt z dnia 1 grudnia 2007 r.). 
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dzenie, że partia dysponująca najwyższym poparciem po prawej stronie nie istnieje”29. 
Próba marginalizacji czołowego polityka w tej kampanii była odległa od rzeczywi-
stości i tym samym skazana na niepowodzenie. Tusk był bowiem na tyle intratnym 
graczem, aby media masowe mogły pominąć jego osobę przy okazji debaty Kwaś-
niewski – Kaczyński. Współpraca z PiS mająca na celu eliminację PO podważała 
wiarygodność przekazu audiowizualnego LiD. Wynikało to z faktu, iż obiektem 
ataków w reklamach telewizyjnych centrolewicowej koalicji to partia rządząca. 
Niejednolita postawa Lewicy i Demokratów pomagała kreować wizerunek PO jako 
jedynej alternatywy dla PiS. W interesie centrolewicy było zaprezentowanie pozy-
tywnych różnic względem Platformy. LiD powinien był dążyć do bezpośredniego 
unaoczniania słabych stron partii Tuska. Nie rozsądne było więc udawanie z jednej 
strony, iż PO nie liczy się w walce o wyborcze zwycięstwo, a kilkanaście dni później 
tytułować przewodniczącego PO premierem. 

KREOWANIE WIZERUNKU POPRZEZ WYDARZENIA MEDIALNE

ISTOTĄ REKLAMY JEST jej powtarzanie, czyli perswazja służąca przekonaniu 
odbiorców do danego produktu30. Sprawia to, że spoty i debaty nie są wystarczającą 
formą prezentacji telewizyjnej oferty. Celem reklamy politycznej jest prezentowanie 
wizerunku w sposób jasny, intrygujący, pobudzający ciekawość, czasem zabawny czy 
agresywny31. Dlatego podmioty polityki starają się kreować swój wizerunek poprzez 
konwencje wyborcze, programy informacyjne, konferencje prasowe, wywiady, wizyty, 
uroczystości, zajęcie stanowiska czy gwałtowny atak na konkurentów. 

Partie mają mniejszą kontrolę nad tym, jak ich kampania jest przedstawiania 
w wiadomościach i innych programach informujących o sprawach aktualnych 
(sprawozdania wyborcze, serwisy informacyjne). Programy tego typu określane są 
mianem „darmowego czasu” i cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów, gdyż 
w masowym odbiorze wydają się one bardziej obiektywne, niż debaty czy spoty32. 
Dziennikarze potrzebują tematów i informacji, które skupiają uwagę widzów. Kam-
pania jest specyfi cznym procesem wymiany. Media otrzymują tematy, a politycy czas 
antenowy.

Wśród wydarzeń telewizyjnych kreowanych przez sztab LiD ważną rolę odgry-
wały konwencje. W przemówieniach głównych postaci LiD krytyka PO była spo-

29 J. Staniszkis, Kto wygra ten pojedynek, „Dziennik” 1.10.2007, nr 229, s. 5.
30 R. Wiszniowski, Reklama polityczna, a komunikowanie masowe, (w:) Studia z teorii komuniko-

wania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999, s. 82.
31 Ibidem, s. 87.
32 M. Janik-Wiszniowska, Promocja…, s. 180.
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radyczna33. Zdecydowanie więcej uwagi poświęcano stygmatyzowaniu PiS. Wywarło 
to wpływ na kształt krótkich relacji pojawiających się w stacjach telewizyjnych, co 
w żaden sposób nie dawało szans potencjalnym wyborcom na dostrzeżenie różnic 
pomiędzy ofertami LiD i PO.

Potwierdza to przemowa Kwaśniewskiego na inauguracyjnej konwencji z 9 wrześ-
nia. Prezentacja form słowotwórczych – „Ostatnie dwa lata to był kit, przyszłość to 
LiD” oraz „Nie chcecie braci, głosujcie na Lewicę i Demokraci”34. Tworzenie tego 
typu rymów miało na celu wyróżnienie komunikatu LiD na tle innych informacji 
pojawiających się w relacjach telewizyjnych. Analogiczną rolę spełniały też słowa 
wypowiedziane na późniejszych konwencjach przez Marka Borowskiego: „Panie 
premierze jesteśmy tu gdzie dawniej była Solidarność, a pan się gdzieś pogubił”35 
oraz „Olek mordo ty nasza”36. Poprzez parodiowanie wypowiedzi premiera Kaczyń-
skiego i sloganu PiS charakterystycznego dla spotów tej partii, przewodniczący SDPL 
próbował ośmieszać wizerunek politycznych konkurentów w oczach opinii publicz-
nej. Zadaniem drugiej z przytoczonych wypowiedzi było również wysłanie sygnału 
do masowego odbiorcy, iż LiD nie pochwala tego typu zachowań swojego lidera.

Kreacja wydarzeń medialnych ma za zadanie koncentrować uwagę masowego 
wyborcy, wykreowanym na potrzebę bieżącej sytuacji temacie, a nierzadko mierzona 
jest na zastąpienie i tym samym marginalizację informacji niekorzystnej dla uczest-
nika kampanii. Konwencję z 23 września, na której padło cytowane zdanie „Olek 
mordo ty nasza” poprzez wezwanie do debaty największego przeciwnika LiD – Jaro-

33 Podczas konwencji wyborczych LiD obiektem służącym porównaniom w przemówieniach czo-
łowych postaci centrolewicy był PiS. Krytyka PO pojawiała się sporadycznie. Przykładem wypowiedzi 
odnoszącej się negatywnie w stosunku do partii Tuska jest wypowiedź Olejniczaka z bydgoskiej kon-
wencji. Przewodniczący SLD stwierdził wówczas: „Platforma, która krytykuje wydatki budżetowe 
przekazywane partiom, sama jest jednym z największych benefi cjentów budżetowych” (Przemówienie 
Wojciecha Olejniczaka na konwencji w Bydgoszczy z 13 października 2007 r. dostępne na portalu 
„Youtube” http://pl.youtube.com/watch?v=yohJaYbFbvY, odczyt z dnia 8 grudnia 2007 r.). Do krytyki 
PO odniósł się również Aleksander Kwaśniewski na konwencji w Łodzi, który zaznaczył, iż „jeśli komuś 
zależy na odsunięciu PiSu i PO od władzy to powinien głosować na LiD” (Przemówienie Aleksandra 
Kwaśniewskiego na konwencji w Łodzi z 14 października 2007 r. dostępne na portalu „Youtube” 
http://pl.youtube.com/watch?v=OwGgAO2E3O8, odczyt z dnia 8 grudnia 2007 r.). Jednakże krytyka 
PO nie pojawiała się w telewizyjnych relacjach z konwencji centrolewicowego komitetu. Świadczy o tym 
choćby fakt, że znalezieniu przedstawionych przykładów służyła analiza przemówień polityków LiD, 
a nie nagrania serwisów informacyjnych głównych stacji telewizyjnych. Z uwagi na czasowe ograni-
czenia telewizyjnych relacji pojawiających się w serwisach informacyjnych sporadyczne odnoszenie się 
do PO nie mogło zostać zauważone przez masowego odbiorcę telewizyjnego komunikatu, co nie po-
magało odróżnić politycznego produktu LiD od oferty PO. 

34 W. Szacki, W. Zauska, Czarne słowa PiS, „Gazeta Wyborcza” 10.09.2007, nr 211, s. 1.
35 K. Wronowska, LiD: „Solidarność” to my, „Dziennik” 1.10.2007, nr 229, s. 6.
36 P. Burda, W. Zauska, Kwaśniewski rzuca rękawicę Kaczyńskiemu, „Gazeta Wyborcza” 24.09.2007, 

nr 223, s. 5.
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sława Kaczyńskiego skutecznie wykorzystano celem odwrócenia uwagi opinii pub-
licznej od incydentu Kwaśniewskiego na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijo-
wie.

Jednak wobec kolejnego „alkoholowego zdarzenia” z udziałem Kwaśniewskiego 
nie zdołano ograniczyć do minimum zainteresowania mediów. Podawanie wiado-
mości o rzekomym „wirusie fi lipińskim” oraz zaangażowanie w obronę Kwaśniew-
skiego jego córki nie poprawiło nadszarpniętego wizerunku czołowej postaci kam-
panii LiD, a politycznym oponentom dawało okazję do drwin37.

Wydaje się, iż najbardziej niekorzystnym dla wizerunku LiD było podanie do 
publicznej wiadomości, trzy dni przed końcem kampanii, deklaracji Kwaśniewskiego 
o wycofaniu się po wyborach z działalności politycznej. Pewny parlamentarnego 
bytu komitet został pozbawiony kandydata na premiera. To potwierdzenie braku 
wiary w wyborczy sukces bardziej utwierdzało w przekonaniu odbiorcę komunikatu 
LiD, iż jedyną alternatywą dla PiS w tych wyborach jest PO.

Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że podobnie jak w spotach 
i debatach kreowanie medialnego wizerunku LiD poprzez inne wydarzenia telewizyjne 
nie przyczyniło się do wyróżnia politycznej oferty centrolewicy względem PO.

PODSUMOWANIE 

PRZEDSTAWIONE ARGUMENTY PROWADZĄ do wniosku o zaniechaniu przez LiD 
kontynuacji telewizyjnego przekazu pozwalającego klarownie zaprezentować ofertę 
tego komitetu jako wyborczą alternatywę wobec PiS i PO. W czasie poprzedzającym 
samorządową elekcję z 2006 roku działania strategów centrolewicy w masowych 
mediach zakończyły powodzeniem pierwszy etap w procesie kreacji wizerunku LiD 
jako alternatywy wobec partii niedoszłej koalicji. W wyborach parlamentarnych 
z 2007 roku zmodyfi kowano tę strategię pozycjonując ofertę polityczną wyłącznie 
względem PiS.

Trudno jednoznacznie określić powody takiego postępowania. Należy mieć na 
względzie szeroki kontekst sytuacyjny. Uzasadnione jest przypuszczenie, iż zbytnie 
dyskredytowanie Platformy mogłoby zrazić do udziału w LiD przedstawicieli PD, 

37 Córka Kwaśniewskiego w programie „Dzień dobry TVN” tłumaczyła: „Tata wrócił z Filipin 
z bardzo poważnym schorzeniem jelit i prawie pożegnał się z tym światem. W tym stanie gdyby był 
alkoholikiem już by nie żył” (Aleksandra Kwaśniewska o chorobie taty, „Gazeta Wyborcza” z 15 paź-
dziernika 2007 r. nr 241, s. 6.). O drwinach ze strony politycznych oponentów świadczy reakcja posła 
PiS Marka Suskiego, który stwierdził, iż badanie sanepidu jest Kwaśniewskiemu bardzo potrzebne, gdyż 
„trzeba przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusowemu zapaleniu goleni wśród Polaków” 
(M. Pietkiewicz, Kwaśniewski do sanepidu, „Dziennik” 12.10.2007, nr 239, s. 3.).
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której niektóre postulaty są bardziej zbieżne z programem PO niż z podmiotami 
lewicy. Centrowa tożsamość i postsolidarnościowe korzenie partii Janusza Onysz-
kiewicza były zbyt cenne dla całości wizerunku LiD. Należy pamiętać, że wybory 
parlamentarne poprzedziły wydarzenia, które spolaryzowały scenę polityczną na 
linii PiS – inne partie. W związku z tym każda formacja starała się wyróżnić poli-
tyczną ofertę koncentrując się na potęgowaniu negatywnego nastawienia do partii 
Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc LiD znalazł się po tej samej stronie konfl iktu co 
PO, a obydwa komitety za cel nadrzędny uznały pozbawienie PiS wpływu na proces 
decyzyjny. Być może przedstawiciele LiD po nawiązaniu współpracy z PO na płasz-
czyźnie samorządowej (zwłaszcza w Radzie Miasta Warszawa), liczyli na możliwość 
wejścia w skład koalicji rządowej. Zdawano sobie sprawę, że z uwagi na proporcje 
społecznego poparcia, to Platforma będzie podmiotem inicjującym. Dlatego 
w obawie o pogorszenie wzajemnych relacji, nie podjęto w telewizyjnym przekazie 
działań mających na celu realizację strategii neutralizacji i odwracania względem 
wyborców PO. 

 W efekcie zaprezentowano medialny produkt w wielu punktach zbieżny z ofertą 
PO. Analiza kreacji wizerunku LiD poprzez spoty, debaty i wydarzenia medialne 
dowodzi, iż brak prezentacji mocnych stron LiD w na tle słabych Platformy spowo-
dował odpływ dużej części dotychczasowych wyborców partii centrolewicy w stronę 
PO. Potwierdziły to badania przedstawiające przepływ elektoratu pomiędzy poszcze-
gólnymi partiami na przestrzeni dwóch ostatnich parlamentarnych elekcji38. 
Z pewnością realizacja błędnej strategii wpłynęła na słabszy od oczekiwanego przez 
liderów ugrupowania wynik wyborczy LiD (13,15%), które w Sejmie VI kadencji 
posiada mniejszą reprezentację niż SLD w latach 2005–2007.

38 Z badań PBS DGA dla TVN, TVN 24 i „Dziennika Polska” przeprowadzonych w dniu głosowania 
wynika, że 55,3% wyborców PD, 29,1% SDPL oraz 27,3% głosujących w roku 2005 poparło Platformę 
Obywatelską. Warto nadmienić, iż spośród głosujących w 2005 roku na partię Tuska Lewicę i Demo-
kratów poparło 4,9% wyborców (Sondaż PBS DGA dla TVN, TVN 24 i „Dziennika Polska”, dostępny 
na stronie internetowej TVN 24, www.tvn24.pl/12690,1525841,wiadomosc.html, odczyt z dnia 8 grud-
nia 2007 r.). W roku 2005 na listy SLD, SDPL i PD oddano łącznie 17,65% (Obiczenie własne na pod-
stawie danych PKW dostępnych na stronie internetowej PKW http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/
SJM/PL/WYN/W/index.htm, odczyt z 9 grudnia 2007 r.). Z wyliczeń dotyczących stopnia utraty wy-
borczego poparcia wynika, iż zmiana preferencji na korzyść PO wyniosła 5,56% w stosunku do wyborów 
z 2005 roku, czyli około 1/3 wyborców popierających dwa lata wcześniej SLD, SDPL i PD zagłosowała 
w 2007 roku na PO. 
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SUMMARY

TELEVISION IS THE best means that can persuade voters to support a particular candidate 
or a certain political party. As for television, the proportional cost of familiarizing a voter 
with the political off er is lower than other forms of political communication.

In this article the authors present the process of Left  and Democracy (LiD) medial image 
creation. Th ere are spots and debates, in which Aleksander Kwaśniewski participated, anal-
ysed. Moreover, the medial events that took place beacause of the requirements of the 
campaign are looked at in the text mentioned.

In the beginning of the article the authors advance the thesis according to which LiD lose 
a parliamentary, because the television off er of this party did not diff er from the one of Civil 
Platform (PO). 

In the parliamentary campaign of 2007 LiD was a political product, which was still in 
a rising phase. It presented its political off er for the fi rst time in the year before. At that time 
this off er was presented as an alternative one for both Low and Justice (PiS) and Civil Plat-
form, which still could be argued. As a result of thas marketing operations a considerable 
progress in social awareness that LiD constituted the olny alternative for the two biggest 
Polish parties was done. LiD aimed at getting higher support in the parliamentary election 
in 2007 than in the previous one. Th erefore LiD should have continued this strategy in medial 
political advertising. However, it failed to do so. 

Th e political off er of LiD in the last campaign was introduced as an alternative only for 
PiS. Consequently voters could not fi nd the diff erence between the policy of LiD and that of 
Civil Platform. LiD image creators forgot or did not understand, that the profi les of the 
supporters of the two parties are very much alike.

By means of spots analysis, debates and creations of medial events the authors of this 
article succeeded in confi rimg their thesis. 
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ATHENAEUM

NINIEJSZY ARTYKUŁ MA na celu ukazanie kampanii wyborczej Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego (PSL) w 2007 roku oraz uzyskanie odpowiedzi, czy będzie partią 
parlamentarną, pomimo że w sondażach przedwyborczych plasowało się poniżej 
pięcioprocentowego progu wyborczego. PSL jest jedną z najstarszych formacji 
politycznych w Polsce. To partia mająca trwałe miejsce na polskiej scenie politycznej. 
Nieustannie od 1989 roku miała reprezentantów w parlamencie polskim. Wyniki 
wyborów samorządowych w 2006 roku również pokazały, że partia posiada duże 
poparcie w społeczeństwie1. 

W czasie ponad stuletniej działalności polski ruch ludowy zawsze manifestował 
narodowy charakter, odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycz-
nych i chrześcijańskich jako historycznie uwarunkowanych fi larów ustrojowych na 
przyszłość. Prowadząc szeroką działalność organizacyjną, partie ludowe w znacznym 
stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości narodowej, społecznej i politycznej 
mieszkańców wsi. 

PSL to ugrupowanie o charakterze centrowym. W ostatnich latach otrzymywało 
oferty współpracy ze strony wszystkich właściwie liczących się sił politycznych: od 
lewicy po prawicę. Jest to partia, która może stworzyć rząd tak centrolewicowy, jak 
i centroprawicowy a także z każdym starać się realizować interesy swojej bazy spo-
łecznej. 

1 Spośród partii politycznych, najwięcej radnych w kraju ma PSL – 4840, PiS ma 4491 radnych, PO 
– 2749, koalicja Lewica i Demokraci – 1891, Samoobrona – 1116, LPR – 314, a Krajowa Partia Emery-
tów i Rencistów – 7 – źródło: strona internetowa Europa21, www.europa21.pl, PKW, „Pełne wyniki 
wyborów samorządowych 2006” [inf. z 16 XI 2006r.].
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PSL jako partia ogólnonarodowa, trafnie oceniła zmęczenie społeczeństwa rzą-
dami koalicji PiS, Samoobrony, LPR w trakcie ostatnich dwóch lat, gdyż więcej było 
w ich działalności agresji, wzajemnego oskarżania aniżeli współpracy, kompromisu, 
pojednania. PSL to partia, która preferuje budowanie a nie niszczenie, konstruktyw-
ność w działaniu, pracę a nie zaborczość. PSL stoi na stanowisku, że nie można 
w Polsce kontynuować polityki konfl iktu i ciągłej wewnętrznej wojny. Dialog dla 
społeczeństwa jest ważniejszy aniżeli konfrontacja.

W Poznaniu na konwencji wyborczej PSL przedstawiło narodowe priorytety na 
lata 2007–2011. Było to 10 kluczowych kierunków działania, każdy rozwinięty w 10 
konkretnych obszarach: praca, zdrowie, wspólnota, edukacja, przedsiębiorczość, 
samorządność, natura, bezpieczeństwo, praworządność i polska racja stanu2. Pro-
gram PSL obejmował trzy główne zagadnienia: aktywne społeczeństwo, sprawne 
instytucje i innowacyjną gospodarkę.

W kampanii wyborczej 2007 roku silnie akcentowano kwestie związane z pracą, 
która zdaniem PSL powinna być godnie opłacana i zapewniona blisko domu. 
W kwestiach związanych z problemem bezrobocia PSL proponowało wprowadzenie 
nowych form zatrudnienia (np. telepracę), a także wzmocnienie programów – praca 
dla młodych, praca dla absolwentów. 

Kolejne propozycje to naprawa systemu ochrony zdrowia i zapewnienie powszech-
nego i łatwego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. W tej części programu 
znalazły się także postulaty dotyczące promocji zdrowej żywności oraz dobrego 
odżywiania. Hasła, które znalazły się w programie wyborczym już 2005 roku, kiedy 
PSL żądało zakazu produkcji żywności genetycznie modyfi kowanej, co było argu-
mentowane wprowadzaniem na rynek polski konkurencji dla zdrowej żywności 
polskiej3. W programie PSL w obszarze „Zdrowie” znalazły się także zapisy dotyczące 
zwiększenia wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek, aby zapobiec ich wyjazdom 
do pracy za granicę. 

PSL deklarowało w trzecim obszarze „Wspólnota” wsparcie dla rodzin poprzez 
wprowadzenie prorodzinnych podatków, wydłużenie urlopów macierzyńskich. 
Usprawnienie instytucji pomocy społecznej (więcej rodzin zastępczych, mniej 
domów dziecka). Dla młodzieży PSL postulowało wsparcie poprzez rozwój talentów, 
sportu masowego, kultury, organizacji młodzieżowych, harcerstwa. Seniorom pro-
mowanie aktywnego i czynnego udziału w życiu (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku). 
PSL opowiadało się za przywróceniem stabilizacji funkcjonowania systemu emery-
talnego w Polsce, przede wszystkim reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

2 S. Nowak, 10 fi larów dla Polski, „Zielony Sztandar” 7.10.2007, nr 40, s. 1, 2.
3 M. Cichosz, Kampania wyborcza PSL w 2005 r., [w:] Wybory parlamentarne 2005, pod red. 

M. Jezińskiego, Toruń 2006, s. 158.
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łecznego (KRUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Otwartego Funduszu 
Emerytalnego (OFE). 

Podstawą programu gospodarczego PSL jest gwarancja pełnego zatrudnienia. 
Każda decyzja gospodarcza powinna być skrupulatnie analizowana pod kątem 
wpływu na bezrobocie. PSL chce prowadzić aktywną politykę proeksportową 
i zmniejszyć szarą strefę do 20% PKB. NBP i RPP powinny zaangażować się do 
działań na rzecz utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego. Stronnictwo chce 
wprowadzić roboty publiczne oraz walczyć z bezrobociem poprzez promocję ela-
stycznych form zatrudniania (np. skracanie czasu pracy). Małe i średnie fi rmy 
powinny mieć możliwość zatrudnienia jednego absolwenta na stałe w zamian za 
refundację z budżetu składek ZUS, Funduszu Pracy i składek zdrowotnych. PSL chce 
przywrócić ulgi budowlane i remontowe oraz obniżyć VAT na produkty budowni-
ctwa społecznego. Należy stopniowo obniżać także podstawową stawkę VAT do 16% 
o 1% rocznie, o ile wzrost gospodarczy będzie wystarczająco wysoki. Podatek docho-
dowy na ogólnych zasadach powinien być wprowadzony tylko wobec dużych 
gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Z dochodów prywatyzacyjnych nie wolno 
fi nansować defi cytu. Pieniądze z niej należy przeznaczać na Fundusz Rozwoju 
Gospodarczego Kraju. Państwo powinno utrzymać kontrolę nad bankami i strate-
gicznymi gałęziami gospodarki. PSL opowiada się za symboliczną reprywatyzacją4.

W obszarze „Edukacja” PSL zawarło zapisy dotyczące wsparcia zdolnej młodzieży 
z najuboższych rodzin. Zagwarantowano wsparcie dla inicjatyw społecznych tj. 
powszechny dostęp do Internetu, a w nim bezpłatne podręczniki, przywrócenie 
dobrego szkolnictwa zawodowego, wsparcie badań podstawowych. 

Piątym obszarem działań PSL była „Przedsiębiorczość”. Za kluczowy problem dla 
rozwoju polskiej przedsiębiorczości uznano zbyt dużą ilość przeszkód biurokratycz-
nych, aby założyć fi rmę. PSL postulowało: wprowadzenie możliwości rejestrowania 
fi rmy przez Internet, uruchomienie systemu wsparcia dla młodych przedsiębiorców 
poprzez kredyty, poręczenia, dostęp do kapitału. 

Bardzo ważne miejsce w programie PSL zajęła „Samorządność”. „Samorząd 
poszerza uczestnictwo społeczeństwa w sprawach: publicznych, działalności związ-
ków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, związków pracodawców oraz 
stowarzyszeń i fundacji społecznych, związanych z podstawowymi potrzebami 
społeczeństwa i państwa”5. PSL uważało, że należy przekształcić Senat RP w Izbę 
Samorządową. Sprawne samorządy to gwarancja rozwoju dla Polski6.

4 Strona internetowa e-polityka, http://www.e-polityka.pl, „Repetytorium wyborcze 2007 r.” [inf. 
z 17.10.2007].

5 Razem tworzymy lepszą przyszłość, „Zielony Sztandar” 7.10.2007, nr 40, s. 12, 13.
6 Ludowcy podkreślali znaczenie samorządu, uważali, że wpływa on na rozwój kraju, działali w myśl 

zasady, że „władza powinna być jak najbliżej ludzi”.
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Siódmy obszar zainteresowań PSL to „Natura”. Znalazł się w nim pakiet propozy-
cji związany z promocją kultury polskiej, wsparciem artystów, a także ochroną 
środowiska (jako przestrzenią życia), poprzez promowanie nowych technologii 
chroniących środowisko (np. samochody hybrydowe), wprowadzenie energii odna-
wialnej. Partia opowiadała się także za zwiększeniem zalesiania Polski. W kampanii 
2007 promowała też hasło: „Jeden billboard to jedno drzewo. Zamiast śmieciowej 
kampanii – reklama przyjazna naturze”7.

PSL, podobnie jak większość podmiotów politycznych, opowiadała się za zwięk-
szeniem bezpieczeństwa państwa i obywateli. Domagało się zaostrzenia kar za naj-
cięższe przestępstwa. Uważało, że należy wprowadzić zwiększenie przedsięwzięć 
reedukacyjnych i zmniejszyć represyjne. Przestępcy w pierwszej kolejności powinni 
wykonywać prace społecznie użyteczne, a nie odsiadywać wyroki na koszt podatnika. 
Każdy obywatel powinien spełniać swój podstawowy obowiązek jakim jest obrona 
narodowa. PSL opowiada się za powszechnym poborem do wojska, które jest szkołą 
życia dla mężczyzn, kształtuje patriotyzm i charakter. W sprawach dotyczących 
problematyki zagranicznej, oparcia dla bezpieczeństwa narodowego PSL poszukuje 
w wielostronnych relacjach z ONZ, NATO, UE, OBWE. Ważnym tematem porusza-
nym przez wszystkie partie biorące udział w kampanii wyborczej do Parlamentu 
w 2007 roku była kwestia misji wojskowych z udziałem Polskiego Wojska. PSL stało 
na stanowisku, że służyć one powinny przywracaniu pokoju i zmierzać muszą do 
niezwłocznego przekazywania odpowiedzialności dla miejscowych mieszkańców.

W punkcie dziewiątym programu PSL zawarto zapisy dotyczące „Praworządności”. 
Zdaniem PSL najważniejszą kwestią jest tworzenie dobrego prawa. Stąd postulat 
utworzenia Krajowej Rady Legislacyjnej, aby zagwarantować dobrą jakość stanowio-
nego prawa. „Prawo powinno ułatwiać życie uczciwym ludziom, a utrudniać dzia-
łanie przestępcom”8. Postulowano umocnienie kontrolnej funkcji Najwyższej Izby 
Kontroli (NIK), rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od funkcji ministra 
sprawiedliwości.

Ostatnim, dziesiątym obszarem zainteresowań PSL jest „Polska racja stanu”, czyli 
godne miejsce Polski i Polaków w rodzinie wolnych narodów. Ugrupowanie propo-
nowało utrzymywanie dobrych kontaktów z NATO, ONZ, UE, OBWE, przywróce-
nie dobrych stosunków z sąsiadami w myśl ludowej zasady – „przyjaciół trzeba mieć 
blisko, wrogów daleko”9, wzmocnienie promocji Polski i jej walorów turystycz-
nych.

7 Razem tworzymy lepszą przyszłość, „Zielony Sztandar” 7.10.2007, nr 40, s. 12, 13.
8 Ibidem, s. 13
9 Ibidem.
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PSL jest partią, która w wymiarze światopoglądowym, oraz w sferze społecznej 
i ekonomicznej zajmuje pozycje w centrum układu sił politycznych w Polsce. Opo-
wiada się za zwiększeniem interwencjonizmu państwa w sferę gospodarki, za 
aktywną rolą państwa w sferze społecznej. Odrzuca ekstremalne podejście doktry-
nalne w zakresie form własności środków produkcji, marksistowski kolektywizm 
i neoliberalny indywidualizm. Jest to partia agrarna, która reprezentuje interesy 
rolników, ale nie tylko.

PSL na rynku politycznym i wyborczym można określić mianem specjalisty 
rynkowego, który dąży do trwałego przejęcia nowych wyborców i tym samym broni 
stałego elektoratu – jakim jest elektorat wiejski. Mimo usilnych prób pozyskiwania 
zwolenników poza mieszkańcami wsi elektorat PSL w dalszym ciągu rekrutuje się 
głównie spośród rolników i ich rodzin. Wyborcy ci wykazują dużą skłonność do 
respektowania tradycyjnych wartości. Największe poparcie niezmiennie ludowcy 
uzyskują w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim10. PSL miał 
trudności z rozszerzeniem wpływów na inne grupy elektoratu. Można to było 
zauważyć w wyborach w 2005 r., kiedy wzięła w nich udział Samoobrona RP. Ugru-
powanie to początkowo reprezentowało grupę rolników którzy zaciągnęli duże 
kredyty i mieli problemy z ich spłatą, jednak szybko okazało się że stanowili duże 
zagrożenie dla PSL na wsi. PSL próbowało nawet przedstawiać w podobny sposób 
swój wizerunek jako partia polskiej prowincji, jednak nie przyniosło to oczekiwanego 
rezultatu. W wyborach 2007 roku część elektoratu Samoobrony RP skłoniło się ku 
PSL, chociaż część przejęło PiS, które w tej kampanii silnie walczyło o elektorat 
wiejski. Ludowcy zwrócili większą uwagę na fakt, że wieś polska jest coraz bardziej 
zróżnicowana wewnętrznie. To już nie tylko rolnicy, ale i przedstawiciele innych grup 
zawodowych mieszkają na wsi. 

Wieś nadal pozostaje bastionem PSL, pomimo że większe poparcie ma wśród 
elektoratu wiejskiego PiS – 37,9% i PO – 29,3%. PSL w tej kampanii wyborczej 
konsekwentnie starało się pokazać jako ugrupowanie o charakterze uniwersalnym, 
które ma swych zwolenników nie tylko na wsi ale i w mieście. W miastach powyżej 
200 tys. mieszkańców poparcie nie przekraczało 3%. Natomiast w miastach do 50 tys. 
ludności poparcie sięgało 7–8%. Można więc mówić o PSL jako partii ogólnonaro-
dowej z poparciem w całym społeczeństwie11.

Głównym celem kampanii ludowców w wyborach 2007 roku była przede wszyst-
kim próba odzyskania dawnej pozycji w układzie sił politycznych w Polsce. Bez 
wątpienia PSL dążyło także do obrony stałych wyborców a także przejęcia elektoratu 

10 P. Sula, Ewolucja wizerunku Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Marketing polityczny w poszu-
kiwaniu strategii wyborczego sukcesu, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2005, s. 390.

11 M. Zalewski, PSL także wygrało, „Zielony Sztandar” 4.11.2007, nr 44, s. 1.
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wiejskiego Samoobrony RP, której pozycja po dwuletnich nieudanych rządach 
znacznie osłabła. Sytuacja sondażowa partii jeszcze przed wyznaczeniem daty 
wyborów nie przedstawiała się optymistycznie. Jeszcze na początku września przed-
stawiane w mediach pierwsze sondaże plasowały PSL poniżej pięcioprocentowego 
progu wyborczego12.

PSL zdecydowało się na prowadzenie kampanii „merytorycznej i użytecznej” oraz 
promowało hasła „mniej agresji, a więcej pogody ducha”13. PSL zaproponowało 
potrzebę przywrócenia uniwersalnych wartości, a szczególnie normalności, ale nie 
tej płynącej z haseł w typie „mordo ty moja” i straszenia tworzeniem szpitala psy-
chiatrycznego w społeczeństwie ludzi mądrych, wykształconych, zdrowych moralnie, 
dobrych gospodarzy i normalnych rodzin14. To też wyróżniało kampanię. Kłótliwa 
postawa innych partii pozwoliła przedstawić spokojne i odpowiedzialne podejście 
PSL, a w konsekwencji i deklarowany program jako wyrazistą różnicę strategiczną. 
Kolejnym sposobem na aktywizację elektoratu miał być skład list wyborczych. 
Zadbano przede wszystkim o silną reprezentację na listach do głosowania, znanych 
w lokalnych środowiskach liderów. Na listach wyborczych umieszczano działaczy, 
którzy uzyskali mandat w samorządach lokalnych oraz burmistrzów, wojewodów, 
wójtów związanych z PSL. Gremium kierowniczemu zależało przede wszystkim na 
osobach sprawdzonych w działaniu na wielu płaszczyznach – od nauki i kultury, 
przez samorządy po gospodarkę, ludzi kompetentnych, sprawdzonych i rzetel-
nych15. 

Do obywateli skierowano materiały wyborcze PSL w postaci drukowanej: ulotki, 
reklamę w gazetach, organ prasowy PSL „Zielony Sztandar”, gdzie obszernie przed-
stawiono program stronnictwa, relacje z konwencji wyborczych w różnych miastach 
Polski. Wszystkie materiały wyborcze opatrzone zostały – czterolistną, zieloną 
koniczyną i barwami w kolorze zieleni, czyli dobrze rozpoznawalnymi znakami 
grafi cznymi ugrupowania. Billboardy kandydatów PSL przygotowane zostały profe-
sjonalnie i solidnie. Nie było na nich agresywnych kolorów, zbędnych treści. Znala-
zło się na nich to, co wyborca powinien dobrze rozpoznać i zapamiętać – numer 
listy, logo partii, hasło, nazwisko. 

Dużą rolę odgrywała nie tylko obecność w mediach, ale przede wszystkim kontakt 
z wyborcami i sprawna organizacja. Docierali do ludzi, organizując spotkania we 

12 Sondaż TNS OBOP dla gazety „Dziennik”: PO – 33%, PiS – 26%, LiD – 9%, Liga Polskich Rodzin 
4%, Samoobrona RP – 4%, PSL – 3%, zob. M. Wójcik, Z. Krzyżanowski, Sondaże mówią jasno, „Dzien-
nik” z 01.09.2007 r.

13 Strona internetowa wikinews, http://pl.wikinews.org/wiki/PSL, „PSL apeluje o merytoryczną 
kampanię wyborczą”, [inf. z 19 IX 2007].

14 M. Zalewski, PSL także wygrało, „Zielony Sztandar” 4.11.2007, nr 44, s.1.
15 (ES), Polacy zasługują na to co najlepsze, „Zielony Sztandar” 9.09.2007, nr 36.
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wsiach, miastach, gminach, powiatach16. Organizowano pikniki wyborcze z różnymi 
atrakcjami (np. występy popularnych zespołów muzycznych, darmowy poczęstunek 
– „kiełbasa wyborcza”).

Kluczem do sukcesu miały być media masowego przekazu: radio, spoty w telewi-
zji publicznej i komercyjnej. Podkreślenia wymaga udział ludowców w telewizyjnych 
debatach, zwłaszcza w programie trzecim, gdzie prezentowali propozycje progra-
mowe, wysoko oceniane przez widzów. W przekazie medialnym PSL starało się 
pokazać prawdziwy obraz ugrupowania. Zrobiono to w sposób nowoczesny, ciekawy, 
dynamiczny. Cała Polska poznała spot reklamowy o babci i wnuczku, który miał 
spełnić marzenie o jedności i normalności płynącej z pokolenia na pokolenie, z PSL 
w roli głównej. Bo tylko babcia mogła głosować na PSL Mikołajczyka a dziś na PSL 
Pawlaka, należąc całe życie do jednego Stronnictwa. W kolejnym spocie reklamowym 
działacze PSL mówili, że „podsłuchami nie nakarmimy naszych dzieci” – oceniali 
rzeczywistość polską. Spot ze znanym piłkarzem Terleckim to podkreślenie wbrew 
codziennej wojnie, że należy powrócić do młodzieńczych marzeń, by następne 
pokolenia miały także radość w życiu. Odwoływano się także do symboliki cyfr – naj-
lepsi piłkarze mieli na plecach „dziesiątkę”, czyli numer listy PSL. Kampania wybor-
cza w mediach w porównaniu z kampanią Platformy Obywatelskiej (PO) i Prawa 
i Sprawiedliwości (PiS) była skromna. Główne spoty reklamowe emitowane w tele-
wizji i radio przygotowane były profesjonalnie, starannie i tworzyły jedność z całą 
kampanią. Telewizyjna kampania PSL opierała się na umacnianiu wizerunku partii, 
uświadomieniu społeczeństwu przede wszystkim, że jest to partia spokoju, równo-
wagi, porozumienia. 

Niewątpliwe znaczenie miało wykorzystanie w tej kampanii wyborczej stosunkowo 
nowego medium, jakim jest Internet. W poprzedniej kampanii wyborczej w 2005 r. 
praktycznie to źródło przekazu nie było wykorzystywane przez PSL17. Na stronie 
internetowej komitetu wyborczego partii zamieszczono listy kandydatów i materiały 
promujące PSL. Lider PSL, Waldemar Pawlak także wykorzystywał własną stronę 
internetową i umieszczał na niej reklamowe spoty i aktualności z przebiegu kampa-
nii. Prezes PSL na swoim blogu18, bezpośrednio zdawał relację z prowadzonej 
kampanii, zamieszczał artykuły dotyczące działalności stronnictwa i odpowiadał na 
pytania internatów. Ugrupowanie starało się także poprawić wyniki sondaży 
w niektórych okręgach wyborczych, poprzez wprowadzanie na listy osoby znane, 
popularne. Partia uzyskała poparcie od twórcy programu internetowego Gadu–Gadu 

16 T. Hurkała, Porozumienie służy ludziom. Mazowiecka konwencja wyborcza, ibidem.
17 M. Cichosz, Kampania wyborcza PSL w 2005…, s. 167.
18 Blog (z ang. weblog – sieciowy dziennik, pamiętnik) – rodzaj strony internetowej, na której autor 

umieszcza datowane wpisy, wyświetlane kolejno, zaczynając od najnowszego – strona internetowa 
Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog.
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Łukasza Foltyna, który otrzymał od PSL pierwsze miejsce na liście wyborczej 
w Warszawie. Lansowano tu hasło, które miało trafi ć do najmłodszego elektoratu, 
językowo zbliżone do współczesnej retoryki politycznej. Hasło symbolizować miało 
dialog i porozumienie a nie waśnie i kłótnie: „Gadu – Gadu zamiast spie… 
dziadu”19. 

Dużym zaskoczeniem dla dziennikarzy i wyborców były happeningi. Pierwszy 
zorganizowany na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, gdzie 
na sali znalazło się 10 osób w garniturach, ciemnych okularach i ze słuchawkami 
w uszach. „Taka sceneria, to symbol tego, co się zaczyna dziać w naszym kraju - 
wyjaśnił Waldemar Pawlak. Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik 
dodał, że symbolem państwa nie może być pan w kominiarce i czarnych okularach 
(…) Ta sceneria, która nam towarzyszy, to symbol tego, co zaczyna się dziać w naszym 
kraju Wchodzimy w takie czasy, że sam lęk przed osądem wydaje się już być świa-
dectwem winy. Polityka przestaje być miejscem dyskusji i ścierania się poglądów”20. 
Kolejny happening zorganizowany został 17 października na lotnisku Okęcie 
w Warszawie przez młodzieżówkę PSL pod hasłem „Londyn – Warszawa, wspólna 
sprawa”, „Wracamy do Polski – PSL”. Na czele Forum Młodych Ludowców stanął 
Jakub Adam Struzik21. Do tego przedsięwzięcia wykorzystano londyński piętrowy 
autobus z fl agami w barwach biało – czerwonych i zielonych z logo partii, który 
przejechał ulicami stolicy. Happening miał na celu zachęcenie młodych ludzi do 
powrotu z emigracji zarobkowej.

Ważną rolę odegrały niemal codzienne konferencje prasowe. Na jednej z konfe-
rencji działacze PSL wręczali obecnym parasolki, które jak twierdzili miały chronić 
nie tyle od deszczu, ile od codziennego potoku brudów lejących się w kampanii 
wyborczej.

Strategia wyborcza PSL oparta była na wykorzystaniu zasadniczych, stałych atutów 
partii (np. odwołania do 112 – letniej tradycji, do wartości chrześcijańskich, do 
encyklik i nauki Jana Pawła II, wartości narodowych; program dla ludzi mający 
zagwarantować spokój społeczny i nadzieje na lepszą przyszłość), ale wspierana była 
przez nowoczesne wzorce coraz bardziej popularne na polskim rynku wyborczym. 
Czyniono to za pośrednictwem płatnych i bezpłatnych audycji telewizyjnych, radio-
wych, materiałów prasowych, billboardów, plakatów. Dbano o personalizację kam-

19 Strona internetowa Waldemara Pawlaka, www.pawlak.pl, „Spoty reklamowe PSL”, [inf. z 27 IX 
2007].

20 (ES), Polacy zasługują na to co najlepsze, „Zielony Sztandar” 9.09.2007, nr 36.
21 Jakub Adam Struzik – syn marszałka województwa mazowiedzkiego Adama Struzika i kandydat 

z ostatniego miejsca na stołecznej liście PSL.
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panii wyborczej22. Twarzą PSL w tej kampanii wyborczej był Waldemar Pawlak. Lider 
PSL budował swój wizerunek jako uosobienie spokoju i stabilności w rozemocjono-
wanej polskiej polityce. Jawił się jako orędownik porozumienia a nie kłótni. Wize-
runek partii w spotach reklamowych wspierały osoby doskonale kojarzone z PSL: 
Jarosław Kalinowski, Józef Zych, Władysław Bartoszewski jako ikona, moralna ostoja 
członków i wyborców ugrupowania23, oraz wspomniany wyżej Łukasz Foltyn – zapre-
zentowany jako zwykły człowiek, który podkreśla swoje społeczne korzenie i brak 
dystansu na linii polityk – wyborca24. 

Najważniejszy element kampanii i tym samym wizerunek partii został określony 
w hasłach wyborczych: „Porozumienie Służy Ludziom”, i jego cząstkowe akcenty: 
„Razem wszystko jest możliwe”, „Razem tworzymy lepszą przyszłość”, „Teraz PSL” 
oraz „PSL=NORMALNIE”25, „Idziemy po zwycięstwo pokoju nad wojną, porozu-
mienia nad agresją, braterstwa nad nienawiścią, zaufania nad podejrzliwością, dobra 
nad złem”, „Dialog, Rozsądek, Pokój”26. Hasła te miały akcentować potrzebę nie tyle 
rewolucji, ile modernizacji w życiu z nowym stylem rządzenia oraz kompetentnych 
fachowców.

Kampania PSL była kampanią pozytywną o dużym natężeniu emocjonalnym. 
Ugrupowanie odnosiło się do symboli, wartości uwarunkowanych historycznie tj. 
praca, wartości chrześcijańskie, Kościół, wartości rodzinne. Odżegnywano się od 
negatywnej kampanii prowadzonej przez pozostałe ugrupowania (zwłaszcza PiS 
i PO). Liderzy PSL nie chcieli brać udziału w organizowanych przez media debatach 
z udziałem przywódców największych ugrupowań politycznych. Ludowcy dużo 
uwagi poświęcali także wynikom sondaży, w których poparcie dla PSL stale rosło. 
W prawyborach we Wrześni PSL otrzymało 9,7% poparcia, co dało im czwarte 
miejsce27.

Dnia 24 października 2007 roku Państwowa Komisja Wyborcza podała ofi cjalne 
wyniki wyborów parlamentarnych. Do parlamentu weszły cztery partie (i mniejszość 
niemiecka): Platforma Obywatelska (PO): 41,51%, Prawo i Sprawiedliwość (PiS): 

22 D. Skrzypiński, Polityczne dylematy wyboru strategii wyborczej. Studium kampanii parlamentar-
nych i samorządowych na Dolnym Śląsku, [w:] Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze 
społeczeństwa polskiego, pod red. D. Walczak-Duraj, Płock–Łódź 2002, s. 144–145.

23 Władysław Bartoszewski wystąpił w głównych spotach Polskiego Stronnictwa Ludowego, wspierał 
także kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej.

24 Zob. M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: 
marketingowe aspekty komunikowania politycznego, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 2005, 
s. 124.

25 Są to dwa sztandarowe hasła kampanii wyborczej PSL w 2007 roku.
26 (ES), Polacy zasługują na to co najlepsze, „Zielony Sztandar” 9.09.2007, nr 36.
27 A. Bendkowski, Prawybory we Wrześni 9,7 proc. poparcia dla PSL, „Zielony Sztandar” 14.10. 2007, 

nr 41, s. 1. Przed PSL uplasowały się kolejno: PO (34%), Lid (20%), PiS (17,4%).
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32,11%, Lewica i Demokraci (LiD): 13,15%, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): 
8,91%. Frekwencja wyniosła 53,88%. Powyższe wyniki wyborów skutkowały nastę-
pującym podziałem miejsc w nowym parlamencie: Platforma Obywatelska: 209 
mandatów, Prawo i Sprawiedliwość: 166 mandatów, Lewica i Demokracji: 53 man-
daty, Polskie Stronnictwo Ludowe: 31 mandatów, Mniejszość Niemiecka: 1 mandat28. 
Wyniki wyborów pokazały, że bez ludowców nie da się rządzić Polską, czego dowiodły 
również zapisane w historii lata: 1918, 1944/45, 1989 r.

Strategia wyborcza w 2007 roku podyktowana była przede wszystkim aktualną 
sytuacją w układzie sił politycznych. PSL udało się w tych wyborach obronić stały 
elektorat, ale pozyskać też nowych zwolenników. Po raz kolejny partia pokazała się 
jako jedyna, która skutecznie walczy o polską wieś. Skorzystało z szansy na pokaza-
nie się także jako ugrupowanie, które zmienia się i potrafi  korzystać z nowych 
technologii. Tym razem oprócz tradycyjnych środków przekazu, jakimi są prasa, 
radio czy telewizja, PSL wykorzystało Internet. W tej kampanii wyborczej ludowcy 
konstruowali deklarację wyborczą tak, by maksymalnie poszerzyć bazę poparcia. 
Podstawowym celem przestała być obrona wpływów na wsi, bo jak wskazywały 
sondaże konkurencyjna wcześniej Samoobrona chyliła się ku upadkowi. Celem było 
pozyskanie wyborców o poglądach bardziej centrowych. PSL zdołało przedstawić 
się jako ugrupowanie skłonne do dyskusji ze wszystkimi podmiotami politycznymi 
i zmierzające do uporządkowania życia politycznego i społecznego w Polsce. 
Widoczna tu była dezaprobata dla konfl iktów i chęć ich zażegnania („Porozumienie 
Służy Ludziom”). To, co działo się przez ostatnie dwa lata, czyli radykalizacja polityki, 
wyniesienie do władzy partii skrajnych – Samoobrony i LPR, sprawiło, że podczas 
kampanii wyborczej PSL stało się ostoją politycznej racjonalności i spokoju. Zmieniło 
swój wizerunek partii tylko dla rolników, na partię ogólnonarodową. Ugrupowanie 
uzyskało największy przyrost poparcia spośród wszystkich partii, pomimo że na 
początku w sondażach wyborczych plasowało się poniżej progu wyborczego. PSL 
okazało się „czarnym koniem” wyborów parlamentarnych w 2007 roku.

28 Strona internetowa – wyniki wyborów, www.wyniki-wyborow.blogspot.com, „Wyniki wyborów 
z 21 października 2007 roku”, [inf. z 24 X 2007].
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SUMMARY

POLISH PEOPLE’S PARTY (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) constitutes one of the oldest 
political formations in Poland. A political party always manifested national character and 
referred to independence, democratic and Chistian traditions during its 100-year old exis-
tence. Polish People’s Party campaign was perceived as positive and very emotional. An 
organization referred to symbols as well as values based on history, that is, work, Christian 
values, church, family values. Th e goal was to gain voters holding more centrist views. Polish 
People’s Party aimed at the image of an organization willing to discuss with all political 
subjects and wanting to organize political and social life in poland. Disapproval for confl icts 
and willingness to end them was very strongly demonstrated (“Understanding serves the 
people”).
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ATHENAEUM

KAMPANIA WYBORCZA DO parlamentu w 2007 roku była wyjątkowo krótka. Innym 
jej wyróżnikiem była intensywna rywalizacja o głosy wyborców pomiędzy dwoma 
najbardziej obecnie znaczącymi partiami: „Platformą Obywatelską” i „Prawem 
i Sprawiedliwością”. Na forum dyskusji publicznej nie brakowało opinii, że tegoroczne 
wybory do parlamentu mogą stać się przełomowymi, a wręcz najważniejszymi od 
1989 roku. Intensywny i emocjonalny charakter kampanii wyborczej określał nastroje 
społeczne. Do urn wyborczych ruszyło stosunkowo wielu uprawnionych do głoso-
wania – frekwencja wyborcza wyniosła 53,88%1. 

Interesującym problemem badawczym okazała się kwestia wizerunku polskiej 
sceny politycznej podczas kampanii wyborczej w 2007 roku zamieszczanego na 
łamach „Tygodnika Powszechnego”, jednego z najstarszych katolickich czasopism 
społeczno-kulturalnych, od początku wyraźnie opiniotwórczego, wywierającego 
istotny wpływ na kształtowanie oblicza polskiego katolicyzmu2. 

Założenia programowe „Tygodnika Powszechnego” (pierwszy numer ukazał się 
w niedzielę 24 marca 1945 roku, z podtytułem: „Katolickie pismo społeczno-kultu-

1 Strona główna Państwowej Komisji Wyborczej; Obwieszczenie PKW z dnia 23 października 2007, 
http://www.pkw.gov.pl/gallery/10/71/37/107137/OBWIESZCZENIE_PKW_DO_SEJMU.pdf; data 
pobrania: 11-11-2007. 

2 Krakowski periodyk działa w segmencie tygodników opinii. Badania rynkowe wykazały, że roz-
poznawalność pisma sięga 58 proc. Dość wysoki wynik może świadczyć o istotnym potencjale pisma. 
„Gazeta Prawna” Nr 184 (2054), 21–23 września 2007, Biznes i prawo gospodarcze, internetowe wydanie 
Gazety Prawnej, http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2054.218.0.39.7.2.0.1.htm; data 
pobrania: 11-10-2007. „Tygodnik Powszechny” nie jest pismem wysokonakładowym. Jak wynika 
z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, średnia sprzedaż „TP” w 2006 roku wynosiła 21 076 eg-
zemplarzy, źródło, strona internetowa: eGospodarka.pl; http://www.egospodarka.pl/article/article-
print/21760/-1/11; data pobrania: 10-10-2007. 
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ralne”, na sześć tygodni przed końcem wojny) zostały w podstawowym zarysie 
wytyczone jeszcze w latach czterdziestych XX wieku jako wyraz inspiracji tzw. nurtu 
„odrodzeniowego” w polskim katolicyzmie3. 

Poglądy wyrażane na łamach „TP” były inspirowane wizją „katolicyzmu wysub-
limowanego”, „intelektualnego”, wyrażającego orientację personalistyczną. Środowi-
ska katolickiej inteligencji związane z „Tygodnikiem Powszechnym” znajdowały się 
pod silnym wpływem myśli Jacques’a Maritaina, Emanuela Mouniera i grupy inte-
lektualistów skupionych wokół miesięcznika „Esprit”. Kierując się tomistycznym 
personalizmem w interpretacji J. Maritaina i „wspólnotową” koncepcją E. Mouniera, 
(znaną środowiskom odrodzeniowym w Polsce jeszcze przed II wojną), starano się 
przeszczepić na grunt polski ideę katolicyzmu integralnego, nowoczesnego, świado-
mego, „dynamicznego”, angażującego katolików do działań społecznych4. 

„Tygodnik Powszechny” miał kilku „ojców – założycieli”, byli to: patron pisma - 
metropolita krakowski, arcybiskup Adam Stefan Sapieha; ksiądz kanonik Jan 
Piwowarczyk, profesor katolickiej etyki społecznej, (bliski współpracownik Sapiehy), 
dawniej redaktor naczelny krakowskiego „Głosu Narodu”, twórca i znawca katolickiej 
nauki społecznej, pierwszy redaktor „TP” oraz Jerzy Turowicz, który funkcję redak-
tora naczelnego sprawował niemal od chwili utworzenia czasopisma (dokładnie od 
30 numeru pisma z 14 października 1945 r.) do 1998 roku5. 

Twórcy tygodnika kompletując redakcyjny zespół, dbali o wysoki merytorycznie 
poziom pisma. Do grona publicystów „TP” należeli między innymi: Stefan Kisielew-
ski, Antoni Gołubiew, Stanisław Stomma, Hanna Malewska, Tadeusz Kudliński, 
Stanisław Kutrzeba, Artur Górski, Jerzy Zawieyski, Juliusz Osterwa, Zbigniew 
Herbert, Lech Beynar (czyli Paweł Jasienica), Jacek Woźniakowski, Jan Józef Szcze-

3 Ks. J. Piwowarczyk, Ku katolickiej Polsce, „Tygodnik Powszechny” (dalej: „TP”) 24.03.1945, nr 1,  
s. 1; A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 194; M. Król, Myśl historyczna 
„Tygodnika Powszechnego”, [w:] id., Ład utajony, Kraków 1983, s. 96; A. Micewski, Współrządzić czy 
nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945–1976, Paryż 1978, s. 161. 

4 Zob. J. Turowicz, O Emmanuelu Mounier, [w:] E. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór in-
nych prac, Kraków 1960, s. IX-XXVII; J. Maritain, Człowiek i państwo, przełożył A. Grober, Kraków 
1993; R. Michalski, Chrześcijańska wizja odrodzenia człowieka. Katolicka nauka społeczna w Polsce 
przeciwko moralnym skutkom kapitalizmu i totalitaryzmu 1918–1989, Toruń 1995, s. 48, 49; M. Łętowski, 
Dwa tygodniki. „Tygodnik Warszawski” i „Tygodnik Powszechny” (1945–1953) w życiu katolicyzmu spo-
łecznego w Polsce, „Chrześcijanin w świecie” 1985, nr 11, s. 47; A. Micewski, Między dwiema orienta-
cjami, Warszawa 1980, s. 26. 

5 J. Turowicz, Wspomnienie o księdzu Piwowarczyku, [w:] 70 Żywotów. Portrety, sylwetki, wywiady 
i wspomnienia o ludziach, wybrał i zredagował Andrzej Paluchowski, przedmową opatrzył Jerzy Turo-
wicz, Kraków 1977; s. 38–41; J. Żakowski, Pół wieku pod włos, czyli życie codzienne „Tygodnika Po-
wszechnego” w czasach heroicznych, Kraków 1999, s. 7; J. M. Majchrowski, Ks. Jan Piwowarczyk, Nota 
bibliografi czna, [w:] Polski Słownik Bibliografi czny, tom XXVI, Wrocław 1981, s. 623–625; S. Kisielewski, 
Ksiądz Piwowarczyk, Redaktor i dziennikarz. Garstka wspomnień, [w:] 70 Żywotów……, s. 42–44. 
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pański, Leopold Tyrmand, Józefa Golmont (potem Józefa Hennelowa), Józef Tischner, 
Andrzej Bardecki. Podkreślić należy, że Autorem i przyjacielem czasopisma był Karol 
Wojtyła, późniejszy polski papież6. 

W okresie PRL „Tygodnik Powszechny” stał się nieformalnym organem polskiej 
opozycji, nie tylko o proweniencji katolickiej. O znaczeniu pisma w walce o demo-
kratyczną wizję państwa może świadczyć fakt, że redaktor naczelny tygodnika – Jerzy 
Turowicz otwierał obrady Okrągłego Stołu7. 

Wzorem z ubiegłych dziesięcioleci, współczesny „Tygodnik Powszechny” tworzą 
katolicy świeccy i duchowni z „bardzo dobrym przygotowaniem humanistycznym”8. 
Czasopismo skupiając szeroki krąg publicystów i współpracowników, udostępnia 
swoje łamy wybitnym indywidualnościom, twórcom polskiej nauki, kultury, sztuki 
i polityki. Obecnie na łamach pisma można odnaleźć teksty między innymi takich 
Autorów jak: ks. Adam Boniecki – redaktor naczelny (od 1999 roku), Józefa Henne-
lowa, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Marcin Król, Krzysztof 
Kozłowski, Anna Mateja, Marian Stala, Aleksander Hall, Roman Graczyk. 

Po 1989 roku publicystyka „Tygodnika Powszechnego” konsekwentnie prezentuje 
otwarty katolicyzm, (wnikliwie drążąc problemy polskiego Kościoła), silnie akcentuje 
prawa człowieka, potrzebę dialogu różnych kultur i narodów, polską rację stanu. 
Propaguje niezmiennie styl niezależnego, otwartego myślenia o świecie, o podsta-
wowych zasadach etyki i moralności. 

Pośród mediów katolickich, „Tygodnik Powszechny” sytuuje się jednoznacznie na 
przeciwstawnej pozycji wobec „Naszego Dziennika”, toruńskiej rozgłośni ojca Tade-
usza Rydzyka – „Radio Maryja” i wyznawanej przez te ośrodki formuły katolicyzmu. 
Poprzez swoje zaangażowanie w sprawy społeczno-polityczne, środowisko „Tygo-
dnika Powszechnego” było oceniane w ogólnym odbiorze publicznym, jako sprzy-
jające politykom związanym z byłą Unią Demokratyczną i Unią Wolności9. 

6 R. Jarocki, Czterdzieści pięć lat w opozycji (O ludziach „Tygodnika Powszechnego”), Kraków 1990, 
s. 99; 70 Żywotów…., passim; Zbigniew Herbert – Jerzy Turowicz. Korespondencja, Z autografów odczytał, 
opracował, przypisami i posłowiem opatrzył Tomasz Fiałkowski, Kraków 2005, passim. 

7 M. Jagiełło, Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i „Tygodniku Powszechnym 
1945–1953, t. I, Rodowód, Warszawa 2001, s. 8, t. II, s. 18; A. Michnik, Kościół, lewica, dialog, przedmowa 
S. Kisielewski, posłowie, ks. Józef Tishner, Warszawa 1998, s. 228; K. Bernat, Konserwatyzm czy libera-
lizm? Obraz demokracji lansowany w Radiu Maryja i „Tygodniku Powszechnym” [w:] Media a demokracja, 
pod redakcją L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 132; W. Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze 
wydarzenia medialne w III RP, Warszawa 2000, s. 23. 

8 Rozmowa z A. Bonieckim, „Gazeta Uniwersytecka, Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach”, nr 10–11 (99–100), lipiec 2002, s. 5. 

9 K. Bernat, op.cit., s. 134; T. Mielczarek, Prasa Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989–2004, 
[w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989–2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 89–96; 
K. Pokorna-Ignatowicz, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, [w:] Media 
a demokracja…., s. 119–130. 
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„TP” nie stroni od analizy zjawisk politycznych. Otwarty charakter pisma sprawiał, 
że w trakcie kampanii wyborczej w 2007 roku, pojawiały się na jego łamach refl eksje 
nad szerokim spektrum polskiej sceny politycznej. Wydaje się, że autorzy podejmu-
jący problematykę polityczną unikali na łamach pisma natarczywej agitacji wybor-
czej, dominował rzeczowy i wyważony ton wypowiedzi. 

Analiza tekstów zamieszczanych na łamach „Tygodnika Powszechnego” pozwoliła 
stwierdzić, że ocena polskiej sceny politycznej podczas kampanii wyborczej w 2007 
roku formułowana przez publicystów tego pisma była dokonywana poprzez pryzmat 
wartości chrześcijańskich, katolickich i demokratycznych. Pozostając w zgodzie 
z linią programową pisma postulowano humanitaryzm i demokratyczny persona-
lizm, wskazując na konieczność dostosowania do tych zasad życia politycznego 
w Polsce. 

W myśl przesłanek wynikających z zasad moralności chrześcijańskiej kwestiono-
wano brutalny i bezwzględny styl działania politycznego oraz niski poziom kultury 
politycznej poszczególnych aktorów życia publicznego. Przykładem reakcji pisma 
na rzeczywistość polityczną mogą być słowa redaktora naczelnego pisma, ks. Adama 
Bonieckiego, który podsumowując kampanię wyborczą pisał, że „Kampania była 
chwilami przerażająca. Przedstawiciele jednej partii mówili o drugiej tak, jakby 
chodziło o okupanta, agresora, śmiertelne zagrożenie, najazd Hunów. Jakby przed-
wyborczy wyścig miał na celu zniszczenie, unicestwienie, starcie wroga z powierzchni 
ziemi. (….) Kampanijne awantury były nie tylko smutne, momentami gorszące, ale 
w perspektywie przyszłości po prostu szkodliwe”10. 

Na łamach pisma formułowano uwagi na temat funkcjonowania polskiego życia 
politycznego, stwierdzając, że w imię walki o władzę jego istotną cechą stało się 
dążenie do fałszowania rzeczywistości społeczno-politycznej, a bezideowość i naj-
bardziej prymitywne zachowania społeczne na stałe wpisały się w polski krajobraz 
polityczny. W opinii analizowanej publicystyki „polityka stanowi rodzaj teatru”, 
przypomina „komedię salonową”, „(…) aktualna polityka, przyzwyczaja jej uczest-
ników i obserwatorów do tego, że każde wydarzenie ma drugie dno, słowa – skrywane 
znaczenie”11. 

Ujemny wizerunek współczesnych elit politycznych prezentowała Józefa Henel-
lowa, publicystka związana z „TP” od przeszło sześćdziesięciu lat. Autorka piętnowała 
w szczególności brak wspólnej płaszczyzny porozumienia, łączącej sfery polityczne 
„(…) czy w Polsce, pytała, rozszarpywanej od wyborów sprzed dwóch lat coraz 
ostrzejszymi konwulsjami podziałów, konfrontacji, oskarżeń pozostały jeszcze na 

10 Ks. A. Boniecki, Kiedy noc wyborcza dobiegła końca, „TP” 28.10.2007, nr 43 (3042), s. 1. 
11 T. Fiałkowski, Scena i kulisy, Z dziennika kampanii (1), „TP” 7.10.2007, nr 40, (3039), s. 5; 

A. Mateja, Zjawisko Rokita, „TP” 30.09.2007, nr 39, (3038), s. 4. 
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wspólną przyszłość jakiekolwiek wspólne mianowniki?”. Zdaniem publicystki, owym 
wspólnym mianownikiem powinny być wartości „realne”, dające się zweryfi kować 
„naszym i cudzym świadectwem”12. W podobnym tonie wypowiadał się redaktor ks. 
A. Boniecki, który ubolewał, że istotą współczesnej gry politycznej jest jedynie walka 
o interesy partyjne, natomiast kwestie najistotniejsze, takie jak wspólne dobro 
i przyszłość państwa, zostały zepchnięte na margines zainteresowania życia politycz-
nego13. 

Analizując stan polskiej sceny politycznej, publicyści „TP” podkreślali, że „trady-
cyjny” podział na lewicę i prawicę przestał być aktualny. Stwierdzano, że spektrum 
polskich partii politycznych nie układa się w klasyczny wachlarz – od prawicy do 
lewicy. W zamian, polskie partie polityczne można usytuować w okręgu: „każda 
z nich ma po bokach ugrupowania, które są dla niej jednocześnie zagrożeniem 
i ofi arą”. Platforma Obywatelska z jednej strony „przylega” do Prawa i Sprawiedliwo-
ści, z drugiej do Lewicy i Demokratów. PiS po jednej stronie ma Platformę, a po 
drugiej Ligę Polskich Rodzin. Samoobrona z jednej strony sąsiaduje z LPR i PiS, 
a z drugiej z LiD. Pośrodku tego kręgu znajduje się „wieczny obrotowy” polskiej 
sceny politycznej czyli Polskie Stronnictwo Ludowe14. 

Analizując rzeczywistość polityczną, za poważny mankament uznano brak wypra-
cowania przez czołowych aktorów polskiej sceny politycznej, „nowego języka”, 
którym można by opisać ład społeczno-polityczny w 2007 roku. Publicyści „TP” 
podkreślali, że liderzy polskich partii politycznych posługują się hasłami wyborczymi 
przestarzałymi, sprzed dwóch lat, w nadziei, że znów przyniosą one sukces. W re-
zultacie, spekulowano na łamach pisma, przywoływane ponownie przez PiS pojęcie 
„rywinlandu”, i przeciwstawienie „Polska solidarna – Polska liberalna”, mogą ponow-
nie okazać się chwytliwe i skuteczne politycznie15. 

Wiele miejsca tygodnik poświęcał ewentualnym koalicjom powyborczym. Prze-
widywano, że z powodu trwającej od dwóch lat intensywnej walki politycznej, mało 
prawdopodobna jest koalicja Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. 
Dla publicysty „TP” Janusza A. Majcherka, korzystnym rozwiązaniem byłby parla-
mentarny sojusz Platformy Obywatelskiej z Lewicą i Demokratami. Zauważał, że po 
pierwsze „centrolewica” prawdopodobnie przekroczy tzw. próg wyborczy i zasiądzie 
w Sejmie, po drugie, pisał, że w niektórych kwestiach poglądy tych dwóch ugrupo-
wań są zbieżne. „(…) Liberalizm nie jest w kręgach LiD określeniem obelżywym, 

12 J. Hennelowa, Choć trochę matematyki, „TP” 21.10.2007, nr 42 (3041), s. 28; id., Ciąg dalszy, „TP” 
28.10.2007, nr 43 (3042), s. 16.

13 Ks. A. Boniecki, Kiedy noc wyborcza dobiegła końca…, s. 1.
14 J. Flis, Niefortunne koło, Wybory 2007: kto z kim i dlaczego, „TP” nr 39, (3038), 30 września 2007, 

s. 5. 
15 K. Kozłowski, Słuchając liderów, „TP” 2.09.2007, nr 35 (3034), s. 5. 
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a społeczeństwo obywatelskie – pojęciem niezrozumiałym” – wyjaśniał16. Dostrze-
gano jednak, że koalicja PO-LiD może być utrudniona przez ciągle żywe zaszłości 
i spory historyczne17. Partią o dużej zdolności koalicyjnej jest PSL – przekonywał 
tygodnik. Oceniano, że ludowcy, w porównaniu z innymi partiami, dysponują naj-
mniej kontrowersyjnymi hasłami i łagodną retoryką. Konserwatywno-ludowy 
program, unikanie konfl iktów politycznych oraz dążenie do kompromisów czyni 
z PSL partię atrakcyjną dla różnorodnych grup wyborców. Prognozowano, że jeżeli 
PSL zdoła przekroczyć próg wyborczy – ma szansę stać się tzw. języczkiem u wagi 
w sejmie VI kadencji18. 

Refl eksje nad kondycją polskiej sceny politycznej pozwoliły wysunąć wniosek, że 
niewielu współczesnych działaczy politycznych zasługuje na miano męża stanu czy 
przywódcy politycznego. Zauważano, że brakuje osób o wyrazistej osobowości 
politycznej, wyróżniających się niezależnością ideową19.

Podejmując tę problematykę, obserwowano poczynania jednego z liderów Plat-
formy Obywatelskiej – Jana Rokity, stwierdzając, że wiele jego pomysłów i przedsię-
wzięć okazywało się chybionych i błędnych. Jako przykłady wskazywano, wysuwaną 
przez Rokitę koncepcję „premiera z Krakowa”, publiczne negocjowanie przez tego 
polityka koalicji z PiS, czy głoszone przez niego hasło „Nicea albo śmierć”. Działal-
ność Jana Rokity, pisano, prowadziła zarówno do sukcesów Platformy Obywatelskiej, 
jak i do trudności tej partii. Winą za taki stan rzeczy obarczano, wzbudzający róż-
norodne kontrowersje, specyfi czny styl działania tego lidera politycznego20.

Na wieść o tym, że Jan Rokita wycofał się z czynnego życia politycznego, publi-
cystka tygodnika Anna Mateja poświęciła mu obszerny i najwyraźniej przychylny 
artykuł. Jej zdaniem, Rokita jako „jeden z najważniejszych graczy politycznych”, to 
człowiek spełniający wszelkie wymogi stawiane zawodowemu politykowi. W opinii 
publicystki, Jan Rokita to polityk wykształcony, pracowity, uczciwy, szczery, zdolny 
nawiązać kontakt z tzw. „zwykłym” człowiekiem. Jak objaśniała publicystka, Jan 
Rokita traktuje politykę jako powołanie, wyróżnia się swoistym indywidualizmem. 
Jest to działacz „autonomiczny”, wierny swoim zasadom, a właśnie takie cechy są 
szczególnie pożądane i cenne w życiu politycznym – oceniała21.

16 J. A. Majcherek, Platforma na rozjeździe, „TP” 10.06.2007, nr 23 (3022), http://tygodnik.onet.pl/
0,14416805,druk.html, data pobrania: 27-09-2007. 

17 R. Graczyk, Wybory jako loteria, „TP” 26.08.2007, nr 34 (3033), http://tygodnik.onet.
pl?0,1432589,druk.html; data pobrania: 27-09-2007. 

18 J. Halcewicz-Pleskaczewski, Ludowe przymiarki, „TP” 30.09.2007, nr 39 (3038), s. 5. 
19 T. Fiałkowski, Scena i kulisy, Z dziennika kampanii (1)…., s. 5.
20 A. Brzeziecki, Bezsiła spokoju, „TP”, nr 36 (3035); 9 września 2007, http://tygodnik.onet.pl/

0,143582,druk.html, data pobrania 27-09-2007; T. Fiałkowski, Scena i kulisy, Z dziennika kampanii 
(1)…., s. 5.

21 A. Mateja, Zjawisko Rokita…., s. 4. 



157„Tygodnik Powszechny” wobec kampanii wyborczej w 2007 r.

Wypowiadając w trakcie kampanii wyborczej opinie na temat czołowych aktorów 
polskiej sceny politycznej, stwierdzano, że przewodniczący PO – Donald Tusk – jest 
politykiem lubianym, popieranym też przez tzw. „partyjne doły”. Jednak jego główną 
słabością jest brak charyzmy, stanowczości, determinacji, woli walki i zwycięstwa. 
Przebieg telewizyjnej debaty przewodniczącego PO z Aleksandrem Kwaśniewskim 
wyraźnie zmodyfi kował prezentowany na łamach pisma wizerunek Donalda Tuska. 
Publicysta tygodnika podkreślał, że w trakcie tego „występu estradowego”, Tusk 
ujawnił atrybuty polityka ofensywnego, dynamicznego, obdarzonego refl eksem 
i umiejętnością celnej riposty22. Zdecydowane zwycięstwo Platformy Obywatelskiej 
odniesione 21 października 2007 roku, sprawiło, że na łamach pisma, dopatrywano 
się przemiany lidera tej partii w polityka, który przestał myśleć w kategoriach par-
tyjnych, a zrozumiał czym jest państwo23. 

Przedstawiany na łamach czasopisma, wizerunek prezesa PiS – Jarosława Kaczyń-
skiego był zdecydowanie negatywny. W opinii tygodnika, J. Kaczyński stanowił 
przykład dogmatycznego i bezkompromisowego polityka, który w bezwzględnej 
walce o władzę „traci poczucie rzeczywistości”. Jego styl działania politycznego 
znamionuje brutalność i bezwzględność wobec przeciwników ideowych. Wytykano, 
że w celu pognębienia Donalda Tuska – głównego rywala politycznego, J. Kaczyński 
zdecydował się wystąpić w debacie telewizyjnej „(…) z postkomunistą, który zbyt 
często zagląda do kieliszka”24. W gruncie rzeczy, wyjaśniał K. Kozłowski, zasadniczym 
celem programu politycznego J. Kaczyńskiego jest zapewnienie reelekcji Lechowi 
Kaczyńskiemu25. Wyraźnie negatywnie oceniano postawę lidera PiS w pierwszych 
dniach po porażce wyborczej, przypominając czytelnikom, że Jarosław Kaczyński 
– „(…) atakuje przyszły rząd z niezwykłą brutalnością, zarazem zarzucając brutal-
ność przeciwnikowi, a to nota bene, sztuczka – dopowiadał wieloletni publicysta 
tygodnika Roman Graczyk – którą Jarosław Kaczyński opanował do perfekcji”26. 

Pytanie o przyszłość PiS i Jarosława Kaczyńskiego pozwoliły wysunąć publicyście 
„TP”- J. Flisowi, kilka różnych wariantów rozwoju sytuacji politycznej. Pierwszy 
i najbardziej prawdopodobny nazwał „wariantem Charłampa”, przypominając czy-
telnikom występującą w „Potopie” postać sługi Janusza Radziwiłła, który stał wiernie 
przy swym księciu aż do jego śmierci. Czy politycy PiS-u, niczym „wierny sługa”, 
pozostaną przy swoim przywódcy, aż do końca jego politycznej działalności? – zasta-
nawiał się publicysta. Refl eksje nad pozycją Jarosława Kaczyńskiego wewnątrz PiS, 

22 T. Fiałkowski, Przed ostatnia prostą, „TP” 21.10.2007, nr 42, (3041), s. 3. 
23 K. Kozłowski, Donaldowi Tuskowi do sztambucha, „TP” 28.10.2007, nr 43, (3042), s. 4. 
24 T. Fiałkowski, Scena i kulisy…., s. 5; J. Flis, W nowych czasach, „TP” 23.10.2007, nr 43 (3042), 

s. 3. 
25 K. Kozłowski, Słuchając liderów…., s. 5. 
26 R. Graczyk, Groźba totalnej opozycji, „TP” 4.11.2007, nr 44 (3043), s. 5. 
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skłaniały do wysunięcia wniosku, że prezes PiS zachowa poparcie tzw. „starej gwar-
dii” czyli m.in. Przemysława Gosiewskiego, Ludwika Dorna, Adama Lipińskiego. 
Wariant drugi publicysta nazwał „włoskim”, wyjaśniając, że podczas II wojny świa-
towej mieszkańcy Italii w obliczu rychłej przegranej próbowali wycofać się z „osi”. 
Porażka wyborcza, spekulował autor, może spowodować odejście z PiS polityków 
skłaniających się w stronę opcji konserwatywnej, np. środowisko „Przymierza Pra-
wicy” Kazimierza Ujazdowskiego. Wariant trzeci – doświadczył go Helmut Kohl, 
gdy od swoich towarzyszy politycznych usłyszał komunikat: „szanujemy cię niezwy-
kle, bądź naszym honorowym przewodniczącym, ale przesadziłeś, więc gdy stawką 
jest dobro partii, musisz odejść”. Czy podobny los może czekać J. Kaczyńskiego? – 
pytał publicysta27. 

Ocena poczynań J. Kaczyńskiego korespondowała z pejoratywnym wizerunkiem 
PiS przedstawianym na łamach pisma. Prezentowano PiS jako partię, której działa-
cze, pozbawieni skrupułów moralnych i ideowych, zawiązują nieskrępowane alianse 
polityczne w imię bezkompromisowej walki o władzę. W ocenie analizowanej 
publicystyki, koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony 
znamionowały: narastająca wrogość i wzajemna nielojalność „sojuszników”, działa-
nia nastawione na osłabienie koalicjantów28. Warto przytoczyć opinię redaktora 
naczelnego pisma – A. Bonieckiego, który określił LPR i Samoobronę mianem – „par-
tii naprawdę niebezpiecznych politycznie”29. 

Negatywnie oceniano strukturę organizacyjną PiS – jako partii silnie zhierarchi-
zowanej, z ugruntowaną i silną pozycją jej prezesa. Wyjaśniano, że PiS posługuje się 
swoistą wewnętrzną logiką, której sedno można przedstawić w mało skomplikowa-
nym stwierdzeniu: „(….) świat powinien być uporządkowany, a zło wskazane palcem. 
Gwarantem jest nieomylny przywódca”30. 

Kreśląc wizerunek PiS, stwierdzano, że jest to partia o obliczu antyinteligenckim. 
Próbowano uzmysłowić czytelnikom, że walka PiS z tzw. mitycznymi „wykształciu-
chami” niszczy przede wszystkim kojarzoną z nimi, cenną i ważną – w ocenie 
tygodnika – hierarchię wartości, „(…) bez której życie społeczne wpada w niebez-
pieczny dryf ”31. Przedstawiając ten problem, dostrzegano swoistą sprzeczność, 
przypominając, że rodowód zarówno twórców tej partii jak i jej czołowych działaczy 

27 J. Flis, Równania z niewiadomych, „TP” 19.08.2007, nr 33 (3032), http://tygodnik.onet.
pl/0,1431792, druk.html, data pobrania: 27-09-2007. 

28 Loc. cit. 
29 Ks. J. Boniecki, Kiedy noc wyborcza dobiegła końca….., s. 1. 
30 K. Kozłowski, Słuchając liderów…., loc. cit.
31 J. Sosnowski, Tren dla inteligenta, „TP” 14.10.2007, nr 41, (3040), s. 1, 4. 
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jest właśnie inteligencki. Pomimo tego, wyjaśniano, właśnie w tej grupie społecznej, 
PiS upatrywał wroga ideowego32. 

Komentując polityczne postulaty i hasła głoszone przez „Prawo i Sprawiedliwość”, 
objaśniano, że akcentowanie znaczenia państwa ogranicza i marginalizuje, szczegól-
nie cenne społecznie, wszelkie inicjatywy o charakterze oddolnym i obywatelskim, 
zaś głoszona przez twórców programu PiS, idea „wszechobecnego układu” ma 
znaczenie destrukcyjne społecznie. 

Idąc tym tropem, piętnowano program budowy „IV Rzeczypospolitej”, twierdząc, 
że taki projekt godzi w poczucie ciągłości historycznej, podważając tym samym 
tożsamość wielu ludzi. Stwierdzano, że jedną z poważnych „przewin” obozu poli-
tycznego Jarosława Kaczyńskiego – wobec państwa i społeczeństwa polskiego, było 
deprecjonowanie niewątpliwych i niezaprzeczalnych osiągnięć Polski po 1989 roku 
oraz „(…) wmawianie Polakom, że nie udało im się zbudować państwa zasługującego 
na szacunek oraz pogardliwe nazywanie III RP „Rywinlandem”33. Warto dodać, że 
krytyka wizji władzy PiS, dokonywana na łamach krakowskiego czasopisma, nie 
oznaczała jednak pełnej akceptacji praktyki III RP34. 

Na łamach „TP” dokonywano oceny funkcjonowania polskich partii politycznych. 
W ocenie tygodnika, Platforma Obywatelska to partia nowoczesna, proeuropejska, 
centrowa, i „umiarkowana”, a jej działacze odnoszą sukcesy w wielu także pozapoli-
tycznych dziedzinach. Krytykowano jednak zdecydowanie model opozycyjności 
wylansowany przez PO, która niczym „stado owieczek” jest „milcząca” i „grzeczna”35. 
Wskazywano na trudności z jednoznacznym określeniem politycznego wizerunku 
Platformy i brak jasnego przekazu. Ubolewano, że jej głównym wyróżnikiem jest 
brak wyrazistości politycznej, nieokreśloność ideowa, pasywność polityczna 
i „nijakość” oferty programowej (zwłaszcza w sferze ekonomicznej). Działaczom tej 
partii wytykano nieudolność, kunktatorstwo i postawę „wyczekiwania” na błędy 
głównego rywala, czyli PiS-u. Publicysta tygodnika – J. Majcherek zalecał PO akty-
wizację działań, bowiem „bez odważnej taktyki trudno o sukcesy w polityce” – wyjaś-
niał36. Stwierdzano, że PO kieruje do swoich wyborców nieczytelny komunikat, który 

32 A. Brzeziecki, To nie czary, „TP” 16.09.2007, nr 37 (3036), http://tygodnik.onet.pl/0,1437778,druk.
html, data pobrania: 27-09-2007; J. Sosnowski, op.cit., s. 4. 

33 A. Hall, Myśli nowoczesnego Polaka, „TP” 11.11.2007, nr 45 (3044), s. 1. 
34 R. Graczyk, III RP jako spełnienie, „TP” 2.09.2007, nr 35 (3034), http://tygodnik.onet.pl/

0,1435457,druk.html; data pobrania: 27-09-2007. 
35 A. Brzeziecki, To nie czary, „TP” 16.09.2007, nr 37 (3036); A. Brzeziecki, Bezsiła spokoju, „TP”, nr 

36 (3035), 9 września 2007,
36 J. A. Majcherek, Platforma na rozjeździe, „TP”, 6.06.2007, http://tygodnik.onet.pl/0,1416805,druk.

html, data pobrania: 27-09-2007. 
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zawiera się w jednym i prostym twierdzeniu, czyli: „wykorzystamy wasze głosy do 
stworzenia koalicji z LiD albo też wykorzystamy je dla stworzenia koalicji z PiS”. 
Wyjaśniano, że taka strategia powoduje dezinformację i konsternację wśród wybor-
ców, sprawia też, że potencjalny wyborca jest traktowany przedmiotowo, bowiem 
wymaga się od niego jedynie oddania głosu37. 

Analiza publicystyki politycznej „Tygodnika Powszechnego”, a w szczególności 
rozważań dotyczących strategii politycznej PO, może skłaniać do wniosku, że wynik 
wyborów w 2007 r. był swego rodzaju zaskoczeniem dla autorów publikujących na 
łamach pisma. Wydaje się jednak, że z aprobatą i nadzieją na dotrzymanie przedwy-
borczych obietnic, przyjęto zwycięstwo Platformy Obywatelskiej. Z satysfakcją 
przywoływano słowa lidera zwycięskiej partii D. Tuska, który w ocenie redaktora 
pisma A. Bonieckiego „(…) powiedział coś, czego wszyscy pragnęli: nałożyliście na 
nas obowiązek pojednania. A rozwijając tę myśl mówił, (D. Tusk) że Polska musi być 
miejscem dla wszystkich, żeby także ci z opozycji czuli się w niej jak w domu”. 
Redaktor pisma przypominał czytelnikom, że D. Tusk przemawiając po ogłoszeniu 
wstępnych wyników wyborów, użył słowa, jakby nieco zapomnianego i rzadko 
goszczącego w ustach współczesnego polityka, ale jakże ważnego i potrzebnego, 
a mianowicie słowa miłość38. Na łamach pisma z satysfakcją odnotowywano prze-
konanie, że wynik wyborów w 2007 roku, świadczył, po pierwsze, o dojrzałości 
i „mądrości” obywatelskiej polskiego społeczeństwa, a po drugie, stanowił dowód 
politycznej mobilizacji ludzi wykształconych i młodych39.

Podsumowując, można przytoczyć wypowiedzi czołowych publicystów pisma. 
Zdaniem Adama Bonieckiego zasadniczym celem działalności politycznej powinno 
być rozwiązywanie realnych problemów, żywotnie interesujących społeczeństwo jak 
np. reforma służby zdrowia czy status społeczny i materialny szkolnictwa. Wtórował 
mu Krzysztof Kozłowski, który pisał, że „(…) cud, którego dziś nam trzeba (….), to 
skok cywilizacyjny, wyrwanie kraju z odwiecznego zacofania”40, zaś Roman Graczyk, 
objaśniał, że „(…) potrzebujemy rządów, które będą w pocie czoła reformować nasz 
kraj, a nie tracić czas na koalicyjne utarczki”41. 

Wydaje się, że zdaniem kręgu publicystów skupionych wokół redakcji krakow-
skiego pisma, idea dobra wspólnego, zaczerpnięta ze wskazań katolickiej nauki 

37 R. Graczyk, Wybory jako loteria…., loc.cit. 
38 Ks. A. Boniecki, Kiedy noc wyborcza dobiegła końca…., s. 1.
39 M. Król, Polska świeconych obywateli, „TP” 4.11.2007, nr 44, (3043), s. 5; E. Szumańska, Oda do 

młodości, „TP” 4.11.2007, nr 44, (3043), s. 24. 
40 K. Kozłowski, Donaldowi Tuskowi do sztambucha…, s. 4. 
41 R. Graczyk, Lud bez władzy, „TP” 22.07.2007, nr 29, (3028), http://tygodnik.onet.pl/

1547,1425603,0,523453,dzial.html; data pobrania: 27-09-2007.
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społecznej, winna stanowić przewodni nakaz dla wszystkich uczestników życia 
politycznego. Potępieniu pomysłów wiodących do tworzenia i pogłębiania podziałów 
polityczno-społecznych, towarzyszyło głębokie przekonanie, że i z różniących się 
ludzi może powstać wspólnota42. 

SUMMARY

THE ISSUE OF Polish political scene during the 2007 election campaign in the eyes of Tygod-
nik Powszechny constitutes an interesting scope of research. Tygodnik Powszechny is one of 
the most traditional Catholic socio-cultural weekly, which from its beginnings has had a fl oat 
infl uence on public opinion and the face of Catholicism in Poland. 

Nowadays Tygodnik Powszechny does not avoid analysing the current political phenomena. 
Owing to is open character, the weekly publicizes refl ections on a broad scope of issues related 
to the political situation in Poland. Polish political scene during the 2007 election campaign 
was evaluated by its editors on the basis of Christian, Catholic and democratic values. In 
accordance with the programme policy of the weekly, the emphasis was put on the ideas of 
humanitarism and democratic personalism and the need to introduce these ideas into 
political life in Poland. 

42 J. Sosnowski, op.cit. s. 4; R. Graczyk, Groźba totalnej opozycji, „TP” 4.11.2007, nr 44, (3043), 
s. 5. 
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ATHENAEUM

NAUKI HUMANISTYCZNE SPOŁECZNE, określając własną tożsamość (nigdy do 
końca nie ujawnioną i płynną) analogicznie jak i inne dyscypliny i gałęzie nauki, 
permanentnie doskonalą metodologię badań; poszukują metod, kategorii pojęcio-
wych, problemów, schematów rozstrzygnięć i zarazem też powodują ucieczkę przed 
jej stagnacją i jałowieniem. W ostatnich latach obserwuje się w naukach humani-
stycznych rozwój „nowego ruchu teoretycznego”, którego celem jest syntezowanie 
dotychczas rozbieżnych wizji społeczeństwa i człowieka1.

W nowym ruchu teoretycznym szczególne miejsce wyznacza się ujęciom global-
nym, tj. w odniesieniu do przeszłości podnosi się potrzebę uruchomienia wiedzy 
teoretycznej, w odniesieniu do teraźniejszości – po rozpoznaniu faktów budowanie 
syntezy cząstkowych wyników badań, i w odniesieniu do przyszłości – umieszczanie 
zjawisk w perspektywie długookresowej na tle szerzej rozwijającej się całości spo-
łecznej, przewidywanie alternatyw rozwojowych.

Zarówno w poznaniu humanistycznym, jak też i w wielu dyscyplinach naukowych 
przywiązuje się współcześnie dużą wagę do:

1.  Odwrotu od badań faktografi cznych, wąskoempirycznych na rzecz ogólnych 
syntez teoretycznych.

2.  Odwrotu od statystycznych modeli systemowych na rzecz ukazywania dyna-
micznego, procesowego charakteru życia społecznego, pozostającego w nie-
ustannym toku „stawania się”.

1 T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991, s. 133; Cz. Moj-
siewicz, Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005; A. Żukowski, Politologii jako dyscyplina naukowa 
i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006; Problemy badawcze i metodologiczne politologii 
w Polsce, pod red. A.J. Chodubskiego i M.J. Malinowskiego, Gdańsk 2006.
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3.  Odwrotu od determinizmu strukturalnego czy środowiskowego na rzecz uwzględ-
niania roli podmiotów indywidualnych i zbiorowych (np. ruchów społecznych, 
charyzmatycznych przywódców) w wywoływaniu lub blokowaniu zmian.

4.  Odwrotu od analiz mikrospołecznych i odrodzenia klasycznych (bo typowych 
już dla XIX w.) zainteresowań makrostrukturami i makroprocesami.

5.  Zmniejszenia zainteresowania „twardą” problematyką instytucji, organizacji 
społecznej czy struktury, na rzecz „miękkiej” problematyki kultury: systemów 
wartości, znaczeń, norm i reguł, form dyskursu, mentalności zbiorowej itp.

6.  Związanej z tym zmiany dominującej metodologii badawczej; coraz większego 
znaczenia metod jakościowych, interpretacyjnych, hermeneutycznych studiów 
przypadku, analizy danych i źródeł zastanych w miejscu panującej do niedawna 
mody na badania masowe, reprezentatywne, typu sondaż2.

Waga budowania teorii w nauce wynika z istoty powołania poznania naukowego, 
które zawiera się w poszukiwaniu uogólnień, a więc oderwaniu się od rzeczywistości, 
chociaż ona daje jej tworzywo do uogólnień; nauka nie jest zbiorem wiadomości, 
zwanych popularnie faktologią czy faktografi ą, a stanowi wykładnię związków, reguł, 
praw istniejących i zachodzących między zdarzeniami, zjawiskami, faktami i proce-
sami3. Zbiory wiadomości nie będące uogólnieniami czy teorią określa się mianem 
wiedzy, którą może charakteryzować przypadkowość doboru spostrzeżeń, niepełny 
krytycyzm; wiedza jest tworzywem dla nauki.

Budując teorie naukowe istotnym zadaniem jest wykrywanie prawidłowości 
i swoistości zjawisk i procesów życia społecznego o różnym stopniu ogólności. 
Wartościowym zabiegiem jest w tym względzie umiejscowienie zjawisk i procesów 
społeczno-politycznych i ekonomicznych w perspektywie długofalowej, np. na tle 
transformacji współczesnych społeczeństw pod wpływem nowoczesnego przewrotu 
technicznego.

Poznając z kolei prawidłowości i swoistość zjawisk i procesów, w syntezie i anali-
zie należy uwzględniać łączenie teraźniejszości z przeszłością; przekonywująca jest 
w tym względzie opinia, że nieznajomość czasów minionych wypływa nieuchronnie 
z niezrozumienia teraźniejszości4.

2 P. Sztompka, Przyszłość nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, [w:] Nauka w Polsce w per-
spektywie XXI wieku, Warszawa 1996, s. 305–306; P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, 
Poznań 2003; R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004; A. Chodubski, 
Standardy światowe a tendencje rozwojowe współczesnej politologii w Polsce, [w:] Politologia w Polsce. 
Stan badań i perspektywy, pod red. M. Cichosz, K. Zamorskiej, Wrocław 2006, s. 65–81.

3 Por. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1996, roz. I; O. Cetwiński, Teoria 
narracji politologicznej, Warszawa–Zielona Góra 2002, roz. I.

4 G. Barraclough, Wstęp do historii współczesnej, Warszawa 1971, s. 27; Z.J. Pietraś, Podstawy teorii 
stosunków międzynarodowych, Lublin 1986, s. 24–25; J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, 
s. 35.
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Każda teoria w naukach humanistycznych powinna być uniwersalna i otwarta na 
nowe fakty, zdarzenia, zjawiska i procesy oraz nowe problemy teoretyczne, a zarazem 
umożliwiać najwszechstronniejsze ujęcie rzeczywistości cywilizacyjnej; najwszech-
stronniejsze, tzn. jednocześnie: 

1.  Globalne (odtwarzające i dynamikę zjawiska, i jego miejsce w strukturze 
większej całości).

2.  Integralne (zarówno w kategoriach działań ludzkich, jak i rezultatów tych 
działań).

3.  Wyjaśniające (teoretyczne, nomologiczne – zatem w kategoriach grup i klas 
faktów)5.

Budowanie teorii w naukach humanistycznych, podobnie zresztą jak i w innych 
dyscyplinach nauki, uzależnione jest od metodologicznej świadomości i odpowie-
dzialności badaczy. Wiedza metodologiczna jest przez badaczy nierzadko traktowana 
marginalnie. W poznaniu daje o sobie znać przedkładanie refl eksji nad określonym 
stanem rzeczy nad stosowaniem metod badawczych; dla licznych uczonych ważniej-
sza jest tradycja, uznawanie autorytetu mistrza niż korzystanie z dorobku nauki 
o stosowanych metodach czy logice naukowego odkrywania oraz sprawdzania6. 
W konsekwencji prowadzi to do ujawniania się w poznaniu dogmatyzmu, trywiali-
zacji, odrzucania wartościowania. Nie docenianie metodologii obserwuje się np. na 
gruncie polskiej politologii7.

Naprzeciw wyzwaniu poznania syntetycznego, globalnego wychodzi nauka o cywi-
lizacji, jedna z najmłodszych gałęzi humanistyki; jej odrębność została określona 
dopiero w XX w.8 Przedmiotem tej gałęzi humanistyki jest poszukiwanie praw rządzą-
cych procesami i zjawiskami cywilizacyjnymi w czasie i przestrzeni. W odniesieniu do 
dziejów wyodrębnia się trzy podstawowe wyobrażenia praw rządzących ich przebie-
giem. Pierwsze z nich zakłada występowanie w dziejach procesu cyklicznego, tj. 
powtarzania się w określonym czasie podobnych sytuacji, zjawisk i procesów, nawro-
tów do podobnych form władzy oraz towarzyszących im idei społecznych i politycz-

5 T. Klementewicz, op.cit., s. 141; S.D. Tensey, Nauki polityczne, Poznań 1997, s. 19–24; G. Babiński, 
Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004; M. Sułek, Metody 
i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

6 J. Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1973, s. 8; Z. Hajduk, Ogólna metodologia 
nauk, Lublin 2001, cz. 4.

7 Por. B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992; 
A. Chodubski, O świadomości metodologicznej w politologicznym poznaniu, „Teoria i Praktyka Polityki” 
1995, nr 1, s. 29–36; A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005, 
roz. III.

8 Por. A. Piskozub, Elementy nauki o cywilizacji, Gdańsk 1992; idem, Cywilizacje w czasie i prze-
strzeni, Gdańsk 1996; „Cywilizacja i Polityka” 2003–2007, z. 1–5.
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nych. Drugie stanowi antytezę cyklicznego obrazu dziejów świata; zakłada istnienie 
linearnego rozwoju dziejów, tj. następujących po sobie ogniw sytuacji i zdarzeń, 
jawiących się jako przeznaczenie czy też będących tworem danych okoliczności 
i czasu. Trzecie zakłada syntezę cyklu i postępu, tj. uznaje rozwój cykliczny, w którym 
powtarzają się ogólne stadia i w każdym ze stadiów występuje rozwój linearny, 
wyrażający się w ujawnianiu się nowych zjawisk bądź właściwości. Rozwój ten 
nazywany jest spiralnym ze względu na ujęcie grafi czne, przypominające spiralę.

Nauka o cywilizacji w poznaniu dąży do ujęć syntetycznych; posługuje się szero-
kim horyzontem czasowym i przestrzennym, co wynika z istoty pojęcia cywilizacja. 
Przez pojęcie to rozumie się najczęściej poziom rozwoju społeczeństwa w danym 
okresie historycznym, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez czło-
wieka, stanem techniki oraz układem stosunków społeczno-politycznych i miejscem 
człowieka w tych odniesieniach.

Nauka o cywilizacji w poznaniu posługuje się ustaleniami różnych dyscyplin 
naukowych. Dyscypliny takie, jak: historia, geografi a człowieka, socjologia, prawo, 
ekonomia dają jej tzw. imput czyli wkład informacyjny. Holistycznie scalone i na tej 
drodze przetworzone informacje tworzą zręby dyscypliny. I tak, historia poznając 
fakty przeszłości, dociekając autentyczności i wiarygodności wiadomości o tych 
faktach i łącząc je w proces dziejowy przez ustalenie prawidłowości i praw rozwoju 
społeczeństwa, dostarcza nauce o cywilizacji informacji o obrazie określonych 
cywilizacji w czasie; do XX w. uogólniające porządkowanie informacji historycznych 
należało do historiozofi i, czyli fi lozofi i dziejów. Ustalenia z tego zakresu budziły 
nierzadko kontrowersje, wykraczały bowiem one poza sferę sprawdzalności nauko-
wej. Nauka o cywilizacji posługując się ustaleniami historii zwraca uwagę przede 
wszystkim na tzw. kontakty między cywilizacjami w czasie.

Geografi a człowieka poznając ludzką przestrzeń oraz zjawiska przestrzennego 
uwarunkowania procesów społeczno-politycznych, wpływ ukształtowania naturalnego 
Ziemi na te procesy i odwrotnie, dostarcza nauce o cywilizacji informacji o cywiliza-
cjach w przestrzeni. Zadaniem nauki o cywilizacji jest wykrywanie praw kształtowania 
się ładu przestrzennego, a zwłaszcza kontaktów między cywilizacjami w przestrzeni.

Kwestią kontrowersyjną w nauce jest objaśnianie zjawisk społeczno-politycznych za 
pomocą geografi i i nauk przyrodniczych oraz geografi czno-przyrodniczych a pomocą 
humanistycznych; na problem ten zwrócił uwagę badacz eurazjatyzmu Lew Gumilow, 
objaśniając zasięg imperium rosyjskiego z pomocą geografi i i nauk przyrodniczych; 
posłużył się izotermią stycznia, która rozgranicza terytorium na przeciętnie ujemne 
(Rosja) i przeciętnie dodatnie (superetnos romano-germański) temperatury9.

9 R. Paradowski, Idea Rosji – Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji 
ideologii euroazjatyzmu, Warszawa 1996, s. 12.
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Mimo wielu kontrowersji, zwłaszcza natury politycznej czynnik geografi czno-
przyrodniczy postrzega się jako istotny determinant postaw i zachowań społeczno-
politycznych zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Nauka o cywilizacji czynnik 
ten postrzega jako istotny element warunkujący przemiany ekonomiczne i społeczno-
polityczne.

Socjologia badając zjawiska i procesy tworzenia się form życia zbiorowego ludzi, 
struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, 
wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające 
te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące, dostarcza podstawowych 
treści teorii cywilizacji; ustalenia socjologii stanowią materiał do dalszych uogólnień 
nauki o cywilizacji, zatem socjologia stanowi swoistą mikrobazę nauki o cywilizacji.

Korzenie nauki o cywilizacji wyrastają też z fi lozofi i jako dyscypliny naukowej, 
zajmującej się ogólnymi rozwiązaniami dotyczącymi istoty i struktury bytu, źródeł 
i prawomocności ludzkiego poznania, zasad wartościowania, sensu świata i miejsca 
człowieka w świecie. Filozofi a jako dyscyplina naukowa dostarcza najważniejszych 
uogólnień z poszczególnych gałęzi wiedzy, stanowi też podstawy nauki o cywilizacji, 
które można nazwać fi lozofi ą cywilizacji.

Nauka o cywilizacji, korzystając z ustaleń innych dyscyplin naukowych posługuje 
się nimi na swój użytek, równocześnie dostarcza własne osiągnięcia również innym 
dyscyplinom naukowym, m.in. politologii, ekonomii. Jest to druga strona nauki 
o cywilizacji, tzw. output, czyli promieniowanie i oddziaływanie na swe otoczenie; 
dostarcza ona przede wszystkim wiedzy o przemianach cywilizacyjnych, bez znajo-
mości których zajmowanie się jakimkolwiek aspektem życia społecznego nie byłoby 
pełne czy wręcz niemożliwe.

Szczególny jest związek nauki o cywilizacji z politologią10. Zadaniem politologii 
jest ustalanie prawidłowości zjawisk i procesów politycznych, określanie źródeł 
sprzeczności i możliwości występowania konfl iktów społecznych, przyczyn kształ-
towania zjawisk i procesów oraz przewidywanie na przyszłość. W poznaniu polito-
logia ujmuje zagadnienia kompleksowo we wzajemnych uwarunkowaniach, 
uwzględnia zmieniającą się rzeczywistość.

Nauka o cywilizacji i politologia nierzadko posługują się w poznaniu podobnymi 
metodami badawczymi, tj. zasadami i sposobami systematycznych dociekań w celu 
obiektywnego poznania określonych rzeczywistości. Często stosowanymi metodami 
poznania przez obydwie dyscypliny są: analiza systemowa, analogia i analiza histo-
ryczna. Analiza systemowa jest jedną z bardziej wpływowych orientacji teoretycznych 
i metodologicznych w tych dyscyplinach; badane zjawiska i procesy ujmuje się 

10 A. Chodubski, Miejsce nauki o cywilizacji w studiach politologicznych, [w:] Politologia w szkolni-
ctwie wyższym w Polsce. Studia i Materiały, Lublin 1997, s. 49–57.
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w kategoriach systemowych; przez system rozumie się uporządkowany wewnętrznie 
w całość układ elementów mający określoną strukturę; analiza systemowa polega na 
konstruowaniu modelu pojęciowego badanych zjawisk, tj. modelu systemowego; 
różne dziedziny rzeczywistości interpretuje się nie jako luźne zbiory izolowanych 
elementów, lecz jako wewnętrznie zintegrowane, wyróżniające się z otoczenia 
i kierujące się swoistymi prawidłowościami całości.

Charakterystyczną metodą badań obu dyscyplin jest analogia, zwana metodą 
porównawczą. Polega ona na wykrywaniu podobieństw między różnymi procesami 
i zjawiskami, które umożliwiają także ustalanie różnic między badanymi zjawiskami. 
Ważnym zagadnieniem w stosowaniu metody porównawczej jest określenie przed-
miotu badań; zjawiska w nim powinny być porównywalne.

W badaniu zjawisk cywilizacyjnych ważne miejsce zajmuje metoda ekstrapolacji, 
tj. wykrywania przybliżonego kierunku rozwoju, oraz metoda refl eksji, polegająca 
na przenoszeniu elementów doświadczenia przeszłości w teraźniejszość.

Metody badawcze nauki o cywilizacji zależą od przedmiotu poznania; z uwagi, że 
nauka ta ma renesansowy charakter, w polu jej poznania znajdują się zagadnienia 
z różnych gałęzi wiedzy, nierzadko bardzo odległych od siebie, w stosowaniu metod 
występuje różnorodność; różnorodność ta służy poznaniu licznych zagadnień 
z zakresu wąskich specjalizacji, w konsekwencji prowadzących jednak do uogólnień 
i generalizacji; posługując się różnorodnością zagadnień cywilizacyjnych oraz róż-
norodnością metod poznania nauka przeciwstawia się potocznej opinii, że uogól-
nienia i generalizacje są defi ladą fałszywych absolutów.

Interpretacja cywilizacyjna zjawisk i procesów z przeszłości, jak i teraźniejszości 
pozwala na zdystansowanie się badaczom od ideologii. Ukazując znaczenie i rolę 
idei w czasie i przestrzeni, tj. w różnych epokach społeczno-ekonomicznych, 
w różnych strukturach organizacji politycznej społeczeństw, zwraca uwagę, że idea 
nie jest tylko wyznacznikiem systemów fi lozofi cznych i społeczno-politycznych, ale 
też architektem (demiurgiem) danej rzeczywistości; idea często włącza ludzi do 
czynów i powoduje przekształcenia rzeczywistości; nierzadko staje się idea przed-
miotem manipulacji politycznych.

W interpretacji cywilizacyjnej istotną wagę przywiązuje się do relatywizmu, 
względności pojmowania zjawisk i procesów cywilizacyjnych. Wynika to z faktu, że 
cywilizacja pojawia się w warunkach istnienia określonych form życia zbiorowego, 
na pewnym poziomie rozwoju społecznego. Zatem pojęcia tego nie stosuje się do 
najstarszych społeczności ludzkich, każde społeczeństwo ludzkie uczestniczyło 
w jakiejś kulturze, ale nie każde uczestniczyło w cywilizacji11. Cywilizacja jest też 

11 Por. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935, s. 34–35; S.P. Huntington, Zderzenie cy-
wilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1998, roz. II.
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procesem, który powstaje (zaczyna się), rozwija się, oddziaływuje na inne cywiliza-
cje, przyswaja wartości innych cywilizacji, a też upada. Świadomość przemijania 
wszelkich wartości zarówno materialnych, jak duchowej pozwala optymistycznie 
postrzegać wszelkie zjawiska i procesy tak z przeszłości, jak teraźniejszości; nawet 
zjawiska określane mianem patologii cywilizacji można postrzegać przez pryzmat 
prawidłowości dziejowych.

Ważną kategorią poznania cywilizacyjnego są przemiany. Przez pojęcie to rozumie 
się zmiany, które mają charakter trwały i dominujący w długim okresie. Przemiany 
przykuwają uwagę badaczy różnych dyscyplin nauki, jak też szerokie kręgi opinii 
społecznej, a w tym architektów życia społeczno-ekonomicznego i politycznego. 
Z punktu widzenia poznania cywilizacyjnego są one jako ogniwo procesu dziejo-
wego; doskonalą one cywilizację i wprowadzają na coraz wyższe stadia rozwoju; 
regres w procesie przemian postrzega się jako naturalną cenę za postęp; zauważa się, 
że nie należy żałować zjawisk i procesów, które przemijają i upadają, i wskazuje się, 
że cykliczny rozwój cywilizacji powoduje powtarzalność pewnych zjawisk i procesów. 
Prawidłowość ta była znana już w starożytności. Władysław Tatarkiewicz charakte-
ryzując starożytny pogląd na świat zauważył, że „Od tego przekonania nie odstępo-
wał bodaj żaden rodowity Grek”12.

Interpretacja ta istotną wymowę ma dla polityki i politologii. Prawidłowość 
przemian jako wiecznych nawrotów tych samych form władzy i towarzyszących jej 
doktryn politycznych, w kolistym przebiegu wyczerpujące wszystkie możliwe ich 
formy, przechodzące jedne w drugie w oscylacji między krańcowymi ich przejawami 
– od najbardziej despotycznej formy władzy, przytłaczającej społeczeństwo na jed-
nym biegunie, po najbardziej zanarchizowaną formę ustroju społecznego na drugim, 
przedstawił już grecki fi lozof Platon (427–347 p.n.e) w pracy Prawa.

Znajomość prawidłowości przemian pozwala politologom na kreślenie prognoz 
ostrzegawczych, np. przed zjawiskami kryzysowymi czy patologicznymi; pozwala 
dostrzegać w procesie dziejowym zależność postaw i zachowań ludzkich od sposo-
bów gospodarowania. Zależności te pozwalają podzielić dzieje cywilizacji na kilka 
charakterystycznych faz. W ostatnim czasie przywołuje się periodyzację zapropono-
waną przez futurologa amerykańskiego Alvina Toffl  era, który wyróżnił „trzy fale” 
zderzające się ze sobą i nakładające się na siebie: falę cywilizacji rolniczej, falę cywi-
lizacji przemysłowej i falę cywilizacji poprzemysłowej, zwaną „trzecią falą”.

Trzecia fala obejmuje współczesność. Według Toffl  era zapoczątkowana została 
ona przez rewolucję mikroelektroniczną i informatyczną. Jej oblicze wyznaczają 
m. in. masowe upowszechnienie informacji oraz coraz szybsze tempo życia i związane 
z tym: zmienność, przejściowość, różnorodność, nowości towarzyszące człowiekowi 

12 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. I, Warszawa 1978, s. 172.



172 Andrzej Chodubski

nowej cywilizacji; dotyczy to zarówno coraz szybszego postępu naukowo-technicz-
nego i tempa wdrażania nowych technologii oraz pojawiania się nowych najczęściej 
krótkotrwałych produktów, jak i tworzenia nowych zawodów, specjalności, grup 
nieformalnych, stylów życia, częstych zmian pracy, miejsca zamieszkania i kręgu 
znajomych13. 

Toffl  er poświęca dużo uwagi przyszłości, uzasadnia stan teraźniejszości prawid-
łowościami przemian cywilizacyjnych. Kreśląc wizję przyszłości, wskazuje, że nastąpi 
w niej odideologizowanie i decentralizacja gospodarki i państwa, rozwój różnych 
form demokracji bezpośredniej, zwiększenie autonomii i politycznej reprezentacji 
grup mniejszościowych, ożywienie inicjatywy lokalnej, płynna struktura organiza-
cyjna gospodarki i państw, zorientowanie na przyszłość, indywidualizm, odmaso-
wienie produkcji, tolerancja oraz globalizacja życia społecznego na skutek rozwoju 

13 E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, s. 44.

Źródło: A. Piskozub, Elementy nauki o cywilizacji, Gdańsk 1992, s. 20.

Król-Bóg

Wiara 
i Prawda

Teologia

Arystokracja

Deizm

Oligarchia

Relatywizm

Demokracja

Sceptycyzm

Anarchia

Cynizm

Tyrania

Nihilizm

Despotyzm

Mesjanizm

Król

Rys. 1. Platońska koncepcja cykli politycznych i odpowiadających im 
postaw duchowych



173Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu rzeczywistości

informatyki, łączności i transportu. Wskazuje, że współistnieć będą równocześnie 
zjawiska globalizacji i lokalizmu; o globalizacji decydować będą takie zjawiska 
i procesy, jak standaryzacja, specjalizacja, synchronizacja, koncentracja, maksyma-
lizacja i centralizacja w życiu gospodarczym, jak i społeczno-politycznym; siłę 
lokalizmu wyznaczać będzie: odmasowienie wszelkich przejawów życia społecznego, 
produkcji oraz kultury; w życiu politycznym wzrośnie władza mniejszości, demo-
kracja powstanie na wpół bezpośrednia, rozszerzą się elity, szczególne miejsce zajmie 
w niej nowoczesna jednostka14. 

Przewidywaniem przyszłości zajmuje się wielu futurologów w świecie. Uwagę 
opinii świata przykuwają ostatnio wizje przyszłości Johna Naisbitta, który cywiliza-
cję współczesną nazywa informacyjną i wyróżnia w niej dziesięć wielkich trendów 
rozwojowych nazywanych megatrendami. Określił nimi procesy: 1. Od społeczeń-
stwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego, 2. Od technologii siłowej 
do ultratechnologii/ultrastyku, 3. Od gospodarki narodowej do gospodarki globalnej, 
4. Od myślenia krótkofalowego do myślenia długofalowego, 5. Od centralizacji do 
decentralizacji, 6. Od pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy, 7. Od demo-
kracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej, 8. Od hierarchii do sieci, 9. 
Z Północy na Południe, 10. Od schematu „albo-albo” do wielokrotnego wyboru15. 
Przewidywania te pokrywają się z wizją Toffl  era.

Przewidywania te budzą niepokój licznych uczonych; zauważają oni, że metody, 
jakimi posługują się futurolodzy, są tak różne, jak chiromancja i rachunek prawdo-
podobieństwa. Głównym źródłem przewidywań są doniesienia prasowe, a metodą 
monitoring prasy. Futurolodzy amerykańscy, bo oni formułują najbardziej śmiałe 
wizje przyszłości, zwracając uwagę na metodologię poznania zgodnie podkreślają, 
że najpewniejszą drogą do przewidywania przyszłości jest zrozumienie teraźniej-
szości.

Wydaje się, że wszelkie badania rzeczywistości metodami, które nie mają wymiaru 
sprawdzalności budzą zawsze podejrzliwość; dlatego też spór toczy się nawet na 
gruncie fi lozofi i, niektórzy fi lozofowie opowiadają się za odcięciem się od fi lozofi cz-
nego dążenia do preparowania ogólnych, abstrakcyjnych modeli i lansują dążenie 
do ujawniania fenomenu nauki poprzez prezentację coraz bardziej drobiazgowych 
opisów faktografi cznych16. Rzeczywistość tę obserwuje się też w wielu innych dyscy-
plinach humanistycznych; różne zarzuty kieruje się pod adresem syntez naukowych. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest w Polsce ciągły ich niedostatek; na ich miejsce 

14 Por. A. Toffl  er, Trzecia fala, Warszawa 1997.
15 Por. J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 

1997.
16 M. Czarnocka, Dokąd zmierza fi lozofi a nauki? „Forum Akademickie” 1997, nr 9, s. 36–37; W.P. 

Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2004.
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wchodzą opracowania autorów zagranicznych, które są z kolei bardzo powierz-
chowne, zubażające historię i rzeczywistość17.

Formułując uogólnienia tak dotyczące przeszłości, jak i teraźniejszości i przyszło-
ści wyraża się śmiałe i odważne sądy wartościujące; w dużej mierze zależą one od 
doświadczenia i osobowości badaczy; powszechnie wyraża się opinię o obiektywizmie 
badań, o niezależności badacza od badanej materii, w rzeczywistości jednak nie 
sposób zauważyć, że każdy badacz poznaje rzeczywistość z określonej perspektywy 
oraz z pewnym określonym celem czy tendencją w poznaniu uogólniającym trudno 
sobie wyobrazić porządkowanie faktów w logiczne związki jeden obok drugiego, bez 
hipotezy badawczej czy konkretnych pytań badawczych, które określają cel i zadanie 
prowadzonego badania.

Beztendencyjność poznania wydaje się niemożliwa wobec ogólnie przyjętych 
w świecie nauki formalnych wymogów metodologicznych, tj. konieczności określa-
nia celu i zadań danego badania, przyjęcia hipotezy badawczej, sformułowania 
cząstkowych pytań badawczych, określenia stanu badań oraz materiałów i źródeł, 
w oparciu o jakie prowadzono badanie. W każdym badaniu i formułowaniu uogól-
nień oraz teorii ważną kwestią jest problem zaufania i podejrzliwości. Ważnym 
nakazem poznania naukowego jest zachowywanie postawy rozsądnego krytycy-
zmu18.

W wyjaśnieniach cywilizacyjnych ważną funkcję spełnia dyrektywa kolejnych 
zbliżeń. Polega ona na wyszukiwaniu wspólnych cech wśród powtarzających się 
zjawisk; przez wiązanie tych cech ze sobą i ich uogólnienie nauka nie tylko pogłębia 
kierunki teoretyczne, ale staje się wiarygodnym narzędziem poznania. Dyrektywa 
ta ukierunkowuje badania na interdyscyplinarność i pluralizm poznawczy. Przeko-
nuje, że określony problem powinien być w polu uwagi wielu badaczy, poznających 
go z różnych perspektyw czasowych, jak przestrzennych, metodologicznych itp.

W interpretacji cywilizacyjnej zjawisk i procesów przeszłości i teraźniejszości 
przywiązuje się zarówno dużą wagę do indukcji, jak i dedukcji. Indukcja pozwala 
przede wszystkim na formułowanie praw i prawidłowości dziejowych; pozwala 
tworzyć syntezy badanych rzeczywistości; dedukcja daje możliwość poznania swo-
istości w ramach procesów i zdarzeń cywilizacyjnych. Swoistość postrzega się 
w wyjaśnianiu cywilizacyjnym jako element różnorodności, który zajmuje określone 
miejsce w rzeczywistości globalnej, który tę rzeczywistość wzbogaca, czyni barwniej-
szą dla ludzkości.

17 L. Kuźnicki, Zasadnicze problemy rozwoju nauki w Polsce w najbliższych latach, [w:] Nauka 
w Polsce w perspektywie XXI wieku..., s. 360.

18 S.D. Tansey, op.cit., s. 33–36; P. Pawełczyk, op.cit., roz. II.
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Nauka o cywilizacji posługuje się siatką pojęć typowych dla poznania humani-
stycznego. Posługując się wiedzą historyczną tworzy teorię historii cywilizacji, 
posługując się wiedzą socjologiczną – teorię o cywilizacji, na bazie antropogeografi i 
– teorię geografi i cywilizacji, na bazie fi lozofi i – fi lozofi ę cywilizacji, korzystając 
z ustaleń: prawa, politologii, ekonomii – buduje teorię przemian cywilizacyjnych. 
W poznaniu jest otwarta na potrzeby teraźniejszości i wyzwania przyszłości; dlatego 
też posługuje się pojęciami, terminami i kategoriami typowymi dla współczesności; 
często jest nawet posądzana o posługiwanie się neologizmami czy też skłonności do 
ich nadużywania. Z uwagi, że terminy te mają charakter uniwersalny, nierzadko 
zapożyczany ze słownictwa anglosaskiego budzą kontrowersje wąskich specjalistów; 
naprzeciw kontrowersjom wychodzą leksykony i słowniki terminów współczesnej 
cywilizacji.

Siatka pojęciowa wyjaśnienia cywilizacyjnego jest swoiście wypadkową poznania 
i terminologii: historii, socjologii, fi lozofi i, politologii, prawa, ekonomii i geografi i, 
ukierunkowanych na ogląd zjawisk i procesów globalnych; w siatce tej pojawia się 
też typowa terminologia dla teorii cywilizacji; znaczący wkład jest w tym względzie 
niemieckiego fi lozofa historii i kultury Oswalda Spenglera (1880–1936), brytyjskiego 
historyka Arnolda Toynbee (1889–1975), polskiego historyka Feliksa Konecznego 
(1862–1949); niemałe też zasługi ma amerykański futurolog Alvin Toffl  er (ur. 
1928).

Wyjaśnienie cywilizacyjne opiera się na specyfi cznym materiale źródłowym; 
wykorzystuje wielce zróżnicowane i różnorodne materiały pod względem prowe-
niencji; do refl eksji naukowej nierzadko wykorzystuje materiały publicystyczne, 
literackie, popularno-naukowe; specjaliści wąskich dyscyplin naukowych odnoszą 
się z dużym krytycyzmem do tego typu materiałów, jako źródeł służących poznaniu 
naukowemu; specjaliści ci z dużym zaufaniem podchodzą do archiwaliów; nierzadko 
podchodzą do archiwaliów naiwnie; traktując archiwa jako instytucje wiary publicz-
nej, do przechowywanych w nich materiałów z pełnym zaufaniem, nie wnikając 
w genezę ich wytworzenia, kto je wytworzył? komu one służyły? itp. W interpretacji 
cywilizacyjnej zachowuje się duży dystans do wszelkich zjawisk i zdarzeń, dlatego 
też nie lekceważy się archiwaliów, ani też ich się nie przecenia; materiały archiwalne 
służą w poznaniu cywilizacyjnym za materiał egzemplifi kacyjny, ilustrujący swoi-
stości i meandry cywilizacyjne. 

W wyjaśnianiu cywilizacyjnym generalnie istotniejszy jest dorobek intelektualny 
różnych specjalistów poznania niż materiały egzemplifi kacyjne, i dalej, większą 
przydatność poznawczą przedstawiają ujęcia syntetyczne niż analizy i przyczynki. 
Nauka o cywilizacji dokonuje w oparciu o uogólnienia specjalistów syntezy interdy-
scyplinarnej, przewartościowującej ustalenia szczegółowe na rzecz zjawisk i procesów 
uniwersalnych.
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W ślad za określonym korzystaniem z materiałów źródłowych w poznaniu cywi-
lizacyjnym jawi się kwestia formalnego sporządzania zestawień bibliografi cznych; 
nauka o cywilizacji orientuje się na rezygnacji z sporządzania monografi cznego 
wykazu źródeł i literatury przedmiotu, mających związek z poznawanym problemem 
na rzecz ukazania najistotniejszych źródeł i materiałów obrazujących kreślony 
problem. Zwraca się uwagę w tym względzie, że wykazy monografi cznych zestawień 
bibliografi cznych powinny zastępować systemy informatyczne, które są znakiem 
współczesnej cywilizacji. Zauważa się też ujawnianie się w poznawaniu niektórych 
kwestii, zwłaszcza współczesnych „nadmiar informacji”; ich gromadzenie, przetwa-
rzanie staje się przysłowiowym balastem dla badaczy.

W poznaniu cywilizacyjnym nierzadko pojawiają się pytania: czy proces dziejowy 
należy interpretować w kategoriach przedmiotowych, czy podmiotowych?; jaką rolę 
w procesie dziejowym odgrywają jednostki? Nauka o cywilizacji rozpatruje obie 
kategorie, tj. podmiotu i przedmiotu we wzajemnej łączności, w cybernetycznym 
sprzężeniu; uznaje, że tak podmiot oddziaływuje na przedmiot, jak przedmiot na 
podmiot cywilizacji. W poznaniu rozwoju cywilizacyjnego przywiązuje się dużą 
wagę do rozpoznania i określenia roli jednostek; rolę jednostek zaznacza się tak 
w poznaniu najstarszego horyzontu geografi cznego, wskazując imiennie odkrywców, 
jak i współcześnie ukazując wybitne jednostki, kształtujące stosunki polityczne 
między państwami, narodami, organizacjami czy też wnoszące ważki wkład w rozwój 
cywilizacji, a w tym zwłaszcza w postęp naukowo-techniczny, kulturę i sztukę. 
Wyrazem tego poznania jest prowadzenie rankingów oraz opracowywanie encyklo-
pedii, leksykonów, słowników osób, wywierających największy wpływ na kształt 
cywilizacji w przeszłości i teraźniejszości; stosuje się różne kryteria wyboru jedno-
stek, m.in. przynależności narodowej, państwowej, profesji, płci, wieku, rodzaju 
zasług.

Wyjaśnienie cywilizacyjne w poznaniu nauk humanistycznych doświadcza dycho-
tomicznej recepcji w polskim środowisku naukowym; z jednej strony akceptuje je 
się jako nowoczesne, nie obciążone ideologią, mające swe autorytety naukowe 
w kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, otwarte na wyzwania teraźniejszości 
i przyszłości, z drugiej zaś, jest odrzucane przez myślenie „dyscyplinowe”, które nie 
chce zaakceptować myślenia teoretycznego, refl eksyjnego, mało uwagi poświęcają-
cego badaniom empirycznym.

*  *  *
Uogólniając powyższe rozważania należy zauważyć, że nauka o cywilizacji jest 

dyscypliną poznania humanistycznego, wychodzącą naprzeciw potrzebom i wyzwa-
niom przygotowania ludzkości do funkcjonowania w XXI w.; jest przedmiotem 
sporu między myśleniem „dyscyplinowym” a myśleniem teoretycznym; posiada 
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model metodologiczny, w którym punkt ciężkości spoczywa na ujęciach syntetycz-
nych, globalnych, a przede wszystkim na humanistycznej interpretacji; interpretacja 
cywilizacyjna obok powołania stricte naukowego dostarcza wiedzy praktycznej: 
diagnozy i prognozy; ważną płaszczyznę interpretacji cywilizacyjnej stanowią rady-
kalne przemiany dokonujące się współcześnie, których konsekwencją staje się kryzys 
instytucji rodziny, systemu ochrony zdrowia, organizacji przestrzeni, systemu war-
tości, a nade wszystko system polityczny, który traci zaufanie ludzi. Wyjaśnienie 
cywilizacyjne pełni też ważne zadanie edukacyjne nie tylko świat objaśnia, ale też 
uczy jego rozumienia i przemian.

SUMMARY

THIS ARTICLE INDICATES that a methodology is a fundamental reality of humanities. 
Methodology is also a value that determinates an access of research. It decides on place of 
research in science and informality of culture’s life. It makes, that recognition of reality is 
concidend a stricte researchable either a publicistic order or educational one. 

Th e article indicates diff erent conditions of shape in methodology, conditions of shaping 
of informational order and clash of heritage of the post and world globalization. Th e article 
underscores function and meaning of the progress in civilization science and its specifi c on 
the backgraund of other sciences.
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ATHENAEUM

PODEJŚCIE SYSTEMOWE JEST ważną metodą stosowaną w politologii, zwłaszcza 
do badania działalności wielkich grup społecznych oraz systemów politycznych. 
Analizę systemową – jak dowodzi Andrzej Chodubski – uznaje się za „jedną z bardziej 
wpływowych orientacji teoretycznych i metodologicznych w politologii”1. Rozwinęła 
się ona głównie w amerykańskich badaniach politologicznych. Najbardziej znani 
autorzy badań systemowych w politologii to: David Easton, Gabriel A. Almond, 
Talcott Parsons i Morton Kaplan2. Zwolennicy metody systemowej stosują w bada-
niach wspólne zasady badawcze, ale różnicują się ich stanowiska w szczegółowych 
ujęciach tej problematyki. 

Podstawowe pojęcia analizy systemowej to: „całość”, „element”, „relacja”, „struk-
tura”, „konwersja wewnątrzsystemowa”, „granica” i „otoczenie” systemu. Wadim N. 
Sadowski przytacza również bardziej szczegółowe określenia pojęć używanych 
w teorii systemów. „Elementy” systemu ujmuje zamiennie jako: „składniki”, „czyn-

1  A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 119. Podobne stanowisko zajmuje 
Piotr Sztompka w pracy Analiza systemowa w naukach politycznych [w:] K. Opałek (red.), Metodolo-
giczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975, s. 77.

2  H. V. Wiseman, Political Systems, Some Sociological Approaches. New York 1967; G. A. Almond, 
Political System, Boston 1970; D. Easton, Th e Political System. An Inquiry into the State of Political 
Science, New York 1959; D. Easton, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliff s 1965; D. Easton, 
Th e Analysis of Political Structure, Routledge 1990; G. A. Almond, G. B. Powell, Comparative Polities, 
Boston 1978; G. A. Almond et al., Comparative Politics Today, London 2000; R. Dalton, Comparative 
Politics, A. Th eoretical Framework, New York 2001; R. Dahl, Modern Political Analysis, Englewood Cliff s 
1991; M. Kaplan, System and Process in International Politics, New York 1967.
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niki”, „części”, „obiekty” i „jednostki”, a połączenia tych elementów za: „zbiór”, „ogół”, 
„kompleks” i „układ”3. 

Szczególną rolę w analizie systemowej odgrywa pojęcie „całości”, a całościowe 
ujęcie systemowe (holistyczne) jest przeciwstawiane tradycyjnemu podejściu badaw-
czemu zwanemu „kartezjańskim” („atomistycznym”). Podejście systemowe osadza 
fakty i zjawiska w ramach większych całości, stanowiących zintegrowane układy 
o swoistych właściwościach i relacjach4. Badany system jest zarazem określoną 
całością i częścią innego systemu (nadsystemu, otoczenia). Podejście systemowe 
eliminuje tradycyjny podział na całość i jej części, a wskazuje, że w ramach całości 
części są w odpowiedni sposób powiązane i wchodzą z sobą w różnorodne relacje.5

1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA UJĘCIA SYSTEMOWEGO 

POJĘCIE „SYSTEM” JEST stosowane w bardzo licznych dziedzinach nauki i praktyki. 
Jest ono odnoszone zarówno do zjawisk, obiektów i procesów występujących 
w naturze (np. system słoneczny), jak i tworzonych przez ludzi np. system techno-
logiczny, czy system ekonomiczny6. Szczególne znaczenie temu pojęciu nadają 
cybernetyka i prakseologia. Analizowany tu system polityczny jest tworem konstru-
owanym przez ludzi i ich organizacje. 

Pojęcie „systemu” występowało już dawno w europejskiej myśli fi lozofi cznej. 
Najczęściej eksponowano jednak sprzeczności zachodzące pomiędzy ludzkim 
poznaniem całości i części (ogółu i szczegółu). Z reguły pewne części zjawisk przy-
rodniczych, społecznych i politycznych poznajemy zmysłami i dopiero na drodze 
refl eksji teoretycznej staramy się uchwycić całości, które te części tworzą. W ujęciu 
systemowym to jest próba łącznego ujęcia całości i jej różnych części.  

Twórca treści systemów Ludwig von Bertalanff y dowodzi, że „współczesna nauka 
zajmuje się „systemami” różnego rzędu, których nie można pojąć badając odrębnie 
ich poszczególne części”7. Stąd też ich struktury należy poddawać analizom we 
wzajemnych dynamicznych związkach, z odniesieniami do wyższych poziomów 

3  W. N. Sadowski, Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 
1978, s. 113.

4  W. N. Sadowski, Analiza logiczno-metodologiczna „ogólnej teorii systemów” L. von. Bertalanfl y’ego 
[w:] Problemy metodologii badań systemowych, praca zbiorowa, Warszawa 1973, s. 337.

5  R. Ackoff , O system pojęć systemowych, „Prakseologia” 1973, nr 2, s. 144.
6  T. Langner, Amerykańska wersja analizy systemowej w nauce o państwie, Warszawa 1977, 

s. 24–39.
7  L. von Bertalanff y, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowanie, Warszawa 1984, 

s. 67.
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organizacji.8 Bertalanff y uważa, że w społeczeństwie występuje silne oddziaływanie 
„sił historii”, a zdarzenia zależą od czegoś więcej niż po prostu od decyzji i czynów 
jednostek. Są one „zdeterminowane przez „systemy” społeczno-kulturowe, poprzez 
uprzedzenia, ideologie, grupy nacisku, tendencje społeczne, rozwój i rozkład różnych 
cywilizacji itp.”9 Podobny sposób rozumowania prezentuje Anthony Giddens pisząc: 
„Istoty ludzkie wytwarzają społeczeństwo, ale czynią to jako aktorzy usytuowani 
historycznie oraz w warunkach, na wybór których nie mieli wpływu”10. Jednostki 
ludzkie podlegają bowiem socjalizacji, czyli zabiegom zmierzających do kształtowa-
nia ich zachowań, zgodnie z wymogami grupy społecznej, przy zachowaniu własnej 
struktury myślowej i zdolności do działania11.

Zasada systemowości oznacza, że zjawisko rzeczywistości obiektywnej jest rozpa-
trywane z pozycji prawidłowości systemu jako całości. Natomiast wzajemne oddzia-
ływania jego części składowych, tworzą szczególną relację poznawczą lub osobliwe 
ujęcie badanej rzeczywistości. Na ogół uważa się, że system stanowi określoną 
mnogość wzajemnie powiązanych części tworzących trwałą jedność i całość 
o określonych właściwościach.

W przyrodzie i społeczeństwie występuje wiele modeli systemowych, mniej lub 
bardziej rozbudowanych. „Pewne koncepcje, modele i zasady ogólnej teorii syste-
mów, takie jak porządek hierarchiczny, zróżnicowanie progresywne, sprzężenie 
zwrotne (...) znajdują szerokie zastosowanie w systemach materialnych, psycholo-
gicznych i społeczno-kulturowych”12. Prezentowany w pracy system polityczny jest 
właśnie rozwiniętym systemem społeczno-kulturowym. Na jego kształt oddziałują 
różnorodne więzi (rodzinne, towarzyskie, zawodowe), organizacje zbiorowej dzia-
łalności (parlamenty, rządy) oraz różne formy rywalizacji i rozrywki13.

Podstawowy problem metodologiczny badań systemowych polega na wykrywaniu 
determinant powodujących organizowanie się elementów w system, na odnajdywa-
niu specyfi cznych zasad, związków i stosunków systemu, oraz na ustaleniu prawid-
łowości jego wewnętrznego funkcjonowania i rozwoju. Dla funkcjonowania każdego 
systemu konieczne jest zachowanie równowagi oraz zdolności do akceptacji, do 
realizacji celów, do integracji i do kontynuowania wzorów działania14.

8  Podobnie uważa Eric Meehan, iż pełną treść każdego zdarzenia empirycznego oddać może dopiero 
ustalenie sieci relacji, która łączy je z innymi zdarzeniami. Zob. E. Meehan, Explanation in Social 
Science: A System Paradigm, Homewood 1968, s. 46–49.

9  L. von Bertalanff y, op.cit., s. 36-37.
10  A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2001, s. 225–226.
11  J. M. Szymański, Życie systemów, Warszawa 1991, s. 175–178.
12  L. von Bertalanff y, op.cit., s. 5
13  J. M. Szymański, op.cit., s. 196–197.
14  M. Golka, Kultura jako system, Poznań 1992, s. 26.
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Systemowość ma charakter złożony i wielostronny, przejawia się zarówno 
w sprawach metodologicznych, fi lozofi cznych, światopoglądowych jak i w działa-
niach praktycznych. Cała historia ludzkości składa się z nieprecyzyjnie defi niowanych 
systemów zwanych cywilizacjami, chociaż „Ich liczba jest niepewna, ich granice 
niezbyt wyraźne, a ich interakcje złożone”15. Jedną z przyczyn tego stanu jest dyfuzja 
kultur wpływająca na to, że poglądy badaczy cywilizacji (Spengler, Toynbee i Sorokin) 
różniły się w wielu sprawach. 

W II połowie XX wieku rozwinęły się fundamentalne teorie fi lozofi czne, biolo-
giczne, kosmologiczne i społeczne, u podstaw których znalazły się badania różnych 
systemów przyrodniczych, społecznych i politycznych. Utrwaliły się poglądy 
o wielosystemowości współczesnego świata. W ruchu „systemowym” brali udział 
przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy, preferujący ujęcia interdyscyplinarne. 
Ogólne prawa teorii systemów można bowiem stosować do dowolnego systemu 
określonego typu niezależnie od szczegółowych własności danego systemu i jego 
elementów składowych16. 

W świecie organicznym występują różne systemy organizacyjne, a organizmy 
żywe zintegrowane są w określonym środowisku przyrodniczym. Gatunki wyższe 
funkcjonują w pewnego rodzaju społecznościach, które określają zachowania 
poszczególnych członków, prezentując reguły obowiązujące w trakcie wykonywania 
wszystkich istotnych czynności życiowych. Człowiek posiada wyższość nad osiąg-
nięciami innych gatunków przyrodniczych, bo jego niepowtarzalnymi zdobyczami 
są zdolności do myślenia abstrakcyjnego, świadomość działań, język, uczucia, 
zdolność do komunikowania się poprzez słowo mówione i pisane, dzieła sztuki oraz 
inne formy wyrazu uczuć i dyspozycji, w tym także poprzez różnorodne symbole. 
Właściwości te wpływają na racjonalizm i przewidywalność zachowań ludzkich.

Każdy człowiek jest uwikłany w zobowiązania narzucone mu przez hierarchiczną 
sytuację. Jest „uzależniony od należytej organizacji zintegrowanych funkcji tych 
części organizmu, którym zawdzięcza istnienie jednostkowe, z funkcjami narzuco-
nymi mu przez byt społeczny”17. Z punktu widzenia fi zjologii człowiek stanowi 
odrębną całość, natomiast z perspektywy społecznej stanowi tylko cząstkę składową 
(element systemu). Ponieważ człowiek jest obdarzony świadomością, to z perspek-
tywy psychologicznej jest zarazem całością i częścią.

15  L. von Bertalanff y, op.cit., s. 239.
16  Matematyczne ujęcie tej teorii prezentują w Polsce m.in. Robert Staniszewski (Teoria systemów, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988) i Jakub Gutenbaum (Modelowanie matematyczne 
systemów, Warszawa 2003).

17  E. Laszlo, Systemowy obraz świata, Warszawa 1978, s. 94.
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Główne cele ogólnej teorii systemów Ludwig von Bertalanff y ujmuje w następujący 
sposób:18

–  dążenie do integracji różnych nauk, zarówno przyrodniczych jak i społecz-
nych;

–  traktowanie badanych obiektów jako systemów całościowych, a zarazem otwar-
tych;

–  poszukiwanie możliwie najogólniejszego i w największym stopniu sformalizo-
wanego języka opisu, mającego zastosowanie do badań różnych dyscyplin 
naukowych oraz zachodzących między nimi analogii i podobieństw; 

–  potraktowanie ogólnej teorii systemów jako teoretycznej wiedzy, stanowiącej 
podstawę nauk stosowanych.

Podstawowe cechy myślenia systemowego są ujmowane w literaturze fachowej 
jako19:

–  określanie zjawisk w sposób dynamiczny, w odniesieniu do sytuacji i czasu 
występowania;

–  dążenie do ujawnienia różnorodności powiązań i relacji między elementami 
systemu oraz między systemem a otoczeniem (systemem nadrzędnym);

–  dążenie do określania miejsca i roli elementów w ramach systemu;
–  poszukiwanie różnorodnych odniesień elementów do całego systemu;
–  dostrzeganie ogólnych właściwości oraz specyfi ki różnych systemów (biolo-

gicznego,  technologicznego, społecznego, politycznego).

2. PROCEDURA WYJAŚNIANIA SYSTEMOWEGO W POLITOLOGII

DLA DALSZYCH ROZWAŻAŃ przyjmujemy, iż system polityczny społeczeństwa to 
w określony sposób utrwalone i uporządkowane wielostronne i wielopodmiotowe 
interakcje wielkich grup społecznych, dokonywane na ogół za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych i sformalizowanych organizacji. Interakcje te związane są 
z wyborem i realizacją celów grupowych na tle zróżnicowanych, a nawet konfl ikto-
wych potrzeb, interesów, sił i form świadomości społecznej podmiotów polityki. 

Do badań politologicznych ujęcie systemowe dotarło dwoma drogami. Po pierw-
sze – poprzez rozwijające się nowe dyscypliny nauki takie jak: cybernetyka, teoria 
informacji, teoria organizacji i ogólna teoria systemów. Ich charakterystyczną cechą 
jest spojrzenie na świat jako organizację.20 Po drugie – poprzez przenikanie do 

18  L. von Bertalanff y, op.cit., s. 68.
19  M. Golka, op.cit., s. 44–45.
20  G. A. Almond, op.cit., s. 183; P. Sztompka, op.cit., s. 85–86.
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politologii ujęć funkcjonalistycznych sprawdzonych już na gruncie antropologii 
i socjologii. Ogólne zasady teorii systemów są coraz szerzej wykorzystywane do 
analiz systemów politycznych zdolnych do władczego rozdziału wartości społecznie 
cenionych oraz do nakłaniania większości członków społeczeństwa do ich akcepta-
cji. Systemy polityczne dążą do osiągnięcia wytyczonych celów zbiorowych. Łączą 
funkcję integracji i adaptacji wewnętrznej z wpływaniem na inne systemy.

Procedury wyjaśniania systemowego obejmują przede wszystkim21: 
a) Analizę sytuacji problemowej;
b) Analizę możliwości działań;
c) Określanie celu działań oraz potrzebnych sił i środków;
d) Określanie tematyki i metodyki działań;
e) Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji;
f) Opracowanie uzyskanych wyników badawczych.
Ziemowit Jacek Pietraś wskazuje, że proces decydowania politycznego w ujęciu 

systemowym winien obejmować łącznie: sytuację decyzyjną, ośrodek decyzyjny, 
proces decyzyjny oraz implementację, czyli analizę ewentualnych skutków decyzji22, 
przy uwzględnieniu naturalnej sprzeczności interesów wewnątrz systemu i między 
systemem a jego otoczeniem.

Metoda analizy systemowej dąży do wielostronnego i całościowego ukazania 
badanego obiektu. Jest narzędziem badawczym, które pozwala w procesie analizy 
faktów, zjawisk i procesów uwzględniać różnorodne aspekty badanego obiektu, 
głównie genetyczny, strukturalny i funkcjonalny. Zakres wzajemnych odniesień 
genetyczno-strukturalnych, genetyczno-funkcjonalnych oraz strukturalno-funkcjo-
nalnych jest uzależniony od specyfi ki badanego problemu. Systemowa analiza zjawisk 
i procesów politycznych może być najbardziej owocna, jeśli systemy polityczne będą 
ujmowane wielostronnie, z uwzględnieniem dialektycznych zmian i konfl iktowości 
interesów politycznych. 

Przy podejściu systemowym Andrzej Antoszewski zaleca stosowanie wielostron-
nej analizy trójwarstwowej, 23 która łączyłaby: warstwę podłoża społeczno-kulturo-
wego, warstwę układu instytucjonalnego oraz charakterystyczne dla politologii 
analizy rywalizacji politycznej (konfl iktowości interesów politycznych).

W analizach politologicznych istnieje również potrzeba dostrzegania możliwości 
rozwojowych zjawisk i procesów politycznych. W miarę potrzeb należy w nich 
uwzględniać aspekty prognostyczne: Dlaczego może powstać? Dlaczego może 
posiadać taką a nie inną strukturę? oraz Dlaczego może działać tak a tak?

21  J. M. Szymański, op.cit., s. 69–70; M. Golka, op.cit., s. 50–53.
22  Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 1998, s. 57–174.
23  A. Antoszewski, Metodologiczne aspekty badań nad współczesnymi systemami politycznymi, 

„Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1, s. 84-87.
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Tabela 1. Schemat procedury wyjaśniania systemowego

Kryterium ujęcia
Kryterium czasu

Przeszłość Teraźniejszość
Genetyczny

Strukturalny

Funkcjonalny

Dlaczego powstało?

Dlaczego było zbudowane tak a tak?

Dlaczego działało tak a tak?

Dlaczego powstaje?

Dlaczego jest zbudowane tak a tak?

Dlaczego działa tak a tak?

3. PODSTAWOWE WARTOŚCI SYSTEMU POLITYCZNEGO

GENERALNIE W SYSTEMACH WYRÓŻNIA się:24 morfologię, czyli budowę 
wewnętrzną systemu, strukturę współtworzoną przez jego części składowe, swoisty 
układ funkcji i pozycji, realizowanych przez części składowe, właściwą danemu 
systemowi hierarchię oraz zdolność adaptacji. Natomiast specyfi czną właściwością 
systemów społecznych i politycznych jest przyjęty przez nie zespół wartości, wpły-
wający na kierunki i rezultaty ich działania. Może on występować na różnych 
poziomach analiz: od jednostki poprzez grupę, organizację i państwo do formacji 
cywilizacyjnej25.  

Zdaniem Davida Eastona „wszystkie systemy społeczne składają się z interakcji 
międzyludzkich i one tworzą podstawowe składniki tych systemów”26. Systemy 
polityczne to również zbiór interakcji, w których uczestniczą jednostki ludzkie 
spełniające określone funkcje społeczne i polityczne. Są one istotne dla władczego 
rozdziału wartości społecznie cenionych w społeczeństwie jako całości.27 Dla sku-
teczności działania systemu politycznego – zdaniem Andrewa Heywooda – należy 
preferować cztery kryteria: stabilności i porządku, dobrobytu materialnego, statusu 
obywateli i demokratyczności28.

Badanie systemów politycznych winno uwzględniać ich przyczyny, dynamikę 
i dążenia rozwojowe. Wraz z upływem czasu zmieniają się one pod działaniem 
wpływów zewnętrznych i przeobrażeń wewnętrznych29. Z reguły zmiana w jednym 
systemie powoduje zmiany w systemach pozostałych, a zwłaszcza włączonych 
w bliską współpracę i współdziałanie. 

24  J. Sztumski, Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa, Katowice 1987, s. 8–9.
25  Ibidem, s. 50–57.
26  D. Easton, Framework for Political Analysis, Englewood Cliff s 1965, s. 36.
27  Ibidem, s. 56.
28  A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 508–515.
29  E. Laszlo, op.cit., s. 86–87.
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Relacje między systemami są znacznie zróżnicowane, raz są bardzo silne, innym 
razem mało widoczne, raz konfrontacyjne, drugi raz kooperacyjne lub neutralne. 
Natomiast wewnątrz systemów politycznych występują dążenia ludzi do uzyskania 
dostępu do władzy, bogactwa, społecznego uznania (prestiżu) oraz do wiedzy i in-
formacji. Szczególne zabiegi występują o dostęp do władzy państwowej, powodujące 
z reguły konfl ikt interesów.30 Wyraźnym przejawem tych dążeń są zwłaszcza kam-
panie wyborcze. 

Politolog winien mieć świadomość, że systemy poddane przez niego badaniom 
mają cechy zmienne, zróżnicowane, mogą łączyć się w supersystemy oraz stają się 
coraz bardziej złożone. Przemiany ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturalne 
lub oświatowe w jednym systemie wywierają wpływy na inne. W analizowanym 
świecie dalej postępuje wzrost złożoności relacji wzajemnych zależności i hierar-
chicznego zróżnicowania, dużą rolę odgrywają też cechy relacjonalne. Można wśród 
nich wyróżnić trzy podstawowe rodzaje stosunków: równorzędności, nadrzędności 
i podrzędności.

4. MODEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO

MODEL SYSTEMU POLITYCZNEGO łączy w sobie następujące czynniki: 
– zbiór różnych elementów powiązanych ze sobą;
– doraźnie i raczej luźno określone granice systemu;
– różnorodne oddziaływania ze strony otoczenia (wejście); 
– możliwości wpływania na otoczenie (wyjście);
– złożone procesy konwersji wewnątrzsystemowej.
Elementy systemu politycznego są połączone ze sobą siatką wielu powiązań 

o różnorodnym charakterze, wywołujących różne interakcje. Wpływają one na 
wypełnianie zadań całego systemu. Mogą one wprowadzać zarówno postęp, jak 
i zamęt w rozumieniu otaczającego nas świata31. Elementy systemu tworzą jego 
strukturę, która z reguły dąży do zachowania równowagi wewnętrznej („homeo-
stazy”), a homeostatem jest ośrodek decydowania politycznego32.

Każdej strukturze odpowiada określony zbiór osiągów (ang. advantages) i odpo-
wiadający mu zbiór ograniczeń (ang. limitation). Wraz ze zmianami osiągów 
i ograniczeń zmienia się też struktura. Ośrodek decydowania politycznego wpływa 

30  Na konfl ikty interesów społecznych wskazuje zwłaszcza wybitny socjolog Ralph Dahrendorf 
(Nowoczesny konfl ikt społeczny – esej o polityce wolności, Warszawa 1993).

31  J. Konieczny, Operacje systemowe i integracja systemów, „Prakseologia” 1983, nr 1–2, s. 45.
32  Z. J. Pietraś, op.cit., s. 57–58.
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na przekształcanie struktur wewnątrz systemu oraz posiada zdolności wpływania na 
zachowania polityczne. 

Pomiędzy systemem politycznym a jego otoczeniem istnieją granice, które stają 
się kryterium włączania lub wyłączania elementów do systemu. Dla realizacji nowych 
zadań przez system jego granice mogą ulegać zmianom. Od poziomu wiedzy 
i umiejętności metodologicznych badacza zależy, w jaki sposób wytycza on granice 
badanego obiektu. W trakcie rozwoju badań może zaistnieć potrzeba, by do systemu 
politycznego włączyć również elementy należące wcześniej do jego otoczenia. 
„Totalne otoczenie” systemu politycznego według Davida Eastona zawiera zarówno 
czynniki leżące poza nim (systemy: społeczny, gospodarczy, ekologiczny itp.) oraz 
składniki otoczenia wewnętrznego (kulturowy, ekonomiczny, ekologiczny, demo-
grafi czny itp.)33. 

Schemat 1. Schemat ujęcia systemu politycznego

Otoczenie oddziałuje na system polityczny, formułując żądania (postulaty) 
i wsparcia (poparcia)34. W języku cybernetycznym oddziaływania te ujmowane są 
jako „wejścia”. Oddziaływania otoczenia mogą być dla systemu pozytywne lub też 
dysfunkcjonalne (stające się źródłem napięć wewnątrzsystemowych). Silne spiętrze-
nie tych napięć może wyraźnie osłabić system, a nawet może doprowadzić do zmian 

33 D. Easton, A Framework for Political Analysis, op.cit., s. 69–75.
34  A. Heywood, op.cit., s. 24–25.

granice systemu

konwersja wewnątrzsystemowa element systemu

wyjściawejścia

sprzężenie zwrotne

oddziaływania otoczenia
(postulaty, żądania)

oddziaływania na 
otoczenie 
(decyzje)
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całego systemu.35 Oddziaływania zewnętrzne skłaniają system do aktywności, poszu-
kiwania sposobów przeciwdziałania wpływom otoczenia, a przede wszystkim do 
zachowania jego równowagi wewnętrznej i aktywnej postawy wobec otoczenia 
zewnętrznego. Nie jest to jednak realizacja prostego schematu bodziec – reakcja, bo 
w życiu społecznym duża część zachowań ma charakter spontaniczny (zabawa, 
działalność odkrywcza, wszelkie formy twórczości).

Cele, kierunki działania i rezultaty funkcjonowania systemu politycznego są 
w pewnym stopniu ukierunkowywane przez impulsy wejściowe. System z reguły 
przetwarza je i sam wytwarza impulsy zdolne do przekształcenia otoczenia. Na jego 
dynamizm działania wpływają zarówno interakcje wewnętrzne, jak i impulsy ze 
strony otoczenia. System polityczny jako „przetwornik” różnych impulsów (energe-
tycznych, informacyjnych) ma możliwość przeciwstawienia się presji otoczenia oraz 
przezwyciężania własnych słabości strukturalnych lub funkcjonalnych. Działalność 
systemu jest poddawana ocenom w realnie istniejących warunkach. Można też 
prognozować jego możliwości dalszego działania.

Aktywność władz systemu politycznego wyraża się głównie w możliwościach jego 
oddziaływania na otoczenie (wyjścia). Oddziaływanie to przejawia się w różnorod-
nych decyzjach politycznych: nakładających obowiązki (podatki, służba wojskowa), 
rozdzielające dobra, regulujące zachowania społeczne oraz rozdzielające uprawnie-
nia i honory.36 Znany politolog amerykański (współtwórca nazwy „kultura poli-
tyczna”) Gabriel A. Almond wyróżnia cztery typy oddziaływań systemu na otocze-
nie:37 

–  decyzje ekstrakcyjne (np. decyzje podatkowe);
–  decyzje regulacyjne (decyzje administracyjne, wyroki sądowe);
–  decyzje dystrybucyjne (rozdział dóbr, usług, honorów, nagród, kar);
–  decyzje symboliczne (deklaracje polityczne, deklaracje ideowe, manifesty, 

programy).
Bardzo istotną częścią podejścia systemowego jest wielostronna analiza konwersji 

wewnątrz systemu politycznego. W ramach konwersji żądania pojawiające się 
w systemie są artykułowane, agregowane lub wiązane, przekształcane w decyzje 
polityczne, reguły działania i przepisy prawne, a następnie stosowane (wymuszane)38. 
W ramach konwersji następuje:

–  artykulacja interesów (grupowych, indywidualnych);
–  agregacja interesów przy formułowaniu celów politycznych; 
–  tworzenie i realizacja norm prawnych i politycznych;

35  D. Easton, A System Analisis of Political Life, New York 1965, s. 38.
36  H. V. Wiseman, op.cit., s. 156.
37  G. A. Almond, op.cit., s. 194.
38  Ibidem, s. 195.
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–  upowszechnianie nowych treści poprzez prasę, radio, telewizję i internet;
–  regulacja zachowań politycznych (sądownictwo, arbitraż, mediacje).
Metoda systemowa może być stosowana do badania różnej wielkości systemów 

politycznych:
a)  Do badania dużych systemów, takich jak system polityczny Unii Europejskiej, 

czy system polityczny współczesnych Niemiec (analiza makrosystemowa).
b)  Do badania części dużych systemów politycznych, takich jak system partyjny, 

system władzy dużego miasta (analiza systemowa średniego rzędu).
c)  Do badania wybranych działań systemu politycznego (wybory parlamentarne, 

referendum konstytucyjne)) – analizy mikrosystemowej39.

5. CECHY, ELEMENTY SKŁADOWE I FUNKCJE SYSTEMU 
POLITYCZNEGO

SPECYFICZNE CECHY SYSTEMU politycznego to:
–  silny wpływ na sprawowanie władzy politycznej w społeczeństwie (kraju, 

metropolii);
–  uzależnienie od społeczno-ekonomicznej i kulturowej struktury społeczeń-

stwa;
–  względna samodzielność określona przez jego rolę, funkcje i zadania;
–  rozwój regulujących go norm politycznych i prawnych;
–  wpływ polityczny na całe społeczeństwo poprzez możliwość dysponowania 

zasobami (strukturą, środkami organizacyjnymi).
System polityczny od innych systemów społecznych wyróżnia się realnym uwi-

kłaniem w konfl ikt sił, potrzeb, interesów lub form świadomości wielkich grup 
społecznych (narodów, państw, partii itp.). Cechuje go „polityczność”, czyli możli-
wość rozwijania różnorodnych działań władczych. Podstawowe podmioty polityki 
dążą do maksymalizacji swych władczych potencjałów, umożliwiających im zajmo-
wanie coraz bardziej wpływowych pozycji w społeczeństwie. 

Badania systemu politycznego wymagają analiz struktur i relacji wzajemnych 
wielu jego elementów40. Na przykład optymalne badania systemowe funkcjonowania 
państw winny brać pod uwagę przede wszystkim:

a)  Struktury polityczne: struktury państwowe, struktury partyjne, organizacje 
ruchu związkowego, organizacje samorządowe, ruchy polityczne itp.

39  P. Sztompka, op.cit., s. 106.
40  D. Easton, Th e Political System, op.cit., s. 97.
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b)  Normy polityczne i prawne: ustawy zasadnicze (konstytucje), ustawy i uchwały  
parlamentarne, dekrety, zarządzenia i rozporządzenia rządów, decyzje samo-
rządowe itp.

c)  Stosunki polityczne: wybory (parlamentarne, prezydenckie), referenda i gło-
sowania, układy międzypaństwowe, wpływy grup interesów.

d)  Świadomość polityczną społeczeństwa: stan kultury politycznej, idee poli-
tyczne, rolę opinii publicznej.

Na funkcjonowanie systemu politycznego w znaczący sposób mogą również 
wpływać kierownictwa organizacji wyznaniowych, organizacji korporacyjnych, 
tajnych służb, korporacji transnarodowych, masonerii, mafi i itp.41 Coraz większe 
znaczenie dla jego funkcjonowania ma system rzetelnej informacji.

W badaniach systemu politycznego należy analizować wielkość spełnianych przez 
niego funkcji. Należą do nich następujące funkcje42:

–  programowa – skupiająca uwagę na wytyczaniu kierunków i celów działania 
systemu;

–  regulacyjna – sterująca procesami według reguł przyjętych w danym systemie 
politycznym;

–  adaptacyjna – dostosowująca realia życia politycznego do norm politycznych, 
prawnych i moralnych;

–  integracyjna – skupiona na łączeniu zasobów do działania (integrowaniu 
działań społeczeństwa);

–  innowacyjna – inicjująca i wdrażająca do otoczenia systemu politycznego nowe  
reguły i mechanizmy działania.

Wymienione funkcje nie są rozdzielne, bo w ramach struktur systemu politycz-
nego występuje możliwość spełniania jednocześnie wielu funkcji (niezależnie od 
posiadanych kompetencji). Ta sama funkcja może być realizowana przez różne 
struktury w różnych systemach politycznych. Są też funkcje wykonywane incyden-
talnie przez różne organizacje43.

6. ZALETY I SŁABOŚCI METODY SYSTEMOWEJ

ANALIZA SYSTEMOWA SPOŁECZEŃSTWA pozwala na bardziej wszechstronne 
i wieloaspektowe ujęcie badanych zjawisk i procesów politycznych. Posiada ona 
walory poznawcze i jej zastosowanie może ułatwić racjonalizację działań politycz-

41  Z. J. Pietraś, op.cit., s. 80–91.
42  A. K. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1998, s. 7.
43  T. Langner, op.cit., s. 7
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nych. Metoda systemowa może wzbogacić dochodzenie do prawdy w badaniach 
politologicznych. Jest przeciwstawna prostej metodzie opisowej, a dąży do wielo-
stronnego ukazania zjawisk i procesów politycznych. Pozwala na ukazanie genezy, 
struktury i funkcji systemu politycznego, jako systemu wzajemnie zależnych od 
siebie zmiennych. 

Badania systemowe pozwalają na kompleksową analizę funkcjonowania struktur 
politycznych, uwzględniania złożonej konwersji wewnątrzsystemowej oraz relacji 
między badanym systemem, a jego otoczeniem. Pozwalają również na dostrzeganie 
różnych sprzeczności, będących źródłem napięć i konfl iktów zarówno wewnątrz, jak 
i w otoczeniu systemu politycznego44.

Główne zalety stosowania metody systemowej w politologii to:
–  możliwości ukazania „genealogii” zjawisk w badanym systemie politycznym;
–  wielostronne ujmowanie złożonej rzeczywistości politycznej;
–  racjonalne łączenie ujęć statycznych (strukturalnych) z dynamicznymi (funk-

cjonalnymi);
–  unikanie ocen o charakterze ideologicznym;
–  formułowanie racjonalnych „modeli” badanej rzeczywistości;
–  możliwość dokonywania analizy różnorodnych sprzeczności systemowych; 
–  wykorzystanie w politologii dorobku cybernetyki, teorii systemów itp.
Procedura wyjaśniania systemowego umożliwia osiągnięcie wszechstronniejszych 

wyników badawczych. Jest jednak trudna do zastosowania, bo wymaga dobrego 
przygotowania metodologicznego badacza i znajomości specyfi ki podejmowanych 
problemów.

Metoda systemowa w politologii ma również słabości. W ograniczonym stopniu 
może być zastosowana do pomiaru i kwantyfi kacji. Jej analizy unikają podejmowa-
nia szerszych aspektów normatywnych (analiz formalno-prawnych).

Do słabości tej metody można zaliczyć następujące45:
–  trudność łączenia drobnych relacji z generalizacjami badań;
–  trudność w wytyczaniu granicy między systemem a otoczeniem;
–  ograniczone możliwości wartościowania zjawisk politycznych;
–  trudności klasyfi kacji złożonych systemów politycznych np. systemu Unii  

Europejskiej;
–  niezdolność do stworzenia ogólnej teorii systemu politycznego.
Przy analizach systemowych badacz winien uwzględniać bariery poznawcze, 

informacyjne i aplikacyjne. Bariera poznawcza (epistemologiczna) utrudnia szybkie 

44  J. Sztumski, op.cit., s. 81.
45  D. Easton, A Framework for Political Analysis, op.cit., s. 27–30; W. N. Sadowski, op.cit., s. 254–257; 

L. von Bestalanff y, Ogólna teoria systemów, op.cit, s. 65; W. Gasparski, Ujęcie systemowe jako styl [w:] 
W. Gasparski, D. Miller (red.) Projektowanie i systemy, Wrocław 1985, s. 139. 
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i wielostronne poznanie rzeczywistości, ze względu na naturalne ograniczenia 
naszego poznania. Bariera informacyjna powoduje, że w prowadzonych badaniach 
rzadko dysponujemy pełnymi danymi na określony temat. Natomiast bariera apli-
kacyjna utrudnia uchwycenie postępującej zmienności sytuacji przy przyjętych 
wcześniej założeniach badawczych. 

Metoda systemowa ma ograniczony wpływ na „naukowe” kierowanie społeczeń-
stwem. Inna jest bowiem rola polityka kierującego się głównie skutecznością działa-
nia, a inna badacza poszukującego prawidłowości i reguł funkcjonowania polityki. 

SUMMARY

GENERAL PRINCIPLES OF systemic method in scientifi c research. Main representatives of 
the systems theory. Th e procedures of systemic explanation in politics (genetic, structural, 
functional). Values of systemic point of view. Th e model of politic system analysis. Compo-
nents of the political system. Characteristics and functions of the political system (for 
example state). Advantages and disadvantages of the systemic method. 
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ATHENAEUM

ŚWIAT WSPÓŁCZESNY PRZEŻYWA głębokie zmiany, dotyczące prawie każdego 
aspektu społecznej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych procesów społecznych 
i czynników determinujących gwałtowne przemiany współczesnego świata jest tzw. 
proces globalizacji, który jest realną zmianą związaną przede wszystkim z ekspan-
sywnym rozwojem nowoczesnej formacji społecznej, która ukształtowała się w ra-
mach cywilizacji zachodnioeuropejskiej1.

Procesy globalizacji są zjawiskiem obiektywnym, częścią otaczającej człowieka 
i coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, do której wnoszą one nową jakość 
życia. Przeobrażenia i przekształcenia zachodzące we współczesnym świecie powo-
dują, że zachodzące zmiany i wyzwania nabierają charakteru globalnego. Zmiany te 
nie mogą pozostać bez wpływu na naukę jako społeczną działalność człowieka 
służącą do gromadzenia i syntetyzowania wiedzy o świecie a także rozpoznawania 
praw nimi rządzących. 

Problematyka współczesnych przemian cywilizacyjnych stanowi przedmiot 
zainteresowania poznawczego nauk politycznych, czyli dyscyplin zajmujących się 
badaniem sfery polityki. Zadaniem nauk politycznych, w tym zwłaszcza politologii, 
jest kompleksowe ujmowanie badanych zagadnień w ich wzajemnych uwarunkowa-
niach, wskazywanie na powiązania wewnątrz podsystemów i pomiędzy nimi, a także 
w całokształcie systemu politycznego, który jest przedmiotem analizy2. 

Wśród wszystkich obszarów zainteresowań nauk politycznych, we współczesnym 
coraz bardziej współzależnym świecie, szczególnej roli nabiera znaczenie badań nad 
międzynarodową sferą stosunków społecznych i politycznych, ponieważ globalizacja 

1 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 582.
2 A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 32. 
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stanowi pewną obiektywną tendencję rozwoju porządku międzynarodowego 
i społeczności międzynarodowej i współcześnie rozwija się ona bardzo szybko; 
wszystkie kraje i społeczności tworzą coraz większą jedność społeczno – ekono-
miczną. Sfera badań obejmująca „stosunki międzynarodowe” wyrosła w ramach 
rozwoju nauki o polityce oraz w ścisłym powiązaniu z przemianami międzynarodo-
wymi w XX w.3, dlatego też największy wpływ na rozwój studiów i badań empirycz-
nych w zakresie stosunków międzynarodowych wywarli politolodzy, a teoria stosun-
ków międzynarodowych w dalszym ciągu pozostaje w dużym stopniu dyscypliną 
politologiczną4. Powoduje to, iż uznaje się, iż stosunki międzynarodowe jest to 
jedynie pole badawcze w zakresie politologii. 

We współczesnej nauce zachodzą ważne zmiany jakościowe związane z rozwojem 
nowoczesnej „teorii stosunków międzynarodowych”. W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
nastąpił niezwykle szybki wzrost współzależności międzynarodowej, uważanej za 
najbardziej ogólną prawidłowość rozwoju życia międzynarodowego. Rezultatem 
rosnących współzależności jest internacjonalizacja różnych aspektów rozwoju 
społecznego, a więc stałe rozszerzanie się stosunków międzynarodowych na coraz 
większą liczbę sfer życia społecznego. Nastąpiło więc rozszerzenie stosunków mię-
dzynarodowych w wymiarze przestrzennym, podmiotowym i przedmiotowym5. 
Powoduje to, iż stosunki międzynarodowe obejmują coraz więcej sfer życia społecz-
nego i powstaje dzięki temu coraz więcej analiz, prac i książek poświęconych zjawi-
skom i procesom związanym ze sferą międzynarodową. Nastąpił dzięki temu 
dynamiczny i żywiołowy rozwój tej dyscypliny, która uzyskuje coraz większą auto-
nomię i samodzielność w ramach badań politologicznych stając się w coraz większym 
stopniu samodzielną dyscypliną badawczą, której nie da się zredukować do granic 
jednej dyscypliny. Bodźcem do rozwoju nauczania i badań naukowych w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych stała się przede wszystkim rosnąca współzależność 
międzynarodowa i znaczenie stosunków międzynarodowych w życiu politycznym 
każdego kraju czy też regionu6.

Rosnące współzależności w skali całego globu powodują, iż we współczesnym 
rozwoju nauk politycznych problematyka stosunków międzynarodowych obejmuje 
już nie tylko stosunki ofi cjalne między rządami państw, lecz również stosunki 
gospodarcze i kulturalne między podmiotami polityki międzynarodowej, zagadnie-
nia specyfi ki funkcjonowania organizacji międzynarodowych rządowych i pozarzą-
dowych, a także wpływy polityki wewnętrznej na politykę zagraniczną. Rośnie także 
podmiotowość i złożoność elementów składowych stosunków międzynarodowych. 

3 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 70.
4 T. Paleczny, Socjologia stosunków międzynarodowych, Kraków 2004, s. 41.
5 J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 20. 
6 R. Bierzanek, Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980, s. 16.
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Oprócz instytucji państwowych coraz większą rolę zaczęły odgrywać inne zbioro-
wości i grupy (etniczne, imigracyjne, mniejszości narodowe, grupy wyznaniowe). 
Podmiotem i aktywnym uczestnikiem kształtowania się relacji międzynarodowych 
stały się nie tylko grupy społeczne, ale także ruchy, organizacje, przedsiębiorstwa, 
systemy ideologiczne rozpowszechniane przez mass media7. Obecnie stosunki 
międzynarodowe stanowią jedną z dziedzin stosunków społecznych. Zachodzą one 
pomiędzy reprezentacjami różnych zorganizowanych grup społecznych (od plemion, 
narodów, klas i państw po fi rmy, banki, związki, koncerny i stowarzyszenia), które 
są podmiotami rozwijającymi wzajemne kontakty o różnym charakterze8. Ogólnie 
mówiąc, przedmiotem nauki o stosunkach międzynarodowych są działania i oddzia-
ływania uczestników stosunków międzynarodowych w środowisku międzynarodo-
wym oraz ich następstwa dla systemu międzynarodowego9. 

Współczesna specyfi ka stosunków międzynarodowych odróżniająca je od innych 
dziedzin stosunków społecznych wynika z trzech cech: 1) większym zasięgiem 
podmiotowym, przedmiotowym i przestrzennym; 2) większą złożonością uwarun-
kowań i mechanizmów realizacji celów, interesów i wartości poszczególnych pod-
miotów; 3) policentryczną i poliarchiczną strukturą zabezpieczenia maksymalizacji 
interesów i wartości tychże podmiotów w realizacji życia międzynarodowego10. 

Z uwagi na dynamikę przejawiania się, różnorodność form organizacyjnych oraz 
ich zasięg, stosunki międzynarodowe są jednym z najbardziej skomplikowanych 
fenomenów ludzkości w jej rozwoju11. Powoduje to, iż sfera stosunków międzyna-
rodowych znajduje się w polu zainteresowania różnorodnych dyscyplin badawczych 
z zakresu nauk humanistycznych: politologii, socjologii, socjologii polityki, ekono-
mii, prawa, historii, fi lozofi i, religioznawstwa, kulturoznawstwa, a także takich 
dyscyplin przedmiotowych, jak: amerykanistyka, europeistyka, rosjoznawstwo itp.12 
Z uwagi na wieloznaczność podmiotową i przedmiotową, a także nieostre granice 
pomiędzy naukami społecznymi, stosunki międzynarodowe należą do dyscypliny 
nie dającej się ująć w sztywne ramy czy też poddającej się łatwym defi nicjom 
i uogólnieniom. Jako zjawisko społeczne i przedmiot analizy naukowej mają one 
wiele wymiarów; teoria stosunków międzynarodowych jest więc dziedziną interdy-
scyplinarną i obiektem zainteresowania ze strony wielu nauk społecznych, które 
rozpatrują ją kierując się różnorodnymi kryteriami przyjętymi przez daną dyscyplinę. 
Uznaje się, iż stosunki międzynarodowe są dyscypliną „pogranicza” innych nauk 

 7 T. Paleczny, op.cit., s. 18.
 8 J. Kukułka, Teoria…, s. 133. 
 9 T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s. 33.
10 J. Kukułka, op.cit., s. 133.
11 T. Łoś-Nowak, op.cit., s. 11
12 T. Paleczny, op.cit., s. 40.
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społecznych, a ich specyfi ka wyraża się m.in. w tym, iż skupiają one wokół siebie 
problemy obecne w badaniach naukowych innych dyscyplin, różnych płaszczyzn 
badawczych i różnych sposobów myślenia13.

Stosunki międzynarodowe są dziś najszerszą i najbardziej skomplikowaną dzie-
dziną stosunków społecznych, dlatego też analizując zjawiska zachodzące w tej 
sferze możemy zastosować różnorodne podejścia teoretyczne i metodologiczne 
w zależności od zainteresowań badawczych i sposobu zaprezentowania problemu. 
Istnieje wiele metod badawczych, a wybór którejś z nich zależy od celu badania 
i tego, jakie aspekty zachowań mają być przedmiotem analizy. Wybór lepszej proce-
dury i modelu analitycznego zależy od tego, co badacz spodziewa się odkryć. Nauka 
o stosunkach międzynarodowych jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też w jej 
ramach rozwinęło się wiele podejść analitycznych. Można wymienić podejście 
historyczne, prawne, ekonomiczne, socjologiczne, a także politologiczne.

Jednym z ważnych elementów współczesnej teorii stosunków międzynarodowych 
staje się socjologiczna refl eksja w zakresie stosunków międzynarodowych. W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, iż unikając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o to, czym jest lub czym mogłaby być socjologia stosunków międzynarodowych, 
należy ustalić co oznacza „socjologiczna refl eksja w zakresie stosunków międzyna-
rodowych” tzn. w jakim stopniu i jak socjologia wnosić może swój wkład w analizę 
sfery polityki międzynarodowej, na czym polega socjologiczne ujęcie tej problema-
tyki, a także na ile badanie stosunków międzynarodowych może stanowić potencjal-
nie ważny kierunek rozwoju teorii socjologicznej14. 

Podejście to jest związane z poszukiwaniem powiązań i zależności między syste-
mem politycznym, a systemem kulturowym, czyli analizą na „styku” dwóch dyscy-
plin politologii i socjologii. Podejście to można określić jako socjologię międzyna-
rodowych stosunków politycznych. Można uznać, iż socjologiczne podejście do 
interpretacji stosunków międzynarodowych stanowi jeden z elementów socjologii 
polityki. Gdyż socjologia polityki jest to dyscyplina badawcza powstała na „styku” 
socjologii i politologii, badająca społeczne przyczyny i efekty działań politycznych. 
Zakres badań socjologii polityki obejmuje także relacje zachodzące w ramach sto-
sunków międzynarodowych. Dlatego też wskazuje się, iż socjologia międzynarodo-
wych stosunków politycznych stanowi część szczegółową socjologii polityki15. 
Pytaniem, na które należy poszukiwać odpowiedzi jest problem, jaki aspekt relacji 
międzynarodowych wchodziłby w zakres socjologii stosunków międzynarodo-
wych. 

13 T. Łoś-Nowak, op.cit., s. 29–30.
14 J.J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 302.
15 Ibidem, s. 19–20, J.J. Wiatr, A sociological perspective in the study of international relations, [w:] 

“International Social Science Journal” 1974, vol. 26, nr 1, s. 109–110.
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Przyjmuje się, iż socjologiczna interpretacja stosunków międzynarodowych 
powinna polegać na łącznym stosowaniu ujęć podmiotowo – przedmiotowych. 
Podmiotami, czyli aktywnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych są 
zarówno pojedynczy ludzie, jak i grupy (narody, państwa, religie i kościoły, organi-
zacje międzynarodowe, cywilizacje). Po stronie przedmiotowej sytuują się interakcje, 
struktury, procesy i megatrendy, stanowiące układy stałych i powtarzalnych relacji 
między podmiotami stosunków międzynarodowych. Analiza podmiotowa polega 
na uwzględnianiu w opisie i wyjaśnianiu przede wszystkim cech elementów składo-
wych stosunków międzynarodowych. W ujęciu przedmiotowym analizowane 
powinny być postawy, motywacje, wzory interakcji oraz zachodzące procesy16.

Wydaje się, iż tym elementem, który socjologia może wnieść do analizy polityki 
międzynarodowej jest po pierwsze socjologiczna interpretacja interakcji i zachowa-
nia się podmiotów (zarówno w mikro, jak i w makro skali) w środowisku między-
narodowym a po drugie badanie sfery kultury. Obydwa te elementy są ze sobą ściśle 
powiązane, gdyż skoncentrowanie badań na problematyce kultury i czynników 
świadomościowych wynika przede wszystkim ze specyfi cznego rozumienia procesów 
rządzących aktywnością aktorów społecznych. 

W pierwszym przypadku można uznać, iż zachowanie się podmiotów w sferze 
międzynarodowej podlega tym samym prawidłowościom co zachowania innych 
aktorów społecznych (jednostek, grup) i tym samym zastosować socjologiczną 
analizę zachowań aktorów społecznych do badania polityki zagranicznej poszcze-
gólnych podmiotów. 

Społeczeństwo to zbiorowość powiązanych ze sobą w „przestrzeni międzyludzkiej” 
jednostek, podmiotów, czy też podmiotów społecznych. Przestrzeń ta „żyje”, nie-
ustannie się zmienia i przekształca. Powodem tej dynamiki jest aktywność podmio-
tów i podejmowane przez nie działania. Nauki społeczne jako bezpośrednie źródło 
aktywności jednostki w otaczającym ją świecie wskazują na tzw. potrzeby i interesy. 
Potrzeby stanowią podstawę aktywności człowieka, a aktywność ludzka tworzy 
społeczeństwo. Podobnie w teorii stosunków międzynarodowych wskazuje się, iż 
ogólnym celem polityki zagranicznej jest świadome i systematyczne działanie oraz 
dążenie podmiotu do zaspokojenia swoich potrzeb i interesów w specyfi cznym 
środowisku międzynarodowym17. Działające podmioty (państwa, narody, regiony, 
organizacje międzynarodowe) są ze sobą powiązane w „przestrzeni międzynarodo-
wej”, która „staje się” i przekształca dzięki podejmowanej aktywności. 

Tak więc są to zachowania do siebie podobne, dzięki czemu możemy je porównać 
i można wnioskować, iż kierują nimi te same uwarunkowania. Tak jak rzeczywistość 

16 T. Paleczny, op.cit., s. 22–27.
17 Por R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006, s. 460–464.
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społeczna staje się w toku interakcji i wzajemnego oddziaływania na siebie aktorów 
społecznych, tak rzeczywistość międzynarodowa „staje się” w toku wzajemnych 
interakcji między podmiotami stosunków międzynarodowych. Dlatego też można 
przenieść na obszar stosunków międzynarodowych pojęcie interakcji społecznej 
i prawidłowości, które kierują tym procesem. Można zatem uznać, że system stosun-
ków międzyludzkich – również w wymiarze międzynarodowym – posiada charakter 
interakcyjny.

Wprowadzenie problematyki interakcji społecznych do socjologii wiąże się 
z nazwiskiem Georga Simmla. Dla Simmla makrostruktury (klasy, państwo, rodzina, 
religia) i procesy zachodzące w ich ramach były w ostatecznym rachunku odbiciem 
określonych interakcji pomiędzy ludźmi. Chociaż interakcje te wywołują powstawa-
nie nowych, lepiej rozwiniętych struktur i zjawisk społecznych, to istotny wgląd w te 
ostatnie można osiągnąć poprzez zrozumienie podstawowych procesów interakcji, 
które najpierw powołały je do życia, a następnie je podtrzymywały18. Simmel pisał, 
iż „wszystkie te wielkie systemy i ponadindywidualne organizacje, które zazwyczaj 
mamy na myśli używając pojęcia „społeczeństwo”, wyrażają tylko bezpośrednie 
wzajemne stosunki między jednostkami (…). Społeczeństwo oznacza tylko pewien 
kra jednostek, które wskutek tak realizujących się wzajemnie oddziaływań są ze sobą 
związane i które dlatego określa się jako jednolitą całość, podobnie jako całość 
traktuje się system ciał fi zycznych w pewnej masie, które poprzez wzajemne oddzia-
ływania determinują swoje zachowanie”19. 

Interakcje między aktorami społecznymi często traktuje się w socjologii jako 
centralny fenomen życia społecznego. Interakcja jest takim działaniem, które wynika 
z orientowania się na innych i jest odpowiedzią na ich zachowania o działania. Jest 
więc wzajemnym procesem oddziaływania co najmniej dwóch podmiotów20. Inter-
akcjonistyczna koncepcja społeczeństwa kształtowała jednocześnie przekonanie, że 
wszelkie systemy i instytucje społeczne, wszelkie elementy struktury społecznej 
należy ujmować i wyjaśniać w kategoriach układów skierowanych na siebie działań. 
Interakcje są przy tym czymś więcej niż wzajemnym dostosowaniem zachowań, 
pojętym jako proste następstwo bodźców i reakcji. Uczestniczące w nich jednostki 
są świadomymi podmiotami odnoszącymi się do działań partnerów i starającymi 
się na nie wpływać nie przez odruchy czy instynkty, ale przez dokonywanie inter-
pretacji i przypisywania znaczeń21. 

Interakcjonizm opiera się na założeniach indywidualistycznych, tzn. przyjmuje, 
iż wszelka całość społeczna stanowi sumę jednostek, a jej badanie polega na analizie 

18 J.Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 408.
19 G. Simmel, Socjologia, Warszawa 2005, s. 8–9.
20 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 122.
21 Interakcja, [w:] Encyklopedia socjologii, t.1, Warszawa 1998, s. 350.
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działań jednostek i to zwłaszcza jednostek aktywnie odnoszących się do swoich 
działań i sytuacji, w jakich się one dokonują22. Podobnie indywidualistyczny charak-
ter ma politologiczna analiza decyzyjna, która powstała właśnie w ramach nauki 
o stosunkach międzynarodowych. Jej celem była analiza zachowań tych osób, których 
działania stają się działaniami państwa, a więc decydentów politycznych23.

Przyjmując założenie, iż interakcja stanowi istotę życia społecznego to podstawo-
wym pytaniem badawczym jest pytanie o reguły rządzące procesami interakcji. 
Najważniejsze orientacje teoretyczne, w których ramach próbowano zrozumieć 
prawidłowości rządzące procesem interakcji to teorii behawioralne, teoria wymiany, 
teoria gier, teoria racjonalnego wyboru oraz tzw. interakcjonizm symboliczny24. 

Postrzeganie stosunków międzynarodowych poprzez pryzmat pojęcia interakcji 
nie jest niczym nowym w rozważaniach nad środowiskiem międzynarodowym. 
Znaczącą rolę w rozpowszechnieniu podejścia interakcyjnego do badania stosunków 
międzynarodowych odegrał Herbert Kelman, który przyjmował założenie, iż należy 
badać społeczne czynniki wpływające na aktywność podmiotu w przestrzenni 
międzynarodowej, sferę tę postrzegać przede wszystkim jako proces interakcji 
pomiędzy narodami25. Herbert Kelman, który podjął próbę stworzenia podstaw dla 
rozwoju nowej dyscypliny „psychologii stosunków międzynarodowych” będącej 
elementem psychologii społecznej, koncentrował się w swoich analizach przede 
wszystkim na problemach konfl iktów i negocjacji powstających w wyniku interakcji 
w środowisku międzynarodowym26. Wielce nośną kategorią socjologiczną wykorzy-
stywaną do analizy stosunków międzynarodowych stała się również kategoria roli 
społecznej, która została wykorzystana dla stworzenia teorii ról międzynarodo-
wych27.

Z uwagi na główne współczesne tendencje rozwojowe nauk społecznych i huma-
nistycznych, do których zalicza się m.in.: odwrót od statycznych modeli systemowych 
i akcent na dynamiczny, procesowy charakter życia społecznego pozostającego 

22 Socjologia ogólna wybrane problemy, pod red. J. Polakowskiej-Kujawy, Warszawa 2005, s. 26.
23 Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 2000, s. 16.
24 Por. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 73–79, B. Szacka, op.cit., s. 124–127.
25 H.C. Kelman, Societal, attitudinal and structure factors in international relations, „Journal of Social 

Issues” 1955, vol. 11, nr 1, s. 42–56.
26 Por. International behaviour: A social-psychological analysis, de. H.C. Kelman, Nowy Jork 1965, 

ss. 626, H. Kelman, Interactive problem solving as a metaphor for international confl ict resolution: lessons 
for the policy process, „Peace and Confl ict: Journal of Peace Psychology” 1999, vol. 5, nr 3, s. 201-218, 
H. Kelman, Changing attitudes through international activities, „Journal of Social Issues”, vol. 18, nr 2, 
1962, s. 68–87. 

27 Por. S. Walker, Role theory and the international system: A postscript to Waltz’s theory of interna-
tional politics, [w:] Role theory and foreign policy analysis, ed. S. Walker, Durham 1987, s. 77–79, K.J. 
Holsti, National role conceptions in the study of foreign policy, „International Studies Quarterly” 1970, 
vol. 14, nr 3, s. 233–309.
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w nieustannym toku „stawania się”; zmniejszenie zainteresowania „twardą” proble-
matyką instytucji, organizacji społecznej czy struktury, na rzecz „miękkiej” proble-
matyki kultury: systemów wartości, znaczeń, norm i reguł, form dyskursu, mental-
ności zbiorowej itp.; coraz większe znaczenie metod jakościowych, interpretacyjnych, 
hermeneutycznych28; wydaje się, iż najbardziej wartościowym współcześnie podej-
ściem będzie nawiązanie w rozważaniach dotyczących zachowania się podmiotów 
w środowisku międzynarodowym do interakcjonizmu symbolicznego, gdyż wydaje 
się, iż właśnie ta interpretacja rzeczywistości społecznej otwiera największe pole 
badawcze dla socjologicznej interpretacji międzynarodowych stosunków politycz-
nych. 

Interakcjonizm symboliczny jest jednym z nurtów teoretycznych rozwijanych 
w ramach tzw. socjologii humanistycznej (rozumiejącej), która przyjmuje założenie, 
iż świat społeczny człowieka nie jest gotowy, dany i zewnętrzny wobec niego. Jest 
natomiast czyś nieustannie tworzonym w procesie interakcji podmiotów obdarzo-
nych świadomością, które kierując się swoim rozumieniem świata i systemami 
wartości, podejmują celowe działania i interpretują zachowania innych29. Działania 
jednostek (interakcje) są tu podstawowym przedmiotem analizy. Uznaje się, iż w toku 
swojego działania jednostka interpretuje sytuację, w jakiej działanie się odbywa, 
rozważa możliwe sposoby reakcji na bodźce pochodzące ze środowiska (w tym od 
innych jednostek), dostosowując je do osobistych, spontanicznych decyzji mających 
oparcie w znaczeniu (defi nicji), jakie jednostka nadaje sytuacji30.

Dlatego też zakłada się, iż nauki społeczne, aby zrozumieć dynamikę świata 
społecznego powinny skoncentrować się na problemie, jak aktorzy społeczni postrze-
gają i interpretują świat, gdyż znaczenia przypisywane przez ludzi otoczeniu prowa-
dzą do określonych zachowań. Sposób w jaki ludzie defi niują sytuację, wpływa na 
ich wzajemne interakcje. W socjologii humanistycznej zakłada się, że całkowite 
zrozumienie jakiegokolwiek procesu społecznego nie jest możliwe bez odwołania 
się do zjawisk świadomości społecznej. Główne założenie metodologiczne wypra-
cowane przez twórców szkoły humanistycznej, przyjmuje „korelaty” świadomości 
za właściwy przedmiot badania31.

Teoria interakcjonizmu symbolicznego zakłada, iż rzeczywistość społeczna 
powstaje w wyniku interakcji – oddziaływań wzajemnych miedzy jednostkami 
i zbiorowościami. Głównym założeniem tego podejścia jest to, że ludzie nie reagują 
bezpośrednio na otaczający ich świat, a raczej przypisują znaczenie aspektom ota-

28 Por. Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku, Warszawa 1996, s. 306.
29 B. Szacka, op.cit., s. 34.
30 Socjologia ogólna…, s. 26.
31 J. Sulimski, Humanistyczna interpretacja działań racjonalnych a zaspokajanie potrzeb, „Kultura 

i społeczeństwo” 1982, nr 3–4, 1982, s. 263.
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czającego ich środowiska, a następnie oddziałują na nie w świetle przypisanego 
znaczenia. Aktorzy społeczni działają więc odpowiednio do tego, jak postrzegają 
rzeczywistość. 

W świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego ludzie nie reagują, lecz interpre-
tują. Jednostka jest traktowana jako podmiot działający, jest świadoma, aktywna, 
wolna – posiada jaźń, tzn. określony sposób, w jaki opisuje ona samą siebie i swój 
związek z innymi w procesie społecznym. Jest to więc niedeterministyczna koncep-
cja, która zakłada, że jednostka stale bada, ocenia i interpretuje środowiska, w tym 
własne przyszłe zachowania. Działanie nie jest powodowane przez zewnętrzne 
przyczyny czy też bodźce, ale jest przede wszystkim racjonalnym zachowaniem 
kształtowanym na bazie znaczeń, jakie ludzie przypisują obiektom32. 

Zakładając, iż kategorie wykorzystywane przez socjologię można wykorzystać do 
badania sfery polityki, to szukając wyjaśnień dla zachowań podmiotów polityki lub 
motywów ich działań, wówczas możemy wykorzystać elementy teorii interakcjoni-
zmu symbolicznego33. Przenosząc założenia tej teorii na poziom stosunków między-
narodowych możemy stwierdzić, iż sfera stosunków międzynarodowych jest 
kształtowana przez działające, aktywne podmioty, które podejmując działania 
zmierzające do zaspokojenia swoich potrzeb wchodzą w interakcje z innymi, inter-
pretują na swój własny sposób otoczenie zewnętrze i dostosowują do tego swoje 
działania. Swoiste dla każdego podmiotu postrzeganie i interpretacja świata 
zewnętrznego stanowią podstawę dla wszelkiej aktywności i podejmowanych działań. 
Zatem aby rozumieć i wyjaśnić motywy i zachowania podmiotów w środowisku 
międzynarodowym, należy poddać analizie specyfi czne „postrzeganie” świata przez 
badany podmiot rozumiany albo jako złożony agregat jednostek, lub też jako decy-
dentów podejmujących w jego imieniu decyzje. 

Spostrzeganie jest terminem wykorzystywanym w naukach społecznych, a rozpo-
wszechnionym głownie w psychologii. Dla psychologii percepcja – postrzeganie jest 
aktem interpretacji bodźca zarejestrowanego w mózgu przez jeden lub więcej mecha-
nizmów zmysłowych34. Badania nad percepcją dzieli się w psychologii na trzy 
obszerne kategorie, zgodnie z zasadniczym przedmiotem zainteresowania badaczy: 
a) nacisk na bodźcowe wyznaczniki percepcji, b) nacisk na aparat fi zyczny służący 
wykrywaniu sygnałów, i c) nacisk na inne czynniki związane z daną osobą a wpły-
wające na percepcje, takie jak historia uprzedniego ćwiczenia, przynależność do 
określonej kultury oraz czynniki motywacyjne czy osobowościowe35. 

32 E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny, Warszawa 2006, s. 56–59.
33 Por. F. Schimmelfennig, Goff man meets IR: dramaturgical action in international community, 

„International Review of Sociology” 2002, vol. 12, nr 3, s. 417–437.
34 A. P. Sperling, Psychologia, Poznań 1995, s. 64.
35 P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1997, s. 250.
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Proces postrzegania oznacza myślowe przetrawianie wszystkich elementów śro-
dowiska, ich zachowań i funkcji. Jest to więc aktywność poznawcza podmiotu w jego 
środowisku. Ze względu na złożoność środowiska międzynarodowego jego postrze-
ganie jest procesem złożonym. Postrzeganie stanowi nie tylko proces myślowego 
odzwierciedlania przedmiotów i zjawisk realnego środowiska, lecz także znajdywa-
nia i rozumienia sensu ich istnienia oraz dynamiki w różnych wymiarach. W pro-
cesie postrzegania swego otoczenia międzynarodowego każdy podmiot kształtuje 
i zmienia jego wizerunek. Wizerunki mają duże znaczenie w myśleniu o stosunkach 
międzynarodowych i w zachowaniach międzynarodowych. Stanowią one ważny 
czynnik określania i oceniania własnych możliwości reakcji poszczególnych pod-
miotów na potencjalne zachowania innych podmiotów36. Postrzeganie stanowi więc 
element subiektywny wynikający z naszej wiedzy o świecie, preferowanego systemu 
wartości czy też stylu zachowań i decydujący o podmiotowym sposobie interpreta-
cji rzeczywistości. 

Znaczenie pojęcia „postrzeganie” dla analizy stosunków międzynarodowych jest 
dlatego istotne, gdyż formułowania i realizacja polityki zagranicznej danego pod-
miotu zależy przede wszystkim od następujących czynników: 1) sytuacji i warunków 
wewnętrznych (np. charakter instytucji politycznych, kondycja ekonomiczna); 2) 
zewnętrznych ograniczeń (położenie geopolityczne, struktura porządku międzyna-
rodowego); 3) sposobu postrzegania sytuacji wewnętrznej i ograniczeń zewnętrz-
nych; oraz od 4) polityki zagranicznej innych aktorów środowiska międzynarodo-
wego37. Przy czym można uznać, iż postrzeganie otoczenia przez podmiot jest 
decydującym elementem w procesie interakcji międzynarodowych. 

Skupienie uwagi badacza na postrzeganiu świata budzi jednocześnie pytanie 
o czynniki warunkujące takie a nie inne sposoby interpretacji otoczenia zewnętrz-
nego. Tradycyjnie w teorii stosunków międzynarodowych wskazuje się, iż konkretne 
widzenie środowiska przez podmiot aktywny w środowisku międzynarodowym 
zależy od jego wielkości, potencjału, usytuowania, prestiżu i stanu stosunków z in-
nymi podmiotami środowiska. Ponadto na kształtowanie wizerunków środowiska 
międzynarodowego, jego podmiotów oraz różnych rodzajów ładu międzynarodo-
wego duży wpływ wywiera zakres i intensywność obserwacji, ilość i jakość zebranych 
informacji, jak również rzetelność ich wykorzystania, a także duży wpływ na jakość 
formułowanych wizerunków ma wysoki stopień wiedzy i profesjonalizmu ludzi 
zbierających informacje oraz je wykorzystujących38.

36 J. Kukułka, Teoria stosunków…, s. 125–126.
37 J. J. Wiatr, A sociological perspective in the study of international relations, „International Social 

Science Journal” 1974, vol. 26, nr 1, s. 111.
38 J. Kukułka, op.cit., s. 124, 126.
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Takie wyjaśnienie dynamiki procesów postrzegania wydaje się niewystarczające 
gdyż aby zrozumieć sposób postrzegania, czyli sposób myślenia, stosunek do sąsia-
dów, światopogląd polityczny, interes narodowy i będące rezultatem oddziaływania 
tych przesłanek – działania polityczne, należy uwzględnić aksjologiczny wymiar 
życia społecznego (dominujące wartości, ideologie) oraz kontekst historyczny 
i przede wszystkim kulturowy badanych zjawisk. Bez znajomości i uwzględnienia 
tych elementów niemożliwe wydaje się zrozumienie i ocena aktywności danego 
podmiotu na arenie międzynarodowej, gdyż bez tej wiedzy obraz działań podmio-
towych może być zbyt uproszony a co więcej nieprawdziwy. Jednostka ludzka, 
a w tym także decydenci polityczni, jest przede wszystkim społecznie ukształtowaną 
osobowością, na którą składają się wyznawany przez człowieka światopogląd, system 
wartości, postawy wobec różnych obszarów rzeczywistości, defi nicja tożsamości (kim 
jestem?) itp.39 Podejście takie jest zgodne z dominującymi trendami w politologii, 
w której coraz częściej rozwijana jest aksjologiczna analiza decyzyjna, która zakłada, 
iż wszystkie decyzje polityczne są przede wszystkim funkcją zaakceptowanego przez 
decydentów systemu wartości ideologicznych, politycznych czy moralnych, a cele 
działania polityków stanowią bezpośrednią funkcję sfery aksjologicznej. Stereotypy 
narodowe, procesy streotypizacji otoczenia, narodowe aspiracje, oczekiwania, obawy, 
wartości i standardowe zachowania, kontakty z innymi podmiotami, formy podej-
mowania decyzji są to te obszary analizy, w których socjologia może być użyteczna 
dla zrozumienia dynamiki środowiska międzynarodowego40.

Tradycyjne ujmowanie „postrzegania” środowiska zewnętrznego w kontekście 
takich cech podmiotu, jak wielkość, potencjał, usytuowania itp. wydaje się więc 
niepełne, a tym samym niedające możliwości pełnego wyjaśnienia kierunków 
aktywności politycznej. Jeżeli założymy, iż każdy podmiot stosunków międzynaro-
dowych podejmując działanie kieruje się pewnymi wartościami czy też specyfi cznym 
widzeniem otaczającego go środowiska międzynarodowego, to wówczas centralnym 
problemem socjologicznej interpretacji stosunków międzynarodowych byłoby 
pytanie o sposób interpretacji – postrzegania świata zewnętrznego (jaki jest obraz 
świata danego podmiotu) oraz pytanie o czynniki wyznaczające specyfi kę danego 
podmiotu. Byłoby to więc pytanie o „tożsamość” kulturowo-cywilizacyjną podmiotu 
i jego postawy wobec samego siebie i wobec świata zewnętrznego. 

Postrzeganie otoczenia zewnętrznego przez decydentów politycznych, a także ich 
osobowość, są więc uwarunkowane przez kulturowo ukształtowaną „tożsamość” 
danego podmiotu, która decyduje o specyfi ce interpretacji świata (ocena naszego 

39 K. Bolesta-Kukułka, Socjologia ogólna, Warszawa 2003, s. 23.
40 J. J. Wiatr, A sociological perspective in the study of international relations, „International Social 

Science Journal” 1974, vol. 26, nr 1, s. 116.
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miejsca i roli, nasze oczekiwania, nasze potrzeby, sposoby postępowania, kryteria 
wartościowania) a tym samym o specyfi ce działania podmiotu. Pojęcie „tożsamość” 
związane jest właśnie z tradycją interakcjonistyczną w socjologii i wywodzi się 
z teorii jaźni, jest cechą wyróżniającą człowieka i dającą mu możliwość odnoszenia 
się do swej własnej natury i do świata społecznego za pośrednictwem komunikacji 
i języka41. Uznaje się, iż pojęcie to pełniło tam funkcję jednej z podstawowych kon-
cepcji stosowanych do opisu różnorodnych aspektów interakcyjnych uwikłań 
indywidualnego aktora społecznego42. Uznaje się, iż najogólniej mówiąc tożsamość 
wiąże się z próbą odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”, „Kim jesteśmy?”, „Jakie jest 
moje miejsce w grupie?”, „Kim chcemy być?” Tak więc tożsamość decyduje o tym, 
kim jestem. Dążenie do posiadania własnej tożsamości jest uwarunkowane psychicz-
nymi potrzebami poczucia odrębności oraz potrzebą przynależności i identyfi kacji 
z najbliższym otoczeniem43. Uważa się, iż tożsamość jest zarazem warunkiem, jak 
i skutkiem interakcji, która nie może stać się sensowną i uporządkowaną bez wza-
jemnego zdefi niowania się przez jej uczestników. Tożsamość wyznacza sposób 
odgrywania roli społecznej i stanowi kontekst dla sytuacyjnego działania44. 

W ramach teorii interakcjonizmu symbolicznego pojecie tożsamości było zwią-
zane z jednostką, ale w naukach społecznych występuje też tendencja do przenosze-
nia koncepcji tożsamości także na obszar zbiorowości. Jak się wskazuje, ukształto-
wanie się nowoczesnego pojęcia tożsamości zbiorowych jest rezultatem syntezy 
tradycyjnych pojęć używanych w analizach różnic kulturowych dzielących zbioro-
wości z nowym sposobem pojmowania podmiotu indywidualnego, związanym 
z pojęciem tożsamości. To nowe podejście eksponuje zwłaszcza aspekt podmioto-
wości aktora społecznego i znaczenie autodefi nicji w jego działaniach45. W odnie-
sieniu do zbiorowości pojecie tożsamość można zastosować do analizy konstytutyw-
nych cech i wartości grupowych odróżniających ją od innych i wyznaczających jej 
specyfi kę. Odwołując się do tego pojęcia można podjąć próbę wyjaśnienia jakichś 
zjawisk czy też zachowań społecznych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż 
debata o tożsamości jednostek i zbiorowości społecznych wiąże się przede wszystkim 
z ich kontekstem historyczno-kulturowym. Ukształtowane historycznie czynniki 
i przesłanki kulturowe składają się na zespoły cech, które tworzą tożsamość46. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się ponadto, że jeżeli rozumienie tożsamości 
kulturowej ma mieć charakter obiektywny, to powinno się opierać na badaniu wielu 

41 Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005, s. 402.
42 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 56.
43 D. Mostwin, Trzecia wartość. Wykorzenienie i tożsamość, Lublin 1995, s. 22.
44 E. Hałas, op.cit., s. 250-253.
45 Z. Bokszański, op.cit., s. 62.
46 J. Kukułka, Wstęp do…, s. 179.
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czynników ją warunkujących, a w tym geografi cznych, historycznych, społecznych, 
prawnych, moralnych, obyczajowych czy też religijnych funkcjonujących na danym 
obszarze albo w odniesieniu do danej grupy społecznej47. Dlatego wydaje się, że jeśli 
tożsamość danego podmiotu wykracza poza kontekst historyczno-kulturowy lepiej 
będzie używać pojęcia tożsamość cywilizacyjno-kulturowa.

Wskazując na powiązania miedzy polityką zagraniczną a tożsamością uznaje się, 
iż polityka zagraniczna odbija i reprodukuje stanowienie tożsamości podmiotu 
w powiązaniu z wyzwaniami zewnętrznymi oraz służy do zapobiegania pochodzą-
cym z nich zagrożeniom dla tożsamości podmiotowej. Może też wpływać na zakre-
ślenie granic tożsamości, jej obszaru, stosowania standardów legitymizacji oraz na 
dowartościowywaniu wybranych kart historii i na odrzucaniu ich interpretacji 
alternatywnych. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna danego podmiotu zespala 
specyfi czne cechy jego historii, kultury i poczucia wartości, zaś polityka zagraniczna 
odbija i operuje różnymi elementami owej tożsamości48. Uznaje się, iż tożsamość 
odgrywa istotną rolę jako inspirator interesów narodowych, a w procesie identyfi -
kacji czy też samoidentyfi kacji podmiotu defi niowane są ich interesy partykularne 
i zbiorowe49. Ponadto tożsamość danego podmiotu zawiera charakterystyczne ste-
reotypy i mity dotyczące zarówno własnej zbiorowości (przy czym można uznać, iż 
w przypadku autostereotypów stanowią one wyidealizowany obraz własnej wspól-
noty), jak i wizje zbiorowości odmiennych. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna 
wyznaczałaby ogólną sumę tych sposobów reagowania na innych ludzi (i obiekty) 
oraz sposobów wchodzenia z nimi w interakcje, które są charakterystyczne dla danej 
zbiorowości. Mówiąc ogólnie wyznaczałaby postawę danego obiektu badań stano-
wiącą podstawę wszelkiej aktywności podmiotu w środowisku międzynarodo-
wym.

Można więc przyjąć, iż socjologiczna interpretacja stosunków międzynarodowych 
powinna mieć za zadanie: 

1)  „zrozumienie” w jaki sposób dany podmiot interpretuje i postrzega świat, gdyż 
to dałoby wgląd w jego motywy działań (w literaturze przedmiotu wskazuje 
się, iż wyjaśnianie zachowań przez motywy jest ważną i interesującą metodo-
logicznie kategorią wyjaśnień stosowaną szeroko w naukach społecznych50). 
W tym wypadku centralną kategorią badawczą byłoby „postrzeganie” i zało-
żenie, że to właśnie specyfi czne postrzeganie świata wywołuje takie a nie inne 
działania;

47 K. Burakowska, Cywilizacja w procesie przemian, Gdańsk 1996, s. 66–67.
48 J. Kukułka, op.cit., s. 185.
49 M. Nizioł, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004, s. 40.
50 Por. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, s. 343–348.
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2)  poszukiwanie czynników kształtujących specyfi kę danego podmiotu, jego 
postawę i wpływających tym samym na sposób interpretacji otoczenia 
zewnętrznego. W tym wypadku centralną kategorią badawczą stałaby się 
„tożsamość” kulturowo-cywilizacyjna. 

Jeżeli podejmujemy próbę zrozumienia „tożsamości” kulturowo-cywilizacyjnej 
danego podmiotu to, niezależnie od wielości i różnorodności czynników ją kształ-
tujących, to nasze badania powinny także odwoływać się do często wykorzystywa-
nego w badaniach socjologicznych pojęcia „kultury” rozumianej jako zbiór znaczeń, 
symboli, wzorów, reguł, norm, wartości, mitów, stereotypów, wyobrażeń itp., które 
kierują działaniami i decydują o indywidualnej tożsamości badanych podmiotów. 
Socjologiczna penetracja pól problemowych ze sfery polityki dokonuje się zwykle 
przez pryzmat pojęcia „świadomość”, ogniskując badania wokół postaw, opinii 
i wartości51, ukształtowanych przez tradycję, historię i kulturę, gdyż to właśnie te 
elementy wyznaczają nasz sposób postrzegania otoczenia zewnętrznego, a tym 
samym, zgodnie z złożeniami interakcjonizmu symbolicznego, wpływają na podej-
mowane działanie. Takie podejście badawcze wymaga także specyfi cznego spojrze-
nia na badany przedmiot. Zgodnie z koncepcją „współczynnika humanistycznego” 
należy podjąć próbę spojrzenia na rzeczywistość „oczami” badanego podmiotu 
(z jego perspektywy) gdyż tylko taki zabieg może przynieść „rozumienie” dlaczego 
taka a nie inna decyzja została podjęta. 

W analizie pól zainteresowania socjologii stosunków międzynarodowych wskazuje 
się, iż ważnym zespołem zmiennych socjologicznych wywierających znaczący wpływ 
na stosunki międzynarodowe są wzory kultury utrwalone przez tradycje i powodu-
jące różnice zachowań w określonych sytuacjach. Podkreśla się, że ich znaczenie dla 
interpretacji stosunków międzynarodowych polega na tym, iż socjologiczno- -antro-
pologiczna analiza kultury pozwala zrozumieć, jak i dlaczego narody rozmaicie 
reagują na określone sytuacje międzynarodowe, a tym samym przewidywać ich 
prawdopodobne zachowania52. Przy czym zwraca się niekiedy uwagę, iż pojęcie 
kultury w odniesieniu do badań nad stosunkami międzynarodowymi bardzo długo 
wydawało się nieistotne, zbyt idealistyczne i nieprzystające do rzeczywistości. Powo-
dowało to, że znaczenie kultury i jej wpływ na stosunki międzynarodowe był niedo-
ceniany i bagatelizowany53. Wydaje się, iż niedocenianie sfery kultury należy już 
w humanistyce do przeszłości54, gdyż uznaje się powszechnie, iż aby zrozumieć 
sposób i proces podejmowania decyzji dotyczących środowiska międzynarodowego 

51 G. Woroniecka, Politologia i socjologia polityki: komplementraność czy autarkia?, [w:] Politologia 
w Polsce, pod red. T. Łoś-Nowak, Toruń 1998, s. 159.

52 J. J. Wiatr, Socjologia polityki, s. 309.
53 Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006, s. 420.
54 Por. Kultura ma znaczenie, pod red. L. E. Harrisona i S. P. Huntingtona, Poznań 2003, s. 11–16.
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należy dokonać analizy kontekstu społeczno – kulturowego, w którym działa jed-
nostka, gdyż to on ukształtował jej osobowość, postawy i preferowane wartości. 

Należy zauważyć, iż „kulturowe” podejście do problematyki stosunków między-
narodowych jest zgodne ze współczesnymi koncepcjami zakładającymi, że znaczenia 
kultury dla działań społecznych podejmowanych przez jednostki czy też grupy nie 
sposób przecenić, gdyż decyduje ona prawie o wszystkim55. Dominacja paradygmatu 
kulturowego w naukach społecznych powoduje, iż przy współczesnej analizie czyn-
ników determinujących zachowania ludzi w sferze polityki, nie sposób pominąć 
czynnika kulturowego, który w znaczącym stopniu wpływa na stosunki międzyna-
rodowe wyznaczając wzajemne postrzeganie się uczestników stosunków międzyna-
rodowych, jak i sposób interpretacji przez nich otoczenia zewnętrznego.

Kultura jest więc czynnikiem wyznaczającym tożsamość podmiotów aktywnych 
w środowisku międzynarodowym i aby zrozumieć jakiekolwiek podejmowane 
przez nie działania, nie można nie uwzględnić czynnika kulturowego co wymaga 
jednocześnie rezygnacji z przekonania o uniwersalnym charakterze i wyższości 
jakiegokolwiek systemu wartości, czy też modeli kulturowych i rozwojowych 
i spojrzenia na świat z perspektywy badanego podmiotu. Gdyż takie podejście do 
analizy określonego podmiotu umożliwiłoby „zrozumienie” i obiektywną ocenę 
działań podejmowanych przez aktorów społecznych w środowisku międzynaro-
dowym. Podejście to nawiązuje do koncepcji „wczuwania się” (einfehlung) Wil-
helma Diltheya, „rozumienia” (verstehen) Maxa Webera, „współczynnika huma-
nistycznego Floriana Znanieckiego i Wiliama Th omasa oraz „empatii” Stanisława 
Ossowskiego. Jest to jednak przede wszystkim nawiązanie do socjologicznej tra-
dycji Maxa Webera, który zakładał, iż w badaniu rzeczywistości społecznej należy 
uwzględniać fakt, że podmioty działające nadają swym czynnościom określony 
sens i dlatego konieczne jest podczas badania postawienie się na miejscu tego, 
którego działania się bada. 

Nawiązanie do interakcjonizmu symbolicznego w badaniu problemów między-
narodowych i wskazanie na najważniejsze znaczenie sfery kultury, symboli i czyn-
ników subiektywnych (świadomościowych) dla zrozumienia zachowań aktorów 
społecznych oznaczałoby próbę hermeneutycznego spojrzenia na stosunki między-
narodowe nawiązujące do antypozytywistycznej tradycji metodologicznej Wilhelma 
Diltheya oraz do tradycji „socjologii rozumiejącej” Maxa Webera. Skuteczna metoda 
badawcza winna prowadzić do zrozumienia zjawisk oraz łączących ich sieci zależ-
ności. Dlatego też postulat „socjologii rozumiejącej”, ułatwiającej interpretację i lo-
kalizację faktów może być najbardziej skutecznym podejściem do budowy metodo-

55 Por. ibidem, s. 17–40.
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logicznych podstaw dyscypliny naukowej jaką może być socjologia stosunków 
międzynarodowych56.

Przyjęcie paradygmatu socjologii humanistycznej i założenia, iż podmioty dzia-
łające w środowisku społecznym działają odpowiednio do tego jak pojmują i inter-
pretują sytuację, w której się znalazły, nie może oznaczać zanegowania i rezygnacji 
z tradycyjnych obszarów i metod badawczych charakterystycznych dla teorii stosun-
ków międzynarodowych (np. analizy polityczno-prawne) a umożliwiających 
dostrzeżenie pewnych prawidłowości i schematów zachodzących procesów. 

Należy pamiętać, iż subiektywność procesów interpretacji środowiska międzyna-
rodowego jest ograniczona przez czynniki obiektywne i pragmatyczne, tj. np. 
miejsce w strukturze porządku międzynarodowego lub też wymóg skuteczności 
działania. Ponadto wszelkie działania są kontekstowe, zachodzą w danym miejscu 
i czasie, i nie można ich badać niezależnie od sytuacji, w których są umiejscowione. 
Wzorce kulturowe, systemy wartości, wzory zachowań, kształtowane przez historię, 
tradycję, doświadczenia wyniesione z interakcji z innymi podmiotami także podle-
gają swoistej interpretacji w zależności od kontekstu zewnętrznego. 

Refl eksja badawcza nad światem subiektywnych wyobrażeń ma na celu polepszenie 
jakości badań nad środowiskiem międzynarodowym i większe wyczulenie teorii pod 
kątem „rozumienia”. Pozwala ona bowiem tłumaczyć zależności między strukturą 
społeczną a ustrojem politycznym, a także między warunkami geopolitycznymi 
a polityką państwa w sposób niejednowymiarowy. Ta sama struktura lub te same 
warunki rodzić mogą różne stosunki polityczne w zależności od tego jaki jest typ 
„tożsamości” danego podmiotu. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu badacze 
stosunków międzynarodowych powinni unikać skrajnych stanowisk poszukując 
raczej umiarkowanej pozycji pomiędzy obiektywizmem lub subiektywizmem, czystym 
wyjaśnianiem lub czystym rozumieniem. Za „wzór” może służyć defi nicja Maxa 
Webera, który zdefi niował socjologię jako „naukę, która dzięki interpretacji dąży do 
zrozumienia działania społecznego, aby w ten sposób dojść do wyjaśniania jego 
przebiegów i skutków”57. 

 Można zatem stwierdzić, iż socjologiczna analiza stosunków międzynarodowych 
wymaga umiejscowienia działań podejmowanych przez określone podmioty 
w kontekście uwarunkowań historycznych, kulturowych i strukturalnych. Podejście 
to stanowi więc szeroką i interdyscyplinarną próbę analizy tej sfery życia społecznego. 
Kompleksowe ujmowanie problematyki działań poszczególnych aktorów środowiska 
międzynarodowego (połączenie socjologicznej interpretacji oraz tradycyjnej analizy 

56 T. Paleczny, op.cit., s. 44.
57 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 6.
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czynnikowej) pozwoliłoby na rzeczywiste rozumienia motywów i uwarunkowań 
podjętych decyzji, a także byłoby pomocne przy próbach prognostyki, a zatem 
spełniałoby wszystkie wymagania stojące przed poznaniem naukowym. 

SUMMARY

INTERNATIONAL RELATIONS ARE social phenomena that refl ect and aim to guide variety 
of interactions in an international arena. In this article author argues that sociology of 
international relations were very important part of IR theory and sociological approach are 
specifi c point of view in the study of IR. Sociological analysis costs new light on international 
sphere and enriches our understanding of the social factors involved in the creation and 
implementation of international order. Th e main goal of the article was to recognize a role 
of sociology theory in the IR research.

In this article, author emphasis that study of IR and theorizing in IR should be concen-
trated on the social context of meanings and perception because this factors mostly generate 
international interactions between actors taking a part in international activity. Th at’s why 
IR theory should focus on following category: identity, culture, perception, and use the 
sociological theory of symbolic interactionism to study process of creating foreign aff airs. 

IR theory has suggested that actors engage in complexy organized, mutually infl uencing 
behavior and also in relative stable and identifi able confi gurations. In sociological view on 
IR interactions between actors depends on individual perception of itself and international 
order. 

Author argues that understanding process of building a individual view of international 
order need sociological approach. Sociology of international relations should use theory of 
symbolic interactionism to explain international actors behavior. Th e use of symbolic inter-
actionism in Blumer and Mead’s traditions aims and explaining that international order are 
constructed by the individual actors with basic on they identity interpret action of another 
actors. 
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ATHENAEUM

ZJAWISKO MIĘDZYNARODOWEJ MIGRACJI istniało właściwie od zawsze. Jednak 
pod wieloma względami współczesna migracja jest wydarzeniem bezprecedenso-
wym. Nie chodzi tutaj (jedynie) o rozmiar strumieni ludzkich każdego dnia prze-
mierzających kulę ziemską, ale o fenomen wzrastającej ludzkiej mobilności. Dzięki 
nowym rozwiązaniom transportowym i technologicznym przemieszczanie się stało 
się dla wielu nowym sposobem na życie. Z drugiej strony migranci tworzą obecnie 
bardzo zróżnicowaną grupę, wymykającą się jak dotąd precyzyjnej klasyfi kacji. 

Zjawisko migracji można analizować na wielu różnych poziomach, czego dowo-
dem jest wielorakość teorii1, ujmujących ten fenomen z różnorakich perspektyw 
i uwypuklających różne aspekty chociażby decyzji o migracji. Obok teorii ujmujących 
migracje z punktu widzenia jednostki, próbującej w miarę racjonalnie kalkulować 
zyski i straty związane z wyjazdem za granicę, występują teorie skupiające się na 
strukturach w skali mezo uczestniczących w procesie migracji, takich jak przykła-
dowo sieci migracyjne, więzi nieformalne pomiędzy tymi co wyjechali a tymi co 
zostali, wreszcie na poziomie makro analizuje się polityki imigracyjne państw 
będących zwyczajowym celem migrantów. Jako jeden z empirycznych wskaźników 
zjawiska można bez wątpienia wymienić liczbę migrantów, każdego roku przekra-
czających granice państw. Jednak coraz trudniej określić współcześnie, kogo za 
takiego migranta należałoby uważać. 

Praca ta ma na celu przedstawienie różnorakich kłopotów metodologicznych 
związanych właśnie z brakiem wystarczająco precyzyjnej defi nicji migranta, i na-

1 Zob. K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003, s. 13–32; 
por. W. A. Cornelius, M. R. Rosenblum, Immigration and Politics, ,,Annual Review of Political Science”, 
June 2005, Vol. 8, s. 100-102.
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stępnie problemów związanych z uzyskiwaniem danych na temat tego, ile osób de 
facto migruje. Zostaną w niej zanalizowane dokumenty, zawierające zalecenia doty-
czące statystyki, jak również raporty próbujące omawiać zjawisko migracji. Celem 
jest zasygnalizowanie podstawowych problemów związanych z próbą odpowiedzi 
na zasadnicze pytania związane z liczeniem migrantów, mianowicie: kogo właściwie 
i jak powinno się liczyć. Nie jest natomiast ambicją autorki przedstawienie metodo-
logii zjawiska migracji w sposób wyczerpujący ani też zaprezentowanie własnych 
rozwiązań metodologiczno-defi nicyjnych. 

Ciekawym wprowadzeniem do tej problematyki wydaje się artykuł Jana Zamoj-
skiego, pod tytułem Semantyka migratologiczna, czyli nieco refl eksji nad terminami 
i pojęciami2. Autor próbuje pokazać, jak terminy i pojęcia związane z tematyką migra-
tologiczną ewoluują wraz ze zmianami zachodzącymi ,,(…) zarówno w samej 
»fi zycznej« materii migracji, jak też w terminologicznych instrumentach ich opisu, 
kategoryzacji, analizy”3. Wraz z narastającą złożonością problematyki zjawiska migra-
cji uboga i nieskomplikowana ongiś terminologia rozwijała się i różnicowała. Najbar-
dziej istotna z punktu widzenia tej pracy wydaje się konstatacja o emocjonalnym 
nacechowaniu określonych terminów, mających obrazować nie tylko określone zja-
wisko, ale przedstawiać również ocenny wobec niego stosunek danej społeczności4. 

Kwestię badań nad migracjami międzynarodowymi rozważa również Ewa Jaźwiń-
ska w swojej pracy pod tytułem Metody ilościowe w badaniach nad migracjami 
międzynarodowymi5. Pokazuje ona, jak istotny w tej dziedzinie będzie wybór metody 
badań, z racji na rozmaite ograniczenia techniczno-prawne przy realizacji zamie-
rzonych planów. Dostępne źródła administracyjne często nie pozwalają na weryfi -
kację badanej hipotezy, a ograniczone zasoby badacza utrudniają zgromadzenie 
wystarczającej ilości danych. W przypadku analizowanych przez autorkę badań 
o charakterze ilościowym, kluczowe znaczenie mieć będzie reprezentatywność 
próby6. 

Jaźwińska porusza także kwestię o kluczowym znaczeniu dla każdego procesu 
badawczego, a która stanowi centralne zagadnienie rozważane w niniejszym artykule, 
mianowicie problem zdefi niowania i operacjonalizacji podstawowych kategorii 
badawczych w badaniach nad migracjami. Pokazuje, że częstokroć proponowane 

2  J.E. Zamojski, Semantyka migratologiczna, czyli nieco refl eksji nad terminami i pojęciami, [w:] 
Migracje. Historia – Kultura. Migracje i Społeczeństwo 7, J. E. Zamojski (red.), Warszawa 2002, 
s. 274–284.

3  Ibidem, s. 274.
4  Ibidem, s. 274–284.
5  E. Jaźwińska, Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, ,,Prace Migra-

cyjne” 2000, nr 36.
6  Ibidem, s. 4–11.
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defi nicje nie przystają do rzeczywistości założonego projektu badawczego, stawiając 
badaczy przed koniecznością stworzenia własnych kategorii, pozwalających im 
pełniej ująć badaną tematykę.7

Dorota Praszałowicz w swoim artykule na temat teoretycznych koncepcji procesów 
migracji8 przedstawia w krytycznym ujęciu podstawowe typologie migracji. Jednym 
z najczęściej spotykanych w literaturze podziałów jest rozróżnienie pomiędzy migra-
cjami dobrowolnymi a przymusowymi. Praszałowicz ocenia je stosunkowo krytycz-
nie, wskazując na pewną arbitralność takiego podziału, jednak traktując go jako 
,,(…) użyteczny w kategoriach analitycznych”, gdy ,,(…) migracje przymusowe 
i migracje dobrowolne traktujemy jako przeciwległe bieguny pewnego continuum, 
w którym konkretne ruchy ludności plasują się pomiędzy punktami skrajnymi”9. 
Kolejnym rozróżnieniem jest podział na migracje polityczne i ekonomiczne10, 
o podobnym stopniu arbitralności i użyteczności. Niektóre typologie z założenia nie 
mają przedstawiać pełnego obrazu możliwych typów migracji, a jedynie zwrócić 
uwagę na niektóre z możliwych rozwiązań, jak migracje łańcuchowe czy niedoce-
niane najczęściej zjawisko migracji powrotnej11. Podsumowując, w omówionych 
próbach klasyfi kowania migrantów mamy do czynienia bardziej z formułowaniem 
typologii idealnych w rozumieniu weberowskim niż z podziałami użytecznymi 
w celach precyzyjnego pomiaru zjawiska. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, 
że w sytuacji braku odpowiedniej defi nicji migranta, typologizacja migracji może 
być pewnym rozwiązaniem, przyjętym w początkowym stadium pracy badawczej. 
Następnym krokiem będzie wtedy skoncentrowanie uwagi na jednym tylko typie 
migracji i pogłębiona jej analiza12. 

Cenna wydaje się konstatacja Praszałowicz, która zwraca uwagę na to, iż wśród 
badaczy procesów migracyjnych można by wydzielić dwie kategorie: tych skupionych 

 7  Ibidem, s. 13–14.
 8  D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, ,,Przegląd Polonijny” 2002, nr 4, 

s. 9–40.
 9  Ibidem, s. 14.
10  Ciekawy podział z kolei migrantów ekonomicznych znajdujemy w dokumencie przygotowanym 

przez Sekretariat UNCTAD, pod tytułem ,,Handel zagraniczny, technologia i migracja”. Autorzy pro-
ponują dwie kategorie. Pierwsza z nich to tak zwani ,,migranci przeżycia”, którzy zostali zmuszeni nie-
jako do emigracji na skutek skrajnie złych warunków życiowych. W kraju docelowym często przebywać 
będą oni nielegalnie, wykonując prace niewymagające kwalifi kacji. Drugą kategorią będą ,,migranci 
mobilni”, którzy swoją decyzję o emigracji podejmują w oparciu o analizę rynków pracy oraz różnice 
dochodów i możliwości zawodowych pomiędzy krajami. Zob. Handel zagraniczny, technologia i migracja, 
[w:] Studia o procesach migracji zagranicznych, tom II – ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych, 
S. Golinowska, E. Marek (red.), „Studia i Materiały” 1994, Z. 3, s. 32–33. 

11  D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje…, op.cit., s. 14–18.
12  Na temat typologii migracji zob. również P. Kraszewski, Typologia migracji, [w:] Migracja – Eu-

ropa – Polska, W. J. Burszta, J. Serwański (red.), Poznań 2003, s. 11–16. 
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na przepływach, na ruchach migracyjnych, i drugich, którzy, wręcz odwrotnie, 
analizować będą procesy osadnictwa. W zależności od ‘kategorii’ badacze koncen-
trować się będą zatem na zupełnie innych aspektach tego samego zjawiska, jak 
czytamy, ,,Ci pierwsi zestawiają statystyki migracji, obserwują szlaki komunikacyjne, 
analizują koszty, warunki i etapy podróży, biorą także pod uwagę zjawisko nielegal-
nego przerzutu migrantów i związane z tym problemy prawne, techniczne i fi nan-
sowe; (…) [podczas gdy] Ci drudzy koncentrują się na zagadnieniach takich, jak 
integracja imigrantów, rasizm, etniczność13”. Jak się zdaje, to co bardzo istotne w tym 
rozróżnieniu, to fakt, iż ci badacze, myśląc o migrantach, mogą mieć przed oczami 
dwie zupełnie różne kategorie społeczne; jedni skoncentrują się na pracownikach 
sezonowych czy choćby studentach, zaliczających dwa semestry na uczelni zagra-
nicznej, drudzy zajmować się będą uchodźcami, próbującymi odnaleźć swoje 
miejsce w nowej rzeczywistości czy też dziećmi, których rodzice znaleźli pracę za 
granicą i postanowili się tam osiedlić. Powróci pytanie o jedną stałą defi nicję 
migranta. 

Pewną propozycję rozwiązania tego problemu odnaleźć można w dokumencie 
opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, formułującym zalecenia 
dotyczące statystyki międzynarodowych migracji14. Autorzy przedstawiają w nim 
obecny stan statystyki dotyczącej zjawiska migracji międzynarodowej, by następnie 
zaproponować defi nicje migrantów długo- i krótkoterminowych oraz pewną ich 
kategoryzację. Opisowi dostępnych źródeł danych statystycznych towarzyszy pro-
pozycja właściwego uszeregowania danych z nich pochodzących. Dokładne omó-
wienie tabel i klasyfi kacji zawartych w tym dokumencie przekracza rozmiary tej 
pracy, omówione zostaną zatem jedynie sugerowane rozwiązania defi nicyjne wraz 
z charakterystyką podstawowych źródeł danych, dotyczących liczby migrantów.

W ,Zaleceniach… odnajdziemy przywoływaną już wcześniej przez autorkę tezę, 
iż ,,(…) pomimo rosnącego znaczenia zjawiska międzynarodowych migracji, (…) 
często brak jest odpowiednich danych statystycznych [koniecznych] do opisania 
strumieni migracyjnych15”. Ponadto, często brakuje również informacji niezbędnej 
do właściwej interpretacji danych i brak jest narzędzi umożliwiających porównanie 

13  D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje…, op.cit., s.22.
14  Recommendations on Statistics of International Migration. Revision 1, ,,Statistical Papers Series 

M”, No.58, Rev.1, 1998; Department of Economic and Social Aff airs, United Nations Statistics Division; 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1E.pdf, 29.08.2007. W tekście będzie 
on przywoływany jako Zalecenia… Gwoli ścisłości należy dodać, że dokument ten jest owocem pracy 
zarówno jednostek ONZ jak i Europejskiego Biura Statystycznego (EUROSTAT), działającego przy 
Unii Europejskiej.

15  Ibidem, s. 8.
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danych pochodzących z różnych krajów czy z różnych źródeł nawet w tym samym 
kraju16. 

Opisując obecny stan statystyk dotyczących zjawiska międzynarodowych migra-
cji autorzy dokumentu zwracają uwagę na fakt, iż głównym źródłem nielogiczności 
czy niespójności jest brak jedności pomiędzy krajami w odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie, mianowicie: kogo należy uważać za międzynarodowego migranta17. Propo-
nowana w Zaleceniach… defi nicja migranta18 opiera się na koncepcji kraju stałego 
pobytu [country of usual residence], „(…) międzynarodowy migrant defi niowany 
jest [zatem] jako osoba która zmienia kraj stałego pobytu”19. Kraj stałego pobytu, 
najogólniej rzecz ujmując, to kraj, w którym dana osoba mieszka. Ta sama idea kraju 
stałego pobytu jest wykorzystywana w celach gromadzenia danych dotyczących 
zjawiska turystyki międzynarodowej. ,,Zgodnie z »Zaleceniami dotyczącymi staty-
styki turystyki«, osobę uważa się za zamieszkałą w danym państwie jeśli a) przeby-
wała ona w danym państwie przez większość ubiegłego roku lub też b) mieszkała 
w danym państwie krócej i planuje wrócić w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, 
żeby w nim mieszkać. »Międzynarodowym odwiedzającym« nazywamy z kolei 
osobę, która podróżuje do kraju nie będącego krajem jej stałego pobytu (…) na czas 
nie przekraczający dwunastu miesięcy, a głównym celem tej wizyty nie jest wykony-
wanie czynności, za którą dana osoba dostaje wynagrodzenie w kraju odwiedza-
nym”20. 

W celu rozróżnienia pomiędzy międzynarodowym migrantem a międzynarodo-
wym odwiedzającym konieczne jest zatem, oprócz zwrócenia uwagi na pewne 
okoliczności, w których koncept kraju stałego pobytu staje się niewystarczająco 
klarowny, należyte doprecyzowanie czynnika czasu. ,,Zmiana kraju stałego pobytu 
konieczna dla zostania międzynarodowym migrantem musi uwzględnić co najmniej 
roczny pobyt w kraju przeznaczenia. W konsekwencji, migrantem długoterminowym 
stanie się osoba, która przemieszcza się do kraju innego niż kraj swojego stałego 

16  Ibidem.
17  Ibidem, s. 12.
18  Co ciekawe, jest ona nazwana przez autorów ,,zdefi niowaniem migranta w celu pomiaru stru-

mieni migracyjnych” [Recommendations on Statistics…, op.cit., s. 17]. Autorzy chcą tym samym jak 
gdyby podkreślić, że przy analizie procesów osadnictwa, przy przyjęciu innej perspektywy badawczej 
ta defi nicja może okazać się nieprecyzyjna. 

19 Recommendations on Statistics…, op.cit., s. 17. W oryginale czytamy: ,,An international migrant 
is defi ned as any person who changes his or her country of usual residence”. Kursywa pochodzi z tekstu 
oryginału.

20  Ibidem, s. 17. W oryginale czytamy: ,,An international visitor is defi ned as »any person who tra-
vels to a country other than that in which he/she has his/her usual residence (…) for a period not ex-
ceeding 12 months and whose main purpose of visit is other than the exercise of an activity remunerated 
from within the country visited«”.
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pobytu na czas co najmniej dwunastu miesięcy, tak że kraj przeznaczenia staje się 
w efekcie jej nowym krajem stałego pobytu”21.

Pojawia się tutaj kłopot ze zdefi niowaniem migrantów wyjeżdżających na okres 
krótszy od jednego roku w celach nieturystycznych. Według Zaleceń…, migrantem 
krótkoterminowym nazwiemy osobę, ,,(…) która wyjeżdża do kraju innego niż kraj 
swojego stałego pobytu na okres co najmniej trzech miesięcy, nie przekraczający 
jednak roku, jednak nie w celach wypoczynku, odwiedzin przyjaciół czy krewnych, 
ani też w ramach wyjazdów służbowych, zdrowotnych czy religijnych (pielgrzy-
mek)”22. 

W dokumencie pojawia się próba kategoryzacji pojęć związanych ze zjawiskiem 
międzynarodowej mobilności. Autorzy wyróżniają następujące kategorie: 

−  przejezdni nieistotni z punktu widzenia zjawiska migracji międzynarodowych 
(tutaj: obywatele pracujący jako pracownicy przygraniczni, oraz obywatele 
w podróży do kraju docelowego);

−  przejezdni istotni z punktu widzenia turystyki międzynarodowej (tutaj: tak 
zwani „turyści jednodniowi”, turyści, osoby podejmujące wyjazdy służbowe);

−  przejezdni tradycyjnie wyłączani ze statystyk migracji międzynarodowej (tutaj: 
pracownicy korpusów dyplomatycznych, wojskowi, nomadzi);

−  przejezdni istotni z punktu widzenia migracji międzynarodowych (tutaj: stu-
denci wyjeżdżający na studia za granicę, osoby wyjeżdżające na szkolenia 
zawodowe za granicę, pracownicy wyjeżdżający za granicę w ramach umów 
międzyrządowych, pracownicy międzynarodowych organizacji, osoby korzy-
stające z przysługującego im na mocy konkretnych umów międzyrządowych 
prawa do osiedlenia się w innym państwie; osoby którym przyznano nieogra-
niczone prawo pobytu, osoby wyjeżdżające w celu założenia lub dołączenia do 
już istniejącej rodziny, uchodźcy);

−  przejezdni istotni z punktu widzenia migracji międzynarodowych, o nieznanej 
długości pobytu w państwie przyjmującym (tutaj zarówno osoby, którym 
przyznano prawo bądź to do ubiegania się o azyl, bądź do czasowego pobytu, 
jak i osoby, którym nie przyznano prawa pobytu).23

21  Ibidem, s. 18. W oryginale czytamy: „A long-term migrant should be defi ned as a person who 
moves to a country other than that of his or her usual residence for a period of at least a year (12 
months), so that the country of destination eff ectively becomes his or her new country of usual 
residence”.

22  Ibidem, s. 18. W oryginale czytamy: „Short-term migrants are therefore defi ned as persons who 
move to a country other than that of their usual residence for a period of at least 3 months but less than 
a year (12 months) except in cases where the movement to that country is for purposes of recreation, 
holiday, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage”.

23  Ibidem, s. 19–24.
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Autorzy opisują następnie główne źródła informacji na temat migracji międzyna-
rodowych, czyli rejestry administracyjne, inne źródła administracyjne, informacje 
pochodzące z urzędów zajmujących się kontrolą granic i wreszcie badania gospo-
darstw domowych. 

Rejestry administracyjne obejmują spisy powszechne, rejestry cudzoziemców oraz 
inne spisy, takie jak przykładowo listy osób ubiegających się o azyl. Powstają one dla 
celów administracyjnych, nie zaś statystycznych, nie jest to jednak przeszkodą 
w analizowaniu ich przez badaczy zajmujących się zjawiskiem migracji międzyna-
rodowych pod warunkiem, że zarejestrowane zostaną w nich zmiany kraju stałego 
pobytu podejmowane przez osoby z badanej grupy. Problemem może być mimo to 
fakt, iż spisy administracyjne częściej ujmują tak zwany stan prawny, nie zaś fak-
tyczny, koncentrując się na osobach, mających pełne prawo pobytu w danym miejscu. 
Inne osoby z obawy przed konsekwencjami będą wolały nie ujawniać szczegółów 
swojej sytuacji.24 Jak czytamy, ,,zasady ustalające, kto jest pełnoprawnym mieszkań-
cem danego obszaru determinują [zatem] czyje nazwisko pojawi się w rejestrze25”. 
Takie zasady, ustanawiane prawnie, nie będą zmieniane tylko po to, by zapewnić 
wyższą precyzję zebranych w ten sposób danych. Co więcej, każdy kraj może w różny 
sposób normować tę sferę, a także różnicować pomiędzy własnymi obywatelami 
a cudzoziemcami, przyczyniając się tym samym w jeszcze większym stopniu do 
tworzenia zbiorów nieporównywalnych ze sobą danych. Pewnym rozwiązaniem jest 
sprawdzenie jaka ilość osób zarejestrowanych w danym roku pozostaje zarejestro-
wana również w roku późniejszym. Niestety, nie wszystkie osoby opuszczające dany 
kraj dopełniają obowiązku tak zwanej derejestracji. Podsumowując, autorzy Zale-
ceń… podkreślając ogromny potencjał rejestrów administracyjnych do generowania 
użytecznych statystycznie informacji, zwracając równocześnie uwagę na to, że 
omówione wyżej problemy nie pozwalają na zdobycie pełnego obrazu migrantów, 
jak również uniemożliwiają precyzyjne porównanie wiedzy zdobytej w ten sposób 
w różnych krajach26.

Inne źródła administracyjne obciążone są podobnymi wadami. Po pierwsze, 
podobnie jak rejestry, ujmują najczęściej konkretną grupę docelową, jak na przykład 
jedynie uchodźców, obcokrajowców starających się o pozwolenie na pracę, czy też 
obywateli danego państwa starających się o wizę w innym państwie. Dane uzyskane 
w ten sposób mają jedną zasadniczą cechę – odzwierciedlają bardziej konkretne 
administracyjne procedury niż konkretnych ludzi27. Jak to ujmują autorzy opraco-
wania, ,,Chociaż żadne z omówionych tu źródeł administracyjnych nie przedstawia 

24  Ibidem, s. 25.
25  Ibidem.
26  Ibidem, s. 25–28.
27  Ibidem, s. 28–29.
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pełnej informacji na temat wszystkich międzynarodowych migrantów, dane zdobyte 
w ten sposób są cenne i nie powinny być pomijane z powodu braku swojej komplet-
ności. Jest zatem istotne znalezienie odpowiednich narzędzi do opracowania 
i przekazywania różnych rodzajów danych w taki sposób, żeby zarówno ich znacze-
nie jak i zakres były klarowne”28.

Jeśli chodzi o informacje uzyskiwane na przejściach granicznych, to mamy tu do 
czynienia z danymi uzyskiwanymi na podstawie okazywanych dokumentów oraz 
z danymi uzyskiwanymi na podstawie indywidualnie wypełnianych formularzy. 
Kłopotem jest tutaj niska wiarygodność takich formularzy, jeśli nie będą one porów-
nywane z odpowiednimi dokumentami. W przypadku jednak takiej dodatkowej 
kontroli danych wzrasta ryzyko, iż niektórzy z podróżujących nie podadzą rzeczy-
wistego planowanego okresu pobytu. Co więcej, zadanie zebrania informacji 
o każdej osobie przekraczającej granicę najczęściej przekracza możliwości wielu 
krajów, stąd tak silna potrzeba zdefi niowania kryterium pozwalającego wyróżnić 
międzynarodowych migrantów wśród morza podróżujących. Jednym z proponowa-
nych rozwiązań jest zadawanie podróżującym kilku pytań dotyczących planowanego 
pobytu w kraju docelowym i ich wcześniejszej w nim bytności29. Często jednak 
pytania, na podstawie których odróżnia się migrantów od innych podróżujących, 
budowane są na podstawie innych kryteriów niż postulowana w przytaczanej na 
początku defi nicji migranta „zmiana kraju stałego pobytu na okres co najmniej 
12 miesięcy”30.

Jeśli chodzi o dane uzyskane z badań gospodarstw domowych, to nie wydają się 
one dobrym źródłem informacji na temat zjawiska międzynarodowej migracji. Po 
pierwsze, badacze mają szanse dotrzeć jedynie do tych członków rodziny, którzy 
zostali w kraju. Po drugie, często stosowany przy takich badaniach zabieg ankieto-
wania jedynie reprezentatywnej próby mieszkańców z racji niskiej liczby migrantów 
nie pozwala na zdobycie wiarygodnych danych. Nawet pytanie o tych z członków 
gospodarstwa domowego, którzy wyjechali, nie wydaje się idealnym rozwiązaniem, 
jako że nie ujmuje przypadków, gdy cała rodzina wyemigrowała, i rodzi kłopoty 
z określeniem osób, które wyjechały tak dawno, że nie są już uważane za członków 
danego gospodarstwa31.

28  Ibidem, s. 32.
29  Ibidem, s. 32–34.
30  W przypadku migrantów długoterminowych.
31  Recommendations on Statistics…, op.cit., s. 34–35.
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Podobne wnioski pojawiają się przy lekturze innych raportów32. Publikacje Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)33 wskazują na brak między-
narodowych standardów koniecznych dla porównania danych pochodzących 
z różnych źródeł w różnych krajach. Jednym z powodów jest fakt, wskazywany także 
w opracowaniu ONZ, iż większość źródeł dotyczących zjawiska międzynarodowej 
migracji powstała w innych niż czysto statystyczne celach34. Co więcej, dane pocho-
dzące z analizy wydawanych administracyjnie zezwoleń (na osiedlenie się czy pracę) 
odzwierciedlają politykę migracyjną danego państwa, trudno zatem o harmonizację 
w tym względzie, nawet na europejską skalę. Kolejnym problemem pozostaje zjawi-
sko nielegalnej, a więc i nieudokumentowanej migracji35. 

Warto przywołać w tym miejscu jeszcze raz podział zaproponowany przez Dorotę 
Praszałowicz, na badaczy skoncentrowanych na strumieniach migracyjnych i na tych 
z uczonych, którzy zajmują się procesami osadnictwa. Powracało tutaj kluczowe 
pytanie o defi nicję migranta. Wyłania się ono również z raportów próbujących 
zmierzyć zjawisko migracji. Mierzyć można bowiem strumienie przepływu ludzi 
między krajami, ale można również próbować szacować rozmiar populacji migran-
tów osiedlonych w danym kraju. Okaże się wówczas, że konkretne rozwiązania 
prawne wpływać będą nie tylko na stopień precyzyjności danych, ale i szerzej, na to 
kto w danym kraju będzie uznawany za migranta. Te rozwiązania prawne są z kolei 
warunkowane czynnikami kulturowymi, historycznymi i oczywiście politycznymi. 

We wspomnianej wyżej publikacji OECD, autorzy analizują różnicę pomiędzy 
krajami, które za imigrantów uważać będą mieszkańców obcego pochodzenia, 
a krajami, gdzie imigrantem będzie tylko ten, kto w tym kraju się nie urodził. Tylko 
w tych pierwszych występować może paradoksalne w dużej mierze zjawisko ,,imi-
grantów trzeciego pokolenia”. Okaże się w istocie, że defi nicja migranta zależy 
w prostej linii od polityki przyznawania obywatelstwa obowiązującej w danym kraju, 
czyli właściwie od rozwiązań ustrojowych36. 

32  Więcej na temat prób analizy migracji z Polski w latach 80. i 90., zob. G. Chorążykiewicz, 
Współczesne problemy migracyjne, ,,Studia i Materiały” 1992, Z. 6.

33  Sources and comparability of migration statistics, [w:] International Migration Data, ,,Trends in 
International Migration”, OECD, 2003 edition, http://www.oecd.org/dataoecd/24/29/34643131.DOC, 
29.08.2007; Sources and comparability of migration statistics, [w:] International Migration Data 2006, 
,,International Migration Outlook”, OECD, 2006 edition, http://www.oecd.org/dataoecd/19/48/38064008.
doc, 29.08.2007. 

34  Nawet jeżeli celem takich rejestrów jest wiedza statystyczna, dotyczy ona najczęściej szerszych 
kategorii społecznych niż międzynarodowi migranci.

35  Sources and comparability… (2003), op.cit., s. 3.
36  Sources and comparability… (2006), s. 6–7.
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Lektura kolejnego raportu, tym razem traktującego jedynie o zjawisku migracji 
na terenie Europy Wschodniej i obszarów byłego Związku Radzieckiego37 rodzi 
podobne wnioski. Do problemów wspominanych we wcześniejszych opracowaniach, 
takich jak uboga i niespójna baza danych, dochodzi unikalny dla tego regionu kłopot 
wynikający z niejasności prawnych powstałych w rezultacie zmian granicznych38. 
Jeśli zaś chodzi o źródła danych na temat migrantów, autorzy wymieniają zasadniczo 
trzy: spisy powszechne, najczęściej przeprowadzane w odstępach dziesięciu lat, 
rejestry administracyjne osób przekraczających granice, oraz sondaże opinii pub-
licznej. Spisy powszechne najczęściej mierzą migrację osiedleńczą, zwłaszcza, że te 
przeprowadzone we wczesnych latach dziewięćdziesiątych (i wcześniej) często nawet 
nie zawierały pytania o migrację czasową. Z drugiej strony, rejestry administracyjne 
mają na celu pomiar strumieni migracyjnych, czyli ilości osób przekraczających 
międzynarodowe granice39.

W tym regionie pomiar strumieni migracyjnych napotyka na wielorakie trudno-
ści. Po pierwsze, specyfi ka, kierunek i rozmiar zjawiska migracji uległy tutaj drama-
tycznym zmianom w latach dziewięćdziesiątych, związanym z przemianami ustro-
jowymi i ekonomicznymi, zwłaszcza zaś z powstaniem dwudziestu dwóch nowych 
państw. Granice wewnętrzne stały się granicami międzynarodowymi. Powstała 
wówczas nowa kategoria – migrantów statystycznych, którzy zamieszkują inne 
państwo, niż kraj swojego urodzenia. Byli to obywatele, którzy opuścili swoje 
rodzinne miasta i przemieścili się w granicach byłego państwa federalnego, takiego 
jak Związek Radziecki, Jugosławia czy Czechosłowacja, ale po ich rozpadzie, mimo 
pozostania dalej w tym samym miejscu, w którym pojawili się może nawet i dziesiątki 
lat temu, nagle zostali uznani za migrantów40. Zniknęła surowa kontrola ze strony 
scentralizowanego państwa. Jak piszą autorzy, ,,Wcześniejsze systemy pomiaru zja-
wiska migracji w centralnie planowanych krajach regionu stały się całkowicie nie-
adekwatne i niewystarczające dla uchwycenia ruchów ludności zachodzących w nowo 
utworzonych niepodległych państwach”41. Kolejna trudność opisywana przez auto-
rów związana jest z przywoływanymi już kłopotami defi nicyjnymi. Jak czytamy, 
,,Defi nicje, kryjące się za nimi idee, źródła danych oraz systemy pomiaru różnią się 

37  Migration and Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, A. Mansoor, B. Quillin 
(red.), Th e World Bank, 29.08.2007 http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-
1167856389505/Migration_FullReport.pdf,.

38  Ibidem, s. 19. 
39  Ibidem, s. 26.
40  Warto zauważyć, że w tym miejscu autorzy powołują się na defi nicję Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, według to której migrantem miałaby być osoba, mieszkająca poza krajem swojego 
urodzenia. W świetle podjętej wcześniej analizy dokumentów ONZ, takie sformułowanie wydaje się 
co najmniej nieprecyzyjne. 

41  Ibidem, s. 27.



219Niektóre kwestie defi nicyjne związane z pomiarem zjawiska migracji

zasadniczo pomiędzy krajami”, i dalej, ,,Różnice pomiędzy przedłużoną podróżą, 
pracą sezonową i migracją ekonomiczną zacierają się: w większości przypadków nie 
jest jasne, czy osoba określona jako »migrant« jest tak zwanym migrantem długo-
terminowym, migrantem czasowym, pracownikiem sezonowym, (…), powracającym 
migrantem, (…), studentem (podejmującym bądź nie pracę dorywczą), uchodźcą, 
czy też pracownikiem międzynarodowej korporacji.”42 Po trzecie, ważną część zja-
wiska migracji stanowi migracja nieudokumentowana, nielegalna. Państwa nie są 
zatem po prostu w stanie dokładnie określić rozmiarów strumieni migracyjnych, 
spisy powszechne służą zatem także do precyzyjniejszego określenia liczby osób 
opuszczających dane państwo. Autorzy przywołują przykłady Litwy i Estonii, 
w których to po analizie spisów powszechnych, obniżano o aż 5 procent rozmiary 
całych populacji43.

Warto, jak się wydaje, poświęcić parę słów pogłębionej analizie zjawiska migracji 
nieudokumentowanej, przywoływanej w wielu raportach. Kolejny z nich, tym razem 
opracowany przez Global Commission on International Migration poświęca temu 
zagadnieniu jeden ze swych rozdziałów44. Przywołana tam defi nicja nieregularnej 
migracji obejmuje wszelkie przypadki, w których osoby przekraczają granice państwa 
lub pozostają w państwie, którego nie są obywatelami, w sposób niezgodny z obo-
wiązującym w tym państwie prawem. To zjawisko obejmować będzie zatem osoby 
przebywające na danym terytorium bez odpowiedniego zezwolenia, osoby, które 
zostały nielegalnie przewiezione przez granicę, osoby bezskutecznie ubiegające się 
o nadanie im statusu uchodźcy, które nie poddały się nakazowi deportacji, a także 
te, którym udało się obejść prawo imigracyjne poprzez zawarcie fi kcyjnych mał-
żeństw. Istnieją również poważne różnice pomiędzy regionami świata na temat 
sposobu ujmowania zjawiska nieregularnej migracji. W Europie bowiem granice są 
relatywnie dobrze określone i łatwo zidentyfi kować osobę o nieuregulowanym sta-
tusie, jeśli chodzi o przynależność państwową. W Afryce natomiast, granice są 
niewyraźne, nierzadko przebiegające w poprzek terytoriów zamieszkanych przez 
grupy etniczne i językowe, część ludzi prowadzi koczowniczy tryb życia, a wielu nie 
posiada żadnych ofi cjalnych dokumentów określających miejsce urodzenia czy 
obywatelstwo45.

Analiza nieudokumentowanej migracji jest w oczywisty sposób o wiele trudniej-
sza niż analiza migracji regularnej. Autorzy raportu przywołują jednak szacunki 

42  Ibidem, s. 26–27.
43  Ibidem, s. 27–28.
44  Migration in an interconnected world: New directions for action. Report of the Global Commission 

on International Migration. October 2005, http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-
2005.pdf, 29.08.2007, s. 32–41. 

45  Ibidem, s. 32.
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OECD, mówiące, iż od 10 do 15 procentów z 56 milionów europejskich migrantów 
ma nieuregulowany status i że każdego roku na terytorium Unii Europejskiej przy-
bywa pół miliona nieudokumentowanych migrantów46. Zjawisko nieregularnej 
migracji wzmacniane jest przez czynniki ekonomiczne, takie jak brak miejsc pracy 
i perspektyw w krajach macierzystych migrantów, i wysokie zapotrzebowanie na 
tanią i elastyczną siłę roboczą w krajach docelowych. Autorzy przypisują również 
wzrost liczby migrantów o nieregularnym statusie ograniczeniom w możliwościach 
migracji legalnej, jak i też istniejącym siatkom przestępczym, ciągnącym ogromne 
korzyści z handlu ludźmi. Ogromnym ułatwieniem dla nieudokumentowanych 
migrantów są ponadto transnarodowe nieformalne sieci powiązań społecznych 
i wielość grup narodowych tworzących stabilne wspólnoty poza granicami kraju. 
Wielu państwom brakuje możliwości, ale też i chęci, skutecznego przeciwdziałania 
zjawisku nieregularnej migracji. Takie środki ograniczyłyby bowiem swobodę ich 
własnych obywateli, jak i utrudniły znacznie przemieszczanie się innych osób 
w celach biznesowych czy turystycznych47. 

Ciekawym uzupełnieniem wydaje się praca Marka Okólskiego na temat statystyki 
imigracji w Polsce48. Pokazuje on, że w kontekście różnorakich doświadczeń i polityk 
różnych krajów samo pojęcie statystyki migracji może być wieloznaczne, gdyż 
opierać się ona będzie ,,na różnych źródłach danych, odmiennej defi nicji samego 
zjawiska migracji i jego podmiotu (czyli migranta), innym zakresie informacji 
i częstości dokonywania obserwacji”49. Postulując konieczność przyjęcia adekwatnej 
defi nicji migracji i migranta, Okólski wnosi, aby dane zjawisko rozpatrywane było 
pod tym kątem (w celu odpowiedzi na pytanie, czy miała miejsce migracja, czy też 
nie) ex post, a nie ex ante, w oparciu jedynie o udzielone zezwolenia czy złożone 
deklaracje. Autor analizuje następnie trzy fundamenty statystyki migracji: informa-
cje, strukturę administracyjną statystyki migracji oraz politykę migracyjną, pokazu-
jąc, że są one ze sobą wzajemnie powiązane i od siebie zależne. Bez adekwatnych 
danych na temat zjawiska migracji, zarządzający polityką migracyjną nie są w stanie 
poprawnie zanalizować sytuacji, a zatem dopasować i odpowiednio zreformować 
sposobów zbierania i gromadzenia informacji. W efekcie powstaje tak zwana fi kcja 
statystyczna50.

46  Autorzy raportu unikają sformułowania – nielegalny imigrant, wychodząc z założenia, że osoba 
nie może być nielegalna. Zob. Migration in an interconnected world…., op.cit., s. 32.

47  Ibidem, s. 32–33.
48  M. Okólski, Statystyka imigracji w Polsce. Warunki poprawności, ocena stanu obecnego, propozycje 

nowych rozwiązań, ,,Prace Migracyjne” 1997, nr 2.
49  Ibidem, s. 3. 
50  Ibidem, s. 4–1.
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Okólski, opisując stan polskiej statystyki migracji, stwierdza, iż kluczowym 
zagadnieniem w procesie jej reformy jest kwestia adekwatności kategorii i defi nicji 
migracji. Problemem jest tutaj między innymi anachroniczność wizji obywatela 
państwa jako ,,pędzącego z zasady osiadły tryb życia”51, wywodzącej się z okresu 
państwa socjalistycznego. 

Z nieco innej strony zjawisko migracji analizuje Zdzisław Mach w pozycji pod 
tytułem Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna52. Mach przywołuje 
defi nicję migracji autorstwa J. J. Mangalama, podkreślającą względnie stałą zmianę 
miejsca, poprzedzoną podjęciem decyzji, w efekcie której dokonuje się zmiana 
systemu interakcyjnego migrantów. Jak pisze, ,,Migracja nie jest po prostu fi zycznym 
przeniesieniem się społeczności, jest to skomplikowany proces radykalnej zmiany 
sposobu życia, wzorców zachowania i symbolicznego modelu świata migrantów”53. 
Porównując tę defi nicję z zaproponowaną wcześniej koncepcją osoby po prostu 
zmieniającej kraj swojego stałego pobytu, należy, jak się wydaje, podkreślić dwa 
różniące je wymiary. Po pierwsze, defi nicja Mangalama kieruje naszą uwagę w stronę 
aspektu zbiorowego migracji, pokazuje, że często decyzja o migracji jest w istocie 
decyzją społeczną, podejmowaną nierzadko dla szerszej zbiorowości, czy rodziny. 
Po drugie, pojawia się kłopot defi nicyjny z odpowiedzią na pytanie, co oznacza 
,,względnie stała zmiana”? Czy wyjazd na rok musi łączyć się z ,,radykalną zmianą 
(…) symbolicznego modelu świata”? Mach rozważa przypadek migrantów sezono-
wych, nie rozstrzygając, jak się wydaje, jednoznacznie w tej kwestii. Jak pisze, 
,,ograniczenie to [ujęcie w defi nicji względnie stałej zmiany miejsca] zdaje się (…) 
wyłączać migrantów sezonowych, chociaż wiele elementów ich sytuacji społecznej 
sugeruje uwzględnienie tej kategorii w defi nicji migracji, jak choćby konieczność 
wypracowania wzorów interakcji z zasiedziałą ludnością miejscową czy potrzeba 
dostosowania się, przynajmniej częściowego, do warunków społecznych kraju 
przyjmującego”54. Należy jednak zwrócić uwagę, iż część pracowników sezonowych, 
przebywając w co prawda nowych dla siebie warunkach, ma mały kontakt z ludnoś-
cią miejscową i przebywa głównie w zamkniętej grupie swoich rodaków, także 
z powodu bariery kulturowej czy językowej. 

Okaże się zatem ponownie, że migracja dla socjologa zajmującego się zmianą 
kulturową czy procesami asymilacyjnymi oznaczać może zupełnie inne zjawisko, niż 
dla urzędnika zajmującego się wydawaniem pozwoleń na pobyt. 

Procesy migracyjne i wzrastająca na masową skalę mobilność stają się cechą 
charakterystyczną XXI wieku, w pewnym sensie rzucając wyzwanie dawnym ukła-

51  Ibidem, s. 16
52  Z. Mach, Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998. 
53  Ibidem, s. 14. 
54  Ibidem, s. 14.
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dom stosunków społecznych. W ciekawy sposób ujmują to Michael Hardt i Antonio 
Negri w swej pracy pod tytułem Imperium; piszą mianowicie o rzeszy przemieszcza-
jących się, czy wręcz przelewających się przez granice ludzi, która może stać się 
podmiotem politycznym poprzez żądanie globalnego obywatelstwa55. Pozornie 
prosty postulat, aby każdy mógł mieć pełne prawa obywatelskie w kraju, w którym 
mieszka i pracuje, ma w istocie rewolucyjny wydźwięk. Strumienie transnarodowych 
migrantów podważają w pewnym sensie suwerenną władzę państw narodowych, 
które nie są już w stanie określić, kto i na jakich zasadach ma prawo przekroczenia 
ich granic. Reakcją ze strony rządów będzie zaostrzenie przepisów, zwłaszcza 
w dziedzinie bezpieczeństwa, co z kolei może prowadzić do pokusy naruszenia 
uniwersalnych praw człowieka56. Warto ten wątek uzupełnić o analizę Remigiusza 
Bierzanka, który pisze, że ,,od dawna odpowiedzi (…) na pytanie: czy i w jakim 
zakresie, migracje międzynarodowe powinny podlegać reglamentacji prawnej, były 
dowodem ścierania się dwóch przeciwstawnych zasad: wolności emigracyjnej i su-
werenności państwowej”57. W myśl doktryny liberalnej prawo do emigracji było 
traktowane jako jedno z podstawowych praw jednostki, gdyż więź z państwem miała 
opierać się na dobrowolnym członkostwie. Z drugiej jednak strony, państwu przy-
pisywano prawo do ograniczania, czy nawet zakazu swobodnej emigracji swoich 
obywateli oraz imigracji obywateli innego państwa. Wielu autorów, jak pisze Bierza-
nek, podkreśla możliwość istnienia rozwiązań, godzących do pewnego stopnia obie 
te idee. Wydaje się jednak, że na dzień dzisiejszy rozwiązania te opierają się 
w głównej mierze na prymacie suwerenności państwowej i w miarę liberalnej polityce 
państwowej regulującej przepływy migrantów58. Prawo jednostki do swobodnego 
wyboru kraju zamieszkania pozostaje wciąż ideowym postulatem. 

Zjawisko migracji, choć bazujące na, jak się wydaje, odwiecznie istniejących 
uniwersalnych potrzebach człowieka, w swej współczesnej formie wymyka się 
analizom badaczy. Wieloaspektowość i wieloprzyczynowość międzynarodowej 
migracji z przełomu XX i XXI wieku odbija się w wielości teorii, próbujących ana-
lizować to zjawisko z różnych stron i perspektyw badawczych. Z drugiej strony 
migracje istnieją w dyskursie publicznym często na poziomie uproszczonych gene-
ralizacji, w których mylone bywają tak podstawowe pojęcia jak imigrant i obywatel 

55 M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 417–420.
56  Szerzej na ten temat, zob. M. Fauser, Transnational Migration – A National Security Risk? Secu-

ritization of Migration Policies in Germany, Spain and the United Kingdom, [w:] Transnational Migration 
– Dilemmas, K. Iglicka (red.), Warszawa 2006, s. 29–44.

57  R. Bierzanek, Umowy międzynarodowe w sprawach migracji i zatrudnienia, [w:] Studia o procesach 
migracji zagranicznych, tom III – Regulacje procesów migracyjnych, organizacje międzynarodowe i polityki 
migracyjne wybranych krajów, S. Golinowska, E. Marek (red.), ,,Studia i Materiały” 1994, z. 3, s. 13.

58  Ibidem, s. 13–16. 
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obcego pochodzenia59. Opinia publiczna często postrzega imigrantów jako zagraża-
jących spójności społecznej ,,obcych”, nie dookreślając, na czym ta ,,obcość” miałaby 
polegać. Tym istotniejsze wydają się badania nad tym zjawiskiem, zarówno nace-
chowane jednoznacznie poznawczo, wykonywane w celu precyzyjnego opisu i zro-
zumienia przyczyn i skutków migracji, jak i te ukierunkowane bardziej praktycznie, 
na rozwiązywanie problemów, które ta narastająca mobilność ludzka ze sobą niesie60. 
Tym ważniejsza staje się świadomość złożoności zjawiska, jego wieloznaczności 
i wieloaspektowości, i wieloznaczności podstawowych dla niego pojęć. Zwłaszcza 
w sytuacji, gdy najprostsze pozornie pytania, takie jak co i w jaki sposób mierzyć, 
zdają się pozostawać bez odpowiedzi.

SUMMARY

THE PAPER AIMS at presenting some methodological diffi  culties resulting from the absence 
of a suffi  ciently precise defi nition of a migrant. Gathering data on contemporary migrants 
becomes then a unquestionable challenge.

Th e paper analyses recommendations on how to gather such data, as well as reports 
addressing an issue of migration. Diff erent approaches to how to understand crucial notions 
such as a long-term and a short term migrant are presented. Th e paper addresses also various 
typologies of migrants.

One of the documents presented is Recommendations on Statistics of International Migra-
tion, published by United Nations Statistics Division. Th e author quotes a suggested there 
defi nition of an international migrant, as opposed to one of an international visitor. Recom-
mendations analyse also the question of usability of available data sources, such as population 
registers, or border statistics. It seems that all of them are burdened with certain inaccuracies, 
and none allows creating a precise holistic picture.

In conclusion, the author states that further research in this fi eld, also of a linguistic-
methodological character, appears of the utmost importance, as the phenomenon of migra-
tion becomes one of the crucial factors shaping the contemporary world.

59  Oczywiście obie te kategorie mogą się w pewnych określonych przypadkach krzyżować, nie po-
winny jednak być traktowane jako tożsame.

60  Szerzej na ten temat, zob. J. E. Zamojski, Migracje masowe – czynnik przemian społeczeństw 
współczesnych, [w:] Migracje i Społeczeństwo. Zbiór Studiów, Warszawa 1995, s. 9–43.
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ATHENAEUM

WPROWADZENIE 

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH wykształciła, w wyniku długiego rozwoju, 
różnorodne metody i techniki badawcze wykorzystywane do tworzenia i gromadze-
nia danych. Ich „zdobywanie” uważane jest za niezmiernie istotne z punktu widzenia 
powodzenia prowadzonych badań i uzyskania odpowiednich oraz miarodajnych 
wyników. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż rzetelność i solidność, będąca kategorycz-
nym warunkiem każdego etapu postępowania badawczego, jest – w przypadku badań 
empirycznych – szczególnie ważna na poziomie zbierania danych. Błąd popełniony 
na tym etapie praktycznie uniemożliwia uzyskanie wartościowych wyników, jak 
i prowadzenia działań zmierzających do wyciągnięcia trafnych uogólnień i wyciąg-
nięcia wniosków o zależnościach przyczynowo-skutkowych lub korelacjach wystę-
pujących między zmiennymi. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnorodnych i zmieniających się 
sposobów wykorzystania wywiadu telefonicznego, opartego na schemacie indywi-
dualnego wywiadu kwestionariuszowego realizowanego przez telefon, w badaniach 
prowadzonych w naukach społecznych. Jak powiada Robert M. Grooves, analiza 
sposobów konstruowania oraz przeprowadzania wywiadu telefonicznego, podobnie 
jak i innych metod sondażowych, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na możli-
wości statystycznego opracowania wyników, psychologiczne wymagania stawiane 
pytaniom oraz socjologiczne przesłanki pozwalające przewidzieć efektywność 
metody w danej populacji1. Co za tym idzie, realizacja postawionego zadania wymaga 

1 R. M. Groves, Th eories and Methods of Telephone Surveys, „Annual Review of Sociology” 1990,  
nr 16, s. 222. 
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analizy historycznego rozwoju tej metody, jej specyfi ki, organizacji oraz podstawo-
wych zalet i ograniczeń. 

KRÓTKA HISTORIA WYWIADU TELEFONICZNEGO 

WYWIADY TELEFONICZNE POJAWIŁY się w miarę rozwoju cywilizacyjnego 
i technologicznego. Wykształciły się z tradycyjnego wywiadu kwestionariuszowego 
oraz wywiadu ankiety, korzystając ze sprawdzonego już wcześniej narzędzia badaw-
czego jakim jest kwestionariusz. Początkowo miały na celu ograniczenie problemów 
oraz wysokich kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wywiadów 
osobistych na rozległym terenie. Co za tym idzie, ankieterzy zapisywali odpowiedzi 
na papierowych kwestionariuszach. Kolejnym krokiem w tej ewolucji, jak podkreślają 
Robert M. Groves i Nancy A. Mathiowetz, było zastosowanie komputerów do prze-
prowadzenia badania2. Można więc powiedzieć, że metoda wywiadu telefonicznego 
nie wprowadziła istotnych nowości z punktu widzenia metodologicznego, ale jest na 
pewno rewolucją w zakresie technologii zbierania danych. Innowacje technologiczne 
umożliwiły przeniesienie tradycyjnego kwestionariusza badawczego wykorzystywa-
nego w badaniach PAPI (Papier and Pen Interview) – w obszar technologii telefo-
nicznej a później komputerowej i Internetu3. 

Z tej perspektywy jest niewątpliwie rzeczą interesującą, iż pierwsze zastosowanie 
telefonu w badaniach społecznych, nie było związane z realizacją badań, ale miało 
na celu umówienie terminu spotkania do przeprowadzenia tradycyjnego wywiadu 
kwestionariuszowego. Telefon początkowo pomagał docierać również do respon-
dentów, którzy nie odesłali ankiety pocztowej oraz był wykorzystywany do kontroli 
pracy ankieterów. Aż do lat 60. rozwój wywiadów telefonicznych był ograniczony, 
głównie za sprawą obawy przed powtórzeniem bodaj najbardziej znanej pomyłki 
badań sondażowych, a mianowicie badania przedwyborczego z 1936 r., przeprowa-
dzonego przez „Literary Digest” w Stanach Zjednoczonych. Popełnione wówczas 
błędy sprawiły, iż uzyskano wynik zupełnie niereprezentatywny dla nastrojów spo-
łecznych. Dobór próby, w której operatem była książka telefoniczna, okazał się 
chybiony. Jedną z przyczyn był fakt, że tylko 35% gospodarstw domowych posiadało 
telefon. W efekcie próba poważnie odbiegała od struktury społecznej4. 

2 R.M. Groves, N.A. Mathiowetz, Computer Assisted Telephone Interviewing: Eff ects on Interviewers 
and Respondents, „Public Opinion Quarterly” 1984, nr 48(1), s. 356–357. 

3 H. Domański, Z. Sawiński, F. Sztabiński, P.B. Sztabiński, Badania społeczne w latach dziewięćdzie-
siątych. Kontynuacje i zmiany, „ASK” 1995, nr 1, s. 18. 

4 Z. Sawiński, Sondaże telefoniczne, „ASK” 1996, nr 1, s. 8–9. 
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Kłopoty związane z niereprezentatywnością próby stanowiły istotną przeszkodę 
w realizacji wywiadów telefonicznych i pomimo tego, iż ich zastosowanie było 
istotnym krokiem w kierunku usprawnienia oraz „skrócenia” czasu trwania badań, 
to przez wiele lat nie cieszyły się one poważaniem wśród zawodowych metodologów. 
Niektórzy wprost nawoływali do unikania tej metody, wskazując ograniczenia 
w doborze próby jako argument rozstrzygający5. Niebezpieczeństwo próby stronni-
czej, właściwej jedynie pewnej części populacji, było ogromnym problemem zagra-
żającym poprawności badań6. Jednakże już w latach 70. przeprowadzono szereg 
testów porównawczych, których wyniki pozwalały stwierdzić, że wywiady telefo-
niczne mogą z powodzeniem konkurować z tradycyjnymi metodami. Jak powiadają 
William R. Klecka oraz Alfred J. Tuchfaber: 

„[…] dane dostarczają mocnych dowodów empirycznych potwierdzających tezę, 
że sondaże telefoniczne z losowym wybieraniem numerów (random digit dialling – 
RDD) mogą replikować badania z użyciem złożonej próby i wywiadów osobistych. 
O ile nie okaże się, że badań nie można replikować w późniejszych testach w innych 
rejonach kraju, wydaje się bezpiecznym twierdzić, że RDD są co najmniej tak trafne 
jak najlepsze alternatywne metody badań. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty RDD 
stanowią jedynie niewielką część kosztów badań tradycyjnych opartych na wywia-
dach osobistych, można oczekiwać, że badania telefoniczne będą stawały się coraz 
popularniejsze”7.

Historyczny rozwój wywiadów telefonicznych związany jest głównie z badaniami 
rynkowymi oraz badaniami w sferze publicznej opieki zdrowotnej. Na przykład 
niektóre z badań prowadzonych w latach 50. miało na celu ustalenie, w jaki sposób 
traktowani są pacjenci szpitali oraz jakości ich obsługi. W tym okresie przeprowa-
dzono również badania zachowań konsumenckich, które niekiedy porównywano, 
z pewnymi sukcesami, z badaniami opartymi na wywiadach osobistych8. Nie dziwi, 
w tym kontekście, że początkowo stosowano wywiady telefoniczne wspólnie z innymi 
metodami. Rozwój badań przy użyciu wywiadu telefonicznego był charakterystyczny 
przede wszystkim dla dużych ośrodków badawczych, głównie uniwersyteckich. 
Odnotować natomiast trzeba znaczny sceptycyzm rządowych ośrodków badawczych 
w Stanach Zjednoczony. Jak podaje Gad Nathan, na początku lat 80. jedynie 11% 

5 Ch.H. Backstrom, G.D. Hursch, Survey Research, Evanston Ill. 1963, s. 138. 
6 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa 2003, s. 295. 
7 W.R. Klecka, A.J. Tuchfarber, Random Digit Dialing: A Comparison to Personal Survey, ,,Public 

Opinion Quarterly” 1978, nr 42(1), s. 113. 
8 D. Cahalan, Measuring newspaper readership by telephone: two comparisons with face to face inter-

views, „Journal of Advertising Research” 1960, nr 1, s. 1–6.
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sondaży krajowych (US Federal Surveys) było wykonywanych przy pomocy wywia-
dów telefonicznych9. 

Można powiedzieć, że aż do połowy lat 60. użycie wywiadów telefonicznych było 
ograniczone ze względu na objęcie sporej liczby numerów statusem numerów 
zastrzeżonych. Momentem przełomowym było zastosowanie przez Stanforda L. 
Coopera, metody losowego wybierania numerów10. Dodatkowym katalizatorem 
rozwoju metody wywiadu telefonicznego były innowacje technologiczne. Na prze-
łomie lat 60. i 70. rozpoczęły się pierwsze eksperymenty z zastosowaniem komputera 
w wywiadach telefonicznych11. Pod koniec lat 70. wywiady telefoniczne były już dość 
mocno rozpowszechnione, zaś lata 80. przyniosły istotne uzupełnienie dotychcza-
sowych badań o wspomaganie komputerowe. Warto dodać, że w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych również w wielu krajach europejskich metoda ta zaczęła wypierać 
tradycyjną technikę wywiadów kwestionariuszowych. 

Możliwość zastosowania wywiadów telefonicznych była związana z rosnącą 
telefonizacją krajów wysoko rozwiniętych. W Stanach Zjednoczonych, które uznać 
należy za ojczyznę wywiadów telefonicznych, w 1958 r. 72,5% gospodarstw domo-
wych posiadało telefon; w 1965 r. współczynnik wynosił 80,6%, w 1970 r. – 86,7%, 
w 1976 r. – 92,8%12. Szacuje się, że pod koniec lat 80. blisko 98% gospodarstw domo-
wych posiadało telefon13. W takiej sytuacji droga do uniknięcia błędów w doborze 
próby została otwarta i w zasadzie od połowy lat 80. nastąpił wyraźny wzrost zain-
teresowania możliwościami wywiadu telefonicznego.

Zważywszy na możliwe błędy w doborze próby uważa się, iż przeprowadzenie 
wywiadów telefonicznych może być problematyczne w krajach, gdzie posiadanie 
telefonu przez gospodarstwa domowe spada poniżej 80–90%14. Polska należy, pod 
tym względem, do grona najsłabiej rozwiniętych państw europejskich, co zmusza do 
postawienia pytania o możliwość zastosowania tej metody15. W 2006 r. istniało 
w naszym kraju 11 283 990 łączy głównych; co ciekawe, odnotowano spadek o ok. 
480 000 łączy, w stosunku do 2005 r. Innymi słowy, na 1000 mieszkańców Polski, 
w 2006 r., przypadało 296 łączy głównych, przy czym istotne różnice obserwowane 
są w przypadku miejsca zamieszkania. I tak w miastach na 1000 mieszkańców 

9 G. Nathan, Telesurveys methodologies for household surveys – a review and some thoughts for the 
future, „Survey Methodology” 2001, nr 27(1), s. 8. 

10 S. L. Cooper, Random sampling by telephone: an improved method,  „Journal of Marketing Rese-
arch” 1964, nr 1(4), s 45–48.

11 G. Nathan, op.cit., s. 8–9.
12 Ibidem, s. 106. 
13 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, 

s. 258. 
14 A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, s. 117. 
15 H. Domański, Z. Sawiński, F. Sztabiński, P.B. Sztabiński, op.cit., s. 10. 
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przypadało 389,9 łączy głównych, zaś na wsiach 147,316. Dla porównania współczyn-
niki liczby łączy głównych na 1000 mieszkańców w wybranych państwach europej-
skich prezentują się następująco: Austria – 453, Belgia – 460, Dania – 617, Estonia 
– 333, Grecja – 567, Hiszpania – 429, Litwa – 234, Łotwa – 278, Niemcy – 666, 
Republika Czeska – 315, Słowacja – 222, Szwecja – 715, Węgry – 33217. Z tych 
przykładowych danych wynika, iż sytuacja w Polsce jest, pod względem stopnia 
telefonizacji kraju, podobna do innych nowych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i wcale nie należy do najgorszych. Dodajmy jeszcze, że w 2005 r., 76% 
gospodarstw domowych posiadało telefon stacjonarny zaś 63% telefon komórkowy. 
Istotną informacją wydaje się także to, iż brak telefonu stacjonarnego lub telefonu 
komórkowego motywowany jest względami fi nansowymi przez, odpowiednio, 11% 
i 16% gospodarstw domowych18. Pozwala to szacować możliwy wzrost współczynnika 
telefonizacji w gospodarstwach domowych do 90%. Równie ciekawą informacją 
z punktu widzenia zastosowania nowych technik wywiadu w Polsce jest wyraźny 
wzrost, z 5% do 10% w latach 2005–2007, użycia Internetu w celach nawiązywania 
łączności telefonicznej oraz organizowania videokonferencji19. Dodatkowym prob-
lemem, który blokował rozwój badań ze wspomaganiem komputerowym była nie-
obecność na polskim rynku, tanich przenośnych komputerów, co sprawiało, że takie 
badania były możliwe do przeprowadzania przez niewielką liczbę ośrodków posia-
dających odpowiednie warunki sprzętowe. Niemniej jednak pierwsze realizacje 
badań za pomocą wywiadu telefonicznego w Polsce rozpoczęto w latach 1995-1996. 
Na skalę masową technika ta została zastosowana dopiero w czasie elekcji prezyden-
ckiej i parlamentarnej w roku 2005. 

16 Również niebagatelne wydaje się zróżnicowanie dostępności telefonów w poszczególnych woje-
wództwach. Najniższy współczynnik telefonizacji liczony według liczby łączy głównych przypadających 
na 1000 mieszkańców, notuje się w województwach: świętokrzyskim (237), podkarpackim (248) oraz 
opolskim (262). Współczynnik ten wydaje się szczególnie niski w porównaniu z województwami lepiej 
rozwiniętymi pod tym względem, a mianowicie województwem dolnośląskim (331) i mazowieckim 
(355).

17 Łączność – wyniki działalności w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, s. 27. 
18 Warunki życia ludności Polski w latach 2004–2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, 

s. 46. 
19 Notatka informacyjna: wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach 

domowych i przez osoby prywatne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, s. 4. 
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METODA WYWIADU TELEFONICZNEGO 

METODA WYWIADU TELEFONICZNEGO (telephone interviewing), zwanego też son-
dażem telefonicznym zalicza się do szeroko ujętej metody wywiadu i jako taka jest 
pewną formą kontaktu badacza z respondentem (respondentami) mającą na celu 
uzyskanie określonych danych20. Rozmowa toczy się na podstawie specjalnych 
dyspozycji bądź wcześniej przygotowanego kwestionariusza21. Wywiad telefoniczny 
posiada, podobnie jak każdy inny wywiad, swoją specyfi czną strukturę oraz organi-
zację; jest metodą pomiaru bezpośredniego, pomimo tego, iż ankieter nie pozostaje 
w materialnej bliskości z respondentem. Prowadzący badanie przeprowadza roz-
mowę z respondentem nie spotykając się z nim osobiście; kontakt odbywa się przez 
telefon. Między dwoma stronami wywiadu zostaje nawiązany kontakt bezpośredni 
o określonym czasie trwania. W tym okresie badacz przedstawia respondentowi 
pytania (często wraz z odpowiedziami) odczytywane z kwestionariusza papierowego 
albo wyświetlane na ekranie komputera. Posłużenie się kwestionariuszem pozwala 
na standaryzację wyników22. Przekazywane informacje, w przypadku pytań otwar-
tych, lub wybrane odpowiedzi, są odnotowywane a następnie traktowane tak jak 
w przypadku danych uzyskanych za pomocą wywiadu osobistego, czyli utożsamiane 
są z rzeczywistymi postawami, opiniami czy zachowaniami respondenta. Warto 
dodać, że wywiad telefoniczny wykorzystywany jest przede wszystkim w badaniach 
ilościowych. 

Wywiad telefoniczny, co warto podkreślić, jest jednym z kliku dostępnych w na-
ukach społecznych sposobów posłużenia się kwestionariuszem. Należą do nich: 
(a) wywiady osobiste; (b) wywiady telefoniczne; (c) samoopisowe kwestionariusze 
pocztowe; (d) sondaże internetowe. Wszystkie one mogą być wspomagane kompu-
terowo. Tworzy się w ten sposób pewne szczegółowe techniki, takie jak: wywiady 
osobiste ze wspomaganiem komputerowym (CAPI – Computer-Assisted Personal 
Interview), wywiady samoopisowe ze wspomaganiem komputerowym (CASI – Com-

20 W metodologii badań społecznych wyróżnia się cały szereg rozmaitych wywiadów; do najistot-
niejszych podziałów należą wywiady: ustne i pisemne, swobodne (nieskategoryzowane), kwestiona-
riuszowe (skategoryzowane), indywidualne i grupowe, jednorazowe czy panelowe; J. Sztumski, Wstęp 
do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s. 131–134; A. Łuszczyński, Podstawy metodolo-
giczne badań politologicznych, Rzeszów 2005, s. 66. 

21 A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, 2004, s. 139. 
22 W praktyce standaryzacja sprowadza się przede wszystkim do sposobów zdobywania potrzebnych 

informacji. Kwestionariusze mają taki sam format i kształt, który nie może ulec zmianie. Tym samym 
respondentom zadawane są takie same pytania ułożone w pewnej kolejności, która, ze względów celu 
badań, może ulegać zmianom. Standaryzacja pozwala na porównywanie opinii różnych grup respon-
dentów w oparciu o zmienne społeczno-demografi czne; por. L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze 
w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2003, s. 10. 
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puter-Assisted Self Interview), elektroniczne wywiady pocztowe (DBM – Disk by Mail 
Interview), wywiady przesyłane pocztą elektroniczną czy zamieszczanie kwestiona-
riuszy na specjalnych stronach internetowych23. W tym miejscu interesują nas 
szczególnie nowe formy wywiadów telefonicznych. 

WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM 
KOMPUTEROWYM  ORGANIZACJA, ZALETY I OGRANICZENIA 

JAK JUŻ WZMIANKOWALIŚMY, wywiady telefoniczne, szczególnie w ostatnich 
latach, zmieniły swoją strukturę, głównie ze względu na fakt posłużenia się kompu-
terem w organizacji i przeprowadzeniu badań. Obecnie wywiady telefoniczne są 
przeprowadzane przede wszystkim ze wspomaganiem komputera24. Warto zaznaczyć, 
że wywiady te dotyczą zarówno telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórko-
wych (CACI – Computer-Assisted Cell-phone Interview), które coraz częściej stają się 
przedmiotem zainteresowania badaczy. W chwili obecnej notuje się nawet sukcesy 
badawcze na tym polu, szczególnie w przypadku grup pozbawionych telefonów 
stacjonarnych, a które jednak mogą posiadać telefony komórkowe25. 

Do przeprowadzenia badań CATI niezbędne jest posiadanie odpowiednich pro-
gramów komputerowych oraz dostęp do łącza telefonicznego z odpowiednią liczbą 
linii zewnętrznych. Komputery powinny być odpowiednio połączone w sieć lokalną. 
Liczba komputerów pracujących w sieci, a tym samym stanowisk, jest różna i zależy 
od wielkości ośrodka badawczego oraz charakterystyki prowadzonych badań26. 
Instytucje prowadzące badania w Polsce posiadają profesjonalne centra wyposażone 
w skomputeryzowane stanowiska ankieterskie, ale także są wyposażone w specjali-
styczne oprogramowanie, takie jak, CONVERSOFT, TNS NIPO, Cati Suport2, Th e 
Survey System 9.0 Professional. Jak zauważa Zbigniew Sawiński, oprogramowanie 
stanowi na ogół pakiet realizujący: 

23 D. de Vaus, Surveys in Social Research, London 1985, s. 122–125. 
24 P. B. Sztabiński, Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) a wywiad kwe-

stionariuszowy przez telefon?, „Przegląd Socjologiczny” 1999, 1. 
25 Ch. Wilikins, S. Casswell, H. Moewaka-Barnes, M. Pledger, A pilot study of a computer-assisted 

cell-phone interview (CACI) methodology to survey respondents in household without telephones about 
alcohol use, „Drug and Alcohol Review” 2003, nr 22(2), s. 221–225. 

26 W Polsce, na początku rozwoju metody wahała się ona od 10–20 stanowisk. Obecnie ich liczba 
w dużych ośrodkach dochodzi nawet do 100. Największe fi rmy zachodnie posiadają od 200 do 300 
stanowisk. Taka liczba zapewnia możliwość przeprowadzenia rocznie ponad miliona wywiadów; por. 
Z. Sawiński, op.cit., s. 10. 
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„szereg wyspecjalizowanych funkcji, za pomocą modułów, stanowiących samo-
dzielne podprogramy. Funkcje poszczególnych modułów odpowiadają fazom 
przygotowania i prowadzenia sondażu telefonicznego”27. 

Oprogramowanie zapewnia poprawność realizacji wywiadu zmniejszając praw-
dopodobieństwo błędów związanych z pomijaniem lub niepoprawnym zadawaniem 
pytań. Niekiedy pogramy kontrolują także czas realizacji badania, a także kolejność 
zaznaczania odpowiedzi w pytaniach z kilkoma odpowiedziami.

Pierwszym kluczowym etapem przeprowadzania tego typu badań jest odpowiedni 
dobór operatu losowania numerów telefonicznych. Badania odbywają się najczęściej 
na próbach reprezentatywnych losowych lub kwotowych i celowych28. A.N. Oppen-
heim wyodrębnił trzy podstawowe zasady doboru próby w wywiadach telefonicz-
nych: 

a)  na podstawie innych prób, takich jak pliki skomputeryzowanych kodów 
adresowych, list członkowskich i podobnych spisów pozwalających znaleźć 
numer telefonu do każdej osoby;

b)  przez losowanie próby z nowszych książek telefonicznych, procedura ma 
istotną wadę, albowiem nie obejmuje numerów telefonów nieznajdujących się 
w książce telefonicznej, często pomijano warstwę bogatych, którzy zastrzegają 
swoje numery;

c)  wykręcanie numerów losowo wybranych przez komputer z poszczególnych 
rejonów kraju na podstawie numerów kierunkowych – metoda ma tę zaletę, 
że nie wyklucza numerów nie widniejących w książkach telefonicznych29.

W praktyce jeżeli badanie nie posiada charakteru wyczerpującego, lecz opiera się 
na próbie reprezentacyjnej, to numer telefonu jest na ogół losowany przez oprogra-
mowanie CATI. Najczęściej do oprogramowania wprowadzana jest baza danych 
z numerami telefonów respondentów oraz z innymi informacjami zebranymi wcześ-
niej. System komputerowy dokonuje losowego wyboru kolejnego rozmówcy. 
Następnie oprogramowanie dystrybuuje numery telefonów respondentów do tele-
ankieterów, nazywanych także operatorami. Czas trwania wywiadu nie powinien 
być dłuższy niż 15-20 minut, a pytania z listą odpowiedzi powinny uwzględniać 
ograniczone możliwości percepcyjne respondenta. To ogranicza ilość informacji 
możliwych do zebrania. Zaleca się także ograniczenie liczby pytań otwartych do 
niezbędnego minimum. 

27 Ibidem, s. 12. 
28 Warto podkreślić, że wywiady telefoniczne mogą służyć do prowadzenia badań, w których re-

prezentatywność nie jest wymagana. Mogą służyć do badania takich grup zawodowych jak: menadże-
rowie przemysłu i handlu, którzy są z reguły posiadaczami telefonu, a zatem nie ma konieczności wyboru 
próbki z całej populacji; A.N. Oppenheim, op.cit., s. 117. 

29 Ibidem, s. 118. 
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Tradycyjny kwestionariusz papierowy jest w tym badaniu zastępowany wersją 
elektroniczną. Odpowiednio skonstruowane narzędzie badawcze jest umieszczane 
na właściwych serwerach skąd pobierane jest przez jednostki pracujące w obrębie 
wspólnej sieci. Ankieterzy używając łącza telefonicznego, z profesjonalnie zaaran-
żowanego studia, zadają widoczne na ekranie pytania kwestionariusza wywiadu i za 
pomocą klawiatury zapisują (i/lub nagrywają) odpowiedzi respondentów, które są 
automatycznie wprowadzane do pamięci komputera. Program komputerowy poddaje 
kontroli pod kątem logicznym każdą odpowiedź, co pozwala jednocześnie zasygna-
lizować ewentualne błędy pojawiające się w wypowiedziach respondentów. Można 
powiedzieć, że podczas trwania wywiadu kwestionariusz „prowadzi” ankietera 
zgodnie z odpowiedziami udzielanymi przez respondenta, komputer informuje 
również na bieżąco o stopniu realizacji założonej próby, dzięki czemu każdy z an-
kieterów zawsze dokładnie wie, jakie wywiady powinien prowadzić30.

Istnieje również możliwość, aby w trakcie wywiadu CATI ankieter włączył opcję 
cyfrowego nagrywania rozmowy z respondentem. Występuje to w przypadku nie-
których pytań, na które można udzielić niestandardowej odpowiedzi, lub pytań 
otwartych. Idzie tu, rzecz jasna, o uchwycenie i nagranie dosłownego brzmienia 
wypowiedzi, co ma umożliwić analizę danych nieobciążonych błędem zapisu ankie-
tera. Takie nagranie pozwala również zastosować komputerowe techniki kodowania31. 
Etyka prowadzenia badań wymaga poinformowania respondenta o chęci nagrania 
jego wypowiedzi oraz uzyskania jego zgody. Procedura jest więc tu analogiczna do 
wymagań etycznych stosowanych w wywiadach kwestionariuszowych w ogóle. 

W trakcie realizacji badania możliwe jest stosowanie skomplikowanych fi ltrów ze 
względu na różne podgrupy w obrębie próby badawczej lub ze względu na wcześ-
niejsze odpowiedzi badanych. W sytuacji braku czasu respondenta, umawiana jest 
rozmowa telefoniczna z innym respondentem, odpowiadającym badaniu. W umó-
wionym terminie dowolny teleankieter otrzymuje polecenie wykonania telefonu 
z wskazanym respondentem. W ten sposób maksymalizowany jest poziom dotarcia 
do respondentów. Bardzo użyteczne jest i coraz częściej stosowane oferowanie 
klientom bezpłatnego numeru, pod który mogą dzwonić by wyrazić swoje opinie 
i oczekiwania.

Prowadzone badanie jest także na bieżąco kontrolowane, co daje niepomiernie 
doskonalsze możliwości reagowania na pojawiające się błędy. W toku kontroli 
sprawdzane są postępy badania oraz praca teleankieterów. Kontrola prowadzona jest 
przez wyspecjalizowane osoby (supervisors), którzy w każdym momencie prowadze-

30 Z. Sawiński, op.cit., s. 10-18.
31 R. Curtin, S. Presser, E. Singer, Changes in Telephone Survey Nonresponse over the Past Quarter 

Century, „Public Opinion Quarterly” 2005, nr 69(1), s. 89–94. 
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nia badań mają możliwość podglądu i podsłuchu wywiadu na dowolnym stanowisku 
badawczym32. Są one nadzorowane na zasadzie podsłuchu on-line. Zdarza się także, 
że kontroler przesłuchuje wcześniej nagrane rozmowy. Sposób prowadzenia kontroli 
zależy od organizacji całego biura, topografi i sieci i potrzeb poszczególnego ośrodka. 
W przypadku stwierdzenia uchybień kontroler może interweniować bezpośrednio 
i najczęściej tak czyni. Pokazuje niedociągnięcia i wyjaśnia sposoby prawidłowego 
zachowania. Tego rodzaju opcja jest najczęściej dostępna w oprogramowaniu CATI. 
Analiza kontrolerów prowadzi z reguły do usprawnienia badawczego za sprawą 
zwiększenia wydajności pracy poszczególnych ankieterów33. 

Ankieter prowadzący wywiad CATI powinien być odpowiednio przeszkolony oraz 
posiadać umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy telefonicznej. Takie cechy 
jak swoboda, naturalność, odpowiednie maniery w kontaktach interpersonalnych 
w tego typu wywiadach są mile widziane. Dużą rolę w tym badaniu odgrywa głos 
prowadzącego i forma pytania. Ważne jest to szczególnie w przypadku, gdy mamy 
do czynienia z osobami niechętnymi do rozmów z obcymi, przedstawicielami 
mniejszości etnicznych, czy specyfi cznych subkultur. Istotne jest to także w przypadku 
prowadzenia rozmów na tematy „drażliwe” i trudne. Kwestie te są istotne i były 
przedmiotem rozlicznych studiów związanych z mierzeniem wpływu ankieterów na 
zachowania i odpowiedzi respondentów34.

Warto również podkreślić, że respondenci częściej niż w innych wywiadach 
decydują się na udział w badaniu. Mimo wszystko pewna forma „anonimowości” 
sprzyja decyzjom o wzięciu udziału i sprzyja szczerym odpowiedziom, często spo-
łecznie nieaprobowanym. Respondenci wolą odpowiadać „niewidzialnym ankiete-
rom”. Nie jest to jednak stała prawidłowość, często w czasie takich rozmów respon-
denci stają się bardziej nieufni, bo nie widzą osoby zadającej pytania. Kolejnym 
ważnym problemem jest pora wykonywania badań, odsetek chcących wziąć udział 
w badaniu znacznie rośnie wieczorami i w dni wolne od pracy a maleje w godzinach 
porannych i południowych35. 

Obok wspomnianych już zalet CATI, takich jak, zmniejszenie kosztów wyprodu-
kowania, dystrybucji i przechowywania kwestionariuszy papierowych, pomimo tego, 
iż prowadzenie badań wymaga obecności, obok ankieterów, także kontrolerów36, 

32 Z. Sawiński, op.cit., s. 24–25. 
33 F. Sztabiński, Kontrola w badaniach surveyowych: pytania i odpowiedzi, „ASK” 1995, nr 1, 

s. 49–60.
34 C. Durand, Measuring Interviewers Performance in Telephone Surveys, „Quality & Quantity” 2005, 

nr 39, s. 763–778; R. M. Groves, N. A. Mathiowetz, op.cit., s. 356–369; C. Tucker, Interviewer Eff ects in 
Telephone Surveys, „Public Opinion Quarterly” 1983, nr 47(1), s. 84–95. 

35 A. N. Oppenheim, op.cit., s. 118. 
36 Por. K. M. Cummings, Random Digit Dialing. A Sample Method for Telephone Surveys, „Public 

Opinion Quarterly” 1979, nr 43(2), s. 240. 
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oraz szybkość wyników, należy uwypuklić atuty tej metody. Należą do nich: (1) szyb-
kość realizacji badań; dotyczy to zwłaszcza tematów o szczególnym znaczeniu spo-
łecznym; (2) wyniki badań są dostępne niemal natychmiast po ich zakończeniu; 
(3) skrócenie drogi od narzędzia pomiarowego do centralnej bazy danych poprzez 
automatyczne kodowanie i wprowadzanie danych bezpośrednio do wzorca matrycy 
analitycznej; (4) możliwość precyzyjnego określenia powodów niezrealizowania 
wywiadu (np. linia zajęta) oraz wskazania cech społeczno-demografi cznych takich 
osób; (5) łatwość w programowaniu skomplikowanych rotacji i randomizację pytań; 
(6) standaryzacja warunków przeprowadzenia wywiadu zapewnia wysoką rzetelność 
badań; (7) możliwość uzyskiwania spontanicznych odpowiedzi, respondent w mniej-
szym stopniu odczuwa presję lub niecierpliwość ankietera; (8) minimalizacja wystą-
pienia błędów przy zadawaniu pytań; (9) brak „efektu ankietera”; (10) możliwość 
dotarcia do grup trudno dostępnych w przypadku wywiadu osobistego; (11) stała 
kontrola pracy ankieterów pozwalająca ściśle nadzorować proces badawczy oraz 
unikać szeregu błędów; (12) szeroki, wręcz nieograniczony, zakres zastosowania; (13) 
poprawienie bezpieczeństwa ankieterów; (14) możliwość wkomponowania elementów 
badań jakościowych w postaci pytań otwartych i półotwartych kodowanych niekiedy 
również automatycznie; (15) pozwala na maksymalne rozproszenie próby37. 

Istotnym ograniczeniem CATI, wspomnianym już wcześniej, jest fakt, że badanie 
takie można przeprowadzić jedynie w populacji, w której telefony są szeroko 
dostępne. Obok tego do mankamentów i ograniczeń tej metody zalicza się zazwyczaj: 
(1) brak możliwości sprawdzenia cech metryczkowych (w szczególności wieku 
badanego), co sprawia, że próba obejmuje zazwyczaj gospodarstwa domowe, a nie 
konkretne jednostki; (2) brak możliwości wyeliminowania wpływu osób trzecich na 
udzielane odpowiedzi; (3) respondent może stosunkowo łatwo odmówić udzielenia 
wywiadu. Odłożenie słuchawki jest wyjątkowo prostą czynnością, trudniej przerwać 
rozmowę w przypadku wywiadów osobistych; (4) często pojawiającym się proble-
mem jest rozpowszechnione i częste wykorzystywanie automatów rejestrujących 
przychodzące połączenia, co może istotnie ograniczać możliwość nawiązania kon-

37 Na temat zalet CATI zob. m.in.: E. Babbie, op.cit., s. 295–298; R. Curtin, S. Presser, E. Singer, 
op.cit., s. 87–98; Ch. Farnkfort-Nachmias, D. Nachmias, op.cit., s. 258–261; A. N. Oppenheim, op.cit., 
s. 117–119; S. L. Payne, Some Advantages of Telephone Survey, „Journal of Marketing” 1956, nr 20(3), 
s. 278-281; P. B. Sztabiński, F. Sztabiński, Wartość odpowiedzi w wywiadach telefonicznych ze wspoma-
ganiem komputerowym (CATI), „ASK” 1997, nr 1–2; P.B. Sztabiński, Wpływ obecności osób trzecich 
w badaniach z wykorzystaniem wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI), 
„ASK” 1998, nr 7, s. 37–46; P. B. Sztabiński, Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym 
(CATI): co zyskujemy, co tracimy?, „ASK” 1999, nr 8, s. 51–66; M. Szreder, op.cit, s. 151–154; P. S. Tuckel, 
B.M. Feinberg, Th e answering machine poses many questions for telephony surveys researchers, „Public 
Opinion Quarterly” 1991, nr 55 (2), s. 200–217. 
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taktu; (5) wywiady telefoniczne bazują zazwyczaj na krótkich kwestionariuszach, co 
sprawia, że zbierane dane mogą być powierzchowne i ogólne; (6) uzyskujemy mniej 
informacji o respondencie oraz jego otoczeniu38. 

ZASTOSOWANIE CATI W POLSKIM ŚWIECIE POLITYCZNYM 

JEDNYM Z ISTOTNYCH SPOSOBÓW wykorzystania wywiadów telefonicznych są 
badania sondażowe dotyczące preferencji wyborczych39. Służą one szybkiemu uzy-
skaniu informacji na temat zmieniających się opinii i preferencji politycznych. Nie 
ulega wątpliwości, że badania opinii publicznej stanowią obecnie cenne źródło 
informacji, zarówno dla uczestników gry politycznej, jak i dla wyborców40. Można 
powiedzieć, że znaczenie i waga prezentowanych wyników wzrasta wraz z doświad-
czeniem kolejnych demokratycznych wyborów, wpływając na kształt wydarzeń 
politycznych, a szczególnie na przebieg kampanii wyborczych41. Współczesna poli-
tyka uznaje badania sondażowe za stały element życia społecznego, co może prowa-
dzić do sformułowania tezy, iż wyniki badań: 

„uzyskują status potocznej wiedzy społecznej jako jedynej wiedzy naukowej. Jeżeli 
dodamy do tego, że wiedza ta jest szeroko udostępniana przez wszelkie środki 

38 Na temat ograniczeń CATI zob. przypis 39 oraz H. Domański, Jednostki niedostępne. Problem 
wpływu na wyniki badań, „ASK” 1999, nr 8, s. 67–92. 

39 Dodajmy, że CATI są wykorzystywane  także w badaniu satysfakcji klientów oraz preferencji 
konsumenckich. Mają one na celu pozyskanie informacji niezbędnych do dostosowania produktów 
i usług do realnych potrzeb klientów, a także do ulepszenia jakości obsługi klienta; obszary badawcze 
obejmują taką tematykę, jak: satysfakcja klienta ze współpracy z fi rmą, ocena oferty produktów lub 
usług, jakość procesu zamówień i ich realizacji, jakość reklamacji, ocena poziomu obsługi, ocena pro-
duktów i usług na tle konkurencji. Wywiady telefoniczne wykorzystywane są także w projektach 
business-to-business (B2B). Nazwą tą określa się badania, w których badaną populacją nie są osoby lub 
gospodarstwa domowe, lecz podmioty gospodarcze. Dotyczą zazwyczaj postępowania klienta instytu-
cjonalnego i jego zachowań na rynku inwestycyjnym. Pozwalają one badać, między innymi, mechanizmy 
decyzyjne kontrahentów, ich potrzeby, jakość dystrybucji, jakość pracy czy atmosferę panującą w fi rmie. 
Badania te mają na celu gruntowne zdiagnozowanie społecznego obrazu fi rmy, określenie mocnych 
i słabych stron wizerunku, porównanie jej z konkurencją, ustalenie czynników najsilniej oddziałujących 
na postrzeganie oraz wskazanie optymalnych środków i kanałów komunikacji rynkowej. W przypadku 
badań B2B metoda CATI jest obecnie wykorzystywana nawet częściej niż tradycyjne metody zbierania 
danych. Ponadto jeszcze CATI są szczególnie przydatne w badaniach jakości usług świadczonych 
w instytucjach publicznych, pretestów reklam, skuteczności oddziaływania reklam w radio, telewizji 
i internecie, czy satysfakcji klientów.

40 A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001, s. 216.
41 M. Szreder, Badania opinii, Gdańsk 2002, s. 10. 
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masowej komunikacji, to dochodzimy do wniosku, iż mamy do czynienia z naukową 
samowiedzą społeczną”42.

Bez wątpienia kumulacja wyborów 2005 roku miała istotny wpływ na przebieg 
obu kampanii oraz na prezentowane wyniki sondaży wyborczych. Z całą pewnością 
było to nowe doświadczenie nie tylko dla polityków, ale i dla ośrodków badających 
poparcie społeczne. Jeśli można było sformułować tezę, że sondaże opanowały 
kampanie wyborcze do roku 2005, to kampania 2005 roku potwierdziła, że zdecy-
dowanie nią rządzą. Ogromna liczba publikowanych sondaży, a także znaczenie do 
nich przywiązywane przez polityków, zdają się zaświadczać o trafności określenia 
„demokracja sondażowa”. 

W roku 2005 z metody wywiadu telefonicznego najczęściej korzystały takie pra-
cownie jak: GfK Polonia oraz Pracownia Badań Społecznych (PBS)43. W roku 2007 
tę metodę zastosowały również TNS OBOP, DGA oraz SMG/KRC. Warto jednak 
podkreślić, że w przypadku prowadzonych badań rzadko kiedy podawano metodę, 
za pomocą której sondaż został przeprowadzony. Wywiady telefoniczne odegrały 
szczególnie ważną rolę w przypadkach, gdy szło o szybkie zbadanie reakcji wyborców 
na przebieg debat telewizyjnych z udziałem polityków. Pojawiły się także głosy, iż 
zastosowanie CATI było źródłem „kompromitacji” sondaży wyborczych w Polsce44. 

ZAKOŃCZENIE

METODA WYWIADU TELEFONICZNEGO należy obecnie do najpowszechniej sto-
sowanych metod empirycznych w naukach społecznych. Wywiady telefoniczne nie 
tylko usprawniły proces zbierania danych, ale także pozwoliły objąć badaniami osoby 
trudno dostępne. Niższe koszty oraz czas trwania badania okazują się niebagatelnym 
atutem tej metody, szczególnie gdy idzie o możliwość zbadania rozmaitych kwestii, 
począwszy od badań konsumenckich, a skończywszy na opiniach i poglądach wobec 
ważnych wydarzeń politycznych i społecznych. Początkowa nieufność, wynikająca 
z uzasadnionych obaw o niespełnienie rygorystycznych warunków stawianych 
metodom naukowym, wraz ze wzrostem współczynnika telefonizacji, została prze-
łamana jednoznacznie pozytywnymi testami wywiadów telefonicznych, które szybko 
uzupełniły bogaty repertuar metod nauk społecznych. 

42 Wstęp, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Sondaże opinii społecznej. Samowiedza 
współczesnych społeczeństw, t. X, Z. Gostkowski, P. Daniłowicz, (red.), Łódź 2001, s. 5.

43 P. Borowiec, Badania sondażowe a kampania wyborcza 2005 roku, [w:] Kraków polityczny 2005. 
Rzecz o partiach i wyborach, P. Borowiec, B. Kosowska-Gąstoł (red.), Kraków, 2006, s. 57. 

44 Faszerowanie sondażami. Z Marcinem Palade, szefem Polskiej Grupy Badawczej rozmawia Julia 
M. Jaskólska; http://www.prawica.net/node/3548, odczyt z dnia 14.12.2007. 
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Pojawienie się metody wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym 
było możliwe dzięki rozwojowi technologii oraz aplikowaniu jej do metodologii nauk 
społecznych. Co za tym idzie, można oczekiwać, że wraz z dalszym postępem 
i ulepszaniem technik komunikacyjnych również tradycyjnie realizowane wywiady 
telefoniczne, zostaną wyparte przez nowe narzędzia, takie jak: sondaże internetowe 
czy elektroniczne wywiady pocztowe. Jednakże nieustanne poszerzanie zakresu 
oddziaływania komunikacji internetowej nie tylko wpływa na doskonalenie nowych 
metod, ale także znacząco rozszerza zakresu badań CATI. 

SUMMARY

THE AIM OF this article is to present various ways of using phone interviews, a method based 
on the scheme of an individual questionnaire interview by phone, in the research conducted 
in social science. Th erefore, the article discusses the following: the history of phone usage in 
scientifi c research, the main features of a phone interview, phone interview varieties, such as 
Computer-Assisted Cell-phone Interview, Computer-Assisted Self Interview, or Computer-
Assisted Cell-phone Interview, diff erent ways of organizing and conducting research, and 
the advantages and disadvantages of phone interviews. Th e possibility of using phone inter-
views in political research is also discussed. 
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ATHENAEUM

BEZPIECZEŃSTWO, ROZUMIANE JAKO szeroki kompleks różnorodnych zagadnień 
o aspekcie polityczno-militarnym i problemach niemilitarnych, analizowanych 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym stało się przedmiotem 
analiz podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej „Bezpieczeń-
stwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa” zorganizowanej przez Instytut 
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 30–31 maja 2007 
roku w Szczecinie.

Konferencja ta była pierwszą z cyklu konferencji, które zostaną zorganizowane 
w ramach współpracy kilku uczelni krajowych, na których zostanie uruchomiony 
kierunek studiów Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo Państwa. 

Zorganizowana wysiłkiem Zakładu Badań nad Konfl iktami i Pokojem Instytutu 
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy innych 
pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Świadczy o tym liczba zgłoszonych referentów, reprezentujących wiele 
środowisk akademickich. Były to osoby zajmujące się na co dzień takimi dyscypli-
nami naukowymi jak: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, pedagogika, 
fi lozofi a, socjologia. Podejmowana przez poszczególnych autorów tematyka potwier-
dziła istnienie problemów z jednoznacznym, precyzyjnym i nie wzbudzającym 
żadnych wątpliwości wyjaśnieniem terminu bezpieczeństwo. O zróżnicowanym 
podejściu do problemu bezpieczeństwa, jego dynamizmie, wielości czynników nań 
wpływających i różnych sposobach interpretacji można było się przekonać podczas 
dwóch dni obrad. Z uwagi na zróżnicowany charakter i wielość wątków wystąpienia 
referentów zostały zaplanowane w pięciu grupach roboczych. 

Renata Podgórzańska

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
„BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 

A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA” SZCZECIN, 
3031 MAJA 2007
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Konferencję zainaugurowało wystąpienie dyrektora Instytutu Politologii i Europe-
istyki US, dr. hab. prof. US Janusza Ruszkowskiego oraz kierownika Zakładu Badań 
nad Konfl iktami i Pokojem IPIE US, prof. zw. dr. hab. Wiesława Wróblewskiego.

Referat inauguracyjny wygłosił Col. Peter Beierl przedstawiciel dowództwa Kor-
pusu Północ-Wschód. Omówił w nim zagadnienia dotyczące psychologii i rodzajów 
(koncepcji) bezpieczeństwa, funkcjonowania służb zapewniających i kontrolujących 
bezpieczeństwo. Ponadto dokonał on charakterystyki urządzeń służących kontroli 
bezpieczeństwa, tak o charakterze prywatnym, jak i państwowym. Pozostałe dwa 
referaty wprowadzające wygłosili dr Rafał Pęksa reprezentujący Akademię Podlaską 
oraz dr hab. Andrzej Ciupiński reprezentujący Akademię Obrony Narodowej 
w Warszawie. Pierwszy przedstawił problem bezpieczeństwa międzynarodowego 
wobec globalizacji na początku XXI wieku, drugi zaś scharakteryzował ambicje Unii 
Europejskiej do odgrywania roli mocarstwa wojskowego w wymiarze globalnym. 

Następne referaty prezentowane były w pięciu zespołach roboczych obejmujących 
zagadnienia szczegółowe, takie jak: problemy bezpieczeństwa narodowego, problemy 
bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm jako zjawisko społeczne, bezpieczeń-
stwo ekonomiczne, różne wymiary bezpieczeństwa.

W pierwszym zespole swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Jerzy Zygmuntowicz 
(Toruńska Szkoła Wyższa) „Bezpieczeństwa narodowe jako najwyższa potrzeba 
i wartość narodu oraz główny cel działań państwa”; mgr Mikołaj A. Cholewicz 
(Uniwersytet Gdański) „Problem ochrony infrastruktury narodowej na przykładzie 
działalności organizacji rządowych Wielkiej Brytanii”; Dr Małgorzata Rączkiewicz 
(Uniwersytet Łódzki) „Doktryna Busha i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynaro-
dowe na progu XXI wieku”; dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki) 
„Polityka bezpieczeństwa Finlandii: Od polityki neutralności do militarnego niesto-
warzyszenia. Rola integracji europejskiej”; mgr Łukasz Firmanty (Uniwersytet 
Wrocławski) „Suwerenność a bezpieczeństwo regionalne w założeniach polityki 
Chińskiej Republiki Ludowej”, zaś dr Anna Orzyłowska omówiła specyfi kę funkcjo-
nowania Wojskowego Biura Badań Społecznych.

W drugim zespole zajmującym się problemami bezpieczeństwa międzynarodo-
wego referaty wygłosili: dr Arkadiusz Domagała (Uniwersytet Wrocławski) „Inter-
wencja humanitarna w systemie operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych. 
Próby adaptacji i ich fi asko”; dr Sławomir Sadowski (Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy) „Ballistic missile defense system – gwarancja czy zagrożenie 
bezpieczeństwa międzynarodowego?”; dr Grzegorz Ciechanowski oraz Piotr Kraw-
czuk (Uniwersytet Szczeciński) „Polsko-ukraińska współpraca wojskowa po 1989 
roku”; dr Marek Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński) „Białoruś a bezpieczeństwo 
europejskie”; mgr Tomasz Kapuśniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
„Wpływ transnarodowy a bezpieczeństwo państwa”; dr hab. prof. US Jarosław 
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J. Piątek „RMA gwarantem utraconej symetrii bezpieczeństwa?” oraz dr Joachim v. 
Wedel (Uniwersytet Szczeciński) „Wspieranie demokracji a post-demokracja. 
O dylemacie polityki Zachodu wobec Białorusi”.

Trzeci zespół analizował problem terroryzmu jako zjawiska społecznego. W tej 
części konferencji referaty przedstawili: Konrad Barcewicz (Uniwersytet Szczeciński) 
„Przeciwdziałanie terroryzmowi w Unii Europejskiej – ramy prawne i instytucjo-
nalne”; mgr Dominik Kaczmarek (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) „Skutki 
zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. na federalne zarządzanie i reago-
wanie kryzysowe w Stanach Zjednoczonych”; dr Kazimierz Kraj (Zarząd Budynków 
Komunalnych w Krakowie) „Terroryzm a bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej”; dr 
hab. prof. DSWE Piotr Mickiewicz „Bezpieczeństwo państwa a konsekwencje pol-
skiego zaangażowania się w walce z terroryzmem”; mgr Adam Krawczyk (Uniwer-
sytet Śląski) „Selektywna eliminacja – izraelska odpowiedź na palestyński terro-
ryzm”.

Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego analizowane były w IV zespole. W tej 
grupie referaty zaprezentowali: dr Jerzy Brzeski „Rekonwersja żołnierzy zawodowych 
SZ RP jako istotny element ich bezpieczeństwa socjalnego”; dr Grzegorz Ciechanow-
ski (Uniwersytet Szczeciński) „Świat i Polska wobec tragedii Bośni i Hercegowiny”; 
dr Dariusz Grala (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu) „Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski w aspekcie dostaw surowców z obszaru postradzieckiego na 
przełomie XX i XXI wieku”; dr Małgorzata Kamola-Cieślik (Uniwersytet Szczeciński) 
„Bezpieczeństwo energetyczne Polski w dokumentach Rady Ministrów z lat 2004–
2007” oraz mgr Jacek Sas (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) „Informacyjny 
wyścig zbrojeń”.

Podczas konferencji problem bezpieczeństwa rozważany był w wielu wymiarach. 
Świadczy o tym charakter dyskusji i prezentowane referaty w ostatnim V zespole. 
Podczas prac tego zespołu referaty wygłosili: Piotr Kowalski „Broń masowego 
rażenia i proces jej rozprzestrzeniania się”; dr Aneta Niewęgłowska (Akademia 
Podlaska) „Znaczenie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w propa-
gowaniu bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej”; mgr Anna Niwczyk (Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni) „Fale terroru”; dr Elżbieta Posłuszna (Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego) oraz dr Jacek Posłuszny (Akademia Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie) „Konfl ikty światopoglądowe cywilizacji zachodniej - ekstremizm 
w sporze o aborcję” oraz Piotr Prokop (Uniwersytet Szczeciński) „Harcerskie jed-
nostki specjalnościowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji plenarnej, podczas której dr Marek 
Cupryjak Radca Szkoły Policji w Słupsku scharakteryzował koncepcję perspekty-
wicznego systemu zarządzania kryzysem terrorystycznym na szczeblu państwa 
w warunkach wyzwań współczesnego świata oraz dr Donata Rossa-Kilian z Akade-
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mii Marynarki Wojennej w Gdyni, która przedstawiła współczesne strategie bezpie-
czeństwa państwa jako odpowiedź na zmiany w międzynarodowych uwarunkowa-
niach światowej polityki.

 W dalszej części obrady toczyły się w zespołach roboczych. W pierwszym zespole 
głos zabrali: dr Marek Gajewski „Siły Zbrojne RP jako narzędzie realizacji polityki”; 
mgr Rafał Klimek (Uniwersytet Śląski) „Bezpieczeństwo wewnętrzne Hiszpanii 
w kontekście konfl iktu baskijskiego”; dr Halina Łach (Uniwersytet Warmińko-
Mazurski) „Prawno-międzynarodowe potrzeby bezpieczeństwa polskiej wschodniej 
granicy państwowej”, dr Bartłomiej H. Toszek (Uniwersytet Szczeciński) „Pozycja 
Wysp Owczych w duńskim systemie obrony”; mgr Agnieszka Wawrzyk (Uniwersy-
tet Wrocławski) „Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w państwach Beneluksu 
na przykładzie transgranicznej współpracy policji”.

W drugim zespole referaty wygłosili: dr Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szcze-
ciński) „Stosunki Federacji Rosyjskiej i Ukrainy jako element systemu bezpieczeństwa 
europejskiego”; mgr Mariusz Sikora (Uniwersytet Szczeciński) „Amerykańska tarcza 
antyrakietowa – elementem strategii bezpieczeństwa globalnego”; dr Wojciech Stan-
kiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) „Kształtowanie się polityki bezpieczeń-
stwa UE – od EWO do traktatu z Nicei” oraz dr hab. prof. US Cezariusz Skuza „Zna-
czenie polsko-niemieckiej współpracy wojskowej dla bezpieczeństwa europejskiego”.

W trzecim zespole kontynuowano dyskusję na temat zjawiska terroryzmu. Referaty 
zaprezentowali m.in. dr Wojciech Muszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
„Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w działaniach anarchistów i antyglobali-
stów”; dr Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński) „Działalność fundamen-
talistów i ugrupowań islamu radykalnego na obszarze Bałkanów Zachodnich 
w końcu XX wieku i na początku XXI wieku” oraz dr Jarosław Tomasiewicz (Uni-
wersytet Śląski) „Biały wilk. Profi l nazistowskiego terrorysty nowej generacji”.

Wieloaspektowość problemu bezpieczeństwa, podobnie jak w poprzednim dniu 
konferencji, dyskutowano w dwóch ostatnich zespołach. Swoje referaty przedstawili 
wówczas: dr hab. Mirosław Kwieciński (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego) „Kasztelania – spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne 
z perspektywy organizacji terytorialnej dobrego państwa”; mgr Rafał Lisiakiewicz 
(Akademia Pedagogiczna w Krakowie) „Gazociąg północny i jego wpływ na bezpie-
czeństwo energetyczne Polski – reakcje prasy polskiej i rosyjskiej na podpisanie 
umowy o jego budowie”; dr Jan Pilżys (Uniwersytet Szczeciński) „System bezpie-
czeństwa zabytków i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”; dr hab. 
prof. US Cezariusz Skuza „Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne - jako spe-
cjalność kształcenia studentów” oraz dr Janusz Ziarko (Krakowska Szkoła Wyższa 
im. A. Frycza Modrzewskiego) „Badanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
uczniów w szkole - propozycja metodyczna”.
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 Różnorodność podejmowanych wątków świadczy o wieloaspektowym ujęciu 
problemu bezpieczeństwa i jego dynamice w zależności od uwarunkowań historycz-
nych, politycznych, społecznych, prawnych. Zaprezentowane podczas konferencji 
referaty odnosiły się do kilku zasadniczych wymiarów bezpieczeństwa, rozważanych 
zarówno w kontekście współczesnym, jak również historycznym. Część z nich 
zawierała również pewne prognozy i postulaty dotyczące zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa państwa, jak też prezentowała wizje rozwiązań.

Organizatorzy konferencji zapowiedzieli zorganizowanie w przyszłości podobnej 
inicjatywy. Potrzeba taka jest skutkiem dynamizmu sytuacji międzynarodowej 
w zakresie bezpieczeństwa, rozważanego zarówno w wymiarze bezpieczeństwa 
państwa, jak i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w konferencji, 
organizatorom udało się zaprezentować już podczas konferencji dwie publikacje. 
Pierwsza z nich to praca pod redakcją Cezariusza Skuzy i Wiesława Wróblewskiego 
„Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa”, druga to praca pod 
redakcją Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej „Wybrane aspekty bezpieczeń-
stwa”. 



vol. 19/2008 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

JEDNYM Z ISTOTNIEJSZYCH czynników determinujących współczesne przeobra-
żenia kulturowe, społeczne i ekonomiczne jest rewolucja informatyczna, która stając 
się kamieniem milowym w rozwoju nowoczesnej techniki stworzyła zarazem pod-
waliny pod budowę nowego typu społeczeństwa. Społeczeństwo informacyjne, 
Toffl  erowskie społeczeństwo „trzeciej fali” czy też społeczeństwo sieciowe Castellsa 
to próby nazwania i zrozumienia nowej formy organizacji życia społecznego, wyro-
słej na bazie zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W tym 
kontekście niektórzy badacze próbując opisać sytuację, w jakiej znalazł się obecnie 
człowiek, używają w tym celu metafory istoty zanurzonej w medialnej otoczce, 
oddziaływującej na techniki percepcji, dekodowania i rozumienia otaczającej rze-
czywistości, z której istnienia nie zdaje sobie owa istota sprawy.

Stopień profesjonalizacji podmiotów gospodarczych zajmujących się wyszukiwa-
niem oraz dystrybucją informacji, a także ścisłe powiązanie metod rozpowszechnia-
nia opracowanych treści medialnych z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
zaawansowanej elektroniki użytkowej, telekomunikacji oraz informatyki to przykłady 
najdobitniej ilustrujące skalę przemian, z jaką mamy do czynienia.

Te procesy w naturalny sposób przyciągają uwagę badaczy. Analiza przestrzeni 
informacyjnej jest przez krajowych medioznawców rozpatrywana na wielu płasz-
czyznach: fi lozofi cznej, socjologicznej, politologicznej, psychologicznej, fi lmoznaw-
czej, prawnej oraz fi lologicznej. Środowisko polskich medioznawców, pozostające 
przez długi czas w stanie dużego rozproszenia, wykazuje w ostatnich latach tenden-
cję do konsolidacji.

Tendencje te znajdują swoje odzwierciedlenie w ramach inicjatyw podejmowanych 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W dniach 5–6 czerwca 2007 r. w Toruniu 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe media – stan obecny możli-
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wości rozwoju”. Organizatorami konferencji był Instytut Politologii UMK oraz 
Sekcja Medioznawcza Koła Naukowego Studentów Politologii, a jej kierownikiem 
naukowym prof. dr hab. Marek Jeziński.

Program naukowy konferencji adresowany był zarówno do środowiska nauko-
wego, jak i przedstawicieli rynku nowych mediów. Wśród gości znaleźli się m.in: 
prof. Jerzy Jastrzębski (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr), 
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Komuni-
kacyjnej Radia w Instytucie Socjologii KUL), prof. Jacek Sobczak (Kierownik Zakładu 
Systemów Prasowych i Prawa Prasowego w Instytucie Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM), prof. Marek Sokołowski (Kierownik Katedry Socjologii UWM), 
prof. dr hab. Ilona Politowicz (Wydział  Ekonomi i Zarządzania UZ) oraz Edwin 
Bendyk (tygodnik „Polityka”).

Konferencja stała się płaszczyzną dialogu pomiędzy teoretykami a praktykami, 
szansą do wymiany poglądów oraz oceny zachodzących procesów w świecie inter-
aktywnych i elektronicznych mediów. Dyskusja toczyła się w ramach paneli: „Mar-
keting polityczny a nowe media”, „Nowe media a media tradycyjne”, „Przekaz video 
w internecie” oraz „Zmierzch prasy tradycyjnej?” Zakres poruszanej w referatach 
problematyki w połączeniu z różnorodnością badawczych perspektyw jednoznacz-
nie potwierdziły wagę i złożoność tematyki.
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W DNIACH 16  18 września 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbywała się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Transnarodowe organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego w stosunkach międzynarodowych”. Celem konferencji była 
politologiczna analiza powstawania, aktywności i wpływu organizacji pozarządowych 
na ewolucję podmiotowej struktury i funkcjonowania stosunków międzynarodo-
wych. 

Zorganizowana z inicjatywy Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, konferencja spotkała się z za-
interesowaniem środowiska akademickiego z całej Polski oraz gości z zagranicy. 
W spotkaniu, które odbyło się w Zajeździe Piastowskim wzięli udział naukowcy 
reprezentujący krajowe ośrodki akademickie (m.in. Wrocław, Warszawę, Gdańsk, 
Toruń, Zieloną Górę), goście ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Ukrainy oraz przed-
stawiciele działających w Polsce organizacji pozarządowych. W konferencji swoje 
referaty prezentowali również studenci Wydziału Politologii UMCS. 

W trakcie obrad wygłoszono blisko czterdzieści referatów. Referenci koncentrowali 
się głównie wokół istoty, cech specyfi cznych i teorii wyjaśniających funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych (NGOs) w stosunkach międzynarodowych, czynników 
warunkujących rozwój i zasady działania NGOs, zakresu przedmiotowego aktyw-
ności NGOs w stosunkach międzynarodowych, form aktywności NGOs, relacji 
państwo – organizacje pozarządowe oraz udziału organizacji pozarządowych 
w procesach globalnego zarządzania i tworzenia globalnego społeczeństwa obywa-
telskiego.

Konferencja zorganizowana została w układzie dwóch sesji plenarnych – otwie-
rającej i zamykającej oraz sześciu paneli tematycznych. Otwarcia konferencji doko-
nał kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych oraz prodziekan ds. nauki 
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Wydziału Politologii UMCS – prof. dr hab. Marek Pietraś. Podkreślił on zasadność 
podejmowanego tematu wynikającą ze wzrostu liczby oraz różnorodności podmio-
tów stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie aktorów transnarodowych. 
Ponadto wspomniał, że temat ten był jak dotąd rzadko podejmowany w formie 
zbiorowej dyskusji grona naukowców, stąd potrzeba głębszego wyjaśnienia tego 
zjawiska. Zaprosił również zebrane grono na planowaną konferencję we wrześniu 
2008 roku, której tematem mają być nietypowe zagrożenia dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego.

Otwierające konferencję obrady plenarne miały na celu zdefi niowanie pojęcia 
transnarodowych aktorów stosunków międzynarodowych i określenie ich specyfi ki. 
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz z Wyższej Szkoły 
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Pierwszy 
wystąpił dr Dariusz Kondrakiewicz z Zakładu Stosunków Międzynarodowych 
UMCS, który analizował NGOs jako regulatora stosunków międzynarodowych. 
Kolejny referat wygłosiła dr Anna Moraczewska, również z Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych UMCS na temat technik działania organizacji pozarządowych 
w środowisku międzynarodowym. Dwa następne referaty stanowiły pewną całość 
i dotyczyły nowych form aktywności NGOs, jakimi są organizacje eksperckie, 
wspólnoty epistemologiczne i koalicje adwokackie. Referat na temat organizacji 
eksperckich wygłosił mgr Marcin Fronia ze Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN 
w Warszawie, natomiast dr Andrzej Dumała z Zakładu Stosunków Międzynarodo-
wych UMCS, na temat wspólnot epistemicznych i koalicji adwokackich jako starych-
nowych aktorów stosunków międzynarodowych, wykorzystując do analizy Unię 
Europejską (UE). Przedostatni prelegent – dr Krzysztof Iwańczuk z Zakładu Stosun-
ków Międzynarodowych UMCS, mówił o przestrzennym rozmieszczeniu organiza-
cji pozarządowych w Europie. Prof. Marek Pietraś wygłosił ostatni referat w ramach 
sesji plenarnej poruszając problem działalności transnarodowych organizacji na 
rzecz ochrony środowiska. Podkreślił, że rozwój tych organizacji warunkowany był 
wzrostem świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego, 
poza tym elementem sprzyjającym są otwarte i liberalne systemy polityczne. Wystą-
pienia wywołały wiele pytań wśród uczestników, a przewodniczący obrad – prof. 
Lamentowicz skonkludował, że problematyka zagadnienia polega na trudności 
w jednowymiarowym zdefi niowaniu transnarodowych organizacji pozarządowych 
i istnieje potrzeba opracowania takiej defi nicji, która mogłaby być punktem wyjścia 
do przedstawionych referatów.

Kolejno miały miejsce dwa równolegle odbywające się panele na temat: NGOs na 
rzecz ochrony praw człowieka oraz organizacji pozarządowych w demokracjach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszemu panelowi przewodniczył dr Dariusz 
Kondrakiewicz i zawierał on cztery wystąpienia. Jako pierwsza głos zabrała dr Julita 



250 Anna Moraczewska

Rybczyńska z Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS na temat lity-
gacji strategicznej jako formy działania organizacji transnarodowych. Drugą prele-
gentką była studentka Wydziału Politologii pani Paulina Zając, która zaprezentowała 
temat: Wpływ NGOs na powstanie norm międzynarodowej ochrony praw człowieka 
w ramach ONZ. Pan Wojciech Makowski, przedstawiciel Amnesty International 
Polska, zaprezentował ewolucję celów i obecne priorytety reprezentowanej przez 
siebie organizacji pozarządowej w zakresie przedmiotowym. Podkreślił, że nowe 
zagadnienia w działalności organizacji nie pojawiają się zbyt często oraz to, że nie 
wszystkie propozycje znajdują poparcie. Do najbardziej kontrowersyjnych obszarów 
zaliczył problem użycia siły oraz aborcję. Dr Wiesław Wacławczyk z Instytutu Poli-
tologii UMK w Toruniu przedstawił działalność organizacji „Article 19”w obronie 
swobody wypowiedzi. Nazwa organizacji pochodzi od jednego z praw człowieka - 
wolności słowa i jest to zakres przedmiotowy jej działalności. 

Równoległemu panelowi zatytułowanemu: organizacje pozarządowe w demokra-
cjach Europy Środkowo-Wschodniej przewodniczył dr hab. Ivan Pankevych 
z Lwowskiego Uniwersytetu im Ivana Franki. Pomimo szerokiego zakresu geogra-
fi cznego, panel skoncentrował się głównie wokół Ukrainy. Dr Tomasz Kapuśniak 
z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej omawiał problemy tworzenia i działania 
organizacji pozarządowych w Rosji i na Ukrainie oraz wspieranie ich aktywności ze 
strony państw Europy Zachodniej. Mgr Jakub Olchowski z Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych UMCS prezentując współdziałanie polskich organizacji poza-
rządowych z administracyjnymi strukturami Polski i Ukrainy podkreślił, że istnieje 
wiele przeszkód, głównie technicznych, na drodze do efektywnej współpracy (utrud-
nienia na granicy polsko-ukraińskiej). Pani Olga Łysenko – studentka Wydziału 
Politologii UMCS, omawiała działalność dwóch organizacji pozarządowych zaan-
gażowanych podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie w tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Natomiast absolwentka tegoż wydziału mgr Anna Gola podjęła 
bardzo szeroki temat, bo dotyczący społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Kolejnym prelegentem był prezes Fundacji Młoda Demokracja 
mgr Paweł Bobołowicz, który mówił o celach swojej fundacji i jej działalności na 
terenie Ukrainy. 

Panel trzeci zatytułowany NGOs wobec zjawisk globalnych zgromadził pięciu 
prelegentów. Jako pierwszy wystąpił dr Arkadiusz Domagała z Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego omawiając działalność NGOs wobec idei ścigania 
sprawców zbrodni międzynarodowych. Mgr Monika Wicha z Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych UMCS referowała kwestie percepcji żywności genetycznie 
modyfi kowanej (GMO) przez organizacje pozarządowe działające w Unii Europej-
skiej. Dwa kolejne referaty uzupełniały się wzajemnie i zostały zaprezentowane przez 
przedstawicielki Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Dr Anna Wróbel 
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omawiała działalność NGOs wobec liberalizacji międzynarodowego handlu usłu-
gami. Natomiast dr Justyna Nakonieczna przedstawiła organizację pozarządową 
„Fair Trade” jako przykład ruchu społecznego na rzecz sprawiedliwego handlu 
i rzeczywistego transnarodowego podejścia do problemów globalnych. Ostatnia 
w panelu wystąpiła dr Dorota Heidrich i zaprezentowała problem upolitycznienia 
działalności organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organiza-
cji zajmujących się niesieniem pomocy humanitarnej. 

Równolegle do panelu trzeciego odbywał się panel czwarty poruszający kwestie 
form aktywności organizacji pozarządowych w środowisku międzynarodowym, 
któremu przewodniczył dr Andrzej Dumała. Jako pierwszy wystąpił pan Łukasz 
Lewkowicz, student Wydziału Politologii UMCS. Przedstawił genezę i funkcjono-
wanie jednej z regionalnych sieci współpracy w Europie – Stowarzyszenie Europej-
skich Regionów Granicznych (SERG). Kolejne wystąpienie, dr Hanny Dumały 
(Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS), tematycznie nawiązywało do 
pierwszej prezentacji. Dr Dumała przedstawiła istotę zjawiska sieci społecznych na 
przykładzie Zgromadzenia Europejskich Regionów, które jest członkiem SERG.

W wystąpieniu zatytułowanym Rewolucja wyborcza w kontekście rozważań Gene 
Sharpa kolejny prelegent, dr Robert Potocki z Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, przedstawił koncepcję „walki non-violence” autorstwa Gene’a 
Sharpa, odnosząc ją do tzw. „kolorowych rewolucji” w Serbii, Gruzji i na Ukrainie. 
Następnie głos zabrał Jakub Florczyk (student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy). W prezentacji pt. „Formy działalności lokalnych organizacji poza-
rządowych na forum międzynarodowym” przytoczył szereg defi nicji organizacji 
pozarządowych, dokonał też ich klasyfi kacji i wskazał słabości, takie jak ogranicze-
nia fi nansowe, wynikające z zasady non-profi t. Ostatnim wystąpieniem była prezen-
tacja dr Agaty Ziętek z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS, poświęcona 
NGO w dialogu międzykulturowym w Europie. Dyskusję podsumował przewodni-
czący obradom dr Andrzej Dumała, stwierdzając, że wspólnym mianownikiem dla 
wszystkich wystąpień było sieciowe spojrzenie na struktury i zjawiska międzynaro-
dowe. Podkreślił również konieczność szerszego zastosowania w nauce o stosunkach 
międzynarodowego podejścia sieciowego. 

Odbywające się równolegle panele piąty i szósty dotyczyły kolejno udziału NGOs 
w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz relacji państwo-organizacje poza-
rządowe. Panelowi piątemu przewodniczył prof. dr hab. Marek Pietraś, a rozpoczął 
go dr hab. Ivan Pankevych z Lwowskiego Uniwersytetu im. Ivana Franki wystąpie-
niem o społeczeństwie obywatelskim na Ukrainie. Kolejny referent dr Saroj Kumar 
Rath z Jawaharlal Nahru University z Indii przemawiał o systemie kastowym w In-
diach i jego wpływie na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w tym państwie. 
Przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – mgr Laura Koba zaprezen-
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towała genezę oraz cele działania reprezentowanej przez siebie organizacji. Kolejna 
prelegentka – mgr Beata Pisarska – doktorantka w Zakładzie Stosunków międzyna-
rodowych UMCS omawiała udział UE w kształtowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego w jej wschodnim wymiarze na przykładzie Białorusi. Kolejna doktorantka 
Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS – mgr Katarzyna Piórko poruszyła 
ciekawy temat o tzw. astroturf groups, czyli fałszywych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Ostatnia sesja panelowa zawierała sześć referatów koncentrujących się wokół 
pozycji państwa wobec rosnącej liczby i znaczenia organizacji pozarządowych 
w środowisku międzynarodowym. Doktorant Zakładu Stosunków Międzynarodo-
wych UMCS – mgr Grzegorz Gil przedstawił problem upadania państw i zachowań 
NGOs wobec tego zjawiska. Dr Beata Surmacz, z Zakładu Stosunków Międzynaro-
dowych UMCS, przedstawiła zjawisko tzw. „nowej dyplomacji” polegającej na 
wzroście znaczenia aktorów transnarodowych wobec pozycji państw na płaszczy-
znach, które przestają być polem wyłącznej regulacji państwa. Dr Bartosz Bojarczyk 
(Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS) przedstawił islamska organizację 
społeczno-polityczną, jej genezę, cele działania i aktywność w krajach muzułmań-
skich. Natomiast celem wystąpienia mgr Rafała Graczkowskiego z Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego była prezentacja procesu instytucjonalizacji 
Partii Europejskich Socjalistów. Dwa referaty z panelu szóstego skoncentrowały się 
na Regionie Morza Bałtyckiego. Dr Bożena Drzewicka ze Szkoły Wyższej „Ateneum” 
w Gdańsku zaprezentowała problem wykorzystania funduszy unijnych w regionie 
oraz udział organizacji pozarządowych w tych inicjatywach. Natomiast celem wystą-
pienia dr Michała Łuszczuka z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS była 
analiza przesłanek powstawania oraz warunków rozwoju międzynarodowych orga-
nizacji pozarządowych w kontekście procesów regionalnej integracji oraz współpracy 
w Regionie Morza Bałtyckiego. 

Konferencję zakończyła druga sesja plenarna, której przewodniczyła dr Anna 
Moraczewska. Zgromadziła ona przewodniczących poszczególnych paneli, którzy 
zreferowali tematy wystąpień oraz dyskusje podczas tych paneli. Ogólne wnioski, 
które nasunęły się po konferencji dotyczyły problemu defi nicji transnarodowych 
organizacji pozarządowych, zakresu ich działania i terminologii stosowanej przez 
niektórych prelegentów. Świadczy to o niewystarczającej liczbie opracowań na ten 
temat i znaczeniu podjętego wysiłku analizy tych pozapaństwowych aktorów trans-
narodowych na konferencji. Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz zobowiązał się do 
napisania teoretycznego ujęcia omawianego zjawiska, które ma być zawarte w po-
konferencyjnej publikacji zawierającej oprócz tego opracowania większość omawia-
nych powyżej referatów. Podziękowaniami dla wszystkich uczestników prof. dr hab. 
Marek Pietraś zamknął obrady konferencyjne.
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BADANIA NAD OPOZYCJĄ w PRL stanowią jeden z najciekawszych obszarów 
zainteresowań historyków i politologów po 1989 roku. Nowe możliwości badawcze 
w tym zakresie pojawiły się zwłaszcza z chwilą otwarcia archiwów Instytutu Pamięci 
Narodowej. Omówienia i opracowania wymaga między innymi działalność środo-
wisk opozycyjnych w poszczególnych regionach kraju. Te przesłanki zadecydowały 
o zorganizowaniu konferencji naukowej „Między Warszawą a regionem. Przedsierp-
niowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim”, która odbyła się 24–25 
października 2007 roku w szczecińskim hotelu „Novotel”. Sympozjum zostało zor-
ganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Instytut 
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład komitetu organiza-
cyjnego weszli: dr Krzysztof Kowalczyk (IPiE US), dr Michał Paziewski (IPiE US) 
i dr Małgorzata Machałek (IPN Szczecin).

Konferencję otworzyli: dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN prof. dr hab. Jan 
Żaryn, dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN dr Kazimierz Wóycicki, dziekan 
Wydziału Humanistycznego US prof. dr hab. Adam Wątor, dyrektor IPiE US prof. 
dr hab. Adam Ruszkowski oraz wiceprezydent Szczecina Elżbieta Masojć. W konfe-
rencji uczestniczyli działacze opozycji, politycy, dziennikarze, duchowni, nauczyciele, 
studenci i uczniowie szkół średnich. 

W referacie wprowadzającym prof. dr hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów 
Politycznych PAN) starał się odpowiedzieć na pytanie: Jakich dziejów opozycji 
potrzebują Polacy? A. Friszke stwierdził, iż punktem wyjścia do badań nad opozycją 
powinno być zdefi niowanie systemu politycznego PRL. Naukowcy nie mogą ogra-
niczać się wyłącznie do materiałów IPN, ale sięgać do źródeł własnych środowisk 
opozycyjnych, prasy, dzienników, relacji. Prof. dr hab. J. Żaryn (IPN) omówił stano-
wisko Kościoła katolickiego – hierarchii, kapłanów i świeckich – wobec opozycji 
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przedsierpniowej. Referent zwrócił uwagę, że hierarchia kościelna nie postrzegała 
systemu komunistycznego jako trwałego i widziała siebie jako depozytariusza pol-
skiej tradycji, niepodległości. Kościół uważał siebie za monopolistę na opozycję, 
jednocześnie wspierał aresztowanych dysydentów. Sama opozycja natomiast dostrze-
gała, iż nie powinna naruszać suwerenności Kościoła katolickiego, na przykład 
wkraczać na teren duszpasterstw akademickich. W referacie Władza wobec opozycji 
przed Sierpniem’80 dr Łukasz Kamiński (IPN) przedstawił katalog instytucji par-
tyjno-państwowych koordynujących politykę wobec dysydentów: Wydział Admini-
stracyjny i Wydział Nauki i Oświaty KC PZPR, MSW. Polityka wobec opozycji została 
sformułowana w 1976 roku, polegała ona na taktyce nękania przeciwnika i unikania 
generalnej konfrontacji. Polityka ta uwarunkowana była: związkami Polski z Zacho-
dem, labilną osobowością I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, pamięcią krwa-
wego grudnia 1970 roku, liczebnością opozycji (twarda rozprawa wymagałaby 
nakładu większych sił i środków), strachem władz komunistycznych przed maso-
wymi protestami społecznymi, poczuciem sprawowania kontroli nad sytuacją (sta-
rano się unikać działań konfrontacyjnych). W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. 
Roman Bäcker (Instytut Politologii UMK) dokonał próby klasyfi kacji opozycji 
w systemie totalitarnym, wyróżniając: opozycję żywiołową, niepolityczną i polityczną. 
Prof. dr hab. Krzysztof Łabędź (Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie) wygłosił referat Koncepcje społeczno-polityczne opozycji przedsierpnio-
wej a postulaty i sposób działania strajkujących w Sierpniu’80.

Po przerwie poszczególni referenci zanalizowali działalność opozycji w wybranych 
regionach kraju: dr M. Paziewski (IPiE US) w aglomeracji szczecińskiej, dr Sławomir 
Cenkiewicz (IPN Gdańsk) w Trójmieście, dr Jarosław Neya (IPN Katowice) na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) na 
Dolnym Śląsku. Następnie odbył się panel dyskusyjny Świadectwa opozycji przed-
sierpniowej w Szczecinie, w którym wzięli udział: Marek Adamkiewicz, Stefan 
Kozłowski, Andrzej Milczanowski, Dariusz Rawicki, Elżbieta Soyka-Czuma, dr 
Mieczysław Ustasiak, Jan Witkowski, Jacek Zakrzewski. Moderatorami tego spotka-
nia byli: dr M. Paziewski i dr K. Wóycicki.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od referatu dr. Eryka Krasuckiego (Instytut 
Historii US), który przedstawił sylwetkę szczecińskiego działacza robotniczego 
Edmunda Bałuki. Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły funkcjonowania Kościoła 
katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach siedemdziesiątych. Ks. mgr Robert 
Włodkowski (Archiwum Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie) zanalizował aktywność 
duszpasterstw akademickich w Szczecinie, a dr K. Kowalczyk (IPiE US) przedstawił 
referat Władze PRL wobec działalności duszpasterskiej ks. bpa Jerzego Stroby. Dr 
Marcin Stefaniak (IPN Szczecin) omówił sprawę relegowania przez władze Pomor-
skiej Akademii Medycznej studenta Jacka Smykały, jako przykład działalności aparatu 
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represji wobec opozycji w latach siedemdziesiątych. Dr Maciej Maciejowski (IPN 
Szczecin) przedstawił referat Niewyjaśnione zgony działaczy komitetu strajkowego 
z grudnia 1970 r. w Stoczni Szczecińskiej w świetle śledztw Okręgowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie. Dwa kolejne wystąpienia 
zostały wygłoszone przez pracowników Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. 
Prof. dr hab. Danuta Dąbrowska wystąpiła z referatem Bardowie polscy, czyli piosenka 
w opozycji, skupiając się głównie na twórczości Jan Krzysztofa Kellusa, a dr Andrzej 
Skrendo mówił o poetyce opozycji. W podsumowaniu dr K. Wóycicki wyraził 
nadzieję, iż konferencja zapoczątkuje regularną współpracę naukową między szcze-
cińskim IPN a Instytutem Politologii i Europeistyki US. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem szczecińskich mass mediów: 
„Gazety Wyborczej. Szczecin”, „Kuriera Szczecińskiego”, Polskiego Radia Szczecin, 
TVP 3. Redaktor Beata Mikołajewska ze szczecińskiej telewizji w oparciu o rozmowy 
z naukowcami i działaczami opozycji przygotowała cykl audycji do programu 
„Pomorska Encyklopedia Historyczna”. Miłą atmosferę, odpowiednio wyposażoną 
salę, domowy poczęstunek zapewnił hotel „Novotel”. Organizatorzy konferencji 
zamierzają w krótkim czasie wydać publikację zawierającą teksty wystąpień referen-
tów, zapis rozmowy z panelu dyskusyjnego oraz wywiad studenta politologii Michała 
Siedziako z dr. M. Ustasiakiem.  
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T. H. Green, Ethics, Metaphysics and 
Political Philosophy, (red.) M. Dimova-
Cookson, W. J. Mander, Clarendon 
Press, Oxford 2006, ss. 321.

Wzrost zainteresowania fi lozofi ą Greena na 
Zachodzie przyniósł kolejny efekt pod posta-
cią pracy zbiorowej T. H. Green, Ethics, 
Metaphysics and Political Philosophy. Jej 
redaktorom – Marii Dimovie-Cookson (au-
torce znanej i cenionej książki T. H. Green’s 
Moral and Political Philosophy. A Pheno-
menological Perspective, Palgrave, Bristol 
2001) i W. J. Manderowi udało się osiągnąć 
rzecz niełatwą. Pomimo bardzo rozbudowa-
nej literatury Greenowi poświęconej, zgro-
madzili oni w jednym woluminie artykuły 
niemal bez wyjątku nowatorskie, ukazujące 
fi lozofi ę autora Prolegomena to Ethics nie-
raz z zupełnie nowej perspektywy. Ich auto-
rami są najwięksi anglosascy badacze myśli 
Greena, m.in.: Peter Nicholson, Andrew Vin-
cent, David O. Brink, Avital Simhony, Gerard 
F. Gaus, Colin Tyler oraz sami redaktorzy tej 
pracy zbiorowej – W. J. Mander i Maria 
Dimova-Cookson. 

Sama książka podzielona jest na działy 
odpowiadające trzem częściom systemu fi -
lozofi cznego Greena składającym się na jej 
tytuł. W części zatytułowanej „Etyka” mamy 
trzy artykuły, których autorami są: David O. 
Brink – Self-Realisation and the Common 
Good: Th emes in T. H. Green, John Sko-
rupski – Green and the Idealist Concep-
tion of a Person’s Good, T. H. Irwin – 
Green’s Criticism of the British Moralists, 
zatytuowanej „Metafi zyka”: Peter Nicholson 
– Green’s ‘Eternal Consciousness’, Leslie 
Armour – Green’s Idealism and the Me-
taphysics of Ethics, W. J. Mander – In defen-
ce of the Eternal Consciousness, w częsci 
„Political Philosophy” zaś: Gerald F. Gaus – 
Th e Rights Recognition Th esis: Defending 
and Extending Green, Avital Simhony – 
Rights that Bind: T. H. Green an Rights 
and Community, Colin Tyler – Contesting 
the Common Good: T. H. Green and Con-
temporary Republicanism, Maria Dimova-
Cookson – Resolvong Moral Confl icts: Bri-
tish Idealist and Contemporary Liberal 
Approaches to Value Pluralism and Moral 
Conduct.
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Pozycja ta oferuje zatem szeroki zakres te-
matyczny. Szczególnie można się cieszyć 
z oddzielnego potraktowania przez autorów 
zagadnień metafi zycznych – w szczególno-
ści zaś koncepcji „wiecznej świadomości”, 
która, poza niewieloma (jak na ponad stulet-
nią działalność komentatorów Greena) arty-
kułami, nie doczekała się jeszcze wyczerpu-
jącej analizy, traktowana zaś była zazwyczaj 
jako najsłabsza część fi lozofi i tego brytyj-
skiego idealisty. Przybliżmy zatem nieco tre-
ści zawarte w poszczególnych artykułach 
składających się na tę książkę, opatrzoną 
przez redaktorów wstępem skrótowo przed-
stawiającym najważniejsze greenowskie po-
jęcia i rozróżnienia oraz tok rozumowania. 

Jak wspomniałem, jej pierwsza część T. 
H. Green, Ethics, Metaphysics… poświę-
cona została zagadnieniom etycznym. Po-
dobnie jak Dimova-Cookson i Mander, tak 
też David Brink na początku swojego arty-
kułu prezentuje podstawowe pojęcia gre-
enowskiej etyki. Jego głównym celem jest 
jednak zaprezentowanie kategorii „dobra 
wspólnego” – jednej z kluczowych dla zrozu-
mienia całego systemu Greena oraz ukaza-
nie bezstronności jako niezbędnej zasady 
postępowania przy jego realizacji. Autor 
stwierdza, że choć w fi lozofi i Greena dużą 
rolę odgrywały zarówno utylitarystyczna, 
jak i kantowska wersja bezstronności, to jed-
nak włączenie w jej zakres arystotelejskiej 
koncepcji przyjaźni w konsekwencji prowa-
dzi do faworyzowania jednostek, z którymi 
pozostajemy w bliższych relacjach. Skorup-
ski, zagłębiając się bardziej w tę część fi lozo-
fi i Greena, którą sam autor nazywa „metafi -
zyką działania moralnego”, przekonuje z ko-
lei, że fakt uznania przez Greena dobra jako, 

z konieczności, dobra osobistego jednostki, 
jest na tyle sprzeczny z koncepcją „dobra 
wspólnego”, że skłaniać nas to powinno do 
uznania, iż wola w jego fi lozofi i zawsze po-
zostaje więźniem pożądań. Jest to teza o ty-
le przewrotna, że sam Green zawsze wyraź-
nie się od takich twierdzeń zdecydowanie 
odcinał. Także Andrew Vincent w swym ar-
tykule porusza bardzo ciekawe zagadnienie. 
Zastanawia się bowiem nad tym, czy Green 
dostrzegał możliwość jakiejkolwiek świado-
mej modyfi kacji przez człowieka swego ży-
cia na bazie przekonań co do ostatecznego 
celu ludzkiej egzystencji. Jest to w gruncie 
rzeczy pytanie o rolę fi lozofi i w życiu ludzi 
i narodów. Wiadomym jest, że sam Green, na 
bazie swoich twierdzeń fi lozofi cznych, doko-
nywał modyfi kacji życia społeczności lokal-
nej, której był członkiem. Jednak źródło 
wszystkich etycznych i politycznych tez Gre-
ena – koncepcja „wiecznej świadomości”, 
a raczej nieuchronna niemożność jej okre-
ślenia, zdaje się wskazywać na to, że nigdy 
nie możemy być pewni tego, w którym kie-
runku powinniśmy zmierzać, by realizować 
swą naturę. Zderzają się tu bowiem, zdaniem 
Vincenta, dwa argumenty, które określa jako 
„szary na szarym” i „nakazowy”. Zgodnie 
z pierwszym, który ma swe źródło w fi lozo-
fi i Hegla, „(…) trzeba wyjść poza coś, by to 
poznać. W przypadku etyki, jej istota może 
więc być poznana fi lozofi cznie jedynie ex 
post facto” (s. 79). Zgodnie z drugim, co Gre-
en niejednokrotnie zaznacza, fi lozofi a może 
stanowić remedium na „konsternacje sumie-
nia” (choć coś przeciwnego zdaje się impli-
kować fakt przyjęcia przez niego społeczne-
go charakteru jednostki, zgodnie z którym 
nigdy nie tworzy ona sobie dowolnie moral-
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ności, a jedynie rozwija ją na bazie tej zasta-
nej jako obowiązująca w jej społeczności). 
Kolejny artykuł, T. H. Irwina, przedstawia, 
jak sugeruje sam jego tytuł, stosunek Gree-
na do wcześniejszej moralistyki brytyjskiej. 
Jego autor sugeruje, że krytyka Greena wy-
pływała w dużej mierze z niewystarczającej 
znajomości tekstów Clarke’a, Butlera, 
Shaft esbury’ego i Hutchesona.

Część druga tejże pracy zbiorowej, doty-
cząca zagadnień metafi zycznych, jak zauwa-
żyłem wcześniej, poświęcona jest przede 
wszystkim problemowi „wiecznej świado-
mości” i jej miejscu w greenowskim syste-
mie. Tematyka ta jest o tyle kłopotliwa, że 
według samego Greena o „wiecznej świado-
mości” w zasadzie powiedzieć można bardzo 
niewiele. Fakt ten jednak nie przeszkadza 
autorowi Prolegomena to Ethics w przyzna-
niu jej fundamentalnego miejsca w swoim 
systemie. Wszystko bowiem co istnieje, zda-
niem Greena, istnieje dzięki niej i dla niej. 
My sami, pozostając w mało sprecyzowanej 
relacji do niej, swój cel mamy w realizacji na-
szego „boskiego” moralnego potencjału. 
Część ta zaczyna się artykułem Petera Ni-
cholsona Green’s ‘Eternal Consciousness’, 
w którym autor, po przypomnieniu podsta-
wowych założeń „metafi zyki wiedzy” Gree-
na, wyróżnia za Ritchie’m dwa sposoby upra-
wiania metafi zyki: „metafi zykę krytyczną” 
i „metafi zykę spekulatywną”. „Krytyczna Me-
tafi zyka może poprzedzać naukę, logicznie 
analizując jej konieczne warunki” (s. 147). 
Twierdzenia metafi zyki spekulatywnej z ko-
lei, stanowiąc rozwinięcie ustaleń tej pierw-
szej, nie znajdują już żadnego uzasadnienia 
w logice, lecz w wierze fi lozofa ją rozwijają-
cego. Nicholson wyjaśnia, dlaczego Green 

musiał oprzeć się na tak trudnej do obronie-
nia koncepcji, jak „wieczna świadomość”. 
Otóż, jego zdaniem, nie można zatrzymać się 
w pół drogi, jedynie na stwierdzeniu ko-
nieczności istnienia jakiegoś ponadjednost-
kowego bytu, gdyż domniemanie jego włas-
ności przychodzi człowiekowi naturalnie. 
Dlatego też Green musiał przedstawić „mi-
nimalną interpretację” wiecznej świadomo-
ści, która jednocześnie zaspokajałaby pod-
stawowe pragnienie umysłu ludzkiego do jej 
określenia nie czyniąc przy tym zbyt daleko 
sięgających założeń odnośnie do jej natury. 
Kolejny artykuł tej części książki, autorstwa 
Leslie Armoura, stanowi jedną z niewielu 
prób klasyfi kacji greenowskiej koncepcji 
„wiecznej świadomości” do któregoś z funk-
cjonujących w historii fi lozofi i rodzajów 
 monizmu lub personalizmu. Możemy więc, 
zdaniem autora, mieć do czynienia z „Abso-
lutyzmem najwyższym” (jak w przypadku 
F. H. Bradley’a), „infi nitystycznym poglądem 
Cantora”, „Absolutem jako systemem wie-
dzy” (Josiah Royce, Bernard Bosanquet) i sy-
stemem idei jako najwyższą rzeczywistością 
(Platon) (s. 177-180), a także czterema od-
mianami pluralistycznego personalizmu nie-
kiedy zbieżnymi z idealistycznym moni-
zmem: teorią wiecznej świadomości, która 
„ma swój udział w doświadczeniach każde-
go”, teorią primus inter pares, teorią Abso-
lutu jako wspólnoty i radykalnym plurali-
zmem (s. 180-182). Zdaniem Armoura, gre-
enowska koncepcja wiecznej świadomości 
najbardziej przypomina absolutyzm Canto-
ra, zgodnie z którym to, co prawdziwe z ko-
nieczności jest nieskończonym i wykracza 
poza jednostkowe możliwości rozumienia, 
zaś najbliższy z tym kontakt możemy mieć 
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w logice i matematyce (s. 178–188). W. J. Man-
der przedstawia z kolei równie ciekawy, co 
niezmiernie przydatny wykaz określeń 
„wiecznej świadomości” przez Greena uży-
wanych oraz sprzeczności, w które ze sobą 
wzajemnie popadają (np. „reprodukcja”, „par-
tycypacja” i „bycie narzędziem” określające 
relację jednostki do Boga-wiecznej świado-
mości). Dodatkowo prezentuje wątpliwości, 
które nasuwają się przy okazji używania po-
szczególnych określeń. Analizuje w związku 
z tym pojęcie „wieczności”, „świadomości” 
oraz problem „przyczynowości”.

Trzecia część poświęcona zostaje przez 
Dimovę-Cookson i Mandera niewątpliwie 
najbardziej znanej i najszerzej komentowa-
nej części fi lozofi i Greena – jego koncepcjom 
politycznym. W pierwszy z artykułów tego 
działu, Gerarda F. Gausa, autor dokonuje po-
równania różnych form teorii moralnego 
eksternalizmu (ze szczególnym naciskiem 
na eksternalizm W. D. Rossa) z moralnym 
„internalizmem rozpoznania Greena” oraz 
przybliża Czytelnikowi greenowską koncep-
cję wzajemnego rozpoznania praw jako nie-
zbędnego warunku realizacji „dobra wspól-
nego”. Właśnie koncepcja “dobra wspólnego”, 
zdaniem Avital Simhony, zdaje się godzić li-
beralny dążenie do abstrakcyjności i uniwer-
salności prawodawstwa z komunitarystycz-
nym naciskiem na uwzględnienie odrębno-
ści dóbr wspólnych każdej z poszczególnych 
wspólnot, liberalny egoizm z chrześcijańsko-
wspólnotowym altruizmem, wolność nega-
tywną z wolnością pozytywną. W swym ar-
tykule porównuje koncepcje polityczne m.
in. Arystotelesa, Milla, Marksa, Taylora, San-
dela i Raza z polityczną fi lozofi ą Greena. 
Problem „dobra wspólnego” jako kategorii 

politycznej jest także przedmiotem kolejne-
go artykułu autorstwa Colina Tylera. Stara 
się on umiejscowić Greena po którejś ze 
stron sporu między „klasycznymi republika-
nami”, takimi jak Philip Petit i „obywatelskimi 
humanistycznymi republikanami”, do któ-
rych autor zalicza m.in. Daggera, Sandela 
i Honohana, gdzie główna linia podziału 
przebiega między postulatami niezależności 
i realizacji „prawdziwej wolności”. Dochodzi 
jednak do konkluzji, że jest to zadaniem nie-
możliwym do wykonania, gdyż w przypad-
ku fi lozofi i Greena niezależność i „prawdziwa 
wolność” są ze sobą na tyle wzajemnie po-
wiązane, iż takie przyporządkowanie mogło-
by wypływać jedynie z niezrozumienia roli, 
jaką obie te kategorie w greenowskim syste-
mie odgrywają. Ostatni z artykułów, Marii 
Dimovy-Cookson, traktuje o możliwości 
rozwiązywania konfl iktów moralnych i opie-
ra się na analizie porównawczej koncepcji 
Rawlsa, Nalega i Greena. Autorka zauważa, 
że główną różnicę między remediami dwu 
pierwszych i Greena stanowi fakt, że depre-
cjonują oni sferę wolicjonalną podejmowa-
nych wyborów absolutyzując sam „episte-
mologiczny” ich aspekt, zaś u Greena, choć 
w różnym stopniu, aspekty te współwystę-
pują. Poza tym, podczas gdy Rawls i Nagel 
skupiają się na rozwiązywaniu konfl iktów 
między wspólnotami, Greena bardziej inte-
resują te, które jednostka odczuwa w swoim 
wnętrzu. Ostatecznie Dimova-Cookson 
stwierdza, że podejście greenowskie daje 
dużo więcej możliwości dokonania właści-
wego wyboru.

Jak widać, zakres problematyki porusza-
ny w tym dziele zbiorowym obejmuje nie-
mal całość fi lozofi i Greena, zaś, jak wspo-
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mniałem już wcześniej, tematyka artykułów 
niejednokrotnie przedstawia nowatorskie 
podejście w interpretacji greenowskich pism. 
Autorami współtworzącymi omawianą po-
zycję są światowej klasy eksperci od tego za-
gadnienia, co stanowi w znaczącym stopniu 
o wartości merytorycznej i logiczności prze-
prowadzonej argumentacji tez w niej zawar-
tych. Nie można więc mieć żadnych zastrze-
żeń do omawianej książki. Trzeba tylko jed-
no jasno zauważyć. Nie stanowi ona próby 
systematycznej analizy całokształtu fi lozofi i 
Greena a jedynie uzupełnienie do podstawo-
wej literatury mu poświęconej. Tak więc, ma-
jąc na uwadze charakter tej publikacji, moż-
na śmiało powiedzieć, że całkowicie wypeł-
nia pokładane w niej oczekiwania. 

Janusz Grygieńć

Agnieszka Bieńczyk-Missala, Prawa 
człowieka w polskiej polityce zagranicz-
nej po 1989 roku, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005, ss. 335. 

Niedawno na rynku wydawniczym nakła-
dem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego ukazała się książka autorstwa Ag-
nieszki Bieńczyk-Missali Prawa człowieka 
w polskiej polityce zagranicznej po 1989 
roku. Pozycja ta, jako pierwsza podejmuje 
zagadnienie miejsca problematyki ochrony 
praw człowieka w polityce zagranicznej Pol-
ski po 1989 roku. Autorka, o czym napisała 
we wstępie do recenzowanej pracy, postawi-
ła sobie za cel udzielenie odpowiedzi na py-
tania, czy po roku 1989 wypracowana zosta-
ła w Polsce polityka zagraniczna w kwestii 

praw człowieka, jakie inicjatywy podejmo-
wano i jaki był ich efekt w analizowanej dzie-
dzinie.

Formułowana i realizowana po 1989 roku 
polityka zagraniczna odzwierciedlała zmia-
ny polityczno-ustrojowe zachodzące w Pol-
sce, i w całej Europie Środkowowschodniej. 
Kształtowana w nowych warunkach geopo-
litycznych, w pierwszej kolejności odnosiła 
się do potrzeb wynikających z własnego ro-
zumienia racji stanu i podporządkowana 
była realizacji samodzielnie określanych ce-
lów i zadań. Początek okresu transformacji 
dostarczył Polsce wiele nowych możliwości, 
odnoszących się zarówno do spraw natury 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Przewartoś-
ciowaniu uległ nie tylko sposób kształtowa-
nia polityki państwa, w tym polityki zagra-
nicznej, ale także wartości jakie zamierzano 
zrealizować, cele i zadania jakie stawiano 
przed nową ekipą rządzącą. Utworzenie 
pierwszego niekomunistycznego rządu da-
wało nadzieję, iż odtąd realizowane będą tyl-
ko te cele, które służyć będą państwu i spo-
łeczeństwu, a wśród nich te, które dotyczą 
ochrony i poszanowania praw człowieka. 
Wszak do władzy doszły te środowiska, któ-
re za cel nadrzędny w dotychczasowej swej 
działalności stawiały prawa człowieka, po-
szanowanie godności ludzkiej, wolność, de-
mokrację, realizację praw jednostki.

Przyjęta konstrukcja pracy podporządko-
wana została analizie polskiej polityki zagra-
nicznej, formułowanym priorytetom i celom 
polityki zagranicznej oraz stopnia uwzględ-
nienia w nich problematyki ochrony praw 
człowieka. Rozdział I ma charakter teore-
tyczny, w którym autorka prezentuje ewolu-
cję praw człowieka, stosunek państw do tej 
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problematyki, charakteryzuje zespół środ-
ków i metod, które stosują dla realizacji przy-
jętych złożeń politycznych. Ponadto w roz-
dziale tym zwraca uwagę na towarzyszące 
państwom dylematy związane z prowadze-
niem polityki zagranicznej w zakresie praw 
człowieka, chociażby takie jak zasada niein-
gerencji w sprawy wewnętrzne, zasada sa-
mostanowienia i decydowania o polityce we-
wnętrznej. Autorka zwraca uwagę na istnie-
nie zróżnicowanych poglądów na temat 
uwzględniania praw człowieka w polityce 
zagranicznej państwa. Część badaczy uzna-
je bowiem, iż proces umiędzynarodowienia 
problematyki praw człowieka uderza w pod-
stawowe zasady stosunków międzynarodo-
wych, tzn. poszanowanie suwerenności pań-
stwa. Praktyka międzynarodowa dowodzi, iż 
nie brak państw, które traktują tę zasadę jako 
podstawową wytyczną swego działania i nie 
widzą potrzeby umiędzynaradawiania prob-
lemów praw człowieka w swoim kraju. Czy-
nią to zazwyczaj te kraje, które same łamią 
prawa człowieka i wszelką krytykę ze strony 
społeczności międzynarodowej odbierają 
jako naruszanie ich suwerenności. Analizu-
jąc teoretyczne aspekty praw człowieka 
w polityce zagranicznej, autorka zwraca tak-
że uwagę na problem ochrony praw człowie-
ka w kontekście różnorodności kulturowej 
i cywilizacyjnej. W tym miejscu wskazuje na 
współistnienie dwóch teorii – uniwersali-
zmu i relatywizmu kulturowego.

W rozdziale II pracy scharakteryzowała 
uwarunkowania polityki zagranicznej Polski 
wobec praw człowieka. Z uwagi na proces re-
orientacji polskiej polityki zagranicznej po 
1989 roku polegający na sformułowaniu jej 
nowych kierunków i priorytetów, zasadnym 

jest przeanalizowanie wewnętrznych i ze-
wnętrznych uwarunkowań polityki zagra-
nicznej wobec praw człowieka. Pośród we-
wnętrznych uwarunkowań polityki zagra-
nicznej wobec praw człowieka wymieniła 
transformację ustroju politycznego w Polsce, 
zmianę podstaw ustrojowych państwa, 
w tym przyjęcie nowej konstytucji w 1997 
roku, proces formułowania polityki zagra-
nicznej oraz kulturę polityczną. Natomiast 
pośród zewnętrznych uwarunkowań wymie-
niła procesy demokratyzacyjne w Europie 
po 1989 roku, proces integracji Polski ze 
strukturami euroatlatyckimi, konsekwencje 
międzynarodowych wielostronnych zobo-
wiązań Polski w zakresie praw człowieka 
oraz akceptację międzynarodowych mecha-
nizmów kontrolnych. Konkludując autorka 
podkreśla, iż dojście do władzy ekipy zwią-
zanej z obozem solidarnościowym umożli-
wiło wykreowanie i realizację polityki zagra-
nicznej praw człowieka. Polska postrzegana 
była na arenie międzynarodowej jako kraj 
czyniący ogromne postępy na drodze wpro-
wadzania w życie mechanizmów demokra-
tycznego sprawowania władzy, jak również 
przestrzegania praw człowieka. Z uwagi jed-
nak na trudności związane z okresem trans-
formacji polska polityka zagraniczna kon-
centrowała się przede wszystkim na realiza-
cji tych priorytetów, które w hierarchii waż-
ności umiejscowiono wyżej, niż aktywność 
w zakresie ochrony praw człowieka. 

Z uwagi na szeroki aspekt badanego prob-
lemu autorka przeanalizowała, co zaznaczy-
ła we wstępie, jedynie kilka jej zdaniem na-
jistotniejszych aspektów realizowanej po 
roku 1989 polityki zagranicznej w dziedzi-
nie praw człowieka. W rozdziale III przed-
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stawiała prawa człowieka w polityce zagra-
nicznej Polski w stosunkach z sąsiadami. 
Transformacja ustrojowa w Europie Środko-
wo-Wschodniej zaowocowała zasadniczymi 
zmianami geopolitycznymi w naszym 
najbliższym sąsiedztwie. Polska popierała 
prawo narodów do samostanowienia i wy-
korzystując swoje położenie geografi czne 
wspierała demokratyczne zmiany w naszym 
najbliższym sąsiedztwie. W polityce zagra-
nicznej Polski u progu lat 90. kwestią naj-
ważniejszą pozwał proces zjednoczenia Nie-
miec i zagwarantowanie Polsce w przyszło-
ści przez zjednoczone Niemcy respektowa-
nia jej żywotnych interesów. W dalszej czę-
ści rozdziału autorka analizuje charakter po-
lityki zagranicznej Polski wobec wschodnie-
go sąsiedztwa i stanowisko Polski wobec sa-
mostanowienia Litwy, Ukrainy, Białorusi 
oraz czeczeńskich dążeń niepodległościo-
wych. W kontekście relacji polsko-rosyjskich 
zasadnym wydaje się być scharakteryzowa-
nie przez autorkę polityki rządu polskiego 
wobec starań narodu czeczeńskiego do sa-
mostanowienia. Jednym z istotnych frag-
mentów polskiej polityki zagranicznej po 
1989 roku, na który zwraca uwagę autorka, 
była ochrona mniejszości narodowych. Pol-
ska realizując politykę zagraniczną dążyła do 
traktatowego zagwarantowania przestrzega-
nia praw mniejszości polskiej oraz Polonii 
w państwach sąsiedzkich, sama zobowiązu-
jąc się do respektowania ustalonych zasad 
w stosunku do mniejszości zamieszkałych 
w granicach państwa polskiego. Z uwagi na 
liczne przypadki łamania praw człowieka na 
Białorusi, w tym nierespektowanie zasad 
prawa międzynarodowego wobec mniejszo-
ści polskiej kwestii tej poświęciła odrębny 

podrozdział. Ostatni fragment poświęciła 
„pomarańczowej rewolucji”. Warto przy tej 
okazji podkreślić, iż Ukraina zajmuje prio-
rytetowe miejsce w polityce zagranicznej, ni-
czym więc szczególnym była pomoc i wspar-
cie udzielone demokratycznym siłom pod-
czas pamiętnych wydarzeń.

W rozdziale IV i V autorka omówiła ak-
tywność Polski na rzecz ochrony praw czło-
wieka na forum organizacji międzynarodo-
wych. Kolejno, rozdział IV odnosi się do ak-
tywności Polski w systemie Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, zaś rozdział V charak-
teryzuje zaangażowanie na forum organiza-
cji regionalnych. Rozważania na temat praw 
człowieka w polityce zagranicznej w systemie 
Narodów Zjednoczonych poprzedzone zosta-
ły omówieniem udziału Polski na Światowej 
Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu 
w 1993 roku. Zasadnicza część tego rozdzia-
łu poświecona została scharakteryzowaniu 
aktywności Polski w Komisji Praw Człowie-
ka, podejmowanym inicjatywom oraz pre-
zentowanym stanowiskom. Polska jako czło-
nek ONZ zobowiązana jest do przestrzegania 
przyjętych na siebie zobowiązań międzyna-
rodowych w zakresie ochrony praw człowie-
ka. Warte podkreślenia jest, iż podlegając me-
chanizmom kontrolnym nie naraziła się po 
1989 roku na żadne zarzuty ze strony głów-
nych organów ONZ i każdorazowo uzyskiwa-
ła pozytywne opinie. Zdaniem autorki, noty, 
jakie uzyskiwała wzmacniały nasz wizerunek 
na arenie międzynarodowej i umożliwiały 
Polsce podnoszenie kwestii związanych z pra-
wami człowieka w stosunkach dwustronnych 
i wielostronnych. 

Rozdział V, ostatni, omawia zaangażowa-
nie Polski na forum organizacji regional-
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nych, a mianowicie KBWE/OBWE oraz Rady 
Europy. W rozdziale tym autorka zwraca 
uwagę na wkład Polski w ustanowienie i re-
alizację standardów wymiaru ludzkiego 
KBWE/OBWE oraz przewodnictwo Polski 
w OBWE w 1998 roku. Autorka ocenia także 
aktywność Polski na forum Rady Europy 
i stopień realizacji zobowiązań wynikających 
z członkostwa w Radzie Europy i przyjęcia 
licznych konwencji.

Autorka analizując aktywność Polski wo-
bec praw człowieka na forum międzynaro-
dowym po 1989 roku dowodzi, iż Polsce nie 
udało się wypracować wszechstronnej i kon-
sekwentnej polityki zagranicznej praw czło-
wieka. W jej opinii prawa człowieka należa-
ły do celów deklarowanych, jednak niewy-
wierających znaczącego wpływu na prakty-
kę polityczną. Stopień zainteresowania 
ochroną praw człowieka sprzężony był z re-
alizacją głównych priorytetów polityki za-
granicznej Polski i im podporządkowany. 
W początkowym okresie transformacji pol-
ska polityka zagraniczna wyrażała przede 
wszystkim zainteresowanie ochroną praw 
człowieka w kontekście stosunków sąsiedz-
kich i o nie zabiegała. Chodziło głównie 
o traktatowe uregulowanie przestrzegania 
praw mniejszości polskiej i Polonii za grani-
cą. Jednak jak podkreśla autorka mimo, iż 
Polska sama przestrzegała przyjętych zobo-
wiązań wobec mniejszości narodowych, nie 
potrafi ła wyegzekwować tego samego od 
swoich partnerów. Powodem takiego stanu 
w opinii autorki był po pierwsze fakt, iż 
problem ochrony praw człowieka w hierar-
chii priorytetów polityki zagranicznej nie 
był traktowany pierwszoplanowo, po drugie 
starano się aby problem ten nie wpływał ne-

gatywnie na stosunki dwustronne i po trze-
cie Polska nie dysponowała odpowiednimi 
środkami fi nansowymi, aby wspierać mniej-
szość polską i Polonię za granicą. Jedynie 
w przypadku Białorusi, Polska konsekwen-
tnie podnosiła problematykę ochrony praw 
człowieka w stosunkach dwustronnych. 
W pozostałych przypadkach czyniła to spo-
radycznie i z rzadka. 

Zdaniem autorki bardziej autonomiczny 
charakter i mniej uzależniony od innych ce-
lów państwa miała polityka zagraniczna Pol-
ski wobec praw człowieka realizowana w or-
ganizacjach międzynarodowych. Dowodzą 
tego jej zaangażowanie i działalność oraz 
inicjatywy podejmowane przez Polskę na fo-
rum organizacji międzynarodowych.

Rozwój sytuacji na arenie międzynarodo-
wej, wzrost zagrożeń związanych z między-
narodowym terroryzmem wywołały dysku-
sję na temat ochrony praw człowieka. Poja-
wiają się pytania czy walka z terroryzmem 
uzasadnia łamanie zasad prawa międzyna-
rodowego, czy promocja ideałów demokra-
tycznych musi odbywać się za pomocą środ-
ków militarnych, czy promując prawa czło-
wieka można zarazem poświęcać ludność 
cywilną, która w wyniku działań w Iraku po-
nosi największe koszty.  

Recenzowana praca została przygotowana 
rzetelnie, z wykorzystaniem szerokiego ma-
teriału źródłowego, jak też bogatej literatury 
przedmiotu. Równie cenne było wykorzysta-
nie licznych rozmów i wywiadów z osobami, 
które czynnie zajmują się problamtyką zwią-
zaną z ochroną praw człowieka. 

Agnieszka Bieńczyk-Missala podejmując 
problematykę ochrony praw człowieka 
w polskiej polityce zagranicznej, pozwala 
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szerzej spojrzeć na problemy związane 
z kształtowaniem polityki państwa w tym 
zakresie. 

Ujęta w spójną i logiczną całość, praca 
stanowi cenne źródło informacji dla studen-
tów m.in. politologii, europeistyki, stosun-
ków międzynarodowych. Może zostać także 
wykorzystana przez dziennikarzy, polityków, 
pracowników administracji państwowej, or-
ganizacji pozarządowych, i wszystkich, tych, 
którzy w pracy zawodowej zajmują się prob-
lematyką ochrony praw człowieka.

Renata Podgórzańska

Jan Paweł II – Encyklopedia dialogu 
i ekumenizmu, pod red. Eugeniusza 
Sakowicza, Polskie Wydawnictwo Ency-
klopedyczne, Radom 2006, ss. 618.

Dialog międzyreligijny ma istotne znaczenie 
dla współczesnej historii religii i pokoju na 
świecie, a jednocześnie stanowi pozytywne 
novum w relacjach między religiami. Służy 
budowie lepszego świata, lepszej przyszłości 
dla rodziny ludzkiej, otwiera okres pokoju, 
przestrzegania praw człowieka, demokracji, 
szacunku do życia i wolności religijnej.

Ojciec Święty wpisał się w historię kultur 
i cywilizacji jako Ojciec Dialogu. Starał się 
zrobić wszystko, aby zmienić relacje między 
Kościołem a wyznawcami innych religii, 
wzywał do porzucenia uprzedzeń w stosun-
ku do nich, zachęcając do pojednania i dia-
logu. Wniósł wielki wkład w rozwój ekume-
nizmu, wykorzystując każdą okazję, w celu 
zbliżenia do siebie przywódców różnych 
wspólnot i wyznań chrześcijańskich, podej-
mując działania na rzecz jedności chrześci-

jan. Zainteresowanie Jego Osobą nie wygasa 
i z pewnością nie wygaśnie, czego najlep-
szym przykładem jest to dzieło. 

O tym jak papież traktował dialog mię-
dzyreligijny oraz ekumenizm, apelując o jed-
ność chrześcijan, możemy przeczytać w tym 
tomie. Znajdziemy w nim m.in. papieskie 
słowa o dialogu, bezprecedensowe inicjaty-
wy międzyreligijne, próby przezwyciężenia 
przeszkód na drodze do ekumenizmu. 

Redaktorem tej Encyklopedii jest profe-
sor Eugeniusz Sakowicz, teolog, religioznaw-
ca, leksykograf, autor ponad dziesięciu ksią-
żek, ponad 180 artykułów naukowych, popu-
larnonaukowych, recenzji, sprawozdań i wy-
wiadów, ponad 170 artykułów publicystycz-
nych, ponad 130 artykułów encyklopedycz-
nych i haseł w Encyklopedii Katolickiej. 
Opracował i zredagował ponad 1600 haseł 
w różnych encyklopediach i leksykonach 
Wydawnictwa Naukowego PWN w Warsza-
wie, jak również szereg haseł w innych ency-
klopediach i leksykonach. Jest kierownikiem 
Katedry Teologii Religii na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni funkcję 
konsultanta Rady do Spraw Dialogu Religij-
nego Konferencji Episkopatu Polski. To wy-
bitny specjalista od dialogu międzyreligijne-
go, zwłaszcza dialogu chrześcijańsko-muzuł-
mańskiego. 

Jak dotąd w encyklopediach Polskiego 
Wydawnictwa Encyklopedycznego POL-
WEN w Radomiu ukazały się następujące 
papieskie encyklopedie: Jan Paweł II- En-
cyklopedia Pontyfi katu 1978–20051, Jan 

1  S. Karczewski, Jan Paweł II – Encyklopedia 
Pontyfi katu 1878–2005, Radom 2005. 
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Paweł II – Encyklopedia Nauczania Spo-
łecznego2 oraz Jan Paweł II – Encyklope-
dia Nauczania Moralnego3 (dwie ostatnie 
mają charakter mikropedii). 

Obecny tom ma charakter makropedii, 
tzn. encyklopedii prezentującej wielkie ha-
sła, określane przez encyklopedystów i lek-
sykografów jako artykuły encyklopedyczne. 
Encyklopedia prezentuje dwadzieścia haseł 
rzeczowych w układzie chronologicznym, 
charakteryzujących się wieloaspektowością. 
Każde opracowanie składa się z niewielkiej 
główki, czyli jedno- albo kilkuzdaniowej in-
formacji wprowadzającej. Wprowadzenie do 
tematu stanowi pierwszy punkt. W przypad-
ku artykułu encyklopedycznego, który pre-
zentuje nauczanie Ojca Świętego na temat 
religii niechrześcijańskiej czy społeczności 
chrześcijańskiej, w punkcie pierwszym wska-
zano jej istotę i dzieje. W przypadku innych 
haseł punkt pierwszy stanowi charakter 
ogólnego wprowadzenia w problematykę. 
Zastosowano tylko jeden skrót na oznacze-
nie miesięcznika L’Osserva tore Romano 
(wydanie polskie) – OR, będący źródłem pa-
pieskiego nauczania, jeden z najbardziej zna-
nych, uważany za organ Stolicy Apostol-
skiej. 

Dzieło zawiera hasła dotyczące dialogu 
Jana Pawła II z różnymi religiami np. bud-
dyzm, islam (opracował Eugeniusz Sako-
wicz), judaizm, tradycyjne religie Afryki, 
jak również z innymi wyznaniami chrześ-

2  Jan Paweł II – Encyklopedia Nauczania Spo-
łecznego, pod red. A. Zwolińskiego, Radom 2005. 

3  Jan Paweł II – Encyklopedia Nauczania Mo-
ralnego, pod red. J. Nagórnego, K. Jeżyny, Radom 
2005. 

cijańskimi np. anglikanizm, prawosławie 
oraz inne ściśle związane z tą problematy-
ką np. z dziedziny zaprzeczenia religii- ate-
izm, Bractwo św. Piusa X, ekumenizm, New 
Age. Moja lektura haseł nie ujawniła w nich 
błędów. 

Eugeniusz Sakowicz, opracowując hasło 
dialogu międzyreligijnego, skupił się nie tyl-
ko na nauczaniu Jana Pawła II, ale również 
na nauczaniu Soboru Watykańskiego II o re-
ligiach niechrześcijańskich oraz papieża Pa-
wła VI. 

Redaktor zaprosił do współpracy w two-
rzeniu tej Encyklopedii teologów i religio-
znawców, którzy reprezentują ośrodki aka-
demickie tj.: Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie – 5 autorów, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 
4 autorów, Papieską Akademię Teologiczną 
w Krakowie – 2 autorów, Uniwersytet Szcze-
ciński – 1 autor. Jeden z autorów jest redak-
torem naczelnym kwartalnika „Homo Dei”. 

Znamienne, iż dzieło to, jak pisze we 
wstępie redaktor (s. 30), jest wyrazem hoł-
du dla Jana Pawła II, który promował dialog 
i ekumenizm, jako jedynie słuszne drogi 
w świecie. 

Celem dzieła jest nie tylko przekazanie 
informacji na określone tematy, ale również 
podjęcie inicjatywy kształtowania w samym 
sobie właściwej postawy wobec drugiego 
człowieka. Chce obudzić w Odbiorcy świa-
domość, iż jest On istotą powołaną do dialo-
gu (s. 30–31). 

Sądzę, że Encyklopedia uczy szacunku do 
wyznawców innych religii, chrześcijan róż-
nych wyznań, czy niewierzących. Jej twórcy 
z całą pewnością zrealizowali założenia sfor-
mułowane we wstępie. 
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Warto również dodać, iż pod każdym 
hasłem, artykułem encyklopedycznym zo-
stała umieszczona bibliografi a podmioto-
wa, dotycząca wprost poruszanego zagad-
nienia oraz bibliografi a przedmiotowa, któ-
rą stanowią opracowania i publikacje „po-
mocnicze”. 

Tom zawiera także antologię tekstów 
związanych z prezentowanymi w hasłach te-
matami, bibliografi ę do całości dzieła, która 
jest przewodnikiem po teorii i pragmatyce 
dialogu i ekumenizmu Jana Pawła II, w któ-
rej umieszczono dokumenty Soboru Waty-
kańskiego II, Pawła VI, Jana Pawła II, Kurii 
Rzymskiej, zbiory dokumentów oraz waż-
niejsze wypowiedzi Ojca Świętego na temat 
religii niechrześcijańskich i niekatolickiego 
chrześcijaństwa. 

Na walory tego dzieła składają się: skru-
pulatna analiza działalności Jana Pawła II 
dla dialogu międzyreligijnego, ekumenizmu 
oraz bogata bibliografi a podmiotowa i przed-
miotowa. Ponadto ta cenna pozycja, wypeł-
nia lukę w polskim piśmiennictwie teolo-
gicznym w zakresie dialogu międzyreligijne-
go, wychodząc tym samym naprzeciw szero-
kiemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju 
wiedzę. Znajomość tej problematyki można 
osiągnąć poprzez lekturę tego tomu.

Podsumowując można powiedzieć, iż en-
cyklopedia jest niezwykłą i pionierską pozy-
cją wydawniczą. Powinna być jak najszybciej 
przetłumaczona na język angielski, a wtedy 
stałaby się w literaturze religioznawczej o za-
sięgu międzynarodowym wspaniałym dzie-
łem, zarówno pod względem zakresu prob-
lematyki, jakże potrzebnej i aktualnej w dzi-
siejszych czasach, jak i profesjonalizmu re-
dagowanych haseł. Pomimo iż została przy-

gotowana przez wybitnych specjalistów, na-
pisano ją przystępnym językiem, jest w cało-
ści zrozumiała. Wydaje się, że tego rodzaju 
kompendium dialogu międzyreligijnego po-
winno się znaleźć w księgozbiorze każdego 
wykształconego człowieka. 

Sądzę, że ta makropedia, bardzo po-
trzebna i oczekiwana, będzie doskonałym 
punktem wyjścia do przygotowania równie 
owocnej mikropedii. Jest pięknym świade-
ctwem bogactwa nauczania Ojca Świętego, 
jego myśli, poglądów zwłaszcza na dialog 
międzyreligijny i ekumenizm. Powinna być 
znana wszystkim, którzy kroczą drogą dia-
logu międzyreligijnego, pragną bardziej 
świadomie go przeżywać. Jest drogowska-
zem, zachęcającym do dalszych poszuki-
wań, dzięki niej łatwiej można zrozumieć 
niezwykły pontyfi kat Jana Pawła II. Dla re-
cenzentki to dzieło było bardzo przydatne 
w pisaniu pracy i głębszej refl eksji nad na-
uczaniem papieża. 

Na zakończenie chciałabym przytoczyć 
poruszające słowa Eugeniusza Sakowicza: 
„Poznając inne religie poznajemy swoją. Ko-
chając ludzi innych religii kochamy coraz 
bardziej i więcej braci oraz siostry we włas-
nej wierze. Kochając innych jesteśmy bar-
dziej szczęśliwi w swojej religii”4.

Sylwia Górzna

4  E. Sakowicz, Wprowadzenie, [w:] E. Sakowicz, 
Religioznawstwo. Przewodnik tematyczny, Lublin 
2005, s. 6. 
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Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sac-
rum i profanum. Religia i polityka na 
świecie, tłum. R. Babińska, „Nomos”, 
Kraków 2006, ss. 397.

To, czy jesteśmy religijni, nie zależy, wbrew 
słowom Maxa Webera, od poziomu naszego 
wykształcenia i wiary w naukę. Na naszą re-
ligijność nie wpływa też bogactwo „oferty 
duchowej”, dostępnej ze strony konkurują-
cych Kościołów. Nie jest również na dłuższą 
metę istotne, w jakiej wyrośliśmy kulturze 
i jaką rolę odegrała religia w historii nasze-
go narodu. Nawet poziom rozwoju gospo-
darczego i dobrobytu nie ma tu kluczowego 
znaczenia. Tym, co najgłębiej nas determi-
nuje jest – sprzyjające sekularyzacji – poczu-
cie egzystencjalnego bezpieczeństwa oraz – 
utrwalające wiarę w Boga – poczucie nie-
pewności jutra i stan permanentnego zagro-
żenia. Taką tezę udowadniają amerykańscy 
uczeni Pippa Norris i Ronald Inglehart, ba-
zując na obszernych badaniach ilościowych, 
obejmujących 191 państw oraz szerokie 
spektrum zagadnień, poczynając od wskaź-
nika religijności i sekularyzacji, skorelowa-
nego z danymi odwołującymi się do zasad-
niczych trendów w gospodarce i demografi i, 
kończąc na badaniu postaw respondentów 
z poszczególnych regionów świata wobec 
idei demokracji, liberalizmu i tolerancji oby-
czajowej.

Laicyzacja święci triumfy praktycznie we 
wszystkich bogatych, uprzemysłowionych 
krajach świata. Zdaniem badaczy, dzieje się 
tak za sprawą istniejącego w nich dobroby-
tu połączonego z bezpieczeństwem socjal-
nym, które łącznie wpływają na subiektyw-
nie odczuwany poziom zadowolenia z życia. 

Nie jest w związku z tym przypadkiem, że 
najwyższy poziom zlaicyzowania (do kościo-
ła uczęszcza zaledwie 5% społeczeństwa) od-
notowuje się w krajach skandynawskich, re-
prezentujących najbardziej rozwinięte pań-
stwa opiekuńcze. Proces sekularyzacji roz-
począł się przynajmniej w II połowie XIX w. 
w protestanckich krajach Europy, prowadząc 
do laicyzacji tamtejszych społeczeństw, któ-
ra osiągnęła swój obecny wysoki poziom już 
około połowy XX w. W zachodnioeuropej-
skich krajach katolickich proces ten zapo-
czątkowany został ponad 50 lat później, dla-
tego też postęp sekularyzacji znajduje się 
w nich wciąż na etapie dynamicznego roz-
woju. To samo dotyczy też wysoko uprzemy-
słowionych, rozwiniętych i wciąż rozwijają-
cych się krajów wschodnioazjatyckich, szcze-
gólnie Chin i Japonii. 

Sekularyzacja wydaje się być procesem 
nieodwracalnym. Badacze nie formułują tej 
tezy explicite, refl eksję taką można jednak 
wysnuć w związku z faktem, że nie wymie-
niają ani jednego przypadku kraju, który od-
notowałby trwały powrót do religii po okre-
sie ateizacji lub zeświecczenia. Wydaje się też 
być swoistym signum temporis, nieodzow-
nym produktem współczesnej cywilizacji 
i jej przyszłością. Czy na pewno? A może 
procesy sekularyzacyjne są zjawiskiem z na-
tury przynależnym jedynie do pewnych 
ograniczonych regionów świata i nie ma du-
żej szansy na to, że rozprzestrzenią się na ca-
łość globu? 

Autorzy nie mają złudzeń – wyspy dobro-
bytu, na których wykiełkowały kultury lai-
ckie, są i pozostaną w mniejszości. Obecnie 
obejmują mniej niż 20% państw i jeszcze 
niższy odsetek ludności świata, w przyszło-
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ści zaś proporcje te jeszcze wyraźniej ową 
asymetrię uwypuklą. Diagnoza jest prosta – 
zdecydowaną większość państw stanowią 
społeczeństwa rolnicze, zacofane gospodar-
czo, zagrożone wojnami, skazane na głód, 
epidemie, klęski żywiołowe. Społeczeństwa 
te od stuleci i pokoleń nie potrafi ą wyrwać 
się z zaklętego kręgu ubóstwa i trudno prze-
widzieć czy i w jaki sposób uda się im tego 
dokonać. Poczucie niepewności jutra, przy-
padkowości losu oraz świadomość nieusta-
jącego zagrożenia nieuchronnie prowadzą je 
do poszukiwania pociechy i oparcia właśnie 
w siłach nadprzyrodzonych, religii, Bogu. 

Tym, co w książce Norris i Ingleharta wy-
daje mi się najciekawsze, jest polemika ze 
znanymi poglądami na temat roli religii 
w historii i we współczesnym świecie, sfor-
mułowanymi przez Maxa Webera oraz Sa-
muela Huntingona.

Badacze podają w wątpliwość tezy o wpły-
wie wywieranym przez religię na rozwój lub 
stagnację gospodarczą danego kraju, dowo-
dząc, że to raczej procesy gospodarcze wpły-
wają na dynamikę rozwoju lub erozji religij-
ności. Polemizują m.in. z tezami na temat 
związku istniejącego pomiędzy etyką prote-
stancką a tzw. duchem kapitalizmu. Odżeg-
nują się wprawdzie od weryfi kowania słusz-
ności poglądów Maxa Webera odnośnie do 
wpływu, jaki wywarła religia protestancka 
na kształtowanie się i ewolucję nowożytne-
go systemu kapitalistycznego, poddają jed-
nak gruntownej analizie system wartości re-
prezentowany przez wyrosłych w kulturze 
protestanckiej współczesnych potomków 
dawnych purytan. Wnioskując z wyników 
badań ankietowych, protestanci oraz katoli-
cy niewiele różnią się pod względem wyzna-

wanej etyki pracy: nie jest w niej nadmier-
nie eksponowany etos przedsiębiorczości, in-
dywidualizmu, konkurencji, intensywnej 
pracy na rzecz pomnażania dochodów, asce-
tyzmu oraz akumulacji kapitału. Kładą oni 
natomiast akcent na tzw. wartości postmate-
rialistyczne, charakterystyczne dla epoki 
postprzemysłowej – samorealizację poza 
miejscem pracy, tolerancję, swobodę obycza-
jową, konsumpcję. Depozytariuszami i głów-
nymi wyznawcami wartości ucieleśnianych 
w weberowskim duchu kapitalizmu są nato-
miast obecnie – jak wskazują badania – 
przedstawiciele szintoizmu, buddyzmu oraz 
islamu.

 Norris i Inglehart polemizują również 
z tezami Samuela Huntingtona o „zderzeniu 
cywilizacji”. Dowodzą oni, że – wbrew wysu-
wanym przez niego twierdzeniom – muzuł-
manie nie negują idei demokracji ani libera-
lizmu gospodarczego. Wręcz przeciwnie, ce-
nią je nawet wyżej niż ludzie Zachodu, a zde-
cydowanie bardziej niż przedstawiciele kul-
tur Dalekiego Wschodu oraz rozczarowani 
funkcjonowaniem demokracji oraz wolnego 
rynku mieszkańcy postkomunistycznych 
krajów Europy. Demokracja i liberalizm go-
spodarczy nie są sprzeczne – zdaniem bada-
czy – z religią i kulturą muzułmańską. Tym, 
co w istotny sposób odróżnia ją od kultury 
zachodniej jest natomiast stanowisko zajmo-
wane wobec emancypacji kobiet oraz idei to-
lerancji obyczajowej. Na uwagę zasługuje 
jednak, że badacze nie wysnuwają w związ-
ku z tym tezy o immanentnej obcości islamu 
wobec kultury zachodniej. Religia muzuł-
mańska nie jest fundamentalistyczna ani za-
cofana – systemem reprezentowanych war-
tości nie odbiega od innych, dominujących 
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we współczesnym świecie, kultur tradycyj-
nych. To wartości reprezentowane w zlaicy-
zowanym świecie zachodnim, który oderwał 
się od swych tradycyjnych, religijnych korze-
ni, są „anomalią” i ewenementem.

Badacze podważają również tezy wysu-
wane przez zwolenników teorii rynku reli-
gijnego, zgodnie z którymi ożywienie życia 
religijnego stymulowane jest przez rywali-
zację walczących ze sobą w warunkach wol-
nej konkurencji Kościołów. Ich zdaniem nie 
znajduje ona potwierdzenia w żadnym kra-
ju poza Stanami Zjednoczonymi, na całym 
świecie zaś zależność ta przebiega dokład-
nie odwrotnie. Społeczeństwa najbardziej 
religijne wywodzą się z państw quasi teo-
kratycznych, jednolitych pod względem 
wyznaniowym. Istnienie pluralizmu religij-
nego i tolerancji jest najczęściej pierwszym 
symptomem zwiastującym laicyzację.

Równocześnie jednak badacze przyznają, 
że ich teoria nie tłumaczy wszystkich zjawisk 
związanych z religijnością i sekularyzacją. 
Przykładowo, istnieją takie kraje, które „nie 
wpasowują się” w zarysowane przez nich 
światowe trendy i eksplikacyjne schematy. 
Wielkim wyjątkiem od sformułowanej przez 
nich reguły są np. bogate i wciąż nie tak sil-
nie zlaicyzowane Stany Zjednoczone, w Eu-
ropie zaś – chociażby Irlandia. Badacze 
wspominają również o swoistym fenomenie 
religijności w Polsce, kontrastującej pod tym 
względem na tle innych krajów postkomu-
nistycznych i całej Europy.

Z drugiej strony, prezentowana przez ba-
daczy teoria sekularyzacji opartej na bez-
pieczeństwie egzystencjalnym nie jest moim 
zdaniem najtrafniejszym narzędziem eks-
plikacyjnym, zdolnym do wytłumaczenia 

zjawiska erozji, dewaluacji religii w więk-
szości krajów postkomunistycznych, wciąż 
dalekich od osiągnięcia ekonomicznej, po-
litycznej i społecznej stabilności. Szczegól-
nie ewidentne wydaje się to w przypadku 
diagnozy pozycji religii prawosławnej w Ro-
sji. Automatycznie nasuwa się pytanie, w ja-
ki sposób wytłumaczyć, dlaczego odrodze-
nie religijne, które miało tam miejsce 
w okresie tuż po transformacji, było płytkie 
i krótkotrwałe. Czy i jaką rolę odegrały tu 
procesy odgórnej, przymusowej laicyzacji 
i ateizacji?

Jakie trendy – zdaniem badaczy – niesie 
ze sobą przyszłość? Społeczeństwa laickie 
cechuje niski lub ujemny przyrost demogra-
fi czny, społeczeństwa tradycyjne zaś – wyso-
ki wskaźnik dzietności, odzwierciedlający 
ekstensywny model gospodarki oraz patriar-
chalny charakter rodziny. O ile, jak wskazu-
ją dotychczasowe prognozy, trendy te nie 
ulegną zmianie, asymetria między bogatym, 
laickim światem Zachodu a biednym, trady-
cyjnym obszarem państw Trzeciego Świata, 
stale będzie się powiększać. Nie doprowadzi 
to do huntingtonowskiego starcia między 
cywilizacjami, do walki pomiędzy zwolenni-
kami a przeciwnikami zachodniego modelu 
gospodarki, swobód demokratycznych, poli-
tycznych ideałów, stanie się natomiast zarze-
wiem konfl iktu, którego główną osią będzie 
spór między ludźmi wyrosłymi na reprezen-
towanych przez religię tradycyjnych wartoś-
ciach a zwolennikami wartości świeckich, li-
beralnego modelu rodziny, tolerancji religij-
nej i obyczajowej.

Magdalena Żakowska
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Beata Chorągwicka, Droga do Europy 
– hiszpańskie zmagania z bezrobo-
ciem, Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych, Warszawa 2006, ss. 139.

Zmiany gospodarcze i polityczne jakie do-
konały się w naszym kraju w latach ‘89 i ’90 
XX wieku doprowadziły do tego, że Polska 
dołączyła do grupy krajów o gospodarce 
rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnie-
nie się problemu bezrobocia na szeroką 
skalę. Trwające przemiany ustroju gospo-
darczego wywołały wiele procesów społecz-
nych mających różnorodny wpływ na pol-
ski rynek pracy. Jednym ze zjawisk o nega-
tywnych skutkach stało się bezrobocie. Jest 
ono defi niowane w różnorodny sposób, ale 
podstawą każdej defi nicji jest założenie, że 
zjawisko to charakteryzuje się pewną licz-
bą osób bez pracy. Jak podaje słownik ter-
minów ekonomiczno-prawnych – bezrobo-
cie, to zjawisko, które polega na tym, że 
pewna liczba pracowników zdolnych do 
pracy oraz gotowych do jej podjęcia nie 
znajduje zatrudnienia. Brak pracy jest czyn-
nikiem, który ma wpływ na zaspokajanie 
ważnych potrzeb społecznych w różnych 
sferach życia. Prowadzi też do narastania 
kwestii społecznych, takich jak: kwestia 
ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd. Bez-
robocie jako kwestia społeczna dotyczy du-
żych grup społecznych, zakłóca ich prawid-
łowy rozwój, wywołuje społeczny niepokój, 
jest źródłem napięć społecznych. Nie może 
być w pełni rozwiązane w ramach grupy 
przy wykorzystaniu dostępnych jej metod 
i możliwości, może być rozwiązane tylko 
drogą podjęcia szerokich działań przez 
państwo. W kontekście tych ogólnych 

stwierdzeń należy umiejscowić recenzowa-
ną pozycję książkową.

Droga do Europy – hiszpańskie zma-
gania z bezrobociem to efekt rocznego po-
bytu autorki, Beaty Chorągwickiej, na sty-
pendium Unii Europejskiej Sokrates Era-
smus w Hiszpanii. Jest ona absolwentką 
Międzywydziałowych Studiów Humani-
stycznych na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Jest autorką licznych 
artykułów na temat rynku pracy w Hiszpa-
nii, publikowanych m.in. na łamach czaso-
pism „Polityka Społeczna” i „Rynek Pracy”. 
Celem recenzowanej publikacji było 
wszechstronne i wielopłaszczyznowe ujęcie 
problemu bezrobocia, uwzględniające nie 
tylko czynniki gospodarcze, ale również hi-
storyczne, demografi czne i kulturowe. Przez 
lata bezrobocie w Hiszpanii było jednym 
z najwyższych w całej EWG (UE). Jego wy-
soki poziom utrzymywał się, mimo że PKB 
Królestwa był równy – a nawet wyższy – 
niż w innych krajach Europy. Autorka bro-
ni tezy, że jest to efekt specyfi cznego powią-
zania i wzajemnego wpływu wielu różnych 
czynników, nie tylko stricte ekonomicz-
nych. Wskazuje też na analogie istniejące 
między sytuacją na rynkach pracy: hiszpań-
skim i polskim. Jest to niezwykle cenne 
źródło informacji, nie tylko z zakresu bez-
robocia, ale też przemian społeczno-gospo-
darczych i historycznych, jakie przechodzi-
ły pokolenia Hiszpanów. Z tego powodu 
opracowanie jest przeznaczone dla szero-
kiego grona odbiorców: studentów, na-
ukowców i specjalistów z zakresu polityki 
społecznej, ekonomii, prawa oraz osób za-
interesowanych zarówno zjawiskiem bez-
robocia i historią Hiszpanii, jak i możliwy-
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mi paralelami na gruncie dyscyplin gospo-
darczych i społecznych.

Układ publikacji jest logiczny i przejrzy-
sty. Autorka podzieliła swoje rozważania po-
między trzy części i siedem rozdziałów. Ge-
neralnym celem pracy było przybliżenie wy-
branych przyczyn bezrobocia w Królestwie 
Hiszpanii. We wprowadzeniu autorka uka-
zuje nam różne ujęcia bezrobocia i stwier-
dza, że dla jasności opracowania należy trak-
tować bezrobocie jako swoistego rodzaju 
przestrzeń społeczną wypełnioną procesami 
społecznymi. Tłumaczy też, że zastosowała 
metodę studium przypadku, gdyż jak stwier-
dza, „tylko w ten sposób stało się możliwe 
dotarcie do źródeł bezrobocia”. Należy się 
z tym zgodzić, gdyż dzięki takiej analizie 
możemy się lepiej przyjrzeć wymiarowi par-
tykularnemu bezrobocia, związanego właś-
nie ze specyfi czną sytuacją społeczną. Autor-
ka uzasadnia wybór Hiszpanii faktem, że 
przez wiele lat posiadała ona najwyższy po-
ziom bezrobocia pośród wszystkich państw 
członkowskich EWG, a jej stopa bezrobocia 
długo przewyższała dwukrotnie średnią 
wszystkich zrzeszonych państw. Ale główną 
przyczyną jest fakt, iż Królestwo przeszło 
wiele pozytywnych przemian społecznych 
i gospodarczych, co potwierdza, iż wzrost 
gospodarczy nie jest warunkiem dostatecz-
nym wzrostu liczby miejsc pracy. Autorka 
akcentuje znaczenie społecznego wymiaru 
bezrobocia w procesie kształtowania tego 
zjawiska oraz walki z nim.

Część pierwsza stanowi wprowadzenie do 
tematyki bezrobocia, wyjaśnia wybór zagad-
nień, a także przybliża cele opracowania. Au-
torka charakteryzuje gospodarkę Hiszpanii, 
dokonując podziału historii współczesnej 

tego kraju na cykle wyznaczane naprzemien-
nie przez hossę i bessę na rynku pracy, pró-
bując tym samym zsyntetyzować potencjal-
ne czynniki leżące u ich źródła. Punkt wyj-
ścia poniższej analizy, zakończonej danymi 
z roku 2003, stanowi Hiszpania czasu reżi-
mu generała Francisco Franco. Skupia się 
zwłaszcza na latach 1976–2003. Obejmuje 
więc okres od momentu, gdy bezrobocie za-
częło być uciążliwym problemem (wzrosło 
z 4 do 21%), aż po lata, gdy zmiana władzy, 
wejście do UE i inne aspekty zaczęły wpły-
wać na spadek bezrobocia. W tej części za-
warta jest także ocena reform wprowadza-
nych przez elity rządzące na wszystkich eta-
pach walki z kryzysem ekonomicznym.

Część druga obejmuje demografi czno-
społeczną charakterystykę hiszpańskiej po-
pulacji. B. Chorągwicka przedstawia analizę 
demografi cznej sytuacji kraju, jego przyro-
stu naturalnego; porusza także istotny dla 
Hiszpanii proces starzenia się społeczeństwa 
i jego implikacje na rynku pracy. Przedsta-
wia między innymi istotny wpływ rynku 
pracy na podstawową komórkę społeczną, 
jaką jest rodzina, omawiając także indywi-
dualne mechanizmy przystosowawcze zwią-
zane z bezrobociem ludzi młodych. Autorka 
zauważa bardzo ciekawy fakt, że starzejące 
się społeczeństwo, spowodowało brak miejsc 
pracy dla ludzi młodych, co przyczyniło się 
do ich dłuższej edukacji i odkładania na póź-
niej uniezależnienia się i zakładania własnej 
rodziny, a w dalszym efekcie do obniżania 
wskaźnika narodzin.

Konsekwentnie dalej Autorka podejmuje 
próbę dotarcia do korzeni obecnej sytuacji 
zawodowej kobiet w Królestwie. Przedstawia 
również możliwe scenariusze rozwoju par-
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tycypacji zawodowej tej grupy społecznej na 
najbliższe lata oraz porównania z innymi 
krajami członkowskimi UE. Podkreśla rów-
nież słusznie fakt braku odpowiedniej poli-
tyki rządowej pomagającej kobietom aktyw-
nym zawodowo. Ostatnia część pracy jest po-
święcona migracjom. Wychodząc z analizy 
salda migracyjnego poprzez analizę rozwo-
ju imigracji, Autorka stara się obalić trady-
cyjne mity dotyczące tych zjawisk jako po-
wodujących wysokie bezrobocie w kraju. 
Ukazuje, że Hiszpania z dawnego kraju emi-
gracji, stała się teraz krajem imigracji, ale ma 
to wiele zalet.

Część trzecia pracy dotyczy tematyki in-
tegracji europejskiej w Królestwie. Autorka 
analizuje ten proces z perspektywy histo-
rycznej, poszukując jego źródeł w decyzji 
o rezygnacji z politycznej i gospodarczej izo-
lacji tego kraju, jaka miała miejsce jeszcze za 
czasu trwania reżimu. B. Chorągwicka uka-
zuje także rolę, jaką odegrała EWG (UE) 
w procesie walki z bezrobociem w Hiszpanii. 
W tej części książki znajdziemy podsumo-
wanie i ocenę unijnych działań realizowa-
nych na terenie tego kraju w celu rozwoju re-
gionalnego przy wsparciu funduszy struktu-
ralnych.

Zakończenie pracy jest refl eksją nad 30-
letnią historią przełamywania zatrudnienio-
wej recesji w Królestwie. Autorka starała się 
ukazać, gdzie są fakty a gdzie mity dotyczą-
ce tego okresu, gdzie te charakterystyczne 
tylko dla Hiszpanii, a gdzie międzynarodo-
we, gdzie zmiany o charakterze wewnętrz-
nym, a gdzie te natury zewnętrznej, które 
nastąpiły pod wpływem integracji.

Praca, chociaż oparta na przykładzie Hi-
szpanii, może być traktowana w sposób 

wszechstronny i uniwersalny. Jak pisze sama 
autorka – hiszpańskie zmagania z bezrobo-
ciem mogą być również punktem wyjścia dla 
prognoz dotyczących Polski, która stoi obec-
nie przed podobnymi problemami związa-
nymi z restrukturyzacją sektorów gospodar-
czych oraz dostosowaniem legislacji do unij-
nego status quo. Podobnie jak Hiszpanie bo-
rykamy się z wysoką stopą bezrobocia oraz 
nasilającymi się społecznymi skutkami tego 
zjawiska. Bezrobocie nie jest już tylko prob-
lemem gospodarki państwowej, ale też życia 
społecznego: rodzin, lokalnych społeczności, 
organizacji i instytucji, a walka z nim jest 
priorytetem dla polityków, jak i obywateli. 
Autorka w pracy starała się podkreślić ist-
nienie społecznego aspektu bezrobocia, rów-
nie ważnego jak ekonomicznego, w ten spo-
sób ukazała jak ściśle są ze sobą powiązane 
gospodarka i społeczeństwo oraz ich silny 
wzajemny wpływ.

Należy stwierdzić, że autorka pomyślnie 
wywiązała się z postawionego sobie zadania. 
Książkę cechuje obiektywizm, szczegółowość 
i rzetelność naukowa. Opracowanie uzupeł-
nia i systematyzuje wiedzę czytelnika. Za 
cenne uważam dokładne omówienie sytua-
cji młodzieży i kobiet na rynku pracy w per-
spektywie społecznej. Innym atutem jest 
bardzo przystępny i zrozumiały język pracy, 
która choć oparta na licznych badaniach, 
umie ukazać problem w sposób przejrzysty. 
Autorka zaprezentowała analizowane zagad-
nienia w sposób zwięzły i jednocześnie bar-
dzo czytelny. Godny uwagi jest też fakt, że 
bogata bibliografi a jest głównie hiszpańsko-
języczna, co świadczy o rzetelności i praco-
witości autorki w opracowaniu tejże publi-
kacji. Poza tym pozycja ta stanowi jedno 
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z niewielu opracowań na polskim rynku do-
tyczących uwarunkowań bezrobocia w Hi-
szpanii, a konkretnie jego społecznych aspek-
tów. Podsumowując całość należy zauważyć, 
że recenzowana książka jest wartościowa i in-
teresująca. Autorka umiejętnie posługuje się 
bogatym warsztatem badawczym, tak w za-
kresie prezentacji obiektywnego stanowiska, 
jak też formułowania ocen. Sądzę, że recen-
zowana książka jest godną polecenia pozycją 
w literaturze poświęconej rynkowi pracy, 
problematyce zatrudnienia i bezrobocia.

Jarosław Koral

René Girard, Początki kultury, przeł. 
z fr. Michał Romanek, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2006, ss. 274.

We wrześniu 2006 r. papież Benedykt XVI, 
w czasie wizyty w ojczystej Bawarii, na spot-
kaniu z przedstawicielami świata nauki, któ-
re miało miejsce na Uniwersytecie Ratyz-
bońskim, wygłosił wykład pt. Wiara, ro-
zum, uniwersytet, Wspomnienia i refl ek-
sje. Tytuł wykładu koresponduje z tradycyj-
nym tematem dyskursu teologii chrześcijań-
skiej, jakim jest kwestia relacji pomiędzy 
wiarą i rozumem. W wykładzie znalazło się 
odniesienie do tematu świętej wojny w isla-
mie. Miało ono stanowić, co podkreślił pa-
pież, zagajenie do ww. kwestii relacji pomię-
dzy wiarą i rozumem. Wykład został, głów-
nie w przestrzeni islamskiej, odczytany nie-
zgodnie z intencjami autora. Temat dżihadu 
potraktowano jako centralne zagadnienie 
papieskiego wystąpienia. Takie ustawienie 
sprawy uzmysławia, że współcześnie kwestia 
przemocy, szczególnie zaś na obszarze reli-

gijnym, jest zagadnieniem, któremu poświę-
ca się znaczną uwagę.

Autorem, który prezentuje fenomen prze-
mocy, jest zamieszkujący od 1947 r. w USA 
francuski antropolog i literaturoznawca 
René Girard. Temu tematowi poświęcona zo-
stała ostania książka jego autorstwa pt. Po-
czątki kultury. W oryginale francuskim zo-
stała ona wydana pt. Les origines de la cul-
ture w Paryżu, w 2004 r., w wydawnictwie 
Desclée de Brouwer. Pomimo że René Girard 
od 60 lat zamieszkuje w USA, publikuje 
książki w języku francuskim. Jedynie opra-
cowanie, poświęcone Williamowi Szekspiro-
wi zostało napisane w języku angielskim 
(A Th eater of Envy: William Shakespeare, 
New York–Oxford 1991; wyd. pol. Szekspir, 
Teatr zazdrości, Warszawa 1996).

Opracowanie Początki kultury to rozmo-
wy, które z René Girardem przeprowadzili 
w ciągu okresu wielu lat Pierpaolo Antonel-
lo i João Cezar de Castro Rocha. Część z nich 
została opublikowana w Brazylii i we Wło-
szech. Zapis rozmów został przez Girarda 
przejrzany i uzupełniony. Tego typu forma 
dzieł René Girarda nie jest nowością. W for-
mie dialogu ukazała się m.in. ważna publi-
kacja Des choses cachées depuis la fonda-
tion du monde (Paris 1978), która, nie licząc 
fragmentów opublikowanych w „Literaturze 
na świecie” z 1983 r., nie została wydana 
w języku polskim.

Początki kultury składają się z sześciu 
rozdziałów: 1. „Życie umysłu” (s. 23–60); 2. 
„Teoria, w oparciu o którą można dalej pra-
cować”: mechanizm mimetyczny (s. 61–
–102); 3. Skandal chrześcijaństwa (s. 103–
–140); 4. Człowiek „zwierzę symboliczne” 
(s. 141–181); 5. Źródła teorii i jej krytyka: od 
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Frazera do Lévi-Straussa (s. 182–202); 6. Me-
toda, oczywistość i prawda (s. 203–241). 
Wprowadzenie do książki, pt. Od początku 
do końca jedno długie dowodzenie, zosta-
ło napisane przez ww. rozmówców René Gir-
arda (s. 5–21). Zakończenie (s. 242–271), pt. 
„Dostępne środki”, Odpowiedź Régisowi 
Debray’mu, to polemika René Girarda z ww. 
autorem. Motto rozdziałów 2–6 stanowią cy-
taty z Autobiografi i Karola Darwina.

Tematem pierwszego rozdziału jest życie 
i dzieło René Girarda. Jest on interesujący 
m.in. z tego względu, że zawarto tam wiele 
informacji, które nie są szerzej znane w Pol-
sce. Kariera naukowa René Girarda nie mia-
ła charakteru z góry zaplanowanego. Urodził 
się on w 1923 r. w Awinionie w rodzinie ku-
stosza miejscowego muzeum (s. 23). Ojciec 
oczekiwał, że syn będzie zajmował się po-
dobną profesją. Za jego namową René stu-
diował w École des Chartes w Paryżu, którą 
ukończył z dyplomem archiwisty-paleogra-
fa. Girard naukę wspomina wyłącznie jako 
czas przygotowania do zawodu; nie było 
miejsca na „intelektualną przygodę” (s. 25). 
Aby uniknąć konieczności pracowania jako 
archiwista, Girard przyjął propozycję prowa-
dzenia zajęć z języka francuskiego na jednej 
z wyższych uczelni w USA (s. 28). W okresie 
późniejszym, oprócz nauczania języka fran-
cuskiego, miał okazję prowadzić zajęcia z li-
teratury. Przygotowując się do nich odkrył, 
że w poszczególnych powieściach mamy nie-
rzadko do czynienia z powtarzającymi się 
schematami (s. 33). Owocem analizy na tym 
polu była książka Mensonge romantique et 
verité romanesque (Paris 1961; wyd. pol. 
Prawda powieściowa i kłamstwo roman-
tyczne, Warszawa 2001), która stała się prze-

łomem w jego karierze naukowej (s. 36-40). 
Drugą ważną publikacją było opracowanie 
La violence et le sacré (Paris 1972; wyd. pol. 
Sacrum i przemoc, Poznań 1993-1994). Na 
obszarze amerykańskim stała się ona przy-
czynkiem do ożywionej dyskusji w 1977 r., 
kiedy została wydana w języku angielskim 
(Violence and the Sacred, Baltimore 1977). 
Część środowiska naukowego przyjęła ją po-
zytywnie, inni negatywnie lub milczeniem 
(s. 44-45). W karierze naukowej René Girar-
da można wskazać na dwa ważne wydarze-
nia. Pierwszym było zorganizowanie w 1966 
r. na Uniwersytecie Johna Hopkinsa między-
narodowej konferencji nt. Język krytyki 
a nauki humanistyczne. Podkreśla się, że 
konferencja ta „wprowadziła strukturalizm 
do Ameryki” (s. 40). Drugim wydarzeniem 
było powstanie w 1990 r. Colloquiem on Vio-
lence and Religion (COV&R), w ramach któ-
rego badacze reprezentujący różne dziedzi-
ny nauki rozwijają teorię mimetyczną René 
Girarda (s. 55–56).

W drugim rozdziale René Girard prezen-
tuje wypracowaną przez siebie teorię, która 
określana jest mianem mimetycznej. Klu-
czowe znaczenie ma dla niej ludzka zdolność 
do naśladowania, w tym szczególnie do na-
śladowania pragnień i dążeń innych. To na-
śladownictwo prowadzi do rywalizacji (s. 
63). Mimetyzm nie jest wynalazkiem współ-
czesnego człowieka. Mamy z nim do czynie-
nia od zarania dziejów. Świadczą o tym naj-
starsze teksty, np. hinduskie Wedy i Biblia (s. 
69). Wyróżnikiem świadectwa biblijnego jest 
to, że ujawnia ono prawdę o ludzkim mime-
tyzmie (s. 74). W ten sposób przyczynia się 
do demontażu porządku społecznego opar-
tego o przemoc (s. 75–86), dla którego 
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sprawnego funkcjonowania istotny jest brak 
wiedzy nt. zasad, w oparciu o które on dzia-
ła, w tym mechanizmu kozła ofiarnego 
(s. 88).

Trzeci rozdział poświęcony został chrześ-
cijaństwu. René Girard odnosząc się do Bi-
blii, owocu judeochrześcijańskiej tradycji, 
podkreśla, że o jej oryginalności świadczy 
nie tylko podjęcie tematu ofi ary, z czym 
mamy także do czynienia w innych tekstach, 
lecz przede wszystkim objawienie prawdy 
o mechanizmie mimetycznym (mechani-
zmie kozła ofi arnego), w ramach którego 
ofi ara pełni kluczową rolę, i jednoczesne od-
rzucenie go (s. 103). Interesującym przykła-
dem jest Księga Hioba, której treść stanowi 
„totalitarny i inkwizycyjny proces” wzglę-
dem niewinnej ofi ary. W ramach tekstu bi-
blijnego dokonuje się dekonstrukcja prze-
mocy, z której uzasadnieniem i usprawiedli-
wieniem mamy do czynienia w mitologii. 
Girard zwraca uwagę na mit o Edypie, któ-
rego biblijne przeciwieństwo stanowi histo-
ria Józefa egipskiego (s. 109). Chrześcijań-
stwo nie jest unikatowe w negatywnym od-
noszeniu się do przemocy. Np. w dżinizmie 
w Indiach zostaje całkowicie odrzucona ofi a-
ra. Jego wyjątkowość polega na rozsadzeniu 
od wewnątrz mechanizmu kozła ofi arnego, 
poprzez ukazanie prawdy o sposobie jego 
funkcjonowania (s. 123).

W czwartym rozdziale René Girard wska-
zuje, w jaki sposób w życiu człowieka ujaw-
niła się rzeczywistość symbolu. Jego zda-
niem zdolność do symbolicznego myślenia 
stała się ważnym czynnikiem w ewolucji nie 
tylko człowieka, lecz przede wszystkim ludz-
kiej kultury. Dokonując mordu na sposób 
mimetyczny, zbiorowość doświadcza nastę-

pującego po nim pokoju. „Podczas «zabo-
bonnego» powtarzania tego wydarzenia po-
winna się wykształcić swego rodzaju «reży-
seria», która polega na zabiciu jakiejś zastęp-
czej ofi ary. Tej ofi ary nie uważa się już za od-
powiedzialną za kryzys, jest ona jednak za-
razem prawdziwą nową ofi arą, która rzeczy-
wiście zostaje zabita, i symbolem tamtego 
pierwotnego wydarzenia. Mamy tu do czy-
nienia z pierwszym znakiem symbolicz-
nym, jaki kiedykolwiek wynalazły człowie-
kowate. To pierwszy taki wypadek, kiedy coś 
zastępuje coś innego. Jest to symbol pier-
wotny. Po to zaś, by móc radzić sobie z po-
znawczą złożonością, którą pociąga za sobą 
posługiwanie się pojawiającą się sferą sym-
boliczną, potrzebny był większy mózg: me-
chanizm kozła ofi arnego oddziaływał zatem 
jako pewna postać ewolucjonistycznego na-
cisku, jako element doboru naturalnego” 
(s. 154).

Teoria mimetyczna René Girarda wzbu-
dza różne reakcje. Obok głosów pozytyw-
nych, ujawniają się też i krytyczne. W piątym 
rozdziale odniesiono się najpierw do dzieł, 
które stanowiły inspirację dla teorii mime-
tycznej. Odkrycie teorii mimetycznej miało 
miejsce pod wpływem lektury tragedii gre-
ckiej, m.in. dzieł Sofoklesa i Eurypidesa, oraz 
powieści nowożytnej. Po raz pierwszy zręby 
teorii mimetycznej zostały zaprezentowane 
w książce Sacrum i przemoc (s. 182–183). 
Opracowując ją René Girard korzystał z usta-
leń klasycznej etnologii (1850–1950), w tym 
wyników badań Jamesa George’a Frazera. 
Choć Girard ceni go, to jednak zarzuca mu 
brak pogłębionego spojrzenia, który był m.
in. wynikiem uprzedzenia do religii i pogar-
dy dla badanych kultur. Podobny zarzut sta-
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wia Girard współczesnym badaczom, którzy 
element religijny spychają na margines. 
„Również dzisiaj, kiedy jakiś antropolog ne-
guje istnienie mechanizmu kozła ofi arnego 
i ogranicza jego status do miana metafory, 
mamy do czynienia z tym samym układem 
odniesienia. Innymi słowy: współcześni ba-
dacze, wychowani w tradycji wrogości wo-
bec religii, stale traktują religię jak kozła 
ofi arnego” (s. 185). Claude’owi Lévi-Straus-
sowi Girard zawdzięcza pojęcie podwójnego 
zróżnicowania. Krytykuje go za podejście 
zbyt systematyczne, niż ma to miejsce u in-
nego autora – Émile’a Durkheima. Pomimo 
pewnych zbieżności, Girard podkreśla, że 
Durkheim nie wywarł na niego wpływu. Jego 
dzieła poznał on już po napisaniu książki 
Sacrum i przemoc (s. 187-189). W dalszej 
części piątego rozdziału (s. 189-202) zapre-
zentowano głosy krytyczne względem René 
Girarda. Miały one różny chrakter. M.in. 
wskazywano na nieoryginalność myśli Gir-
arda (Valerio Valeri), nieuwzględnianie ma-
teriału empirycznego (Elizabeth Traube), 
niemożliwość pogodzenia wiary w naukę 
z wiarą w Boga (Cornelius Castoriadis, Gian-
ni Vattimo). Poszczególne zarzuty René Gir-
ard odpiera.

Na początku ostatniego rozdziału podję-
to kwestię dowodów potwierdzających ist-
nienie i funkcjonowanie mechanizmu kozła 
ofi arnego (s. 203–204). Girard podkreśla, że 
w opracowaniu Sacrum i przemoc nie wy-
korzystał właściwie „materiału dowodowe-
go”. Przygotowując opracowanie był przeko-
nany, że zaproponowana argumentacja jest 
jasna i że nie będzie ona kwestionowana. 
Okazało się, że było inaczej (s. 205). Girard 
nie podjął się w nim usystematyzowania mi-

tów. Wykorzystał jedynie te, które stanowiły 
ilustrację mechanizmu kozła ofi arnego (s. 
206-207). Krytycy teorii René Girarda, od-
nosząc się do jej przedmiotu zainteresowa-
nia – początków ludzkiej kultury – podkre-
ślają, że jest ona nieweryfi kowalna. Girard 
ma tego świadomość, jednoczenie wskazuje, 
że jest wiele rzeczy, które traktuje się jako 
pewniki, i to w sytuacji, kiedy ich dowiedze-
nie jest niemożliwe. Negatywna ocena teorii 
mimetycznej wynika z tego, że krytykom 
brakuje uwrażliwienia na zjawiska, które ją 
potwierdzają. „Kiedy jest się wyczulonym na 
teorię mimetyczną i kiedy natyka się na tego 
rodzaju przesłanki, od razu się je rozpozna-
je. To tego rodzaju wskazówki, które Hocart 
określa mianem okolicznościowych lub po-
średnich. (…) Żadna z nich wzięta z osobna 
nie może dać pewności. Jest ich jednak zbyt 
wiele, są dosłownie wszędzie i wszystkie zga-
dzają się ze sobą tak doskonale, że nie moż-
na mieć wątpliwości” (s. 212). Pomimo za-
strzeżeń ze strony krytyków, Girard jest prze-
konany, że problem przedstawił jasno. Przy-
znaje, że mógłby to uczynić lepiej (s. 212–
–213).

Wyróżniającą się częścią opracowania 
René Girarda jest zakończenie. Nie jest ono 
fragmentem rozmowy przeprowadzonej 
z Pierpaolem Antonellem i Joãem Cezarem 
de Castro Rochą, lecz odpowiedzią na zarzu-
ty Régisa Debray’ego, a zawarte w książce Le 
feu sacré (Paris 2003). Cel zakończenia Gir-
ard przedstawił w następujących słowach: 
„Mam nadzieję, że ten esej rozjaśni niektóre 
moje poglądy i spowoduje dość radykalną 
zmianę tonu. Na początku jest bardzo pole-
miczny; ale w całości ma wybitnie pozytyw-
ny wydźwięk. Mniej chodzi mi o potępienie 
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mojego oponenta – co czynię w pierwszej, 
krótszej części tekstu – niż o to, by pokazać 
punkty wspólne naszym dwóm perspekty-
wom, punkty o wiele liczniejsze, niż się to wy-
daje Régisowi Debray’mu”. (s. 242). Ww. książ-
ka Debray’a wpisuje się w nurt „powrotu reli-
gii”, który z intensywnością ujawnił się po za-
machach terrorystycznych z 11 września 2001 
r. Główną tezą publikacji tego nurtu jest 
stwierdzenie, że świat znajduje się w ucisku 
oszalałych religii. Religie te chcą za wszelka 
cenę „utrzymać się przy życiu”, co skutkuje es-
kalacją przemocy, której są one źródłem (s. 
242–243). Z tego też powodu we współczes-
nym świecie nie powinno być miejsca dla lu-
dzi typu René Girard, który jest „homo reli-
giosus i to par excellence (…) jaskrawym 
przykładem fanatyzmu chrześcijańskiego” (s. 
244). Sposób argumentacji Régisa Debray’a 
ujawnia, że nie zna on dobrze myśli René Gir-
arda. Dyskutując z nim, chce utwierdzić się we 
własnych poglądach (s. 245).

Polemizując z Régisem Debray’em René 
Girard wskazuje na pozytywne elementy za-
warte w jego opracowaniu. Są to m.in.: rea-
lizm w podejściu do kwestii religii (s. 249) 
oraz podjęcie tematu unikanego przez 
współczesnych antropologów, a którym jest 
archaiczna przemoc (s. 250). Girard chwali 
„swego adwersarza” za gotowość do „stanię-
cia w poprzek” wobec obowiązującej po-
prawności politycznej. Podkreśla to m.in. 
w słowach: „Le feu sacré to również książka, 
której obca jest cała ta masa uprzedzeń, 
ukłonów w stronę lewackości, Trzeciego 
Świata, multikulturalizmu, politycznej po-
prawności itd., które od lat sześćdziesiątych 
zajęły miejsce dawnych pretekstów, mając na 
celu silniejsze niż kiedykolwiek spętanie ba-

dań – w imię obrony, której potrzebować 
miały cywilizacje niezachodnie, nawet wy-
marłe, w obliczu zachodniego imperializmu”. 
(s. 251–252). Na ostatnich stronach zakoń-
czenia (s. 258–271) René Girard odpiera za-
rzut, który „tradycyjnie” stawia się teorii mi-
metycznej: „Jak można traktować ją poważ-
nie, skoro wnioski, do których prowadzi, 
przemawiają na korzyść chrześcijaństwa? 
Wydaje się nam rzeczą oczywistą, że nauka 
przeczy religii w ogólności, a chrześcijań-
stwu w szczególności. Wydaje się oczywiste, 
że skoro jakaś teoria – bez względu na to 
dlaczego – choćby trochę przemawia na ko-
rzyść chrześcijaństwa, to nie może być na-
ukowa” (s. 258).

Opracowanie René Girarda Początki kul-
tury jest interesujące. Znalazły się w nim 
nowe informacje, m.in. szczegóły z życia au-
tora, które są mało znane polskim czytelni-
kom. Jego zaletą jest podsumowanie wyników 
pracy badawczej Girarda, w tym uzupełnie-
nie, reinterpretacja pierwszych tekstów i pre-
zentacja nowych przemyśleń. Dzieło nie sta-
nowi łatwej lektury. Z jednej strony potrzeb-
na jest znajomość teorii mimetycznej, z dru-
giej zaś pewna biegłość w naukach humani-
stycznych. Pomimo że pod koniec pierwsze-
go rozdziału René Girard podkreśla, iż ma 
w planie dalsze rozwijanie teorii mimetyczne, 
m.in. chce w jej świetle przebadać mitologię 
hinduską (s. 57), to jednak, biorąc pod uwagę 
wiek i niezadowalający stan zdrowia (np. ze 
względów zdrowotnych René Girard odmó-
wił udziału w konferencji COV&R, która mia-
ła miejsce w dn. 4-8 lipca 2007 r. w Amsterda-
mie) może się okazać, że Początki kultury 
będą ostatnim jego opracowaniem.

Adam Romejko
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Eugeniusz Ponczek, Dyskurs o kultu-
rze w polskiej myśli politycznej 
(1939–1945), Toruń, Dom Wydawni-
czy DUET, ss. 466.

Praca Profesora Eugeniusza Ponczka jest po-
święcona problemom raczej akcydentalnym 
w polskiej literaturze, gdzie wciąż jednak 
triumfuje literatura heroiczno-martyrolo-
giczna. To dokonanie politologa i historyka 
zajmującego się nie tylko historią, ale i trans-
ferem idei, jest rzeczową, pogłębioną anali-
zą i zarazem odważną próbą wielkiej synte-
zy wojennych sporów o możliwości i sposo-
by kształtowania wyobrażeń zbiorowych 
okupowanego społeczeństwa, wpływ na 
kształty pamięci zbiorowej i aktywizujące, 
a tak niedoceniane dziś wizje przyszłości. 
Z wielkiej prezentacji jasno wynika, że 
wszystkie znaczące ugrupowania polityczne 
od skrajnej prawicy po lewicę i komunistów, 
przywiązywały niezwykłą wagę do walki 
o „rząd dusz”, do konfrontacji z innymi na 
symbole i ich konglomeraty – mity. 

Organizatorzy wyobrażeń zbiorowych 
okresu okupacji zdawali sobie sprawę z nie-
zwykłych sił sprawczych tkwiących w kultu-
rze symbolicznej i normatywnej i starali się 
wykorzystywać je na wiele sposobów z prze-
konaniem, że takie tworzywo duchowe jest 
tak bardzo potrzebne ludziom szukającym 
depozytariuszy nowych nadziei zbiorowych. 
Takie przekonanie towarzyszyło krokom Au-
tora, uważającego, że światy symboliczne 
i normatywne nie zawsze są tworzone spon-
tanicznie. Niemal wszystkie ugrupowania 
konspiracyjne starały się organizować wyob-
rażenia zbiorowe przez własne druki zwarte 
oraz periodyki i pisma ulotne poświęcone 

kulturze; wydaje się, że Autor analizował 
wszystkie, dokonując pogłębionych kompa-
racji stanowisk ideologów.

Część pierwsza pracy obejmuje sobą sto-
sunek poszczególnych orientacji politycz-
nych do dziedzictwa kulturowego, czyli hi-
storii i tradycji. Niemal każda starała się pro-
wadzić własną „politykę historyczną” za-
właszczając sobie fragmenty wspólnej prze-
szłości i wielkie heroizacje, zwykle już moc-
no utwierdzone w świadomości zbiorowej. 
Niemal każda tworzyła wielkie struktury mi-
tyczne mające legitymizować misje i przesła-
nia, sytuować je w prymitywnych niekiedy 
ramach historiozofi cznych, co jest zrozumia-
łe, jako że były adresowane do konkretnego 
i raczej szerokiego odbiorcy. Walka na hero-
iczne symbole prowadziła niekiedy do za-
właszczania przez opozycyjne wobec siebie 
grupy tych samych herosów, jak choćby 
w przypadku Stronnictwa Narodowego i le-
wicy komunistycznej, co możemy zauważyć 
w czasie lektury. Nie można było bowiem 
negować wielkości Mickiewicza, choć w in-
terpretacjach ideologów obu orientacji 
wieszcz stawał się swoistym przeciwień-
stwem za sprawą zabiegów hermeneutycz-
nych, które mogą czasami co najmniej dzi-
wić. Autor zauważa, że walka na symbole to-
czyła się przy pomocy argumentów z pol-
skiej historii „świętej” i posługiwano się in-
terpretacjami historyków wieku XIX, rytua-
lizując wizje już mające pełne prawo obywa-
telstwa w pamięci zbiorowej, wykorzystując 
na wiele sposobów przesłania „mesjańskie”. 
Zdawano sobie sprawę z tego, że nie da się 
kwestionować wielkości Piastów ani Jagiel-
lonów czy zrywów niepodległościowych, 
a także z tego, że pełne zawłaszczenie wielu 



282 Recenzje

z tych symboli jest niemal niemożliwe. Au-
tor mocno akcentuje rozumianą przez ideo-
logów konieczność samej rytualizacji wiel-
kości narodu i prezentuje różnice ogranicza-
ne do form umożliwiających skuteczną wal-
kę o pamięć zbiorową, ale i samo przetrwa-
nie. I wtedy historia była dyskursem o prze-
szłości toczonym w teraźniejszości w imię 
przyszłości. Nie sposób tylko ocenić z naszej 
perspektywy, jak wyglądałyby efekty fi nalne 
tej walki, choć można zauważyć, że w po-
czątkach Polski Ludowej – zwłaszcza po 
1955 roku – rządzący poczęli dokonywać 
apologii Polski piastowskiej, pozostając 
najbliżej opcji endeckiej. 

W rozdziale drugim Autor zajął się rekon-
strukcją oglądu tworzenia nowych treści 
kulturowych wszystkich ugrupowań poli-
tycznych. W wielu przypadkach tyczyło to 
kreatorów okupacyjnych, ale ideologowie 
tworzyli przede wszystkim wizje wykreowa-
nia kultury narodowej po odzyskaniu nie-
podległości, traktując je jako swoiste podgle-
bie wizji narodu po wojnie. Pojawiło się wiel-
kie pytanie o to, jaka powinna być kultura 
przyszłości, a pośród dziesiątków odpowie-
dzi pojawiała się swoista synteza powojen-
nego zawłaszczenia przez komunistów suge-
stii SN, Frontu Odrodzenia Polski oraz śro-
dowiska „Kuźni” i Dźwigarów”, bo przecież 
w okresie po umownej „odwilży” kreatorzy 
kultury czynili ją i słowiańską i narodową, 
„postępową” poniekąd w „marksowskiej” in-
terpretacji, ważniejszą w treści niż w formie, 
acz nie katolicką. 

 Kolejna część prezentacji dotyczy stano-
wisk poszczególnych ugrupowań, które 
orientowały się na konkretnych odbiorców 
i stąd i w niej i następnej, traktującej 

o uczestnictwie w kulturze, akcenty zdecy-
dowanie uprofi lowane, co mogłoby nasuwać 
sugestię, że starano się – co jest osobliwe – 
przekonywać przekonanych, jak w przypad-
ku ludowców adresujących swoje przesłania 
przede wszystkim do ludzi związanych ze 
wsią, opowiadających się za koniecznością 
zwiększenia udziału chłopów polskich w sze-
roko rozumianej kulturze. Problemy oświa-
ty przywołane są w tekście – co jest oczywi-
ste – w sposób szeroki, bowiem liczba przy-
wołanych wątków jest tak olbrzymia, że peł-
na ich prezentacja jest możliwa tylko przez 
dokładną lekturę tego dzieła.

 Niezwykle istotną częścią pracy zdaje się 
rozdział czwarty, w którym Autor zajął się te-
leologią i funkcjonalnością kultury. Wedle 
niego do tych problemów przywiązywano 
wagę tak wielką, jak chyba tylko w czasie za-
borów. Dla wielu organizatorów wyobrażeń 
zbiorowych była ona warunkiem przetrwa-
nia, bodaj tak samo ważnym jak sama wal-
ka zbrojna. Równie ważni byli ci, którzy mie-
li ją współtworzyć, czyli sami twórcy świa-
tów symbolicznych i tu spotkamy przegląd 
orientacji prezentowanych w takim samym 
porządku, jak w każdym rozdziale. Pośród 
wielu spotykamy takie, które mogą inspiro-
wać i dziś, jak choćby przypomniane tu po-
glądy Andrzeja Trzebińskiego, który utrzy-
mywał, że naród polski ma do spełnienia mi-
sję kulturowej uniwersalizacji. Antycypacje 
późniejszych domniemań katastrofi cznych 
spotkamy także w periodykach ugrupowań 
katolickich, gdzie przestrzegano przed zde-
humanizowaną techniką. 

 Nie reasumując, ale krótko oceniając 
treść tego, jak i poprzednich rozdziałów nie 
sposób nie zauważyć, że dyskusje nad prob-
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lemami kultury nie tylko były niezwykle 
ożywione, ale toczyły je niekwestionowane 
i w dużej części tragiczne wielkości tego cza-
su. Nie sposób także nie zauważyć tego, że 
twórcy związani z lewicą komunistyczną 
musieli dokonać radykalnych reorientacji po 
wojnie. Zresztą jeszcze w 1944 roku, co ak-
centuje Autor, komuniści zakwestionowali 
traktowanie kultury jako czegoś autono-
micznego, stawiając na miejscu pierwszym 
funkcję ideologiczno-wychowawczą i konse-
kwentnie realizując swoje wizje. Po II wojnie 
światowej nie starali się oni wykorzystać, na-
wet w małej części, dorobku intelektualnego 
okresu wojny, aczkolwiek Autor zauważa, że 
nawet jeśli wykorzystywano niektóre prze-
słania, to nie przyznawano się do takich za-
właszczeń.

 Kończąc lekturę tej dość obszernej pracy, 
zauważamy przede wszystkim systematyza-
cję pod względem aksjologicznym przesłań 
przedstawicieli poszczególnych środowisk 
politycznych, mimo ich ogromu i komplika-
cji powiązań organizacyjnych. Autor konse-
kwentnie prezentuje stanowiska poszczegól-
nych nurtów polskiej myśli politycznej, zwra-
cając uwagę na dynamikę transferu idei 
w czasie. Podobna konsekwencja jest wi-
doczna w heurezie, a ilość i interpretacja 
źródeł jest co najmniej imponująca i można 
odnieść wrażenie, że jest to efekt gruntow-
nej i niezwykle rzetelnej pracy. Stworzenie 
syntezy tak wielu nurtów zasługuje niewąt-
pliwie na uznanie, z racji na zasadność sze-
rokiego i pogłębionego wykorzystania ze-
branych materiałów. Pozwolę sobie powtó-
rzyć, że omawiana tu książka nie jest pracą 
tylko historyka idei, ale także politologa oraz 
w znacznym stopniu osoby otwartej na do-

ciekania socjologiczne i nawet pedagogicz-
ne, dla którego kultura nie jest kategoria ma-
jącą tylko jedną konotację. Na marginesach 
tych uwag o książce wyjątkowej w polskiej 
historiografi i pojawiają się refl eksje o na-
szym czasie, w którym kultura i jej problemy 
stanowią ledwie dalekie tło dla spraw in-
nych, uważanych za najważniejsze. One są 
ważne nie tylko w okresach zagrożeń dla 
światów symbolicznych, ale także w czasach, 
które zdają się stabilne, pewne. 

Andrzej Sepkowski   

Wojciech Sokół, Geneza i ewolucja 
systemów wyborczych w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej, Wyda-
w nictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 676.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku to czas najważniejszych 
zmian transformacyjnych w Europie Środ-
kowowschodniej. Najszybciej nastąpiły one 
na Węgrzech i w Polsce a kraje te stały się 
niekwestionowanymi liderami w adaptowa-
niu reguł demokracji. W 1988 r. na Węgrzech 
w sposób bezkrwawy ustąpił János Kádár. 
W Polsce natomiast jesienią 1988 r. rozpo-
częły się rozmowy w Magdalence przygoto-
wujące obrady Okrągłego Stołu. Zmiany, któ-
re stopniowo choć niezwykle konsekwentnie 
zachodziły we wszystkich krajach byłego 
bloku wpływów radzieckich doprowadziły 
tam do przeobrażeń ustrojowych. Niewątpli-
wym sukcesem tamtego czasu był więc po-
wrót państw Europy Środkowowschodniej 
do przyjętego w systemie demokratycznym 
pluralizmu partyjnego. Niewątpliwie miało 
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to i swoje gorsze strony. Wolność polityczna 
w Polsce po 1989 r. wiązała się chociażby ze 
zgodą na istnienie licznych tworów partyj-
nych takich jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, 
Partia „X” czy Polska Partia Posiadaczy Mag-
netowidów. Zmiany ustrojowe i wynikający 
z nich pluralizm partyjny oznaczał także po-
trzebę przeprowadzenia wolnych wyborów 
nowych władz państwowych oraz organów 
ustawodawczych. W związku z tym pojawi-
ła się konieczność ustalenia reguł wybor-
czych. Jest to szczególnie ważne bo świado-
ma decyzja w tej kwestii przynieść może 
państwu wiele korzyści. Pozwala także unik-
nąć młodym demokracjom wielu dysfunk-
cji oraz patologii życia politycznego. Wśród 
wielu politologów, nie bez powodu, dużym 
powodzeniem cieszy się pogląd o determi-
nującej roli procedur wyborczych, które 
w demokracji zajmują czołowe miejsce.

Wśród literatury przedmiotu odnajduje-
my sporo pozycji omawiających zagadnienia 
wyborów. Publikacje te można podzielić na 
dwie kategorie. Do pierwszej należą mono-
grafi czne opracowania systemów politycz-
nych poszczególnych państw. Druga grupa 
to książki z zakresu teorii systemów wybor-
czych. Niewiele jest jednak pozycji, których 
autorzy podjęliby się próby całościowej ana-
lizy i porównania systemów wyborczych. 
Jeszcze mniej jest takich, które łączyłyby ele-
menty teorii z analizą porównawczą kon-
kretnych przykładów. Tę lukę na rynku wy-
dawniczym wypełniła właśnie książka Woj-
ciech Sokoła pt.: Geneza i ewolucja syste-
mów wyborczych w państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Jest ona tym waż-
niejsza, że ukazuje kształtowanie się syste-
mów w krajach przechodzących trudy trans-

formacji ustrojowych. Daje to szansę anali-
zy procesów przenoszenia na grunt państw 
postkomunistycznych gotowych i sprawdzo-
nych koncepcji, ale także poszukiwań włas-
nych rozwiązań. 

Autor omawianej pracy postawił sobie 
pięć celów badawczych. Pierwszym z nich 
był opis rozwiązań wyborczych, wybranej 
przez siebie, grupy reprezentatywnej państw. 
Kolejny to próba przeprowadzenia ich skom-
plikowanej analizy porównawczej. Dwa na-
stępne to uzasadnienie, ale przede wszyst-
kim ocena przyjętych przez te kraje regula-
cji wyborczych. Ostatnim celem jaki posta-
wił sobie Autor, to sformułowanie postula-
tów prognostycznych najlepszych rozwiązań 
dla omawianych państw. Cel ten Wojciech 
Sokół uznał jednak za najmniej istotny 
uświadamiając czytelnikowi, że na wybór 
najkorzystniejszego systemu wpływa bardzo 
wiele czynników. Nie zawsze wybór, który 
wydaje się dobry sprawdza się w konkret-
nych okolicznościach. Także rozwiązanie, 
które dzisiaj wydaje się oczywiste w konkret-
nej sytuacji społeczno – politycznej jest po 
prostu niemożliwe do wprowadzenia i reali-
zacji.

Książka Wojciecha Sokoła składa się 
z dwóch części. Pierwsza z nich zatytułowa-
na: Systemy wyborcze i ich reformowanie 
na tle porównawczym zawiera trzy rozdzia-
ły i charakteryzuje się ujęciem teoretycznym 
omawianych zagadnień. Druga część: Poli-
tyka reform wyborczych w wybranych 
państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej zbudowana jest z sześciu rozdziałów 
i prezentuje analizę wybranych przez autora 
systemów wyborczych. Każdy z rozdziałów 
składa się z dwóch do pięciu podrozdziałów. 
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Autor pracy przyjął układ rzeczowy o cha-
rakterze analityczno – porównawczym. Za-
sadniczy wykład został poprzedzony wstęp-
nymi uwagami dotyczącymi literatury 
przedmiotu, źródeł, celów i metod badaw-
czych. Praca zwiera kilkadziesiąt tabel, któ-
re urozmaicają wykład i stanowią element 
szczególnie pomocny w analizie omawia-
nych zagadnień.

Pierwsze trzy rozdziały książki mają cha-
rakter wyjaśniający i systematyzujący. Autor 
zawiera w nich defi nicje i omówienia teore-
tycznych kwestii związanych z problematy-
ką systemów wyborczych. Na szczególną 
uwagę zasługuje objaśniająca prezentacja 
poszczególnych systemów: większościowe-
go, proporcjonalnego, mieszanego oraz ele-
mentów systemu takich jak: okręg wyborczy, 
formuła wyborcza czy uprawnienia wybor-
ców. Kolejnym ważnym elementem jest 
przedstawienie procesu ewolucji systemów 
wyborczych. Przede wszystkim jednak nale-
ży zwrócić uwagę na udaną próbę przedsta-
wienia przez Autora konsekwencji podjętych 
przez wybrane kraje decyzji w tej sprawie. 
Szczególną wartość tej części stanowi ujęcie 
globalne zagadnienia. Autor posługuje się tu 
przykładami z całego świata. Poddaje je wni-
kliwej analizie i prezentuje syntezę historii 
systemów w około stu państwach. Ciekawie 
prezentuje również prognozy kierunków 
i tendencji zmian systemów wyborczych 
w XXI wieku. Na uwagę zasługuje jednak 
trzeci rozdział części pierwszej opracowania, 
w której Wojciech Sokół podejmuje się prze-
prowadzenia analizy omawianych zagadnień 
w krajach Europy Środkowowschodniej. Za-
prezentował tu najważniejsze problemy z ja-
kimi stykały się kraje postkomunistyczne 

w kwestii kształtowania systemów wybor-
czych. Szczególnie podkreślił tu wpływ tra-
dycji wyborczych ale także wzorców zagra-
nicznych. 

 Część pierwsza omawianej książki ma 
więc stanowić element pomocniczy do dal-
szego szczegółowego omawiania systemów 
poszczególnych państw. Na podkreślenie za-
sługuje tu zwłaszcza logiczność i jasność wy-
kładu. Defi nicje i pojęcia, związane zwłasz-
cza z metodami liczenia głosów, przedsta-
wiane są w sposób przystępny, co jest szcze-
gólnie ważne dla czytelników spoza grona 
politologów czy prawników. Umiejętność 
jasnego przedstawiania często zawiłych 
i skomplikowanych problemów z zakresu 
polityki jest dość rzadko spotykaną cechą.

Druga część książki to prezentacja syste-
mów wybranych państw Europy Środkowej 
i Wschodniej. Pojęcie Europy Środkowo-
wschodniej jest dosyć niejednoznaczne za-
równo w ujęciu geografi cznym jak i politycz-
nym. Jest ono jednak stosowane od dawna 
i określa się nim kraje byłego bloku państw 
demokracji ludowej. Zasadnym więc wyda-
je się użycie go przez Autora właśnie w rozu-
mieniu państw postkomunistycznych. Szcze-
gólnie wnikliwej analizie poddaje on syste-
my następujących państw: Polski, Czech, Sło-
wacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Bułgarii 
oraz Rosji. Niewielką uwagę poświęca Autor, 
choć ich nie pomija, takim krajom jak: Alba-
nia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Sło-
wenia, Macedonia, Mołdowa, Federacja Ju-
gosłowiańska, Litwa, Łotwa czy Estonia. Cał-
kowicie jednak zrezygnował z omawiania 
systemów wyborczych w takich krajach jak 
Białoruś uznając to państwo za niedemokra-
tyczne. Wartą uwagi jest reguła jaką zastoso-
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wał Autor wybierając poszczególne kraje do 
swojej analizy. Państwa musiały spełniać 
podstawowy warunek jakim była komuni-
styczna przeszłość. Kolejnym było zróżnico-
wane usytuowanie regionalne. Ostatnie kry-
terium to reprezentowanie różnych form 
transformacji ustrojowych. Osiem wybra-
nych przez Autora państw z oczywistych 
względów spełniło te warunki. Zaprezento-
wana została więc Polska z przyjętym syste-
mem proporcjonalnym oraz jego późniejszy-
mi modyfi kacjami. Na szczególną uwagę za-
sługuje tu prezentacja poszczególnych kon-
cepcji i etapów reform wyborczych. Następ-
nie przedstawiono Czechy, Słowację i Rumu-
nię jako kraje z dłuższymi niż w Polsce tra-
dycjami związanymi z funkcjonowaniem sy-
stemu proporcjonalnego oraz konsekwen-
cjami, takimi jak konfl ikty polityczne na Sło-
wacji, prób reformowania go. Kolejnym przy-
kładem były Węgry, które ukazane zostały 
jako kraj o najbardziej stabilnym systemie 
wyborczym, zwłaszcza w kontekście uwa-
runkowań jaki miały wpływ na tę stabiliza-
cję. Jako przykład kraju podejmującego wie-
le prób wyboru odpowiedniego dla siebie sy-
temu wyborczego ukazano Ukrainę. Autor 
ukazał tu inne oblicze systemu wyborczego, 
który staje się elementem przetargowym 
w sporach politycznych. Bułgaria i Rosja na-
tomiast zaprezentowane zostały jako pań-
stwa, które po nieudanych próbach wprowa-
dzenia systemu mieszanego ostatecznie, nie 
bez trudności, zdecydowały się na propor-
cjonalny.

Rozdział dziewiąty – ostatni stanowi pod-
sumowanie książki. Autor zawarł w nim 
wnioski dotyczące konsekwencji systemo-
wych oraz technicznych poszczególnych sy-

stemów wyborczych w państwach bloku 
postkomunistycznego. Położył więc duży na-
cisk na omówienie znaczenia proporcjonal-
ności wyborów ale również frekwencji wy-
borczej czy liczby głosów nieważnych.

Oceniając książkę Wojciecha Sokoła na-
leży szczególnie podkreślić interdyscypli-
narność pozycji. W takim samym stopniu 
doceni ją politolog, historyk jak i prawnik 
– konstytucjonalista. Różnorodność zasto-
sowanych metod badawczych pozwala na 
bardzo szeroką analizę podjętego tematu. 
Dzięki użytej metodzie komparatystycznej 
czytelnik otrzymuje jasny i logiczny wykład 
ukazujący różnice i podobieństwa uwarun-
kowań politycznych i instytucjonalnych sy-
stemów wyborczych oraz etapów ich wpro-
wadzania w wybranych krajach. Sprawne 
wykorzystanie przez Autora analizy praw-
nohistorycznej pozwoliło na szerokie uję-
cie genezy badanych systemów oraz zwró-
cenie uwagi na uwarunkowania historycz-
ne, które istotnie wpłynęły na wybór kon-
kretnych rozwiązań. Poprzez analizę decy-
zyjną Autor w ciekawy sposób ukazał i zi-
dentyfi kował ośrodki decyzyjne oraz pro-
cesy decyzyjne zachodzące w poszczegól-
nych państwach. Pomocniczo Autor posłu-
żył się również analizą instytucjonalno – 
prawną prezentując interpretację norm 
prawnych związanych z szeroko rozumia-
nym pojęciem wyborów. Na podkreślenie 
zasługuje tu wielość i różnorodność źródeł 
prawa, które wykorzystał on w swoim opra-
cowaniu. Są to konstytucje, ustawy, wydaw-
nictwa urzędowe oraz urzędowe druki par-
lamentarne wszystkich omawianych państw 
bloku postkomunistycznego. Warto wspo-
mnieć także o wykorzystanych około czter-
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dziestu tytułach prasowych z różnych kra-
jów. Warsztat i doświadczenie badawcze 
Autora okazały się niezmiernie przydatne 
w analizie tak licznego materiału. 

W prezentowanej pracy Autor zrealizował 
również wszystkie stawiane sobie cele. 
Obiektywizm i rzetelność Wojciecha Sokoła 
sprawiają, że prezentowana książka może 
spełniać dwie funkcje: ciekawej pozycji dla 
zainteresowanych tematyką systemów wy-
borczych czytelników jak i podręcznika aka-
demickiego.

Katarzyna Kącka

Janusz Sztumski (red.), Pokolenie 
wygranych? Ciąg dalszy badań nad 
sytuacją dzieci i młodzieży w procesie 
transformacji, Wydawnictwo Naukowe 
„Śląsk”, Katowice 2007, ss. 274.

Praca zawiera trzynaście autorskich tekstów 
poświęconych problemom społecznym, po-
zostającym na styku z tzw. „kwestiami dzie-
cięcymi”. Obejmuje zróżnicowane metodo-
logicznie prezentacje badań, analizy i rozwa-
żania dotyczące głównych obszarów ryzyka 
marginalizacji ludzi młodych w Polsce 
w okresie przemian systemowych. Czytelnik 
znajdzie w niej materiały na temat wyklu-
czenia społecznego oraz marginalizacji, bez-
domności (A. Przymeński), żebractwa i bie-
dy przedstawicieli najmłodszej generacji 
(J. Sztumski, K. Król, M. Wolska, W. Walkow-
ska), na temat ich niepełnosprawności 
(M. Satoła, J. Soworka), barier w dostępie do 
wiedzy i edukacji (A. Lipski) i wreszcie na 
temat przemocy w rodzinie oraz przejawów 
dysfunkcji podstawowych środowisk wycho-

wawczych (E. Wiszczun, M. Kletke-Milejska, 
Z. Hrebenda, J. Lustig, B. Zasępa). 

Zgodnie z podtytułem pracy i zapowie-
dzią Redaktora, zaprezentowaną we Wstę-
pie, publikacja stanowi pokłosie badań, sy-
stematycznie prowadzonych od kilkunastu 
lat przez polityków społecznych związanych 
ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach1. 

Cykliczność badań przedmiotowych pro-
wadzonych przez autorów upoważnia ich do 
formułowania ocen na temat niewielkiej 
skuteczności przynajmniej dwóch polityk 
szczegółowych: rodzinnej i edukacyjnej, 
prowadzonych do roku 2003, czyli w okre-
sie transformacyjnym, ale poprzedzającym 
wejście Polski w struktury Unii Europej-
skiej. Należy mieć nadzieję, że badania na-
dal będą przez zespół kontynuowane, bo-
wiem analizowane kwestie ustawicznie ewa-
luują , a wyraźnej zmianie uległy już po roku 
2004, czyli po zakończeniu drugiego etapu 
poszukiwań naukowych autorów tekstów. 
Wystarczy tu wymienić choćby takie jak: 
udział dzieci i młodzieży, w wieku 0–17 lat, 
w ogólnej strukturze społecznej w latach 
2002–2007 spadł z 27,6% do 20,6%, a liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 24 
lat i mniej w latach 2000–2005 zmniejszyła 
się o blisko 200 tys. osób2. Rozbudowany sy-

1 Pierwszy etap badań zakończono publikacjami 
zawartymi w pracy Dzieci i młodzież w procesie 
transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej 
Polski, wydanej pod redakcją Janusza Sztumskiego 
w 2001 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach.

2 W latach 1995–2005 liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Polsce w wieku 24 lat i mniej spadła
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stem pomocy społecznej, skutecznie wspie-
ranej przez samorządy, organizacje pozarzą-
dowe i środki z funduszy unijnych (powia-
towe centra pomocy rodzinie, ośrodki inter-
wencji kryzysowej, centra profi laktyki i edu-
kacji, świetlice środowiskowe, kluby mło-
dzieżowe, ośrodki wsparcia dziennego, klu-
by integracji społecznej, rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka, zasiłki, pożyczki, 
fi nansowanie edukacji osób niepełnospraw-
nych itp.) stosunkowo szybko i skutecznie 
zmieniają tzw. „wizerunek polskiej biedy”. 
Dzieci pozostają pod szczególną opieką pro-
fesjonalnych służb społecznych, instytucji, 
organizacji, Kościoła, samorządów lokal-
nych. Nie muszą ani żebrać, ani pracować, 
a jeśli nadal takie zjawiska występują – to 
nie wina ani państwa, ani społeczeństwa, ale 
rodziców, opiekunów, wychowawców, złych 
wpływów środowiskowych, patologii – eli-
minacji których wcale nie sprzyja, utrzymy-
wany nadal, bogaty strumień transferów so-
cjalnych do środowisk szczególnego ryzyka. 
Ustawicznym zmianom ulegają zarówno 
wskaźniki statystyczne, jak i preferencje ży-
ciowe Polaków. Większość ludzi młodych 
uczęszcza do szkół różnego typu, zdobywa 
zawód, zdając sobie sprawę, że skuteczne 
poszukiwanie tzw. „dobrej pracy” musi być 
poprzedzone „zainwestowaniem w siebie 
i swój rozwój”. O ile zatem analizy porów-

z 909 tys. do 625,1 tys. Źródła zmian tkwią zarówno 
w zmianach demografi cznych, w rosnącym zaintere-
sowaniu migracją zarobkową ludzi młodych, jak 
i w coraz bardziej widocznych tendencjach przedsta-
wicieli wszystkich grup społecznych do kształcenia się 
do 24 roku życia. Por. Rocznik Statystyczny RP, GUS, 
Warszawa 2006, s. 196, 251.

nawcze prowadzone w dwóch kategoriach 
społecznych (dzieci i młodzieży) w I i II de-
kadzie polskich przemian nie ujawniły zna-
czących zmian w tym zakresie – to z całym 
prawdopodobieństwem można zakładać, że 
ich konsekwentna kontynuacja w latach na-
stępnych dostarczy zarówno pedagogom, 
socjologom, jak i kreatorom życia społecz-
nego szereg ciekawych i ważkich informacji 
o skutkach integracji europejskiej i spraw-
dzających się w praktyce próbach przeciw-
działania sytuacjom kryzysowym, stanowią-
cym zagrożenie dla najmłodszych członków 
społeczeństwa. 

Konwencja pracy zbiorowej utrzymana 
jest w tonie kontestacji działań podejmowa-
nych w kraju po 1989 roku na rzecz popra-
wy warunków życia, równego startu życio-
wego i szans młodzieży. Już opatrzenie tytu-
łu pracy znakiem zapytania Pokolenie wy-
granych? sugeruje, że w prezentowanych 
tekstach autorzy bardziej skłaniają się do 
udowodnienia tezy o pokoleniu młodych 
przegranych, niż do potwierdzenia medial-
nych przekazów o „skazanych na sukces” 
(s.7) w nowych realiach społeczno-gospo-
darczych. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że autorzy prezentowanych w książce 
badań świadomie ograniczyli obszar swych 
poszukiwań do kręgu środowisk ludzi ubo-
gich, jak pisze Redaktor tomu „utrzymują-
cych się na poziomie minimum socjalnego 
i poniżej tego minimum lub zagrożonych 
ubóstwem”, co w zasadzie z góry uzasadnia 
przyjętą tezę o ryzyku wykluczenia społecz-
nego. Nie można jednak zapominać, że 
zmieniające się wskaźniki demografi czne 
i parametry rozwoju społeczno-gospodar-
czego ustawicznie modyfi kują zarówno sy-
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stem wsparcia społecznego, jak i wzmacnia-
nia kapitału ludzkiego, w tym także poten-
cjału ludzi młodych. Zatem wszelkie anali-
zy oraz rekomendacje ukierunkowane na li-
kwidowanie enklaw biedy dziedziczonej nie 
mogą ograniczać się wyłącznie do postula-
tów o potrzebie zwiększenia nakładów fi -
nansowych na kompensowanie zdiagnozo-
wanych defi cytów lecz na szukanie skutecz-
nych sposobów usamodzielniania się ro-
dzin, kształtowania odpowiedzialności ro-
dzicielskiej i świadomości wychowawczej. 
Takich analiz w pracy zabrakło, co nie obni-
ża wprawdzie jej wartości, ale skłania do za-
chęty kontynuacji podjętych działań eksplo-
racyjnych. Należy zgodzić się z tezą, że 
„dzieci i młodzież należą do tych kategorii 
społecznych, które są zawsze szczególnie 
doświadczane przez wszelkie zawirowania 
społeczno-gospodarcze” (s. 8). Nie podlega 
też dyskusji założenie zespołu autorskiego, 
iż zaniedbań w sferze zapewniania tej gru-
pie wiekowej odpowiednich warunków ży-
cia, rozwoju i edukacji nie da się ani odkła-
dać na przyszłość, ani też po latach skutecz-
nie kompensować, bowiem okres dzieciń-
stwa i młodości rzutuje na całe życie: na 
stan zdrowia, predyspozycje, na aspiracje, 
zachowania, priorytety, na status społeczny 
i zawodowy – a w konsekwencji i na jakość 
życia następnych pokoleń ludzi młodych. 
Miarą kultury współczesnych społeczeństw 
jest poziom bezpieczeństwa gwarantowane-
go najsłabszym – przede wszystkim dzie-
ciom i młodzieży, jako że są to kategorie 
społeczne pozbawione wszelkich instru-
mentów skutecznego dochodzenia swych 
praw. Zorganizowany system społecznego 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej, 

dysfunkcjom i patologiom zachowań popu-
lacji najmłodszych członków społeczeństwa 
to niezmiernie ważkie wyzwanie, jakie rea-
lia wolnorynkowe postawiły przed kreato-
rami życia społecznego. Dlatego też każdą 
próbę diagnozowania obszarów niedostat-
ku należy oceniać w kategorii przedsięwzięć 
społecznie użytecznych i oczekiwanych na 
rynku wydawniczym.

Recenzowana praca wzbogaca rynek wy-
dawniczy o kolejną cenną pozycję zawiera-
jącą diagnozę wybranych kwestii społecz-
nych w czasie trwania polskiej zmiany sy-
stemowej. Z uwagi na rozległy zakres pre-
zentowanej problematyki, w tym także za-
gadnień dość marginalnie dotychczas trak-
towanych w opracowaniach naukowych – 
spełnia przynajmniej trzy funkcje: nauko-
wą, dydaktyczną i praktyczną. Może być wy-
korzystywana dla analiz porównawczych 
w kolejnych badaniach podejmowanych nad 
kwestiami społecznymi we współczesnej 
Polsce, jako pomoc dydaktyczna dla studen-
tów kierunków humanistycznych (budowa-
nie warsztatu badawczego, analizowanie 
szczegółowych kwestii) oraz jako doskona-
łe źródło informacji o potencjalnych źród-
łach defi cytów socjalnych oraz wychowaw-
czych dla pedagogów, wychowawców i służb 
społecznych – odpowiedzialnych za budo-
wanie przyjaznej przestrzeni życiowej dzie-
ci i młodzieży.

 Elżbieta Trafi ałek
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Periodyk naukowy: „Dialogi Poli-
tyczne. Filozofi a – Polityka – Społe-
czeństwo – Prawo”, Wydział Humani-
styczny i Wydział Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nr 
1–8, 2003–2007.

„Dialogi Polityczne. Filozofi a – Polityka – 
Społeczeństwo – Prawo” to unikatowy w ska-
li kraju studencki periodyk naukowy. Publi-
kowane w nim eseje poruszają problemy 
z zakresu szeroko pojętej humanistyki – 
zgodnie z podtytułem czasopisma, obejmu-
je ono swym zakresem kwestie fi lozofi czne, 
politologiczne, socjologiczne i prawne. Au-
torami wszystkich tekstów są studenci; ich 
prace podlegają anonimowej recenzji człon-
ków Rady Programowej, w ramach której 
nadzór merytoryczny nad pismem sprawu-
ją pracownicy naukowi Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczą-
cym Rady Programowej został prof. dr hab. 
Marek Szulakiewicz, bez zaangażowania któ-
rego pismo zapewne w ogóle by nie powsta-
ło. „Dialogi Polityczne” od samego początku 
są redagowane przez studentów – czasopis-
mo w tym roku obchodzić będzie swoje pię-
ciolecie, w trakcie którego ukazało się już 
osiem numerów (numer dziewiąty w przy-
gotowaniu). 

Periodyk powstał w 2003 roku z inicjaty-
wy pięciorga studentów UMK. Spiritus mo-
vens przedsięwzięcia byli Łukasz Dominiak 
i Sławomir Drelich, ówcześni studenci poli-
tologii i fi lozofi i. Dominiak był pomysłodaw-
cą czasopisma i osobą, która przekonała 
resztę redakcji do swojej idei. Wraz z Agatą 
Miętek, Januszem Grygieńciem i Maciejem 
Makułą, pięcioosobowa redakcja podjęła się 

pracy, której efektem był pierwszy numer 
czasopisma. Dzięki uprzejmości Instytutu 
Politologii UMK redakcja dostała własny ga-
binet, gdzie do dziś mieści się jej siedziba. 
Pierwszym Redaktorem Naczelnym został 
Łukasz Dominiak. Periodyk od początku 
przyjął formułę opartą na poruszaniu kon-
kretnego tematu przewodniego, obok które-
go, w dziale Varia, ukazywać się miały tak-
że eseje poświęcone innym kwestiom. Choć 
periodyk przeszedł znaczną ewolucję, to 
struktura kolejnych numerów ciągle oddaje 
to założenie. I tak, „Dialogi Polityczne” nr 1 
zajmowały się głównie problematyką komu-
nizmu, choć prócz tego można w nich zna-
leźć także teksty dotyczące szerokiego spek-
trum innych tematów, od kwestii instytucji 
świadka koronnego, po koncepcję Pierre’a 
Bourdieu. Okoliczności w jakich początko-
wo periodyk powstawał wydają się godną 
przytoczenia ciekawostką, był on bowiem 
niemalże w całości „rękodziełem”. „Numer 
matka” został przez członków redakcji wy-
drukowany przy pomocy zwykłej biurowej 
drukarki i następnie powielony na kseroko-
piarce udostępnionej przez Instytut Polito-
logii. Okładka została zaprojektowana przez 
duet Miętek – Drelich. 

Numer drugi „Dialogów Politycznych”, 
którego tematem przewodnim był „Libera-
lizm”, został wydany w podobny sposób, na-
tomiast jego zawartość merytoryczna po-
większyła się o dział recenzji, który na stałe 
zagościł na łamach pisma. Następnie ukazał 
się numer podwójny (3–4) – wydany przez 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika – który oprócz esejów po-
święconych kwestiom francuskim zawierał 
także materiały będące efektem referatów 
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studenckich wygłoszonych na zorganizowa-
nej przez pismo konferencji naukowej 
„Współczesne Dialogi Polityczne”, która od-
była się 5 maja 2003 r. w Instytucie Politolo-
gii UMK.

Wraz z kolejnym numerem także w samej 
redakcji zaszły zasadnicze zmiany. W związ-
ku z faktem, iż większa część założycieli pis-
ma skończyła studia, przekazano los perio-
dyku w ręce młodszych kolegów-studentów. 
W efekcie więc nową Redaktor Naczelną zo-
stała studentka Instytutu Politologii UMK 
Marta Dorenda, która doprowadziła do wy-
dania kolejnego, także podwójnego numeru 
czasopisma, którego tematem przewodnim 
była „Prawda i manipulacja”. 

Od numeru 7 Redaktorem Naczelnym 
„Dialogów Politycznych” jest Michał J. Czar-
necki, student politologii UMK. Redakcja 
rozpoczęła w owym numerze – wraz z za-
mieszczeniem przekładu tekstu Leo Straus-
sa Czym jest edukacja liberalna? – publi-
kowanie tłumaczeń pism klasyków nauk hu-
manistycznych. Tematem przewodnim nu-
meru siódmego był problem ideału uniwer-
sytetu ujęty w tytułowe pytanie „Co znaczy 
uniwersytet?”

Najnowszy, wydany w grudniu 2007 roku 
numer „Dialogów Politycznych” jest w sto-
sunku do numerów poprzednich dowodem 
generalnej reorganizacji struktury pisma. 
Redakcja zdecydowała podzielić periodyk 
na dwa równorzędne działy. Pierwszy – Po-
lityka – zawiera takie obszary badawcze jak: 
systemy polityczne i partyjne, integracja eu-
ropejska, marketing polityczny, komunika-
cja społeczna, stosunki międzynarodowe czy 
polityka gospodarcza. Dział drugi – Meta-
polityka – grupuje natomiast materiały 

z następujących dziedzin: fi lozofi a polityki, 
teologia polityczna, fi lozofi a prawa, teoria 
polityki, historia myśli politycznej, prawnej 
i społecznej.

W każdym z działów znajduje się blok 
tekstów poświęconych tematowi przewod-
niemu. W przypadku działu Polityka w tym 
numerze jest nim kwestia polityki zagranicz-
nej państw europejskich. Znajdujemy tam 
zarówno analizę wybranych aspektów sto-
sunków polsko-litewskich, polsko-ukraiń-
skich, jak również artykuły traktujące o Unii 
Europejskiej i jej roli w aspekcie relacji mię-
dzynarodowych. Prócz tego, dział zawiera in-
teresującą analizę zjawiska burzliwych reak-
cji w krajach muzułmańskich na karykatu-
ry Mahometa pojawiających się u schyłku 
2005 roku w prasie europejskiej. Temat prze-
wodni dopełnia tłumaczenie raportu brytyj-
skiego stowarzyszenia Labour Behind the 
Label opisującego sytuacje pracowników 
sektora odzieżowego w krajach rozwijają-
cych się. Ponadto w dziale Polityka znajdu-
ją się teksty niezwiązane z tematem prze-
wodnim, poświęcone analizie medialnego 
wizerunku Jana Rokity oraz teoriom Jamesa 
Marcha i Johana Olsena.

Z kolei w dziale Metapolityka wiodącym 
tematem jest związek religii i polityki. Trak-
tują o tym teksty studentów poświęcone kry-
tyce teologii chrześcijańskiej u Th omasa Hill 
Greena, koncepcji gnozy Erica Voegelina, 
„przedsoborowej” nauki społecznej w ujęciu 
wybranych nurtów współczesnego katolicy-
zmu, zmiany stosunku katolicyzmu do libe-
ralizmu, zagadnieniu obecności sacrum 
w reklamie, a także wartościowe artykuły 
w poddziale Varia dotyczące fi lozofi i Mi-
chaela Oakeshotta, teorii prawa Johna Mit-
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chella Finnisa oraz kwestii seksualności w fi -
lozofi i politycznej Michela Foucaulta. Także 
i w tym dziale ozdobą tematu przewodniego 
są studenckie przekłady ważnych autorów 
z obszaru Metapolityki. 

W numerze ósmym, poza wspomnianym 
tłumaczeniem raportu stowarzyszenia Labo-
ur Behind the Label, znajduje się szereg prze-
kładów tekstów bądź fragmentów prac Th o-
masa Molnara, Erica Voegelina, Michaela 
Sandela, Bertranda Russella, Josepha de 
Maistre’a czy Th omasa Hill Greena. Należy 
zaznaczyć, iż większość z tych myślicieli jest 
w polskiej literaturze obecna w stopniu nie-
zadowalającym, nieproporcjonalnym w sto-
sunku do znaczenia ich dorobku, co tym bar-
dziej podnosi wartość niniejszych przekła-
dów. Większość z nich opatrzona jest zwię-
złą glosą – komentarzem do danego frag-
mentu sporządzonym przez autora tłuma-
czenia. 

Podobnie jak w poprzednich numerach, 
został utrzymany dział Recenzje, w tym nu-
merze obfi tujący nie tylko w krytyczne omó-
wienia prac wydanych ostatnio na polskim 
rynku, lecz również książek w Polsce do tej 
pory nieobecnych, jak Chrisa Hedgesa Ame-
rican Fascists: Christian Wright and the 
War on America, Philipa Jenkinsa Th e New 
Anti-Catholicism: Th e Last Acceptable 
Prejudice oraz Naomi Klein Th e Shock Doc-
trine. Th e Rise of Disaster Capitalism. 

Reasumując, najnowszy numer Dialogów 
Politycznych stanowi dowód rozwoju pisma 

i tworzącej go redakcji. Docenić należy za-
dbanie o wszechstronne ujęcie przewodnich 
tematów. Widać wyraźnie, iż pismo grupuje 
studenckich autorów rozmaitych kierunków 
humanistycznych (politologia, socjologia, fi -
lozofi a, prawo, etnologia, stosunki między-
narodowe), co pozwala na prezentację wy-
branych przez zespół redakcyjny zagadnień 
w sposób wieloaspektowy. Redakcja poza 
podniesieniem poziomu pisma poprzez pub-
likacje licznych przekładów, zadbała także 
o sporządzenie abstraktów w języku angiel-
skim do każdego eseju oraz wersji angiel-
skiej kluczowych elementów pisma (m.in. 
spis treści). Owa częściowa dwujęzyczność 
„Dialogów Politycznych” pozwala sądzić, iż 
pismo ma szanse recepcji nie tylko w wy-
miarze ogólnopolskim, ale również w zagra-
nicznych ośrodkach uniwersyteckich. 

Niewątpliwie obecny poziom merytorycz-
ny pisma, jego objętość, a także elegancka 
szata grafi czna i profesjonalny sposób wyda-
nia powalają uznać Dialogi Polityczne za 
pismo wyjątkowe wśród tego typu inicjatyw 
studenckich w skali całego kraju. Jest to do-
skonałe forum dla młodych adeptów huma-
nistyki mogących stawiać pierwsze kroki 
w sztuce pisania artykułów naukowych, ese-
jów, tłumaczeń, komentarzy oraz recenzji. 
Wszystko to pozwala sądzić, iż Dialogi Po-
lityczne na stałe zagoszczą na polskim ryn-
ku wydawnictw naukowych.

Michał J. Czarnecki, Agata Miętek
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ponad 20-tu artykułów z zakresu socjologii polityki, teorii polityki i metodologii, 
a także dwóch monografi i dotyczących międzywojennego koncernu prasowego 
Ilustrowany Kurier Codzienny: Jesteśmy głosem milionów (2005) i Między sensacją 
a nauką (2005). Współredaktor prac: Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między 
teorią a praktyką (2006), Kraków polityczny 2005. Rzecz o partiach i wyborach (2006), 
Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (2007).

Andrzej Chodubski – (ur. 1952 r.) profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdań-
skim. Autor ponad 700 publikacji; specjalizuje się w zakresie metodologii badań 
naukowych, zajmuje się rozpoznawaniem zjawisk i procesów cywilizacyjnych 
w kontekście przemian społecznych i politycznych. Dużo uwagi poświęca kwestiom 
narodowościowym i polonijnym.

Aneta Dawidowicz – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w za-
kresie nauk o polityce uzyskała w 2005 roku. Zatrudniona na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pol-
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skiej myśli politycznej. Autorka monografi i książkowej Zygmunt Balicki (1858-1916). 
Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 
2006, ss. 302.

Mirosław Dbkowski – doktor nauk medycznych, pracownik Katedry i Kliniki 
Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Maciej Kanabaj – absolwent politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badaw-
cze: marketing polityczny i agresywne techniki pozyskiwania elektoratu.

Małgorzata Kułakowska – (ur. 1981) absolwentka nauk politycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i fi lologii angielskiej Akademii Pedagogicznej. Obecnie 
przebywa na wolontariacie w Anglii, prowadząc badania związane z pracą doktorską 
pod tytułem ,,Polityka zarządzania wielokulturowością w wieloetnicznym społeczeń-
stwie Wielkiej Brytanii”. Ostatnio ukazał się jej artykuł pod tytułem Społeczeństwo 
obywatelskie, a mniejszości etniczne. Analiza sytuacji Wielkiej Brytanii, opublikowany 
w zbiorczej publikacji pod tytułem Samotność idei?: społeczeństwo obywatelskie we 
współczesnym świecie, pod redakcją Barbary Krauz-Mozer i Piotra Borowca.

Kazimierz Łastawski – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Europeistyki Insty-
tutu Politologii UMK, specjalista w zakresie politologii, historii stosunków międzyna-
rodowych i metodologii badań politologicznych. Autor kilkuset publikacji naukowych 
i publicystycznych. Od 1984 r. samodzielny pracownik naukowy. Kierował m.in. 
Instytutem Nauk Humanistycznych WAT i Katedrą Politologii WSP TWP.

Radosław Marzcki – (ur. 1983) doktorant nauk o polityce w Instytucie Poli-
tologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artur Niedwiecki – doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Po-
litologicznych UŁ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności polskiej 
polityki zagranicznej wobec integracji europejskiej oraz wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych UE.

Ewa Nowak – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt 
w Zakładzie Socjologii Polityki, Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.
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Wojciech Peszyski – absolwent i doktorant w Instytucie Politologii Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Student prawa Wydziału Prawa i Administracji 
w Toruniu.

Ewelina Podgajna – doktorantka na Wydziale Politologii UMCS. Przygotowuje 
dysertację doktorską na temat Myśl polityczna Stronnictwa Chłopskiego (1926 – 1931). 
Zainteresowania naukowo-badawcze: myśl polityczna (zwłaszcza ruchu ludowego), 
historia najnowsza Polski i powszechna, biografi styka.

Jakub Potulski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu 
Gdańskiego, adiunkt w katedrze Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, przemiany cywi-
lizacyjne na obszarze byłego ZSRR, geopolityka. Autor monografi i Idea i praktyka 
federalizmu w Rosji oraz Rola i znacznie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych 
instytucji politycznych w Rosji.

Joanna Sanecka – absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, 
kierunek: historia, doktorantka na Wydziale Politologii UMCS, zainteresowania 
naukowo-badawcze: współczesna polska myśl polityczna, historia najnowsza Polski 
i powszechna. 

Aleksandra Seklecka – absolwentka i doktorantka w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Paweł Ścigaj – doktor, asystent w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie. Zajmuje się 
teorią polityki oraz teoriami tożsamości narodowej. Opublikował szereg artykułów 
w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych, m.in.: Tożsamość narodowa: 
przegląd problematyki, „Politeja” 2004, nr 1; Tożsamość jednostki w perspektywie 
socjologicznej i psychologicznej. Korzenie, historia, współczesne rozumienie, „Polite-
ja” 2004, nr 2; O podmiotowość społeczeństwa – idea społeczeństwa obywatelskiego 
w pracach Adama Michnika [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego, B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec (red.), Kraków 2006. 

Kinga Wojtas – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego w Warszawie, gdzie pod opieką promotorską prof. Grażyny Ulickiej 
przygotowuje rozprawę doktorską. Pracuje jako asystent na Wydziale Studiów Poli-
tycznych WSB-NLU. Prowadzi zajęcia na UKSW w Warszawie.
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25. Marszałek Adam, dr Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu
26. Michałowski Stanisław, dr hab. prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
27. Mołdawa Tadeusz, dr hab. prof. UW Uniwersytet WARSZAWSKI
28. Olszewski Edward, prof. zw. dr hab. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
29. Olszewski Henryk, prof. zw. dr hab. PAN
30. Orłowski Hubert, prof. zw. dr hab. PAN

321. Pietraś Marek, dr hab. prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
32. Reykowski Janusz, prof. zw. dr hab. PAN
33. Sawczuk Janusz, prof. zw. dr hab. Uniwersytet Opolski
34. Sulowski Stanisław, dr hab. prof. UW Uniwersytet Warszawski
35. Śliwa Michał. prof. zw. dr hab. Akademia Pedagogiczna w Krakowie
36. Ulicka Grażyna, dr hab. prof. UW Uniwersytet Warszawski
37. Wallas Tadeusz, dr Uniwersytet Adama Mickiewicza

38. Wojtaszczyk Konstanty Adam, prof. nadzw. dr 
hab. Uniwersytet Warszawski

39. Zieliński Eugeniusz, prof. zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski
40. Żukowski Arkadiusz, dr hab. prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Grażyna Ulicka – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski – Wiceprzewodniczący
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Prof. dr hab. Kazimierz Kik – Wiceprzewodniczący
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WYMAGANIA STAWIANE ROZPRAWOM 
DOKTORSKIM I HABILITACYJNYM Z ZAKRESU 

NAUKI O POLITYCE UZGODNIONE PRZEZ 
KOMITET NAUK POLITYCZNYCH PAN 

WYMAGANIA STAWIANE ROZPRAWOM DOKTORSKIM 

1. Pole badawcze winno dotyczyć politycznych kontekstów zjawisk.
2.  Rozprawa powinna zawierać oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

(art. 13. 1 Ustawy  o stopniach naukowych i tytule naukowy z dnia 14 marca 
2003).
A) Właściwie uzasadniony winien być temat. 
B)  Adekwatnie postawiony być powinien problem badawczy (i odpowiednio 

pytania szczegółowe). 
C)  Odpowiednio winny być dobrane, prawidłowo i konsekwentnie zastoso-

wane metody, techniki i narzędzia badawcze.
D)  Proces weryfi kacji hipotezy (hipotez szczegółowych) powinien być logiczny, 

poprawny i obejmujący wszelkie istotne argumenty.
E)  Wnioski końcowe dotyczące stopnia weryfi kacji hipotezy głównej powinny 

logicznie wynikać z osiągniętych rezultatów badań cząstkowych.
3.  Rozprawa powinna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata (art. 13. 1 

w/w Ustawy)
A)  Konieczne jest wykazanie umiejętności wyboru i znajomości istotnych ujęć 

teoretycznych i metod badawczych występujących w światowej literaturze 
politologicznej, a  dotyczących tematyki rozprawy. 

B)  Niezbędna jest znajomość reprezentatywnej literatury w językach: polskim, 
angielskim oraz związanym z tematyką rozprawy.

C)  Konieczne jest poprawne używanie kategorii politologicznych przy jedno-
czesnym unikaniu kolokwializmów, zwrotów potocznych i publicystycz-
nych. 
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WYMAGANIA STAWIANE ROZPRAWOM HABILITACYJNYM

1.  Pole badawcze winno dotyczyć politycznych kontekstów zjawisk.
2.  Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój 

określonej dyscypliny naukowej (art. 17. 1 w/w Ustawy), w tym przypadku – 
politologii.
A)  Autor winien dokonać krytycznej analizy dotychczasowych ujęć teoretycz-

nych i osiągnięć badawczych.
B)  Konieczne jest przedstawienie własnych propozycji teoretycznych. 
C)  Niezbędne jest prawidłowe rozwiązanie problemu badawczego – dokona-

nie rzetelnej i logicznej weryfi kacji hipotezy badawczej.
D)  Szczególnie cenne byłoby dokonanie próby praktycznego zastosowania/ 

weryfi kacji tych propozycji.
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