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PROBLEM POLITYCZNOŚCI
JAKO METATEORETYCZNE WYZWANIE
DLA POLITOLOGII
Kamil Minkner*

ABSTRACT: The paper presents a problem of the political in the context of relations
between the theory of politics and the philosophy of politics. The main hypothesis
is that the concept of the political caused that the theory of politics ceases to be the
collection of generalizations from empirical research and is becoming rather a speculative and interpretative view on social and political reality. As a result political science
is moving from analyzing the politics as a separated sphere of institutional power,
towards the issue of the political on the social and even private level. The paper treats
the concept of the political as an essentially contested (W.B. Gallie). As the result, it
is not possible to build the uniﬁed theory of the political but it is possible to build
the metatheory of the political, which allows understanding the core of this problem
in several theories (e.g.: Ch. Mouﬀe, J. Rancière, C. Lefort, A. Heller). The paper also
presents the most important among them and diﬀerent aspects of the political (e.g.:
politics versus the political; symbolical and real dimension of the political).

JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH TENDENCJI we współczesnej reﬂeksji teoretycznej
na temat polityki jest krytyka instytucjonalnego modelu jej ujmowania opartego
na pojęciu państwa, ideologii klasowych, partii politycznych czy polityki pojmowanej w kategoriach dystrybutywnych1. Istotnym przejawem tego trendu jest
* Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski.
1
A. Jabłoński, Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012, s. 31.
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powolny, ale konsekwentny proces detronizowania pojęcia polityki przez pojęcie
polityczności w charakterze centralnej kategorii nauk politycznych. Dane pojęcie
staje się kategorią naukową, kiedy możemy wskazać na powszechność i częstotliwość jego stosowania, jesteśmy w stanie trwale umiejscowić je w zespole eksplikacji innych pojęć (np. poprzez kolejność deﬁniowania), a zarazem wykazuje
ono odpowiedni stopnień ogólności2. Z każdym z tych czynników mamy obecnie,
w odniesieniu do polityczności, do czynienia. W rezultacie, coraz większa liczba
politologów przyjmuje, iż polityka, jak stwierdził Mirosław Karwat w kontekście
współczesnej aplikacji konceptu polityczności Carla Schmitta, nie wyczerpuje
listy fenomenów politycznych, a tym samym, że to, co polityczne może wykraczać
poza samą politykę3. Bezpośrednią konsekwencją tej tendencji jest wszechstronniejsze ujmowanie zjawisk politycznych, szczególnie w odniesieniu do pozornie
niepolitycznych sfer życia społecznego.
Z drugiej strony, teoretyczne rozważania nad politycznością napotykają na
liczne trudności. Rod Hague i Martin Harrop twierdzą, że o ile jesteśmy w stanie
bez problemu podać przykłady z rdzenia polityki, to już wytyczenie granic tego,
co polityczne jest niezwykle złożone ze względu na ich nieostrość. To w tym
kontekście pojawia się istotne pytanie, czy polityczność winna odnosić się także
do takich sfer, jak rodzina czy przykładowo uniwersytet4. Z powodu tych wątpliwości, jedna super deﬁnicja polityczności jest niemożliwa. Byłaby ona zbyt
ogólna i mało przydatna.
Mając na uwadze płynność omawianej materii, znaczenia nabiera restrukturyzacja złożonego statusu polityczności w ramach politologicznego dyskursu
naukowego, a także rekonstruowanie w jego ramach wszelkich regularności. To
jest właśnie nadrzędny cel poniższych rozważań. Mam tu na myśli reﬂeksję metateoretyczną, która nie ma być wstępem do zaproponowania jakiejś konkretnej
koncepcji tego, co polityczne, a ma stanowić raczej punkt wyjścia do zrozumienia
teoretycznych podstaw konstruowania takich koncepcji. Zakładam, że wytyczone
zadanie wymaga przyjrzenia się pojęciu polityczności na styku ﬁlozoﬁi politycznej
oraz teorii polityki. Ich twórcze zderzenie pozwoli wykazać, że problem polityczności spowodował, że teoretycy polityki weszli na poletko uprawiane dotąd przez
ﬁlozofów politycznych, rewidując tradycyjnie rozumianą teorię polityki.
2
M. Karwat, Zasady budowy siatki pojęć w nauce o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1981, nr 3
(51), s. 115.
3
Idem, Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarzyński, Warszawa 1996, s. 133 – 135.
4
R. Hague, M. Harrop, Comparative Goverment and Politics. An Introduction, New York 2001, s. 3.
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FILOZOFICZNY A TEORIOPOLITYCZNY
OGLĄD POLITYCZNOŚCI
Prowadząc rozważania na temat polityczności, zbyt rzadko podkreślamy różnice
w tym względzie pomiędzy optyką ﬁlozoﬁi politycznej i teorii polityki. Filozofowie polityki podejmując problem polityczności nierzadko tematyzują konieczność oddzielenia go od nauk politycznych. Wybitny ﬁlozof francuski Claude
Lefort i komentujący jego dorobek Matthias Lievens stwierdzają, że przedmiotem
nauk politycznych jest przede wszystkim szeroko rozumiana polityka, którą
należy odnosić do wyodrębnionej i tradycyjnie rozumianej sfery społecznej.
Z kolei, polityczność odnoszą oni do symbolicznego poziomu społeczeństwa,
w ramach którego kreuje ono swoje najgłębsze znaczenia i determinuje w ten
sposób samą politykę5. Tadeusz Buksiński idzie jeszcze dalej i oddziela nawet
ﬁlozoﬁę polityki i ﬁlozoﬁę polityczności twierdząc, że ta druga zajmuje się analizą
strukturalizowania społeczeństwa i przyjmowaniem przezeń „określonej postaci,
na przykład liberalnej, socjalistycznej, demokratycznej”6.
Charakterystyczne więc (chociaż nie zawsze w tym samym stopniu) jest
oddzielanie w ramach ﬁlozoﬁi politycznej polityki od polityczności. Niektórzy
proponują w tym względzie bardzo wysublimowane propozycje. Zdaniem Jacquesa Rancière’a, analizując problem tego, co polityczne, należy wyodrębnić trzy
kluczowe terminy: politykę (jako policy), polityczność (the political) oraz politykę
właściwą (politics). Pojęcie policy odnosi Rancière do ustanawiania porządku
społecznego, który zawsze jest rekonﬁguracją struktury widzialności poprzez
dystrybucję w jego ramach miejsc czy funkcji. Tylko w obrębie takiego porządku
można być uznanym jako podmiot i zgłaszać roszczenia w stosunku do realizacji
własnych celów. Chodzi tu zarówno o decyzje władzy państwowej, jak i porządkowanie społecznych relacji. Polityczność to wyłom w spójnej strukturze społeczeństwa. Wyraz niemożliwości domknięcia i uspójnienia społecznego porządku.
Ostatni termin Rancierowskiej triady to właściwa polityka (politics), którą autor
pojmuje w kategoriach zderzenia (skonfrontowania) polityczności i policy. Istotą
takie polityki jest uwidacznianie dwóch światów w jednym, a więc podkreślanie
fundamentalnej niezgody na społeczny porządek policy. Zarysowana koncepcja

5

M. Lievens, Governance as A Symbolic Order and its Relation to Democracy, Leuven Centre for
Global Governance Studies, „Working Paper” 2013, nr 114, s. 6.
6
T. Buksiński, Współczesne ﬁlozoﬁe polityki, Poznań 2006, s. 8.
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podkreśla zarazem, że polityka jest czymś rzadkim i niecodziennym, i dlatego
nie wszystko może być polityczne7.
Bez względu na różnice w podejściach ﬁlozoﬁcznych, polityczność pozwala
w myśl słów Chantal Mouﬀe uchwycić ontologiczny poziom społeczeństwa,
a więc zrozumieć jego konstytutywne właściwości. Dla jednych będą to antagonizmy, które należy uwolnić i w ten sposób spluralizować jeszcze bardziej
demokrację (Mouﬀe)8, dla innych są to kluczowe wartości, jak wolność w sferze
publicznej (Agnes Heller)9. Część badaczy postrzega polityczność przez pryzmat konﬂiktów i wrogości (Carl Schmitt)10. Inni widzą w niej wyraz kreowania
porządku publicznego; przy czym, niektórzy porządek ów postrzegają w kategoriach neutralnych (np. John Rawls)11, ale są i tacy, którzy wręcz przeciwnie pragną
oprzeć go na dialogu moralnym i wartościach (Amitai Etzioni)12. Dla jednych
polityczność jest permanentnym wyzwaniem we współczesnych demokracjach
(Heller), inni podkreślają, że jest ona czymś rzadkim, ma charakter egzystencjalny i dotyczy sytuacji nadzwyczajnych (np. Schmitt, Antonio Gramsci)13. Część
badaczy czyni z polityczności kategorię ekskluzywistyczną, kryterium podziałów
i wykluczenia (Schmitt); inni, zwłaszcza przedstawiciele liberalnej demokracji,
pragną polityczności inkluzywnej (Heller). Niektórzy wreszcie stosują omawianą
kategorię jako część pewnego programu krytycznego zarówno pod względem
intelektualnym, jak i politycznym. Przykładem mogą być twierdzenia feminizmu
drugiej fali, iż to, co prywatne też jest polityczne. W ten sposób takie feministki,
jak Carol Hanisch podkreślały, że społeczeństwo opiera się na opresywnych
strukturach patriarchatu, który funkcjonuje zarówno w przestrzeni publicznej,
jak i np. w relacjach osobistych14.

7

Cyt. za: E. Swyngedouw, Where is the political?, Plenary „Where is the Political”, Antipode Summer
School, Manchester 2009, s. 19 – 27.
8
Ch. Mouﬀe, The Return of the Political, London–New York 1993.
9
A. Heller, O pojęciu polityczności raz jeszcze, „Przegląd Polityczny” 2005, nr 69, s. 76 – 82.
10
C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000,
s. 191 – 250.
11
W kontekście polityczności dorobek J. Rawlsa komentuje: N. O’Sullivan, Diﬀerence and the Concept
of the Political in Contemporary Political Philosophy, „Political Studies” 1997, t. 45, nr 4, s. 740–742.
12
A. Etzioni, What is political?, [w:] Der Begriﬀ des Politischen, red. A. Nassehi, M. Schroer, Baden-Baden 2003, s. 89 – 99.
13
W tym kontekście sytuuje rozważania na temat polityczności Franciszek Ryszka w swojej
książce O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
14
C. Hanisch, The Personal is Political, luty 1969, http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.
html, odczyt z dn. 01.03.2014.
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W odróżnieniu od ﬁlozofów politycznych, dla których istotne jest odniesienie
polityczności do samych zasad budowania porządku społecznego, teoretycy
polityki ujmują to, co polityczne jako poszerzenie rozważań na temat polityki.
Większość badaczy jest w tym względzie, świadomie czy nie, spadkobiercami
Maxa Webera, który zainteresowanie problemem tego, co polityczne uwydatnił podkreślaniem roli interesów społecznych w życiu politycznym, a także
postrzeganiem polityki o wiele bardziej relacyjnie niż jego poprzednicy. Polityka
oznaczała wszak dla niego nie tylko władzę, ale także wpływ na nią. Twierdził
również, że polityczne może nie tylko to, co bezpośrednio wiąże się z państwem,
ale to, co w zależności od kontekstu uzna ono za polityczne15.
Pisząc o weberowskiej tradycji polityczności można stwierdzić, że zarówno
polityka, jak i polityczność mają podobne albo takie same kryteria (dotyczą
bowiem szeroko rozumianych procesów i zjawisk politycznych) i tylko pola
artykulacji są odmienne. Mirosław Karwat wyodrębnia w tym celu, zjawiska
polityczne z natury, a więc te powiązane z tradycyjnie pojmowaną polityką oraz
zjawiska polityczne w kontekście, które, jak w przypadku dzieł artystycznych,
wykraczają poza politykę, ale są przez nią uwikłane16. Zdaniem Andrzeja Jabłońskiego, problem polityczności wiąże się z nowym trendem w teorii polityki,
a więc procesami polityzacji sfery prywatnej i społecznej. W rezultacie, zdaniem
badacza, sfera polityczna nie zanika, ale zaczyna pojawiać w rejonach dotąd nieobecnym, jak życie codzienne. Władza nadaje polityczny charakter stosunkom
społecznych i pojmować ją należy szerzej niż tradycyjna instytucjonalna teoria
polityki17. Na kompatybilność pojęć polityczności i polityki zwraca także uwagę
Janusz Golinowski, który propaguje semiotyczno-symboliczną koncepcję tego,
co polityczne. Jego zdaniem: „Przestrzeń polityczności jest szeroka i zbudowana
przez pewien układ instytucjonalny, a także polityczno-prawny. Oprócz sfery
instytucjonalnej, stanowiącej szczególny obszar oddziaływania polityki, polityczność silnie przenika również do życia codziennego”18.
Zarysowane powyżej różnice pomiędzy ﬁlozoﬁcznym i teoriopolitycznym
oglądem polityczności nie miały na celu wytyczenia sztywnych granic między
15

R. Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992,
s. 129 – 130.
16
Zob. np.: Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa 2013, s. 240.
17
A. Jabłoński, Polityka…, op.cit., s. 31.
18
J. Golinowski, Pomiędzy politycznością a technologizacją współczesnego projektu ładu, [w:]
Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011, s. 23.
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tymi optykami, ale budowę wspólnej metateorii polityczności. Twierdzę, że to
właśnie problem polityczności stał się jednym z tych zagadnień teoretycznych,
które doprowadziły do zatarcia się tradycyjnych granic pomiędzy ﬁlozoﬁą i teorią polityki, w obrębie których zakładano, że ﬁlozoﬁa polityczna ma charakter
spekulatywny i normatywny, a teoria polityki (przynajmniej w głównym nurcie)
to ściśle naukowe generalizacje z badań empirycznych19. Tymczasem, w odniesieniu do polityczności, mamy raczej do czynienia z ﬁlozoﬁcznym w treści
i stylu teoretyzowaniem interpretacyjnym, które opiera się na głębokim opisie
z uwzględnieniem określonego kontekstu sytuacyjnego, a nie na rygoryzmie
logicznym. Dowodów dostarczają w tym względzie zarówno politolodzy, jak
i ﬁlozofowie polityki.
Zdaniem Lecha Rubisza, twórcza konfrontacja między tradycją ﬁlozoﬁczną
i naukową w politologii jest częścią budowania krytycznej samoświadomości tej
drugiej nauki. Można z tego wywnioskować, że ﬁlozoﬁczne spojrzenie nie tylko
nie pozbawia nauk politycznych waloru naukowości, ale jest argumentem na jej
korzyść. Zdaniem Rubisza, pełna neutralność i obiektywność jest w politologii
niemożliwa, ale ﬁlozoﬁczna w swej istocie (samo)świadomość rozmaitych stanowisk ontologicznych i aksjologicznych oraz zadeklarowanie własnego poglądu
w tym względzie pozwala na zobiektywizowane i intersubiektywne uzgadnianie
prawdy20.
Problem polityczności, jak mało które zagadnienie teoriopolityczne dowodzi
słuszności spostrzeżeń Rubisza. Kwestia ta rozpatrywana jest bowiem w ramach
teorii polityki przez pryzmat jej preliminariów, co zdaniem M. Karwata oznacza skupienie się „autorów na kwestiach wyjściowych: co jest i dlaczego jest
polityczne, w jakich okolicznościach następuje upolitycznienie, jakie są jego
możliwe formy; co konstytuuje politykę jako mechanizm całościowy, jakie są jej
płaszczyzny, poziomy, dziedziny i zakresy”. Takie postawienie problemu z założenia niemal wiąże reﬂeksję ﬁlozoﬁczną z teoretyczną, stanowiąc fundament
tzw. integralnych ogólnych teorii polityki. Teorie tego typu „czynią swoim przedmiotem istotę, swoistość, prawidłowości, mechanizmy i uwarunkowania polityki
jako takiej, ujętej uniwersalistycznie i niepodzielnie”21. We współczesnej polskiej
19
A. Jabłoński, Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Czym jest teoria w politologii?, red.
Z. Blok, Warszawa 2011, s. 73.
20
L. Rubisz, Neutralność jako kryterium naukowości politologii, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013, s. 163 – 184.
21
Oba cytaty pochodzą z: M. Karwat, Rodzaje teorii w nauce o polityce, [w:] Czym jest teoria
w politologii?, op.cit., s. 79 i 82.
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politologii można odnaleźć przynajmniej dwie autorskie próby zaproponowania
takich teoretycznych ujęć: Zbigniewa Bloka22 oraz Mirosława Karwata23.
W obu tych przypadkach, polityka i polityczność są silnie uwikłane w splot
relacji między różnymi sferami życia społeczno-ekonomicznego (to, co polityczne jako wyraz makrorelacji społecznych), przy założeniu kluczowej determinacji czynników ekonomicznych. Obaj autorzy zajmują się tym, co polityczne
poprzez rekonstrukcję mechanizmów upolitycznienia, jednocześnie wskazując,
że możliwe jest otwarte i dynamiczne odniesienie w tym względzie (np. to co
nie jest polityczne może stać się polityczne). W obu przypadkach rezygnuje się
z precyzyjnej delimitacji pojęcia polityki, zakładając że takie deﬁniowanie jest
wtórne w stosunku do konieczności generalnego ustalenia tego, czym jest polityczny charakter różnych zjawisk i procesów (także poza polityką). Obaj autorzy
forują antyformalistyczne stanowisko, rezygnując z ujmowania polityczności
w ramach jakiejś sfery czy cechy wiodącej. Zdaniem M. Karwata, polityczność
jest nie tyle właściwością procesów czy zjawisk, co raczej ich aspektem, często
jednym z wielu nakładających się na siebie, przesądzając o syndromatycznym
charakterze zjawisk politycznych.
Filozoﬁczny kontekst teoretycznego dyskursu na temat polityczności wyraża
się także, mniej lub bardziej, w bezpośrednich odwołaniach do konkretnych
ﬁlozoﬁcznych lub makrospołecznych koncepcji polityczności, z których udaje
się czasami zbudować interesującą konstrukcję teoretyczną. Przykładowo,
w pracach Z. Bloka odnajdujemy bezpośrednie odniesienia do tradycji Marksowskiej, kiedy autor podkreśla wtórność polityki, państwa, ale i rozmaitych sfer
społecznych względem ekonomiki, opowiadając się tym samym za materialistycznym postrzeganiem historii24. Wyraża się to w podkreślaniu kluczowego
znaczenia ekonomicznego zdeterminowania zjawisk politycznych. W analizie
polityczności Sławomira Czapnika istotny jest wpływ ponowoczesnej ﬁlozoﬁi
Zygmunta Baumana25. Z kolei, Janusz Golinowski i Filip Pierzchalski opowiedzieli się za symbolicznym rozumieniem polityczności i sięgnęli w związku
z tym do semiotyki. Zdaniem Golinowskiego, symboliczność ma znaczenie
zarówno w obiektywizowaniu tego, co polityczne na poziomie porządku
22

Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analiz, „Studia Politologiczne”
2010, nr 17, s. 63 – 88.
24
Z. Blok, O polityczności…, op.cit., s. 64 – 66.
25
S. Czapnik, Bauman, NOP, ideologia. Polityka a dyskurs polityczności [w:] W poszukiwaniu
polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki. [w druku]
23
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społecznego, jak i w maskowaniu realnych sprzeczności, które ów porządek
podkopują26. Wreszcie autor niniejszego opracowania wykazał walor poznawczy
różnych ﬁlozoﬁcznych ujęć polityczności i odniósł je do takich niepolitycznych
fenomenów, jak ﬁlm27.
Podobnie, jak teoretycy polityki, również ﬁlozofowie dostrzegają płynność
granic między naukami politycznymi a ﬁlozoﬁą polityki w zakresie rozważań
nad politycznością. Andrzej Szahaj i Marek N. Jakubowski podkreślają, że
współczesna ﬁlozoﬁa polityki już dawno przestała być wyłącznie normatywna
i jest raczej mieszaniną „analizy pojęciowej, językowej i normatywnej”28. Zdaniem
autorów, teksty współczesnych anglosaskich teoretyków polityki to w zasadzie
teksty ﬁlozoﬁczne. W praktyce, dążąc do zbudowania zadowalającej metateorii
polityczności należy w większym stopniu podkreślać wspólnotę obu omawianych
dyscyplin, w różnicach dostrzegając wyłącznie pewien rodzaj nachylenia, zakres
rozważań czy podkreślanie pewnych akcentów.
W związku z powyższymi założeniami należy podkreślić, że zarówno teoretycy, jak i ﬁlozofowie polityki stawiają problem polityczności, jako odrębne
zagadnienie naukowe. Oznacza to, że poszczególni badacze, bez względu na to,
jakie konkretne ujęcie polityczności reprezentują, nie traktują tego pojęcia jako
zwykłej pochodnej deﬁniowania polityki. Zbigniew Blok słusznie zauważa, że
w języku polskim ciężko jest odrębnie deﬁniować polityczność skoro w rozumieniu potocznym jest to rzeczownik odprzymiotnikowy, a więc niesamodzielny.
W rezultacie, badacze intuicyjnie wychodzą od deﬁniowania polityki. Dodajmy,
że podobne problemy stwarza również język angielski, gdzie termin „polityczność” funkcjonuje najczęściej jako odprzymiotnikowy rzeczownik the political.
Z kolei, Christian Meier zwraca uwagę na jeszcze jedno językowe rozróżnienie,
mianowicie rzeczownika „polityczność” i przymiotnika „polityczny”. Jego zdaniem, jeszcze Grecy stosowali rzeczowniki odprzymiotnikowe, żeby wyrażać
ogólne pojęcia w stosunku do cech wyrażanych przez przymiotniki. Jednakże,
w przypadku przymiotnika „polityczny” nie da się zbudować takiej analogii
ponieważ na różnych poziomach odnosi się on do różnych cech. Z tego powodu
polityczność nie może stanowić pojęcia dla przymiotnika „polityczny” i należy
ją ujmować w kategoriach odrębnego pola stosunków społecznych29.
26

J. Golinowski, Pomiędzy politycznością…, op.cit., s. 24 – 25.
K. Minkner, O ﬁlmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012,
s. 199 – 235.
28
A. Szahaj, M.N. Jakubowski, Filozoﬁa polityki, Warszawa 2005, s. 8 – 9.
29
Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012, s. 44 – 46.
27
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Odrębność polityczności jako zagadnienia badawczego nie przesądza jednak
o jakimś konceptualnym kompromisie, z którego mogłoby wynikać zuniwersalizowane ujęcie polityczności. Wręcz przeciwnie, bliskie relacje pomiędzy ﬁlozoﬁą
a teorią polityki w podejmowaniu tej problematyki są tym bardziej konieczne,
że takiej zgody nie ma i nigdy nie będzie. Przedstawiciele obu dyscyplin winni
więc traktować pojęcie polityczności jako typowe „pojęcie istotnie, zasadniczo
sporne” (essentially contested concept). Termin ten do nauk społecznych wprowadził Walter Bryce Gallie, który uznał, jeszcze w 1956 r., iż niemożliwe jest
konkluzywne ustalenie precyzyjnego znaczenia kluczowych pojęć w naukach
społecznych, jak demokracja czy sprawiedliwość społeczna30. Gallie miał
nastawienie antypozytywistycznie i antyformalistyczne, uważał bowiem, że im
bardziej pragniemy ustabilizować dane znaczenie, tym bardziej okazuje się ono
niestabilne. W rezultacie, wszelkie spory dotyczące takich pojęć, jak polityka
(choć Gallie wypowiadał się raczej o demokracji) wikłają się w niekończące
debaty, które jednak są istotne, gdyż tylko w ten sposób można rozwijać dane
pojęcie. Koncept Gallie’ego dowodzi, iż takich kategorii, jak polityczność nie
powinniśmy traktować statycznie oraz, że nie tylko możliwa, ale i potrzebna jest
dyskusja o nich w coraz to nowych kontekstach.
Mając na uwadze powyższe wywody, zasadne wydaje się rozpatrywanie fenomenu polityczności w kategoriach konceptu granicznego. Polityczność pozwala
nam lepiej zrozumieć relacje między polityką i nie-polityką, nie po to jednak by
wytyczyć między nimi twarde granice, ale żeby zrozumieć, że linia demarkacyjna
jest płynna, że wiele zjawisk politycznych sytuuje się wręcz na stykach owych linii
granicznych; przy czym rozkłady te nie zawsze są jednoznaczne31. Tym samym,
bez względu na to, gdzie dany badacz sytuuje polityczność i jakie kryteria w stosunku do tego pojęcia eksplikuje, pozwala nam ono zrozumieć napięcia pomiędzy pozornie sprzecznymi wymiarami rzeczywistości społecznej: porządkiem
publicznym i antagonizmami społecznymi; tym, co realne i tym, co symboliczne;
wymiarem publicznym i prywatnym oraz autonomiczną sferą instytucjonalnej
władzy i codziennością. Przypatrzmy się teraz jak kwestie te można ulokować
w ramach metateorii polityczności, budowanej solidarnym wysiłkiem ﬁlozoﬁi

30

W.B. Gallie, Essentially contested concepts, „Proceedings of the Aristotelian Society” 1956, nr 56,
s. 167 – 198.
31
P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia,
Warszawa 2008.
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i teorii polityki. W tym celu będę analizował napięcia pomiędzy kontekstem
społeczno-politycznym, a jego teoretycznym przetwarzaniem.

PUNKTY WĘZŁOWE METATEORII POLITYCZNOŚCI
Badacze zajmujący się politycznością podkreślają przynajmniej trojakie,
bynajmniej niewykluczające się, przyczyny wyodrębnienia się tego zagadnienia
badawczego w odniesieniu do zmian społeczno-politycznych. Według Agnes
Heller, istotne znaczenie miała egalitaryzacja i liberalizacja stosunków społecznych. Do czasu istnienia struktur absolutystycznych, monopol na dysponowanie
politycznym potencjałem miały klasy rządzące. Ich działania były w istocie swej
polityczne. Podkopanie spetryﬁkowanych przez lata podziałów społecznych,
które doprowadziło do erozji władzy klas dominujących wiązało się z inkluzją
nowych grup oraz ich własnym rozumieniem polityczności, jako pochodną
artykułowanych potrzeb i interesów politycznych. To, co polityczne przestało
być z góry deﬁniowane i z założenia oczywiste, co jeszcze w XIX w. wyrażały
takie grupy społeczne, jak robotnicy czy kobiety. Wpływ na te tendencje miały
trzy kluczowe, zdaniem Heller, procesy. Pierwszy z nich to rozwój technologiczny, który wyrażał się w industrializacji. Drugi to funkcjonalność społecznego
podziału pracy, która znajdowała swój wyraz w kapitalizmie. Trzeci proces wiązał
się z nowymi praktykami rządzenia państwem w obliczu zuniwersalizowanych
wartości, na czele których wybija się wolność. To właśnie ta ostatnia wartość
konkretyzowana w sferze publicznej przesądza według Heller o politycznym
charakterze zjawisk32.
Na drugą grupę czynników wskazują reﬂeksje Noëla O’Sullivana. Jego zdaniem
problem polityczności należy rozpatrywać w kontekście coraz bardziej złożonych
i podzielonych społeczności, które starają się budować powszechnie akceptowalny
porządek społeczny. Brak takiej zgody jest główną przyczyną debat na temat
polityczności. Zdaniem O’Sullivana, ich najbardziej wyrazistym przejawem jest
zderzenie postmarksistowskiego nurtu demokracji agonistycznej, która postuluje
radykalne spluralizowanie demokracji i poszerzenie pola tego, co polityczne
z liberalnymi ujęciami w stylu Johna Rawlsa, które postulują zawężenie tego, co
polityczne czy z koncepcją dyskursu komunikacyjnego Jürgena Habermasa33.
32
33

A. Heller, O pojęciu polityczności…, op.cit., s. 76 – 82.
N. O’Sullivan, Diﬀerence and the Concept of the Political, op.cit., s. 739 – 754.
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Trzecim czynnikiem, który wpłynął na dyskurs na temat polityczności są
wszelkiej maści procesy postpolityczne, które podkopały podziały ideologiczne,
wyzwania polityczne sprowadzając do praktycznego rozwiązywania problemów
społecznych, stawiając zarazem problem płynnych granic polityki. Propozycje
tego typu staną się następnie przedmiotem zaciekłej krytyki ze strony badaczy
radykalnych, którzy zarzucili ujęciom postpolitycznym i liberalnym odpolitycznianie rzeczywistości społecznej i niedostrzeganie w jej ramach fundamentalnych
sprzeczności, sprowadzając podmiotowe znaczenie różnych ruchów społecznych
do irracjonalno-impulsywnego działania mas. Zdaniem Ch. Mouﬀe, upadek
komunizmu nie zniósł aktualności tezy o antagonizmach (i polityczności),
a jedynie dokonał rekonﬁguracji pól konﬂiktu34.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, zarówno teoretycy polityki, jak
i ﬁlozofowie polityki starają z nimi zmierzyć. Ci pierwsi budują przede wszystkim określone opisy i wyjaśnienia, nie angażując się ideowo czy tym bardziej
ideologicznie w rozwiązywanie omawianych problemów. Bez względu na to, czy
mamy do czynienia z realistycznym ujęciem M. Karwata lub Z. Bloka czy symboliczno-semiotycznym ujęciem Golinowskiego lub Pierzchalskiego, dominuje
tu zorientowanie analityczne ukierunkowane na rozpoznanie mechanizmów
życia politycznego, a nie zmianę rzeczywistości społecznej. Tymczasem ﬁlozofowie polityki posługują się politycznością nie tylko po to, żeby interpretować
prawidłowości polityczne, ale żeby zaproponować swego rodzaju program
naprawczy rzeczywistości społeczno-politycznej. Dostrzegamy to chociażby
w postmarksistowskiej koncepcji polityczności, gdzie uwolnione od determinacji czynników ekonomicznych podmiotowości, przede wszystkim grupy
wykluczone, mniejszościowe, marginalizowane, mają na tej podstawie możność
niejako niezależnego wytyczenia własnych celów, ich artykulacji w przestrzeni
publicznej, a w rezultacie działania. Zdaniem Timothy’ego Davida Fiskena, cel
teoretyczny postmarksistów ma iść w parze z celem praktycznym, a na nazwanie
tego projektu Fisken posługuje się określeniem „spekulatywna lewicowość”35.
Z drugiej strony, mając na uwadze odniesienia normatywne, można przywołać koncepcję wręcz odwrotną, bo liberalne ujęcie tego, co polityczne Johna
Rawlsa. Założenia jego koncepcji wskazywały na konieczność wypracowania
reguł, dzięki którym uda się zbudować sprawiedliwy porządek, rozdzielić sferę
34

Ch. Mouﬀe, The Return of the Political…, op.cit., s. 3.
Zob. np.: T.D. Fisken, The Turn to the Political: Post-Marxism and Marx’s Critique of Politics,
Berkeley 2012. [Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie w Berkeley].
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publiczną od prywatnej, dając możliwość jednostkom kultywowania różnych
systemów wartości i koncepcji dobra. Dla Rawlsa uniwersalną zasadą budowania porządku publicznego miała być sprawiedliwość jako bezstronność. W ten
sposób ład społeczny będzie aksjologicznie neutralny i przez to akceptowalny
dla wszystkich36.
Metateoria polityczności winna również uwzględniać relacje tego, co polityczne z innymi sferami życia społecznego. Najbardziej rygorystycznie sprawę
stawiają tu badacze postmarksistowscy, którzy opowiadają się za autonomią
polityczności. W tym celu, lewicowi badacze, tacy jak Ch. Mouﬀe czy E. Laclau włączyli w dyskurs na temat polityczności koncepcję prawicowego Carla
Schmitta. To, co polityczne było dla niego siłą niezależną i zdeterminowaną
głównie własną wewnętrzną logiką; nie posiadało wprawdzie jednej wydzielonej sfery rzeczywistości, ale o odrębności ujmowania polityczności świadczyć
miały kryteria wskazujące, że realny stosunek polityczny może zaistnieć
w obrębie ekonomii, religii czy sfery moralnej, o ile w ich obrębie grupy ludzi
(a nie samodzielne jednostki) będą się postrzegać w kategoriach wrogości.
Badacze postmarksistowscy sięgając po ten dorobek podkreślają jednocześnie,
że Schmitt nie docenił realnych konﬂiktów w przestrzeni zinstytucjonalizowanej
polityki. Dlatego Mouﬀe i Laclau nie odrzucają demokracji liberalnej, ale chcą jej
radykalnego spluralizowania, czego wyrazem ma być zaistnienie w przestrzeni
publicznej różnych grup wykluczonych. W tym celu przyjęli antynaturalistyczną
perspektywę i uwolnili polityczność od determinacji ekonomicznej, dowodząc
iż wszelkie społeczne podmiotowości są wynikiem aktów władzy i nie mają
charakteru koniecznego. Jednocześnie, antagonistyczny stosunek w ramach
polityczności oparty na kryteriach wrogości w rozumieniu Schmitta, Mouﬀe
i Laclau zamieniali na relację o charakterze agonistycznym, w ramach której
wróg staje się uznanym przeciwnikiem. Erik Swyngedouw komentując dorobek
postmarksistowskich teoretyków polityczności stwierdza, że to, co polityczne nie
jest i nigdy nie będzie wypełnione do końca przez to, co społeczne. Polityczność
to bowiem aranżowanie publicznych relacji pomiędzy różnymi heterogenicznymi grupami i jednostkami, które mają sprzeczne oczekiwania i cele. I właśnie
z powodu tych sprzeczności, polityczność musi być analizowana jako autonomiczne pole stosunków37.
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J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
E. Swyngedouw, Where is the political?…, op.cit., s. 4.
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Odpowiedzią na rozumowanie postmarksistów na temat tego, co polityczne
jest stanowisko bardziej tradycyjnie rozumianej orientacji Marksowskiej. Jej
przedstawiciel, Timothy David Fisken pokazuje mrzonkę postmarksistowskiego
programu autonomizacji polityczności. Separacja ekonomii i polityki to rodzaj
praktycznej iluzji. Iluzji, bo jest to pogląd nieprawdziwy, a praktycznej, bo jest on
osadzony w materialnych podstawach i wywołuje realne efekty. Żadna dyskusja
o polityce nie może zaczynać i kończyć się na niej. To, co polityczne należy widzieć
w relacjach z innymi obszarami rzeczywistości społecznej. Jednocześnie autor
stwierdza, że również ekonomia nie powinna być traktowana jako niezależne
pole, ponieważ ona również funkcjonuje w splocie interakcji z innymi polami
struktury społecznej. W rezultacie, Fisken orzeka, iż nie możemy zrozumieć praw
obywatelskich bez analizy sfery prywatnej, w ramach której formułowane są roszczenia względem tych praw; nie możemy zrozumieć sprawiedliwości bez analizy
struktury ekonomicznej, w ramach której generowane są określone dochody; nie
zrozumiemy wreszcie tożsamości politycznych podmiotów bez analizy sektora
społecznego, względem którego podmioty te są reprezentantami38. Podobne
zdanie do Fiskena wyraża Mirosław Karwat, który podkreśla, że relacje między
politycznością a ekonomiką należy jednak ujmować w kategoriach zależności
ogólnosystemowych, a nie w relacji poszczególnych elementów. W rezultacie, nie
każde zjawisko ekonomiczne musi przekładać się politycznie i z drugiej strony,
nie każde zjawisko polityczne jest bezpośrednio uwarunkowane ekonomicznie.
Polityczność ma swoją logikę rozwojową i wykazuje sprzężenia zwrotne z ekonomiką, niemniej jednak nie ma ona osobnej substancji czy domeny.
Szczególnie istotnym aspektem omawianej problematyki są odniesienia do
realnego i symbolicznego wymiaru tego, co polityczne. Przy czym, nie chodzi
tu o to, żeby precyzyjnie przyporządkować dane stanowisko do określonego
bieguna polityczności (realnego lub symbolicznego), ale żeby postrzegać daną
koncepcję w napięciach i interakcjach pomiędzy nimi. Interesującą koncepcję
zaproponował w tym względzie Claude Lefort, wedle którego sfera symboliczna
jest kluczowa w konstytuowaniu się społeczeństwa, a tym samym ma ona polityczny wymiar. To, co polityczne wiąże się z relacją artykulacyjną w układzie
zewnętrzne – wewnętrzne względem społeczeństwa. Najważniejszą konstatacją
tego założenia jest to, że żadna grupa społeczna, która pragnie mieć legitymizowaną władzę, nie może odnosić się wyłącznie do własnych struktur i możliwości.
Zarówno w średniowieczu, jak i w demokracji, porządek społeczny symbolicznie
38

T.D. Fisken, The Turn to the Political…, op.cit., s. 99 – 103.
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odnosi się do suwerena, który jest poza społecznością. W przypadku władzy
średniowiecznego króla jest to Bóg, a w przypadku demokracji lud. Zdaniem
komentatora twórczości Leforta, Hansa Lindahla w obu przypadkach to, co symboliczne jest polityczne bo negocjuje władzę absolutną poprzez podmioty, które
ją reprezentują odnosząc się do symbolicznego suwerena, którego charakter jest
bezwarunkowy. W obu przypadkach mechanizm pozostaje bez zmian, zmienia
się jedynie jego treść. Wynika to z tego, że procesy symbolizacji odpowiadają
generalnie za relację ludzi w stosunku do rzeczywistości jako takiej. Symboliczne pole społeczeństwa jest istotne z punktu widzenia kreowania przez nie
samoreprezentacji, czyli budowania wyobrażeń o sobie samym. Stanowią one
źródło jego jedności, ale są one zarazem niekompletne i niestabilne ponieważ
wyobrażenie społeczeństwa o sobie samym zawsze jest odmienne od realnych
procesów w jego obrębie. Z tego wynikają z kolei sprzeczności społeczne39.
Ta ostatnia kwestia komplikuje proste przyporządkowanie Leforta do symbolicznie pojmowanej polityczności. Należy tu dopowiedzieć jeszcze jeden wątek.
Otóż, zdaniem Leforta, charakterystyczną cechą demokracji, w porównaniu
z reżimami przednowoczesnymi, jest desubstancjalizacja i odcieleśnienie władzy,
która dawniej odnosiła się jednoznacznie do króla. W przypadku demokracji,
w miejsce substancjalnie rozumianej władzy królewskiej mamy tzw. puste
miejsce i to wokół niego tworzy się to, co polityczne40. Komentując „puste miejsce” Leforta, Jerremy Valentine stwierdza, że oznacza ono lukę, która rozdziela
symboliczne i realne. Puste miejsce nie może być symbolizowane, chociaż może
być przedstawione czy reprezentowane. W ten sposób symboliczny charakter
władzy demokratycznej ma charakter polemiczny41. Według Ch. Mouﬀe koncept
„pustego miejsca” Leforta oznacza, że społeczeństwo funkcjonuje w warunkach radykalnego niezdeterminowania. Na takie społeczeństwo nie można
już patrzeć jak na organistyczny byt z uniwersalistycznego punktu widzenia.
Takiemu społeczeństwu brakuje ostatecznych gwarancji legitymizacji i dlatego
należy permanentnie o nią walczyć. To jest właśnie prawdziwa demokratyczna
rewolucja w pojmowaniu Leforta. Założenie to staje się z kolei źródłem koncepcji
radykalnej demokracji Mouﬀe42, która ma artykułować rozmaite sprzeczności
w systemie, dając tym samym możliwość wyodrębnienia się rozmaitych podmio39
H. Lindahl, Democracy and the Symbolic Constitution of Society, „Ratio Juris” 1998, t. 11, nr 1,
s. 14 – 22.
40
C. Lefort, The Political Forms of Modern Society, Cambridge 1986, s. 304.
41
J. Valentine, Rancière and Contemporary Political Problems, „Paragraph” 2005, nr 28 (1), s. 52.
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towości politycznych. W tym celu, chcąc uwolnić się ostatecznie od determinacji
ekonomicznej (oraz wszelkiej innej), Mouﬀe, a także Laclau korzystają z konceptu
naddeterminacji Louisa Althussera, który opierał się na tezie, że „to, co społeczne,
konstytuuje się jako porządek symboliczny”43. Zakładając, że każda artykulacja
ma charakter przygodny i niezdeterminowany, Mouﬀe i Laclau uznali, że realne
antagonizmy mogą być przetwarzane symbolicznie za pomocą różnych możliwości, które zależą od narzucenia przez dany podmiot deﬁnicji polityczności.
W wymiarze praktycznym oznaczało to, że lewica może zagospodarowywać
nowe tematy i te grupy elektoratu, które nie uznawano wcześniej za lewicowe.
Zdaniem Sławomira Czapnika istnieje jednak spore ryzyko takiego ujmowania
polityczności ponieważ kategoria ta staje się pojęciem dyskursywnym, wręcz
elementem „dyskursu o dyskursach”, co zagraża uchwyceniu realnych antagonizmów społecznych44.

PODSUMOWANIE
Przedstawione powyżej wywody pozwalają zredeﬁniować wzajemne relacje
między ﬁlozoﬁą a teorią polityki w kontekście konstruowania wspólnej metateorii polityczności. Analiza wykazała, że relacje te należy traktować jako płynne
i stanowiące raczej wyraz pewnych tendencji, a nie reguł. Nader wszystko, teoria
polityki staje się w kontekście problemu polityczności coraz bardziej ﬁlozoﬁczna,
odchodząc od tradycyjnego, logicznego i empirycznego modelu na rzecz teorii
polityki jako preliminariów tego, co polityczne uprawianej w sposób interpretacyjny.
Filozoﬁa polityki pozwala na szeroki zakres rozpatrywania tego, co polityczne – zarówno w odniesieniu do zasad strukturyzujących społeczeństwo i jego
porządek publiczny, jak i potrzeb oraz celów jednostek ludzkich. Odnosi się ona
również do kwestii ontologicznych i epistemologicznych (np. napięcia między
symbolicznym a realnym statusem polityczności). Filozofowie polityki traktują
także rozważania nad politycznością jako aspekt bardziej ogólnych reﬂeksji
ﬁlozoﬁcznych. Za przykład może służyć omówienie problemu polityczności, jakie

43

E. Laclau, Ch. Mouﬀe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej
polityki demokratycznej, Wrocław 2007, s. 104.
44
S. Czapnik, Bauman, NOP, ideologia…, op.cit.

Kamil Minkner

22

proponuje Amitai Etzioni, który czyni z tego zagadnienia jeden z aspektów swojej
komunitarystycznej ﬁlozoﬁi.
W odróżnieniu od takiej postawy, dla politologa punktem wyjścia i dojścia
będzie polityka, a nie szeroki kontekst społecznych fundamentów. Tym samym,
ogląd teoriopolityczny odnoszący się do polityczności powinien pomóc skonkretyzować ogólne ujęcia ﬁlozoﬁczne. Co ważne, pewnych podpowiedzi aplikacyjnych dla teorii polityki może dostarczyć w tym zakresie właśnie ﬁlozoﬁa
polityki. Przytoczmy na koniec stosowny przykład, mając na uwadze koncepcję
polityczności Clauda Leforta, która jawić się może jako interesująca poznawczo
inspiracja dla współczesnej teorii demokracji.
Hans Lindahl rozwijając pomysły Leforta uważa, że w jego pismach możemy
znaleźć jedynie negatywne zdeﬁniowanie polityczności, wyrażone w koncepcie
„pustego miejsca”. Lindahl twierdzi, że potrzebne jest również pozytywne rozpracowanie problemu. Jego zdaniem, demokracja oznacza przejście na poziomie
symbolicznym od substancjalnie rozumianej jedności społecznej na rzecz jedności, którą należy ujmować w kategoriach funkcjonalnych. W tym kontekście,
autor ten proponuje aby demokrację rozpatrywać przez pryzmat prawa, jako
kluczowego symbolicznego substratu tego, co polityczne. „Demokracja kreuje
prawo, które stanowi symboliczną formę politycznego świata”45. Tym samym,
prawo nie jest prostym reﬂeksem albo jedynie sferą reprodukcji porządku
społecznego, a konstytuującą go symboliczną siłą, która tym samym ma polityczny charakter. Z drugiej strony, prawo nie tylko stwarza społeczną jedność,
ale i kreuje pole konﬂiktów. Prawo, jak każdy mechanizm legitymizacyjny nigdy
nie jest kompletne, cierpiąc na stały deﬁcyt.
Ujęcie Lindahla potwierdza również na konkretnej płaszczyźnie jedną
z kluczowych konstatacji tego tekstu, iż w przypadku polityczności mamy
do czynienia z konceptem granicznym ponieważ rdzeniem każdej koncepcji
polityczności jest podkreślanie napięć pomiędzy sprzecznymi wymiarami rzeczywistości społecznej, które ową rzeczywistość strukturyzują.
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POLITYCZNOŚĆ HISTORII.
UWAGI TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE
Lech Rubisz*

ABSTRACT: The question of the political character of history, considered from the
perspective of pure theory, should not pose a greater problem to a theoretician of
politics than that of the political character of any other object that is not political
by its nature. The potential, features, context properties, undeﬁned boundaries – are
only a few selected terms by means of which, the political character of history can
be explained and described in a purely theoretical way. If, however, we take into
consideration the fact that the political character also has its political context, then
its natural theories can also be treated as ideologically not indiﬀerent concepts. The
political character of history will become then a more complex problem, requiring
an answer to the question: What kind of political character is it? I proposed three
concepts of it, that is conservative, liberal and leftist. Such a doctrinal qualifying does
not decide in advance about a conﬂict between them, one in which contemporary
times and their political emanations, especially liberal democracy, constitute the
object of argument. An additional obstacle is connected with the fact that history
is a relation on political history, thus it is also this sphere, as a collective memory
and a ﬁeld of science, which clashes with contemporary times. The memory of the
past, in particular, full of evaluative approach and associations connected with the
Weltanshaaung, enters or is introduced into ideological contexts on diﬀerent levels:
social, party- and state-related. All these circumstances, although mentioned in this
selective way only, form a whole complex network of connections – on diﬀerent
levels and in many aspects – between history and politics. Even if by means of the
category of political character it has not been possible to explain all of them, then – at
least – they have been revealed.
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WPROWADZENIE

POLITYKA NIGDY NIE pozostawała obojętna wobec historii rozumianej jako
przeszłość1. Chociaż ze swej istoty zorientowana jest na teraźniejszość i przyszłość, bo tylko te są realne dla władzy, to z przeszłości polityka od zawsze czerpała wiedzę o rządzeniu, władza polityczna szukała legitymizacji, a wspólnoty
i państwa mitów założycielskich. W XIX i XX w., wraz z narodzinami i rozwojem
nowoczesnych ideologii, ów związek polityki i historii uległ zacieśnieniu. Ideologie bowiem swoje konstrukcje przyszłości budują także na krytyce przeszłości2,
dokonują jej fragmentarycznej reinterpretacji lub – jak dwudziestowieczne totalitaryzmy – tworzą nową o niej opowieść, nową historię. W związku z tym również
historia jako zbiorowa pamięć o przeszłości oraz jako nauka o dziejach była
w systemach autokratycznych wręcz do polityki włączana. Uogólniając, historia
budziła w polityce szczególne zainteresowanie w tych okresach, które współcześni odczuwali jako przełom czy „nowy początek”, nowy dla ich zbiorowości
społecznych czy państw, a nawet międzypaństwowych (międzynarodowych)
wspólnot. Ta dająca się uzasadnić prawidłowość dotyczy także polityki demokratycznej i znajduje kolejne potwierdzenia w przechodzących transformację
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od początku lat dziewięćdziesiątych
XX w. historia stała się w nich z różnym nasileniem częścią ideowo-politycznych
narracji a stosunek do niej – jak choćby w Polsce – prowadzi nawet do społecznych podziałów.
Społeczne znaczenie pamięci o przeszłości, w tym zwłaszcza jej polityczny
potencjał, zostały na nowo zauważone przez nauki społeczne i humanistyczne
w ostatniej dekadzie XX w. Na nowo, ponieważ studia nad pamięcią o Holocauście i II wojnie światowej były w nich cały czas obecne. Również w powojennych, klasycznych analizach totalitaryzmu sporo miejsca poświęcano kwestii
panowania nad pamięcią historyczną. W ślad za politykami, środowiskami
ideotwórczych intelektualistów, publicystami głos zabierają przede wszystkim
historycy, ale również kulturoznawcy, antropolodzy, historycy literatury, socjolodzy, specjaliści od komunikacji społecznej, z rzadka politolodzy w roli teore-

1
J. Topolski, wybitny metodolog historii, pisze: „Walka o historię trwa. Toczona jest o różne
sprawy i z różnych pozycji” jednostek, grup i społeczeństw oraz polityków i samych historyków.
J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 5.
2
Przede wszystkim teraźniejszości, ale jako produktu bliższej lub dalszej przeszłości. W przypadku konserwatyzmu to zastrzeżenie wydaje się szczególnie istotne.
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tyków polityki. Większość historyków koncentruje się w swoich publikacjach,
także prasowych, na ustalaniu prawdy historycznej o poszczególnych faktach
czy procesach z przeszłości. W niewystarczającym tylko stopniu obecna jest
w tych publikacjach pogłębiona reﬂeksja o samym fenomenie związku między
polityką a historią. Jeśli już, to ogranicza się – jak w Polsce – do rozważań wokół
wieloznacznie interpretowanego terminu „polityka historyczna”. Ostatnia uwaga
dotyczy również politologów. Reprezentanci innych dyscyplin skupiają się natomiast na społeczno-kulturowych i psychologicznych aspektach relacji między
przeszłością a współczesnością i węziej – między polityką a pamięcią zbiorową.
W konsekwencji interesują ich głównie takie same w sobie fenomeny, jak:
grupowa, ogólnospołeczna i międzynarodowa pamięć o przeszłości, jej rodzaje
i przejawy, rola mitów historycznych w świadomości zbiorowej, mechanizmy
manipulacji komunikacyjnych w wykonaniu podmiotów zainteresowanych
panowaniem nad pamięcią, bądź wpływem na nią.
Multidyscyplinarne podejście do wieloaspektowych relacji między polityką
a historią skutkuje, co normalne w takich przypadkach, taką samą mnogością
terminów i pojęć. Już w powyższych dwóch akapitach było to aż nadto widoczne.
Poza tym, patrząc z perspektywy politologicznej, nie wyjaśnia to wszystkich
zależności między polityką a historią w różnych tej drugiej znaczeniach. Dlatego
zasadne wydaje się podjęcie próby porządkującego i wyjaśniającego podejścia
politologicznego. Dobrym narzędziem analitycznym może być w tym przypadku
kategoria polityczności. Pozwoli ona na zdeﬁniowanie trzech poziomów relacji
polityka–historia. Są to niedostrzegane dotychczas w swej odrębności: pamięć
historyczna (poziom społeczny), rywalizacja o władzę (poziom społeczno-polityczny) oraz polityka historyczna (poziom państwowy). Ich oddzielenie
umożliwi z kolei ustalenie, co w tych relacjach na każdym z poziomów pierwotne i wtórne, obiektywne i subiektywne, co i w jakim stopniu determinujące
i zdeterminowane. Wszystko to w konsekwencji daje szansę na zrozumienie
mechanizmu polityzacji historii w ewoluujących demokracjach. Moja hipoteza jest następująca: polityzacja historii w demokracjach odbywa się przede
wszystkim na poziomie rywalizacji o władzę; jej podmioty odniesieniami do
historii wypełniają ideową próżnię wytwarzającą się na skutek tych procesów
współczesności, których „oﬁarą” padają tradycyjne ideologie. Zanim powyższe
cele zostaną spełnione, niezbędne jest ustalenie analitycznej użyteczności
kategorii polityczność.
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HISTORIA I POLITYCZNOŚĆ  PRZEDMIOT I NARZĘDZIE
WYJAŚNIANIA
Filozoﬁa już w XVIII wieku dostrzegała dwojakie znaczenie dzisiejszego terminu
historia. Rozróżniano historię jako res gestae w znaczeniu dzieje, przeszłość oraz
historię jako historia rerum gestarum w rozumieniu relację o dziejach3. Inaczej
mówiąc – historię jako to, co się działo, co się już obiektywnie zdarzyło oraz
historię jako ludzką relację o tym, co już się zdarzyło. Ta prenaukowa intuicja
nie mogła zauważać wówczas tego, co dziś dla nas jest oczywiste, to znaczy
względnej odrębności między zbiorową (społeczną) pamięcią o dziejach a nauką
o dziejach4. Odrębność ta stawała się widoczna dopiero od XIX w., od kiedy
zaczęła się kształtować i z czasem rozpowszechniać świadomość narodowa
czy społeczna a w jej ramach pamięć historyczna i równolegle, dotychczasowe
kronikarstwo wraz dziejopisarstwem awansowało do rangi scientia. W ten sposób
ludzka relacja o dziejach rozdzieliła się na subiektywną pamięć o historii oraz
obiektywizującą ją, ale pozostającą pod pewnym jej wpływem, naukę o historii.
Obydwa typy relacji o przeszłości są ze swej natury niepolityczne. Nominalnie
przynależą do sfery społecznej, pozostają bowiem poza władzą, rządzeniem państwem i jego instytucjami. Są one jednak podatne na polityzację, mają w sobie
pewien potencjał polityczności i wśród różnych aktorów politycznych budzą
pokusę symbolicznego panowania, a przynajmniej włączania ich do politycznej
rywalizacji. Pierwsza dlatego, że będąc subiektywna, emocjonalna i niejednolita
stanowi zasobne źródło budowania politycznego kapitału, natomiast druga z tego
powodu, że ma naukowo uświęconą zdolność autoryzowania pierwszej. Tak więc
zarówno pamięć historyczna, jak i nauka historyczna mogą być potraktowane
jako zespoły objawowe (syndromy) polityczności.
Polityczność, jako kategoria opisowa i wyjaśniająca, stawała się w teorii polityki popularna w miarę jak dostrzegano zacieranie się granic między tradycyjnie
deﬁniowaną przestrzenią polityczną a przestrzenią społeczną, nawet prywatną5.
3

J. Topolski, op.cit., s. 49.
Joanna Swacha odrębność między pamięcią (świadomością) historyczną a nauką historyczną
uważa dziś za oczywistą: „[…] traktuję pamięć i historię jako dwa odrębne przedmioty zainteresowań,
mimo licznych związków między nimi”. J. Swacha, Pamięć zbiorowa a nauka historyczna, [w:] Pamięć,
historia, polityka, red. A.P. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2012, s. 257.
5
Andrzej W. Jabłoński nazywa to prywatyzacją polityki. Tym pojęciem określa realny proces
w polityce ostatniego ćwierćwiecza, jak i towarzyszący temu procesowi sposób deﬁniowania polityki.
A.W. Jabłoński, Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012, s. 41.
4
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Nie chodzi tu o brak granic właściwy dla systemów autokratycznych, lecz o ich
płynność. Płynność to dobre określenie, nasuwa bowiem analogię do „płynnej
nowoczesności” Zygmunta Baumana, który właśnie tą metaforą dookreślał swój
koncept ponowoczesności6. Polityczność również można nazwać „płynną polityką”, gdyż tradycyjnie przypisywane polityce podmioty i aktywności – tak samo
jak w Baumanowskiej nowoczesności – nabierają nowych znaczeń, a opisujące
ją kategorie i pojęcia ulegają relatywizacji. Ponowoczesność nie jest dla Z. Baumana nową epoką, lecz kontynuacją, rozwinięciem istniejącej. Podobnie można
przyjąć, iż polityczność jest tym samym wobec polityki. Liberalna demokracja,
system odgórnie inkluzyjny i oddolnie partycypacyjny sprzyja niewątpliwie
wzajemnemu zbliżaniu i przenikaniu się sfery prywatno-społecznej z polityczną.
Tę na nowo odkrywaną polityczność można więc uznać za jeden z wytworów
i tworzyw ponowoczesności.
Fenomen polityczności budzi zainteresowanie politologów i ﬁlozofów polityki, jak również ideowo zaangażowanych intelektualistów i „ﬁlozofujących”
polityków. Tych pierwszych nie tylko ze względu na jego aspekt substancjalny,
ale także semantyczny. Rzeczownik odprzymiotnikowy polityczność, rozszerzając i dopełniając rozumienie polityki, częściowo uwalnia ich bowiem od
nieustannego ustalania ścisłej deﬁnicji samego rzeczownika7. Drudzy natomiast
konfrontują własne wyobrażenia polityczności z kształtem i treścią polityki
we współczesnych demokracjach. W ten sposób w dyskursie o polityczności
współistnieją dwa przenikające się nurty: teoretyczny, za którym stoi poznawcza
neutralność oraz normatywny, w którym ujawnia się ideowe zaangażowanie.
W nurcie teoretycznym znajdziemy niezamierzone wartościowanie, zaś w normatywnym intencjonalne teoretyzowanie. Tak więc teoretyczne wyjaśnianie
przenika się z politycznym rozumieniem. Płynność granic między obydwoma
nurtami utrudnia ich oddzielenie a dodatkowo sprzyja temu z pewnością fakt, że
punktem odniesienia jest dla nich najczęściej ﬁlozoﬁa polityczna Carla Schmitta8.
6

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2007, s. 7.
Zbigniew Blok ujmuje ten problem następująco: „z góry musimy jednak przyjąć, że podziału na
to co polityczne i na to co niepolityczne nie da się rozstrzygnąć na podstawie jednego precyzyjnego
kryterium. Podział ten nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty”. Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009, s. 31.
8
Na ten fakt zwraca uwagę Christian Meier. Myśl Carla Schmitta odczytywana jest według niego
jako teoria polityczna i jako myśl polityczna. Dlatego „Z pewnej potencjalności uczyniono regułę,
z teoretycznego ujęcia polityczności – praktyczna normę polityczną”. Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012, s. 42.
7
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Paradoksalnie zatem w tle dyskursu o polityczności objawia się jej fenomen –
niepolityczna (naukowa) teoria ulega polityzacji, fenomen sam siebie potwierdza.
Płynna granica między teoretycznymi a ideowymi interpretacjami polityczności, podobnie jak trudność w odróżnieniu teoretyka neutralnego od teoretyka
zaangażowanego, upoważnia do zakwaliﬁkowania tych interpretacji nie tylko
jako teorii, ale również jako koncepcji. Przyjmując to założenie jako dalece
uogólniające, można moim zdaniem wyróżnić trzy konceptualizacje kategorii
polityczność.
Pierwsza zakłada, że granice polityki wyznacza potrzeba (konieczność) zjednoczenia zbiorowości. Polityczne jest zatem wszystko to, co niezbędne władzy
politycznej do budowania tego zjednoczenia, bądź jego utrzymania. Zbiorowość
– narodowa, społeczna, obywatelska – może nią być i nią pozostać tylko jako
jedność i tylko w ramach państwa, instytucji historycznie sprawdzonej, której
niezbędność została współcześnie potwierdzona. Wszystko, co rozproszone nie
tworzy lub nie służy tworzeniu zbiorowości, jest więc niepolityczne. W takim
ujęciu polityczność sama nie ma własnego określonego obszaru; oznacza tylko
stopień intensywności „związku lub oddzielenia, stowarzyszenia (Assoziattion)
lub rozproszenia (Dissoziation) jakiejś zbiorowości ludzkiej”9. Dla zwolenników
takiego ujęcia, wprost wyprowadzonego z myśli C. Schmitta, polityczność nie
jest samoistnym zjawiskiem, ani nawet przedłużeniem polityki, lecz właściwie
jej przymiotnikowym synonimem. Stanowi tylko kryterium kwaliﬁkujące,
odróżniające polityczne od niepolitycznego; kryterium „prawdziwości” polityki,
odróżniania jej od rządzenia, zarządzania, administrowania, rozwiązywania
problemów społecznych itp. Według tego kryterium konstatują oni liberalną
demokrację jako ustrój odpolityczniający państwo, więc pozbawiający go mocy
sprawczej. Polityka traci właściwą sobie wyrazistość, gdyż władza wycofuje
się z przypisanych jej pozycji. Liberalna demokracja jest dla nich produktem
i zarazem tworzywem postpolityczności10.
Druga koncepcja także nawiązuje do myśli Carla Schmitta. Nawiązuje
częściowo, bo jedynie do tych jej wątków, które dotyczą roli jaką odgrywa
konﬂikt w polityce. Także w tym przypadku obiektem odniesienia jest liberalna
demokracja. Zwolennicy tego stanowiska również wskazują, że odpolitycznia
9

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki,
Kraków 2000, s. 198.
10
Zob. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003; M.A. Cichocki, Władza i pamięć.
O politycznej funkcji historii, Kraków 2005.
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ona społeczeństwo. Strukturalnie i normatywnie premiuje bowiem konsens jako
wzorzec demokratycznej poprawności, zaciera podziały, jest niechętna wyrazistej
artykulacji interesów przez środowiska i grupy społeczne. Tymczasem konﬂikt
wartości i interesów jest obiektywnym stanem każdej zbiorowości, tym bardziej
zbiorowości politycznej jaką jest społeczeństwo. „Nie bójmy się konﬂiktu”11 – to
fraza trafnie oddająca sens tej koncepcji polityczności. Nie sprowadzajmy go
na pola zastępcze, pisze dalej jej autorka Chantal Mouﬀe, konﬂikt wprowadza
bowiem społeczeństwo w stan polityczności, pozwala na ujawnianie się i integrację grup słabej artykulacji oraz mniejszościowych. W tak deﬁniowanej polityczności konﬂikt spełnia zgoła inna funkcję niż u C. Schmitta – nie preﬁguruje
wroga12, by osiągnąć jedność narodową czy obywatelską, lecz uświadamia różnice
interesów, by prowadzić do grupowej autoidentyﬁkacji.
Trzecią koncepcję polityczności najtrudniej zwerbalizować ze względu na
jej rozproszone i niewyraźne ujęcia. Reprezentatywne są dla niej pojedyncze
myśli, które odnalazłem u Bernarda Cricka. Otóż twierdzi on, że wśród wielu
dotychczasowych ustrojów polityczna w pełnym tego pojęcia znaczeniu jest tylko
demokracja liberalna. W ustrojach totalitarnych czy monarchiach jest owszem
polityka, ale nie oznacza to, że są one polityczne. Występujące w nich elementy
polityki nie przesądzają o tym, iż całość jest polityczna. Dotyczy to również
demokracji. Nie każda z nich w pełni zasługuje na miano ustroju politycznego13.
Stan polityczności osiąga według B. Cricka tylko taki porządek, w którym ludzie
mogą podejmować działania prowadzące do uzgadniania interesów różnych grup
społecznych przyznającego im proporcjonalny do ich znaczenia udział w rządach
służących dobrobytowi ogółu14. Polityka bowiem, to działanie wolnych ludzi
w sferze publicznej a wolność, to niezależność człowieka od działań publicznych15. Należy zwrócić uwagę, iż zwolennicy tak rozumianej wolnościowej polityczności dają ludziom (jednostkom i grupom) prawo do działania ale i prawo
do milczenia, swobodę w wyborze również postawy apolitycznej. Nie zmienia to
faktu, że warunkiem wolności pozostaje dla nich zaangażowanie publiczne, które
nie tylko może, ale i powinno przybierać formy polityczne. Polityka bowiem – jak
pisze B. Crick – to jedno z najwspanialszych osiągnięć ludzkiej kultury „doniosła

11
12
13
14
15

Ch. Mouﬀe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 6 – 12.
Ibidem, s. 30 – 31.
B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004, s. 10.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 23.

Lech Rubisz

30

działalność człowieka, która czyni zeń istotę cywilizowaną”16. Polityczność w tej
liberalnej koncepcji jest ukoronowaniem dotychczasowych dążeń do wolności.
Różne autorytaryzmy tylko czekają na to, aby ludzie wycofywali się z polityki, aby
tworzyły się w niej puste miejsca, które natychmiast będą przez nie zajmowane,
odgórnie upolityczniane.
Wszystkie trzy koncepcje łączy przekonanie, że polityka jest dobrem a polityczność stanowi swego rodzaju miernik „prawdziwości” współczesnej polityki.
Dodatkowo dwie pierwsze, choć z różnych powodów, łączy kontestacja liberalnej
demokracji. Ważniejsze są jednak różnice. W pierwszej koncepcji polityczność
tworzy się odgórnie, pochodzi od władzy. To ona dowolnie wytycza granice polityczności, by jednoczyć wszystko co rozproszone, chronić swoją moc sprawczą
przed niepolitycznością liberalnej demokracji. W drugiej polityczność rodzi się
oddolnie, pochodzi od społeczeństwa. Jest stanem ożywczego konﬂiktu, który
włącza do polityki różnice grupowe i przywraca w ten sposób aksjologiczny sens
demokracji. W trzeciej koncepcji polityczność ma źródła ustrojowe. Liberalna
demokracja nie podbija sfery prywatno-społecznej, ani nie mobilizuje jej przez
konﬂikt. Stwarza tylko strukturalne możliwości niewymuszonego włączania się
jednostek, grup i całej zbiorowości do polityki. Uspołeczniając się w ten sposób,
polityka staje się publiczna – dostępna dla wszystkich, a ponadto w politykę
można dowolnie wchodzić i z niej wychodzić. Jej obszar rozszerza się daleko
od centrum władzy a granice są płynne, wyznaczane wolą indywidualnych
i zbiorowych aktywności.
Można nazwać te koncepcje w kolejności – konserwatywną, lewicową i liberalną17. Zdaję sobie sprawę, że jest to daleko idące uproszczenie podyktowane
przez współczesne recepcje tych formacji ideologicznych. Uproszczenie, gdyż
źródłowy konserwatyzm był niepolityczny, źródłowy socjalizm antypolityczny
a źródłowy liberalizm apolityczny. Takie polityczno-doktrynalne ujęcia pozwolą
dalej wykorzystać polityczność jako kategorię analityczną w wyjaśnianiu związków między historią a polityką.

16

Ibidem, s. 20.
Ideowe kryterium podziału stanowisk, ale wyłącznie wobec polityki historycznej, stosuje Antoni
Dudek. Łączy on jednak w jedno stanowisko liberalne z lewicowym i przeciwstawia konserwatywnemu. Zob. A. Dudek, Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. Nowinkowski, J. Pomorski, i R. Stobiecki, Łódź
2008, s. 193 – 200.
17
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PAMIĘĆ HISTORYCZNA  SPOŁECZNY POZIOM POLITYZACJI
HISTORII
Pierwszym analizowanym poziomem relacji między polityką a historią będzie
pamięć historyczna. Pierwszym, ponieważ w tych relacjach pamięć historyczna
jest bardziej pierwotna niż wtórna, bardziej determinująca niż determinowana,
jako zjawisko istnieje obiektywnie, ale uzewnętrznia się subiektywnie. Jest
fenomenem społecznym, we wnętrzu którego polityczność pojawia się jako
potencjał i jako stan. Zanim te wątki zostaną rozwinięte, niezbędne jest jednak
ustalenie co rozumiem pod pojęciem pamięć historyczna. Tym bardziej, że bywa
ona określana innymi terminami, albo utożsamiana z szerszymi zjawiskami
społecznymi: „pamięcią o przeszłości”, „pamięcią zbiorową”, „pamięcią społeczną”,
„kulturą pamięci”, „świadomością historyczną”, „pamięcią wspólnotową itp.18
Z perspektywy politologicznej, a już zwłaszcza w wyjaśnianiu relacji między
polityką a historią, przymiotnik „historyczna” dopełniający rzeczownik „pamięć”
ma przewagę nad innymi. We współczesnej polszczyźnie termin historia rozumiany jest głównie jako zrekonstruowana przeszłość państw i narodów, zatem
przeszłość polityczna i relacja o przeszłości politycznej. Cytowany już Christian
Meier pisze, że świadomość przeszłości wspólnotowej kształtowała się u starożytnych Greków w związku z tożsamością obywatelską, była świadomością
ciągłości ustrojowej miasta-państwa, także jego odrębności utrwalanej w toczonych wojnach19. W następnych wiekach także kronikarstwo i dziejopisarstwo
były relacjami o przeszłości politycznej20. Tak więc pamięć historyczna może być
potraktowana jako ważny, choć nie jedyny, aspekt pamięci szerszych – pamięci
o przeszłości, pamięci zbiorowej czy pamięci społecznej. W tych bowiem,
oprócz historii mieszczą się tradycje, zwyczaje, wzory zachowań, mity, legendy.
Nieprzypadkowo tymi aspektami przeszłości oraz pamięci o niej zajmują się
antropologia, kulturoznawstwo, socjologia, psychologia społeczna. Nie oznacza
18

Znaczenia i terminy określające społeczne „wyobrażenia o przeszłości” analizuje L.M. Nijakowski,
Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 32 – 40. Przeglądy pojęć oraz reﬂeksje
formułowane z perspektywy różnych dyscyplin nauk społecznych znajdziemy również w pracach:
K. Kaniowska, Postpamięć indywidualna – postpamięć zbiorowa jako kategorie poznania w antropologii,
[w:] Pamięć i polityka…, op.cit., 65 – 76; B. Korzeniowski, Transformacja pamięci. Przewartościowania
w pamięci przeszłości a wybrane aspekty dyskursu politycznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku,
Poznań 2010, s. 29 – 48; D. Staszczyk, Pamięć – świadomość historyczna. Problemy teoretyczne i metodologiczne, [w:] Pamięć, historia…, op.cit., s. 267 – 278.
19
Ch. Meier, op.cit., s. 51 – 60.
20
J. Topolski, op.cit., s. 49.

Lech Rubisz

32

to, iż te pamięci nie mają pewnego wpływu na pamięć historyczną a ta, na nie.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pamięć historyczną rozumiem jako obiektywnie istniejący, polityczny aspekt świadomości grupowej lub ogólnospołecznej,
kształtowany przez wiedzę wyniesioną z edukacji i czerpaną z historiograﬁi,
dziś także z mediów, literatury, ﬁlmu21. Wiedza ta bywa niejednolita, selektywna,
subiektywizowana i emocjonalna. Ostateczny kształt nadają pamięci historycznej
wyznawane światopoglądy, narracja podmiotów rywalizacji politycznej oraz
racja stanu kreowana w polityce historycznej władzy.
Na czym polega więc polityczność pamięci historycznej? Odpowiadając na
to kluczowe pytanie, należy uwzględnić: po pierwsze, przypisane jej właściwości,
naturalne cechy, które razem tworzą pewien zespół objawowy, można powiedzieć – syndrom22 polityczności; po wtóre, kontekst, czyli warunki zewnętrzne,
w których ów potencjał przechodzi w stan polityczności, syndrom staje się
„chorobą”. Naturalne cechy pamięci historycznej można podzielić na genetyczne
i morfologiczne. W pamięci historycznej polityczność jest cechą genetyczną, gdyż
historia jest opowieścią o przeszłości politycznej. Już na wstępie nadaje to jej
odpowiedni potencjał. Wzmacniają ów potencjał cechy morfologiczne. Pamięć
historyczna składa się z naukowo ustalonych faktów otoczonych wianuszkiem
emocji i symboli, z subiektywnych rekonstrukcji determinujących konﬂikt
lub zgodę, integrujących wspólnotę lub ją dzielących. Potencjał polityczności
ukryty w pamięci historycznej jest w świetle powyższych cech większy, niż
w innych obiektach ze swej istoty pozapolitycznych. Dlatego tak łatwo, czasem
nawet niezauważalnie, potencjał przechodzi w stan pełnoobjawowy. Wystarczy
do tego nawet słaby kontekst, jak na przykład publicznie wygłoszona opinia
z historią zupełnie niezwiązana. Mechanizm polityzacji pamięci historycznej
uruchamiają i kształtują impulsy/konteksty: z poziomu społecznego – tożsamość
grupowa, światopogląd, poprawność polityczna, presja środowiskowa; z poziomu
społeczno-politycznego – ideologie, rywalizacja międzypartyjna; z poziomu
państwowego – sytuacja międzynarodowa, racja stanu.
21

O wpływie literatury i sztuki na pamięć historyczną piszą między innymi: K. Thompson, Głos
przeszłości. Historia mówiona, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red.
E. Domańska, Poznań 2010, s. 281 – 294 oraz R.A. Rosenston, Zobaczyć przeszłość, [w:] ibidem,
s. 319 – 350. Fundamentalnym opracowaniem na temat roli sztuki ﬁlmowej w kształtowaniu świadomości zbiorowej, w tym pamięci historycznej jest książka politologa Kamila Minknera O ﬁlmach
politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012, ss. 349.
22
O syndromatycznym charakterze polityczności pisze M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie.
Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17, s. 69 – 70.
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Nawet w tak treściwym omówieniu pamięci historycznej nie można pominąć
zagadnienia jej wewnętrznie zróżnicowanej intensywności. Do tego miejsca,
z uwagi na wymogi deﬁnicyjne, traktowana była jako zjawisko pod tym względem jednolite, w skali ogólnospołecznej uśrednione. W rzeczywistości tak nie
jest. Intensywność odniesień do historii w przekroju społecznym jest stopniowalna – od słabego zainteresowania (bo dla żyjących przyszłość jest ważniejsza)
do intelektualno-emocjonalnego zaangażowania (bo przeszłość konstruuje
przyszłość). Do tego jeszcze aktualizowana bywa ona przez kontekst i zależy od
grupowej identyﬁkacji z daną kwestią historyczną.

RYWALIZACJA O WŁADZĘ  SPOŁECZNOPOLITYCZNY POZIOM
POLITYZACJI HISTORII
W systemach demokratycznych między przestrzenią prywatno-społeczną a rozproszoną władzą państwową rozciąga się rozległy obszar aktywności rozmaitych
podmiotów, które pełnią między tymi przestrzeniami rolę „ogniw pośredniczących”, można powiedzieć – spinających niepolityczne z politycznym. Jedne są głęboko zanurzone w przestrzeni prywatno-społecznej, a o władzę się tylko ocierają,
inne zaś nakierowane są na władzę a wobec przestrzeni prywatno-społecznej
wypełniają funkcję reprezentacji. Są to przede wszystkim szeroko rozumiane
grupy nacisku (nas interesują tzw. promocyjne)23 oraz partie polityczne. W demokracjach to one przede wszystkim wykorzystują potencjały polityczności lub
wprowadzają w stan polityczności obiekty niepolityczne, w tym także historię
w różnych jej znaczeniach – jako przeszłość, jako pamięć o przeszłości i jako
naukę o przeszłości. W autokracjach rolę tę spełnia wyłącznie władza państwowa.
One również dążą do polityzacji władzy państwowej, jeśli subiektywnie uznają,
że ta staje się władzą zarządzającą zamiast być prawdziwie polityczną.
Historia, mając naturalny potencjał i łatwość wchodzenia w stan polityczności,
jest dla podmiotów operujących na poziomie społeczno-politycznym atrakcyjną
i łatwą zdobyczą. Aktywność na rzecz jej polityzacji z jednej strony podmioty te
społecznie zakorzenia, a z drugiej politycznie legitymizuje w rywalizacji o władzę.
Nie bez przyczyny, najczęściej pośrednio a czasem wprost, uczestnicy dyskursu
23

Mam tu głównie na myśli występujące w formie stowarzyszeń lub fundacji różne „ośrodki”,
„centra”, „instytuty”, „think tanki” ale również agendy państwowe, które ubocznie spełniają rolę grup
nacisku.
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o związkach między polityką a historią nawiązują do popularnej Orwellowskiej
frazy (przytaczanej w różnych tłumaczeniach z książki Nineeten Eighty): Kto
rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością,
w tego rękach jest przeszłość24. Naturalny potencjał i łatwość wchodzenia w stan
polityczności to nie jedyne atuty historii w oczach społeczno-politycznych aktorów. Prawdziwie atrakcyjny jest jej kontekst ideologiczny, choć inny dla partii
politycznych i inny dla pozostałych podmiotów – partie włączają historię do
swojej narracji ideowej a pozostali aktorzy, swoją narrację ideową włączają do
historii.
Większość politologów oraz historyków idei podziela tezy Raymonda
Arona, Daniela Bella czy Francisa Fukuyamy na temat śmierci/końca wieku,
ideologii czy historii rozumianej jako polityczny postęp. Ideologie polityczne,
które przez półtora stulecia angażowały umysły milionów i skutkowały wielkimi
projektami ustrojowymi w liberalnej demokracji straciły na znaczeniu. Na skutek
konfrontacji z realiami społeczno-ustrojowymi i porządkiem międzynarodowym, zdezaktualizowała się ich diagnostyczna siła i wizjonerska atrakcyjność.
Nie rozstrzygając – pełnej lub częściowej – prawdziwości tych generalizacji, nie
da się zakwestionować faktu, że obserwujemy proces dyfuzji wartości między
ideologiami i z tego powodu, zacieranie się ich aksjologicznej wyrazistości. Partie
polityczne w swoich narracjach odwołują się już raczej do tradycji ideowych
a nie do ideologii. Tracąc tak ważny instrument komunikowania się z przestrzenią społeczną, czy po prostu wyborcami, partie z konieczności wprowadzają
do swoich przekazów programowo-politycznych kwestie historyczne. W ten
sposób wypełniają pustkę po ideologiach, rewitalizują swoją ideowość, ciągle
w opinii publicznej wysoko cenioną. Zderzanie teraźniejszości z przeszłością
ożywia podziały grupowe, nadaje nowe sensy ideologicznym tradycjom, pozwala
partiom różnić się między sobą.
Nieco inaczej niż partie polityczne historię polityzują nominalnie niepolityczni uczestnicy rywalizacji o panowanie nad nią, wśród nich również indywidualni historycy25. Włączają oni bowiem wyznawane idee i systemy wartości
do własnych opowieści o przeszłości. W ten sposób ich rekonstrukcje historii,
traﬁając na już ugruntowane światopoglądy i wartości, łatwiej rozprzestrzeniają
24
Panowanie nad historią może być postrzegane jako pożądany cel, lub jako niszczący demokrację
rodzaj symbolicznej przemocy. Jak będzie postrzegane zależy od tego, którą z wyżej opisanych
koncepcji-teorii polityczności zainteresowany podmiot uważa za właściwą.
25
Relację z ciekawej dyskusji na ten temat znajdziemy w: R. Sobiecki, Historycy wobec polityki
historycznej, [w:] Pamięć i polityka…, op.cit., s. 175 – 192.
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się w środowisku społecznym. Nasycone aksjologią rekonstrukcje historii
konfrontowane są z polityczną teraźniejszością, pogłębiają i tworzą podziały.
Włączanie historii do narracji ideowych czy idei do narracji historycznej, to
tylko dwie drogi prowadzące do tego samego skutku – upolitycznienia historii.
Marksowska kategoria „historyczna konieczność” nadal pozostaje aktualna. Jej
logika jest przewrotna – nie uzasadnia koniecznością tego, co było w przeszłości,
ale politycznie legitymizuje to, co jest teraz i co powinno być w przyszłości.

POLITYKA HISTORYCZNA  PAŃSTWOWY POZIOM
POLITYZACJI HISTORII
Pojęcie „polityka historyczna” dziś już nikogo nie dziwi, co najwyżej podważa się
jego trafność26. Ma ono trwałe miejsce w języku debaty publicznej w liberalnych
demokracjach. Politykę historyczną stawia się w jednym rzędzie z innymi politykami publicznymi – gospodarczą, społeczną, energetyczną, oświatową, zdrowotną
itp. Rozumie się ją zatem jako świadome i celowe działanie państwa, ukierunkowane na formowanie określonego stanu pamięci historycznej traktowanej jako
składnik świadomości zbiorowej (obywatelskiej, społecznej, narodowej). Podobnie jak inne polityki publiczne jest ona skoordynowana z ogólną, wewnętrzną
i zewnętrzną, polityką państwową. Państwo prowadzi ją poprzez swoje instytucje,
agendy i możliwości miękkiego wpływu. Chociaż samo pojęcie źle się kojarzy, bo
z totalnym – doświadczonym bądź obserwowanym – upolitycznieniem myślenia
w reżimach komunistycznych i faszystowskich, to po II wojnie światowej w rzeczywistości prowadziły ją wszystkie państwa demokratyczne. Ich elity uznały
bowiem, że doświadczenie wojny i totalitaryzmu nie dopuszcza pozostawienia
świadomości demokratycznej swobodnemu istnieniu w sferze prywatnej, jak
na przykład religii, czy orientacji seksualnej. Dlatego demokratyczna polityka
historyczna, która faktycznie – chociaż miękko, negocjacyjnie i pluralistycznie
– upolitycznia historię, dziś nie budzi większych wątpliwości. Tak jak zupełnie
jej nie budzi na przykład polityka rolna czy energetyczna, w XIX w. jeszcze nie
do pomyślenia. Polityczność przestrzeni prywatno-społecznej można zatem
traktować – jak słusznie zauważa Z. Blok – jako rezultat postępu27, skutek procesu
rozszerzania funkcji państwa.
26
27

L. Nijakowski, op.cit., s. 29 i n.
Z. Blok, op.cit., s. 40 – 41.
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Demokratyczna i niedemokratyczna polityka historyczna wspólną mają tylko
nazwę. Różni je cel, skala oraz instrumenty implementacji. Przede wszystkim
państwo demokratyczne nie wzbudza odgórnie konﬂiktowych potencjałów polityczności, ani tak samo nie narzuca stanu polityczności jakiejś grupie społecznej
czy kwestii, a tym bardziej całej zbiorowości czy wszystkiemu co prywatne
i społeczne. Będąc strukturą inkluzyjną, pozwala się jedynie tej polityczności
ujawniać. Nie zamierza więc zawładnąć także pamięcią i nauką o przeszłości, co
nie znaczy, że pozostaje wobec nich neutralne. Liberalna demokracja traktuje
historię podobnie jak inne obszary polityk publicznych – tyle wolnego rynku,
ile to możliwe i tyle państwowej regulacji, ile to konieczne. Należy jednak
zaznaczyć, że interwencjonizm historyczny liberalnej demokracji odbywa się
według zasady – obiektywna wiedza historyczna powinna formować zbiorową
pamięć historyczną, w tym sensie spłaszczać ją, zacierać podziały. Według tej
samej zasady w innych politykach publicznych – prawo powinno regulować
poszczególne aktywności ludzkie, w tym sensie ujednolicać je, nadawać im
jednakowe ramy. Oczywiście zakres interwencjonizmu historycznego nie jest
jednakowy we współczesnych demokracjach i podobnie jak w przypadku innych
polityk publicznych, bywa on uważany za zbyt duży lub za zbyt mały. To jaki
powinien on być zależy od usytuowania krytyków w liberalnej, konserwatywnej
czy lewicowej koncepcji polityczności.
Pierwsi widzą państwo i jego instytucje w roli negocjatora między grupowymi
i narodowymi, często konﬂiktowymi pamięciami historycznymi. Negocjatora
z pozycji wartości ogólnoludzkich. Norman Davies zwraca jednak uwagę, że
sprowadza się to zwykle do wzbudzania pamięci empatycznej (historia jako losy
różnych mniejszości). Edukacyjna i wychowawcza presja takiej historycznej
poprawności odbiera wówczas ludziom zdolność krytycznego myślenia historycznego28. Liberalna polityka historyczna budzi zastrzeżenia zwolenników
zarówno konserwatywnej, jak i lewicowej koncepcji polityczności. Pierwsi oskarżają państwo o politykę odwracania się od historii. Według nich, niwelowanie
jej konﬂiktowego oddziaływania w imię „patriotyzmu przyszłości” prowadzi
do odpolityczniania wspólnoty narodowej, do nowej poprawności politycznej
wypierającej tradycje, wartości narodowe czy relatywizującej przeszłość relacji
z innymi narodami. W istocie więc nowa poprawność polityczna jest ukrytym
totalitaryzmem wyrażającym się w przemocy intelektualnej29. Narzuca ona – jak
28
29

N. Davies, Smok wawelski nad Tamizą. Eseje, polemiki, wykłady, Kraków 2001, s. 207.
T. Merta, Polityka historyczna bez historii, „Gazeta Wyborcza”, 09.06.2005.
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pisze Andrzej Zybertowicz – „pierwotny consensus”30, obowiązujący światopogląd i dopuszczalny język debaty publicznej. Także zwolennicy lewicowej koncepcji polityczności krytykują liberalną politykę historyczną za jej neutralność,
a właściwie defensywność – jak twierdzą – wobec prób naruszania konsensu
w trudnych kwestiach z przeszłości. Dlatego koncentrują się przede wszystkim
na sporze z konserwatystami, którym zarzucają chęć zawojowania całej narracji
historycznej przy biernej postawie państwa. W Polsce ten spór jest szczególnie
żywy. Sławomir Sierakowski Polskę nazwał w związku z tym demokracją udawaną31, ponieważ państwo, a za nim partie polityczne, sprzyjają i biorą udział
w upolitycznianiu historii. Zamiast polityzować rzeczywiste problemy społeczne
– nierówny podział dochodów, wykluczenie, nierówność płci, dyskryminacje
mniejszości seksualnych – wprowadzają do polityki tematy zastępcze.

UWAGI KOŃCOWE  JAKA POLITYCZNOŚĆ
Problem polityczności historii, rozpatrywany z perspektywy czystej teorii, nie
przysporzyłby teoretykowi polityki trudności większych, niż problem polityczności każdego innego obiektu z natury niepolitycznego. Potencjał, cechy, stan,
kontekst, właściwości, nieokreślone granice – to tylko wybrane z wielu terminy,
za pomocą których można polityczność historii czysto teoretycznie wyjaśnić
i opisać. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że polityczność ma także swój polityczny kontekst, to jej neutralne teorie można również potraktować jako ideowo
nieobojętne koncepcje. Polityczność historii stanie się wówczas problemem
bardziej złożonym, wymagającym odpowiedzi na pytanie – jaka polityczność?
Zaproponowałem trzy jej koncepcje – konserwatywną, liberalną i lewicową.
Takie doktrynalne kwaliﬁkowanie z góry przesądza o konﬂikcie między nimi,
którego przedmiotem staje się współczesność i jej polityczne emanacje, zwłaszcza liberalna demokracja. Dodatkowa trudność wiąże się z tym, że historia to
relacja o przeszłości politycznej, zatem także ona – jako pamięć zbiorowa i jako
nauka – zderza się ze współczesnością. Zwłaszcza pamięć o przeszłości, pełna
30
A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995,
s. 206.
31
Por. S. Sierakowski, List otwarty do partii, „Gazeta Wyborcza”, 18 – 19.06.2011. W dyskusji wywołanej przez S. Sierakowskiego wzięli udział: R. Markowski, To nie koniec demokracji (i jeszcze długo
nie będzie), „Gazeta Wyborcza”, 10 – 11.07.2011 oraz A. Szahaj, Posprzątać po liberalizmie, „Gazeta
Wyborcza”, 30 – 31.07.2011.
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wartościowania i światopoglądowych skojarzeń, wchodzi i jest wprowadzana
w ideologiczne konteksty na różnych poziomach: społecznym, partyjnym i państwowym. Wszystkie te okoliczności, tylko w streszczeniu wymienione, tworzą
całą złożoną sieć powiązań, na różnych poziomach i w wielu aspektach, między
historią a polityką. Jeśli nawet za pomocą kategorii polityczności nie udało się
ich wszystkich wyjaśnić, to przynajmniej zostały ujawnione.
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ABSTRACT: Robert Michels is well-known as a legislator of the Iron Law of
Oligarchy and a pioneer of political sociology. Robert Michels’ recognition as an
exponent of elite theory is without reservations, whereas his role in development
of the said theory is a moot point. His contribution towards development of the
elite theory seems to be signiﬁcant, but not suﬃciently recognized (especially in
polish humanistic). In western humanistic the question of Robert Michels’s role in
consolidation of the elite theory was once discussed. The purpose of this article is to
reconstruct Michels’ contribution to the elite theory and to discuss the key aspects
of his thoughts as an integral to the precursors’ concept of the elitism; Gaetano
Mosca and Vilfred Pareto.

ROBERT MICHELS JEST znany jako twórca żelaznego prawa oligarchii oraz
pionier socjologii polityki. Uznanie tego klasyka za przedstawiciela teorii elity
nie budzi zastrzeżeń, chociaż nie można pominąć faktu, że swój status; klasyka
i eksponenta elityzmu, zawdzięcza w zasadzie jednej książce poświęconej
partiom politycznym1. Pełna recepcja stanowiska Michelsa, jako teoretyka elity,
wymaga uzupełnienia i sięgnięcia do jego późniejszych publikacji. W zachodniej
humanistyce problematyka roli, którą odegrał R. Michels w konsolidacji teorii
* Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
1
R. Michels, Political parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy, New Brunswick–London 2005.
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elity, była swego czasu silnie dyskutowana2. W niniejszym artykule podjęto próbę
zrekonstruowania wkładu R. Michelsa w rozwój socjologicznej koncepcji elity.
W tym celu zestawiono stanowisko autora zawarte w jego najbardziej uznanym
dziele Political parties z wykładami poświęconymi elicie zawartymi w jego mniej
znanej książce First lectures in political sociology.
Między badaczami spuścizny R. Michelsa panuje zgoda, że dorobek tego
uczonego pozostaje w ścisłym związku z jego biograﬁą. Zmiennym kolejom
losów autora Political parties akompaniowały przemiany światopoglądowe –
jego poglądy ewoluowały od radykalnie lewicowych, poprzez nacjonalistyczne
aż po faszystowskie3. Aktywność R. Michelsa nie ograniczała się do działalności
naukowej – w latach 1900 – 1906 należał on do partii socjalistycznej – był aktywistą identyﬁkującym się z syndykalizmem. Osobiste zaangażowanie Michelsa
w ówczesne konﬂikty ideologiczne i narodowościowe skutkowało kryzysami
światopoglądowymi. Stanowią one naturalną cezurę jego twórczości, w której
można wyróżnić następujące okresy: marburski (lata 1901 – 1906), turyński
(lata 1907 – 1914), nacjonalistyczny (lata 1913 – 1920) oraz ﬁlofaszystowski (lata
1919 – 1936)4.
Część badaczy uważa, że teoria elity R. Michelsa jest produktem jego późniejszych prac – należących do okresu ﬁlofaszystowskiego5. Jednak odwołania autora
Political parties do myśli G. Moski i V. Pareto stanowią przesłankę, że R. Michels
operował kategoriami teorii elity już w okresie turyńskim, pracując nad swoim
najważniejszym dziełem. Z tego względu pole analizy zostało zawężone do dwóch
monograﬁi jego autorstwa: Political parties. A sociological study of the oligarchical
tendencies of modern democracy, oraz First lectures in political sociology6. Obie są
uznane za klasyczne pozycje z zakresu socjologii polityki a zarazem każda jest
reprezentatywna dla omawianych okresów.
Okres turyński określa się jako najważniejsze siedem lat w karierze akademickiej R. Michelsa, a wydarzeniem, które otwiera ten okres było opuszczenie
przez niego szeregów partii socjaldemokratycznej. W tym czasie znaczący wpływ
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na jego działalność akademicką miała znajomość z Maxem Weberem7. Kiedy
z powodu przynależności do socjaldemokracji Michels nie otrzymał pracy na
uniwersytecie w Marburgu, a następnie odrzucono jego habilitację8, to właśnie
dzięki rekomendacji M. Webera powierzono mu stanowisko libero docente na
uniwersytecie w Turynie. Weber był dla młodszego kolegi nie tylko przyjacielem,
ale i krytycznym mentorem9. Dojrzałość stylu, którym napisane są Political
parties, należy przypisać wpływom M. Webera10.
W Turynie akademickim kolegą R. Michelsa był Gaetano Moska. To właśnie
pod jego wpływem skierował on swoje zainteresowania na problematykę roli
elit w życiu społecznym11. Dodajmy, że wraz z Vilfredem Pareto, którego Michels
również znał osobiście, wymienieni uczeni są uznawani za tzw. „świętą trójcę
elityzmu”. W kontekście głośnego sporu o laur pierwszeństwa wśród elitystów,
David Beetham zauważył, że funkcjonowanie Michelsa w charakterze „ucznia”
obu badaczy stanowiło nie lada wyczyn12.
Na wstępie warto przypomnieć, że Pareto, Moska i Michels, korzystając
z różnych metod i kierując się innym nastawieniem, poddali analizie funkcjonowanie reżimów parlamentarnych. Badacze doszli do jednomyślnego wniosku
– w systemie przedstawicielskim zasady demokratyczne nie mają realnego
zastosowania. Innymi słowy demokracji parlamentarnej nie można utożsamiać
z ludowładztwem – rządami ogółu obywateli. Elityzm przyjmuje, że podstawowy
podział w społeczeństwie przebiega wzdłuż osi elita–masa, czyli rządzący–
rządzeni. Zgodnie z tym stanowiskiem elitę, jako zorganizowaną mniejszość,
charakteryzuje względna autonomia, która przejawia się w znikomym wpływie
niezorganizowanej większości (mas) na proces decyzyjny. W praktyce elita nie
tylko podejmuje kluczowe decyzje, ale również ściśle kontroluje ścieżki rekrutacji
swoich członków i dostęp do nich przedstawicieli klas niższych.
7
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Krytyczna analiza Political parties może prowadzić do wniosku, że R. Michels
nie był myślicielem oryginalnym. Nieco bardziej życzliwe stanowisko, eksponujące empiryczny charakter jego analiz, pozwala w nich dostrzec mistrzowskie
wykorzystanie kategorii teoretycznych zaczerpniętych od innych badaczy. Nie
można Michelsowi odmówić samodzielności myślenia, kiedy podjął się wyprowadzenia z elityzmu prawa oligarchii, dostarczając tym samym metodologicznego argumentu, że system ten zasługuje na miano teorii. Można toczyć spory,
czy prawo oligarchii Michelsa jest bardziej żelazne, czy spiżowe (notabene obie
substancje symbolizują trwałość), oraz jaki jest jego poziom asercji13, niemniej
zapoznaniu nie powinien ulegać fakt, że zostało ono określone jako jedna z najbardziej interesujących generalizacji w obszarze nauk społecznych14.
Jak już wspomniano poglądy prekursorów elityzmu są wyraźnie obecne
w Political parties. Autor już we wprowadzeniu nawiązał do G. Moski oraz założenia, na którym opiera się cała teoria elity – chodzi o uznanie uniwersalnego
panowania zorganizowanej mniejszości nad heterogeniczną masą. Ponadto
Michels implicite wykorzystał narzędzie włoskiego badacza – pojęcie formuły
politycznej – analizując konsekwencje upowszechnienia prawa wyborczego dla
współczesnej mu polityki.
Michels zwrócił uwagę, że w demokracji masowej odwołanie do demokratycznych ideałów; wolności, równości i braterstwa oraz występowanie
w imieniu ludu, należą do stałego repertuaru adaptowanego przez wszystkie
siły polityczne reprezentujące nie tylko interesy proletariatu. Wedle Michelsa
arystokracja mogłaby utrzymać się u władzy bez odwoływania się do metod
demokratycznych (ten pogląd jest związany z jego wersją koncepcji krążenia
elit), jednak również ona potrzebowała reprezentacji parlamentarnej. Jak trafnie
zauważył Michels, w demokracji masowej żadna siła polityczna nie sformuje
reprezentacji do parlamentu, jeśli będzie kierować apele wyłącznie do swoich
społecznych korzeni. Z tego względu jedyną skuteczną zasadą legitymizacji
(formułą polityczną) dla wielu stronnictw politycznych stało się odwołanie do
demokratycznych ideałów15.
Przekonanie o uniwersalnym charakterze podziału społeczeństwa na rządzącą
mniejszość i heterogeniczną masę wyraził Michels w zdaniu podsumowującym
13
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drugi rozdział wprowadzenia poświęcony ideologizacji konﬂiktów społecznych:
„Ludzkość nie może się obyć bez »klas politycznych«, które ze swej natury są
zaledwie cząstką społeczeństwa”16. Wprawdzie podstawowy schemat struktury
społecznej, którym posługuje się teoria elity ma charakter dwubiegunowy –
zorganizowana mniejszość vs. heterogeniczne masy, jednak w swoich analizach
Michels odwołał się do bardziej rozbudowanego aparatu pojęciowego teorii
klas społecznych, co umożliwiło autorowi na wykroczenie poza uproszczające
utożsamienie burżuazji z klasą rządzącą. Michels był świadomy, że w strukturze
współczesnego mu społeczeństwa ujawnia się występowanie klasy politycznej,
której skład jest do pewnego stopnia ponad podziałami klasowymi wynikającymi
ze stosunków produkcji. Wedle autora Political parties klasa rządząca ma nie
tylko charakter arystokratyczny i burżuazyjny – do klasy rządzącej Michels
zaliczył również zorganizowaną mniejszość proletariatu, którą stanowią partyjne
elity władzy socjaldemokracji. Świadczy o tym m.in. wypowiedź Michelsa, który
zauważył, że wśród mas trudno jest znaleźć wyborców posiadających jakiś wpływ
na swoich reprezentantów. Stanowią oni nieliczne gremium najbardziej wpływowych osobistości poszczególnych okręgów wyborczych i lokalnych organizacji
partyjnych. Michels uważał, że tego typu liderów politycznych należy zaliczyć
do klasy rządzącej17. Uogólniając tą wypowiedź należałoby przyjąć, że funkcjonowanie jednostek w charakterze agentów rządzącej mniejszości (inaczej klasa
polityczna lub klasa rządząca) nie wynika bezpośrednio z zajmowanej przez nie
pozycji w stosunku do środków produkcji, ale z funkcji pełnionej w jakimkolwiek
systemie przywództwa.
W rozdziale zatytułowanym „Demokracja a żelazne prawo oligarchii” Michels
ponownie nawiązał do G. Moski oraz V. Pareto18. Autor zaakceptował poglądy:
G. Moski o niezbędności „klasy politycznej” w złożonych systemach społecznych,
oraz V. Pareto, że zbiorowości ludzkie nigdy nie będą w stanie rządzić sobą demokratycznie. W nieco zmienionej postaci Michels zaadaptował również koncepcję
cyrkulacji elit V. Pareto.
W Political parties teorii krążenia elit przysługuje status narzędzia analizy
zmian w składzie przywództwa organizacyjnego na poziomie parlamentarnym
i wewnątrzpartyjnym. Michels zauważył, że w praktyce „przejęcie” władzy nad
organizacją (państwową czy partyjną) nie polega na zastąpieniu jednej klasy rzą16
17
18

Ibidem, s. 57.
Ibidem, s 76.
Ibidem, s. 342 i n.

Radomir Miński

44

dzącej przez inną – temu musiałaby towarzyszyć rewolucja. Częściej dochodzi do
rekonstrukcji składu klasy rządzącej. W ujęciu Michelsa odwieczna walka między
systemem arystokratycznym i demokratycznym, oraz walki klasowe, były jedynie
mistyﬁkacją faktu, że rywalizacja prowadziła zazwyczaj do częściowego „zastąpienia” ekipy będącej u steru władzy. Modyﬁkacja wprowadzona przez Michelsa
polegała na rozwinięciu i uzupełnieniu teorii krążenia elit V. Pareto o mechanizm
kooptacyjny. Wedle Michelsa teoria cyrkulacji elit stanowi wyjaśnienie nieprzemijającego procesu mieszania się starych elementów przyciągających, wchłaniających
i asymilujących nowe19. W późniejszym z analizowanych okresów Michels powrócił
do procesu „odnowy” składu elity i określił go jako proces amalgamacji20.
Porównując stanowisko Michelsa z opracowaną wiele lat później koncepcją
demokracji współzawodniczącej Josepha A. Schumpetera, można odnieść
wrażenie, że dzięki syntezie myśli włoskich badaczy już w Political parties omal
nie została sformułowana tzw. elitystyczna teoria demokracji. Jak zauważył
Seymour M. Lipset, ta sama optyka (dostrzeganie deﬁcytów demokracji) prowadziła badaczy do zupełnie innych wniosków; o ile Michels z czasem uznał, że
najlepszą formą rządów jest system elitystyczny z charyzmatycznym przywódcą
na czele, o tyle inni – m.in. M. Weber, czy J. Schumpeter – poddali klasyczne
pojęcie demokracji krytyce21. Trzeba pamiętać, że Michels pozostawał wierny
klasycznej doktrynie demokracji – pojmował ją jako rządy wszystkich obywateli
a ostrze swojej krytyki skierował w system przedstawicielski, który był dla niego
zaprzeczeniem demokratycznych ideałów22.
Z kolei dla Schumpetera błędem klasycznej doktryny demokracji było założenie o podporządkowaniu władzy wykonawczej woli wyborców. Jego zdaniem
w sferze polityki władzy wykonawczej przysługuje tak samo daleko posunięta
niezależność, co zarządom korporacji biznesowych – władza dyrektorów
wykracza daleko poza wykonywanie woli akcjonariuszy23. Przezwyciężeniem
doktryny klasycznej jest stanowisko, że wyróżnikiem i najbardziej wartościowym
19
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składnikiem demokracji, jest mechanizm formowania elity politycznej w konkurencyjnej walce o głosy biernego w znacznej części elektoratu24.
W Political parties Michels podjął analogiczny problem ograniczania udziału
mas w podejmowaniu decyzji i uniezależniania się władzy wykonawczej
(reprezentantów) od kontroli wyborców. Wedle Michelsa „w praktyce ideał
demokracji polega na pogodzeniu samorządności mas z decyzjami podejmowanymi w trakcie zgromadzeń ogólnych”25. Udaje się to osiągnąć jedynie wtedy,
gdy w zgromadzeniu uczestniczy niewielka ilość osób – Michels szacował ją na
około 50 uczestników. Gdy liczba zgromadzonych rośnie ujawniają się m.in.
patologie grupowego myślenia26.
Wprawdzie R. Michels nie sformułował „elitystycznej” teorii demokracji, lecz
w Political parties dostarczył ilustracji jakie są efekty działania jej mechanizmów
w praktyce. Omawiając psychologiczne aspekty przywództwa autor zwrócił
uwagę, że „wśród obywateli cieszących się prawami politycznymi ilość tych,
którzy żywo interesują się sprawami publicznymi jest nieznaczna”27. Michels
celnie zauważył, że zarówno na poziomie państwa, jak i partii politycznych,
system ﬁnansowania obu instytucji (podatki, składki) jest obligatoryjny a system
wyborczy nie zakłada żadnych sankcji. „Prawo wyborcze istnieje, ale nie obowiązek wyborczy” – argumentował Michels28. W efekcie powstaje „schodkowa”
struktura udziału obywateli w sprawowaniu władzy – w której realne wpływy
są odwrotnie proporcjonalne do ilości tych, którzy nimi rozporządzają. Swoje
konstatacje Michels opatrzył stosownym diagramem (schemat 1).
Schemat 1. Struktura wpływu organizacyjnego
Członkowie komitetów
Funkcjonariusze
Regularni uczestnicy zebrań
Szeregowi członkowi partii
Masy wyborcze

Źródło: R. Michels, Political parties…, op.cit., s. 88.
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Z brakiem obligatoryjności prawa wyborczego R. Michels wiązał zjawisko
niskiego zainteresowania sprawami publicznymi – w porównaniu do „rozmiarów” mas wyborczych, jedynie niewielka ich część (od 10% do max. 30%)
należy do lokalnych oddziałów partii, z czego jeszcze mniejsza część regularnie
uczestniczy w jej zebraniach. Jeszcze mniej liczna grupa pełni w partii jakieś
funkcje a tylko nieliczne grono (około 6 osób) stanowią członkowie komitetów
wykonawczych29.
Michels doszedł również do wniosku, że przywództwo w partiach demokratycznych charakteryzuje się dużym stopniem konsolidacji. Autor Political parties
zwrócił uwagę na zjawisko koncentracji władzy w ruchu socjaldemokratycznym.
Jego zdaniem niewielka ilość osób gotowych do podjęcia funkcji organizacyjnych
w partii w praktyce wywołała konieczność koncentracji stanowisk w rękach tych
samych osób. Co więcej – konsolidacji przywództwa w partii socjalistycznej
sprzyja również jego stabilność. Parafrazując słowa Michelsa odniesione do
kadencyjności stanowisk, można powiedzieć, że im dłuższe urzędowanie, tym
większy wpływ przywódców na masy i tym większa ich niezależność od mas30.
W pierwszej części swojej książki Michels zwrócił uwagę, że demokracja
masowa nie może się obyć bez organizacji a ta z kolei wymusza konieczność
delegowania uprawnień decyzyjnych na przedstawicieli. Oligarchiczne tendencje w organizacji doprowadziły jego zdaniem do sytuacji, w której przywódcy,
będący początkowo jedynie organem wykonawczym woli wspólnej, wyzwolili
się i uniezależnili od kontroli mas. Wedle Michelsa władza mas wyborczych
nad delegatami kończy się zaraz po dokonaniu elekcji31 a w każdej partii, czy
związku zawodowym wyraźny jest podział na kierowniczą mniejszość i kierowaną większość32.
Odnosząc swoje ustalenia zarówno do państwa, jak i partii politycznych,
Michels zwrócił uwagę na zjawisko rosnącego zróżnicowania organów i funkcji
w tych organizacjach. „Im bardziej rozbudowany i rozgałęziony aparat urzędniczy organizacji […], tym mniej efektywna staje się bezpośrednia kontrola sprawowana przez szeregowych członków i tym bardziej jest ta kontrola wypierana
przez rosnącą władzę komitetów”33.
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Michels zauważył również, że wraz z rosnącą liczbą funkcji przechodzących
z rąk zgromadzenia w ręce organów wykonawczych, został uruchomiony
podział pracy – w organach wykonawczych pojawiały się oddziały i pododdziały.
W efekcie dyferencjacji funkcji w organizacji partii politycznych pojawiała się
hierarchiczna struktura biurokratyczna, która stanowi niezbędny warunek
regularnego funkcjonowania machiny partyjnej34.
Zdaniem Michelsa z teoretycznego punktu widzenia „przywódca jest bardziej
pracownikiem ograniczonym otrzymywanymi instrukcjami. Jego zadanie polega
na wprowadzaniu w życie decyzji mas, wobec których jest niczym więcej jak
organem wykonawczym”35. Jednak wraz z rozwojem organizacji przed liderami
pojawiły się trudniejsze i bardziej wyspecjalizowane zadania administracyjne.
Wymagały one wyższych kwaliﬁkacji od osób delegowanych do władz wykonawczych, co wedle Michelsa oznaczało konieczność profesjonalizacji przywództwa.
Im bardziej złożona staje się struktura organizacyjna partii politycznych, tym
silniej zaznacza się w nich tendencja do zastępowania ich przywódców wybieranych spośród równych sobie członków – przywódcami wybieranymi z wąskiego
grona profesjonalistów posiadających specjalistyczne – kierownicze umiejętności. Wiąże się to z faktem, że każda organizacja partyjna osiągając znaczny
stopień komplikacji wymaga istnienia pewnej liczby osób, które poświęcą całą
swoją aktywność funkcjonowaniu partii. Konkludując autor zauważył, że kiedy
następuje wzrost rozmiarów organizacji, kontrola mas nad przywódcami staje
się czysto ﬁkcyjna36.
Wedle Michelsa pojawienie się profesjonalnego przywództwa oznaczało
początek końca demokracji, przede wszystkim z powodu logicznej sprzeczności idei przywództwa z systemem reprezentacyjnym – zarówno na poziomie
parlamentarnym, jak i partyjnym. „Masa, która deleguje swoją suwerenność, co
oznacza przekazanie swojej suwerenności w ręce niewielu jednostek, zrzeka się
swojej suwerennej funkcji. Ponieważ wola ludu nie daje się transferować, nawet
wola pojedynczej osoby”37. Ponadto, wraz ze wzrostem złożoności form życia
politycznego „coraz bardziej niedorzeczne jest usiłowanie »reprezentowania«
heterogenicznej masy we wszystkich niezliczonych problemach wynikających
z postępującej dyferencjacji naszego politycznego i ekonomicznego życia”38.
34
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Uwieńczeniem rozważań Michelsa jest jego słynne żelazne prawo oligarchii,
które w znacznym stopniu jest implikacją twierdzeń sformułowanych przez
twórców teorii elity. W zasadzie jest ono niczym innym, jak błyskotliwym
sformułowaniem uniwersalnej zasady panowania zorganizowanej mniejszości
(elity) nad heterogeniczna masą, na której opiera się cała teoria elity39. Pomimo
lakonicznej formy z kontekstu wynika, że autorowi chodzi o trwały i niezmienny
mechanizm kreowania rządzącej mniejszości (oligarchia) w organizacjach.
Koncepcję Michelsa można nazwać teorią „nieodpowiedzianego” przywództwa
organizacyjnego – funkcjonowanie w strukturze ustabilizowanej biurokracji
wiąże się dla przewódców z wieloma korzyściami i niewielką odpowiedzialnością – przywódcy w swoich decyzjach są niekontrolowani przez szeregowych
członków organizacji40.
O ile Political parties można uznać za przykład wykorzystania teorii elity
w analizach przywództwa organizacyjnego, o tyle wykład poświęcony elicie
zawarty w First lectures in political sociology skoncentrowany jest na analizie
procesów zmian zachodzących w jej składzie jako wyodrębniającej się warstwie
społeczeństwa.
Swój wykład Michels rozpoczął od uznania koncepcji cyrkulacji elit V. Pareto
za najistotniejszą teorię ﬁlozoﬁi historii41. Wedle Michelsa trzonem tej teorii są
dwa twierdzenia; pierwsze – orzekające o niemożliwości kolektywnego sprawowania demokratycznej władzy przez lud, oraz drugie – orzekające o cyklicznych
zmianach zachodzących w klasie rządzącej, które opiera się na założeniu „o słabnącej witalności biologicznej arystokracji oraz jej upadku społecznym, moralnym
i ekonomicznym”42. Autor Firs lectures zauważył, że przez wiele stuleci szlachta
stanowiła dominujący element arystokracji. Z tego względu socjologiczny problem elity jako klasy rządzącej można sformułować jego zdaniem następująco:
czy szlachta (old nobility) nadal istnieje a jeśli tak, czy zajmuje ona tą samą
pozycję, którą zajmowała przez wieki43.
Michels poddał analizie wyniki badań demograﬁcznych prowadzonych
w okresie od XVII do XIX wieku w Szwecji, Francji, Niemczech, Włoszech
39

M. Żyromski, Gaetano Mosca – aktualność uwag o systemie demokracji przedstawicielskiej, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 2.
40
C.W. Cassinelli, The Law of Oligarchy, „The American Political Science Review” 1953, nr 47,
s. 779.
41
R. Michels, First lectures …, op.cit., s. 63.
42
Ibidem.
43
Ibidem, s. 64.
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oraz Anglii. Jego zdaniem w świetle danych empirycznych koncepcja cyrkulacji
elit V. Pareto wymaga uzupełnienia o dwie kwestie; po pierwsze, z obserwacji
wynika, że stara arystokracja nie zanikła zupełnie i nie ustąpiła miejsca nowej
grupie rządzącej oraz po drugie, że stara arystokracja nie sprawowała władzy
samodzielnie, ale była zmuszona dzielić się nią z pretendentami. Mówiąc słowami
Michelsa, „[…] współcześnie arystokracji rodowej, która sama w sobie uległa
zmianom, towarzyszą (nowe) arystokracja urzędnicza, arystokracja ﬁnansowa
oraz arystokracja wiedzy. W sumie tworzą one arystokrację w sensie klasy
rządzącej. Nowe elementy stale przenikają do dawnej arystokracji feudalnej
wysuwając roszczenia do własnego miejsca pod słońcem u jej boku”44.
Wedle Michelsa „Szlachta utrzymuje się u steru władzy i ani myśli o zejściu
ze sceny historii”45. Szlachta stanowi wprawdzie jedynie część arystokracji46, ale
jak to literacko ujął Michels, „odciska na niej pieczęć swojej moralnej i społecznej
istoty”47 – czyli stopniowo podbija oraz formuje wyższą warstwę klasy średniej
zgodnie ze swoimi wzorami oraz potrzebami. Atrakcyjność starej klasy dominującej jest „siłą przyciągania”, która szlachcie, czy szerzej arystokracji, pozwala
w krótkim czasie na zasymilowanie wszystkich nowych pretendentów do władzy.
Przejmowanie stylu życia klas wyższych nie dotyczy wyłącznie szczytów klasy
średniej. Michels zwrócił uwagę, że elita formuje się również w łonie proletariatu
– tworzą ją wykształceni robotnicy, dla których edukacja stanowi mechanizm
„windujący” do kręgów rządzących. Zgodnie z prawem imitacji Gabriela Tarda,
tak jak wśród członków klasy średniej występują aspiracje awansu do szlachty,
tak wśród klasy robotniczej występują analogiczne „instynkty awansu” do klasy
średniej. Oczywiście w przypadku proletariatu (klasy niższej) mechanizm mobilności pionowej jest ograniczony (raczej wyjątek niż reguła) i ma charakter naśladowczy48. Proletariat, pomimo że przeważający liczebnie, dostarczył skromnej
liczby przykładów awansu do klas wyższych – „legenda o geniuszu ukrywającym
się na strychu nie koresponduje z rzeczywistością”49 podsumował Michels.
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Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 80.
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Michels zwrócił uwagę, że termin szlachectwo (nobility) ma bardziej ograniczone znaczenie
aniżeli szerszy znaczeniowo termin arystokracja (aristocracy). Szlachectwo autor określa jako arystokrację dziedziczną lub rodową. Por. ibidem, s. 80.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 81.
49
Ibidem.
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Michels dostrzegał również fakt formowania się we współczesnym mu
społeczeństwie „nowego” ekonomicznego elementu elity, który tworzyli wielcy
przemysłowcy i handlowcy. Osiągnęli oni swoją pozycję dążąc konsekwentnie
„do zdobycia władzy nad ludźmi i samowładztwa nad ﬁnansami”50.
W rozdziale zatytułowanym „Metabolizm społeczny a sytuacja powojenna”
autor docenił znaczenie teorii cyrkulacji elit za dostarczenie opisu mechanizmów
mobilności społecznej zapewniających trwanie społeczeństw. Zdaniem Michelsa
wedle V. Pareto trwanie społeczeństwa jest zapewnione dzięki nieustannemu
awansowi osób z klas niższych do wyższych oraz ich wejściu do klasy rządzącej
i zastąpieniu w tej roli „starej” – zdegenerowanej elity. W swoich analizach Michels
wykazał jednak, że stara klasa rządząca nie została całkowicie wyeliminowana
przez nową. W świetle danych częściej następował proces amalgamacji (fuzji)
starych elementów klasy rządzącej z nowymi51. Modelowe porównanie koncepcji
cyrkulacji elit V. Pareto z koncepcją amalgamacji R. Michelsa przedstawiono na
schemacie 2.
Zdaniem Michelsa zaletą demokracji jest, że „zbudowała ona swoje instytucje
w sposób znacznie poszerzający możliwości selekcji członków elity. W ten sposób
demokracja ułatwia wymianę składu (elity) między klasami społecznymi”52. Jednak demokratyczna „otwartość” elity nie przekłada się automatycznie na zanik
hierarchii społecznej. Wedle Michelsa prawo cyrkulacji elit z jednej strony obala
tezę istnienia społeczeństwa pozbawionego hierarchii społecznej, ale jednocześnie obala założenie o hermetyczności i niedostępności klasy rządzącej53. Michels
zauważył, że po I wojnie światowej proces cyrkulacji elit przebiegał w całej
Europie, z wyjątkiem Rosji, jednak nie w formie zastąpienia jednej klasy przez
inną, lecz w bardziej „ograniczonym i normatywnym sensie” – jako mechanizm
kooptacji nowych elementów do klasy rządzącej54.
Za istotny wkład R. Michelsa w rozwój teorii elity należy uznać określenie
składu klasy rządzącej, jako niehomogenicznej warstwy społecznej będącej
odzwierciedleniem trzech sił odpowiadających głównym sferom życia społecznego: politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej (intelektualnej). Zdaniem
Michelsa „w krajach demokratycznych nie ma jednej wyodrębnionej elity
50
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politycznej. W istocie w demokracji można dostrzec obecność różnych elit,
które poprzez partie polityczne, wszystkie zarządzane przez wyspecjalizowany
personel, walczą o władzę”55. Wedle autora First lectures dopiero te trzy grupy:
elita polityczna – dysponująca wolą działania elita gospodarcza, posiadająca
zasoby ﬁnansowe; oraz elita intelektualna – operująca słowami, symbolami i wiedzą, wspólnie konstytuują klasę rządzącą. Zgodnie z intencją Michelsa tworzą
one kręgi, które pomimo że nie zachodzą na siebie całkowicie, to w niektórych
miejscach się pokrywają56. W ujęciu Michelsa elita jest nie tylko zróżnicowana
„dziedzinowo”, ale i funkcjonalnie – można w niej wyróżnić warstwę rządzącą
(na schemacie 2 zakreskowany obszar wspólny okręgów Eg, Ep, Ek) i warstwę
nierządzącą. Proces „odnowy” klasy rządzącej nie ogranicza się do zastępowania
jednej grupy przez inną również w tym sensie, że jego integralną fazę stanowi
awans jednostek z warstw niższych (nie-elit) do warstw wyższych. W modelu
Michelsa drogami awansu do klasy politycznej są: bogactwo, rzutkość polityczna
oraz wykształcenie. Wśród nich najszybszą karierę zapewnia majątek i dynamizm
polityczny.
Michels poddał również krytyce Marksowską koncepcję państwa jako instrumentu w rękach klasy dominującej ekonomicznie. Wedle autora First lectures
grupy społeczne najsilniejsze ekonomicznie nie są identyczne z klasą rządzącą,
w której rękach znajdują się najwyższe urzędy w państwie, a klasa rządząca
niekoniecznie służy wyłącznie realizacji interesów grup najbogatszych57.
R. Michels poświęcił dużo więcej uwagi nie-elitom i roli mas w życiu publicznym, czym wyraźnie różni się jego koncepcja elity od wariantów zaproponowanych przez G. Moskę i V. Pareto. Jest to szczególnie widoczne w jego teorii
konsensusu, w której trzonem „nowej” koncepcji elity jest instytucja charyzmatycznego przywódcy (pojęcie zaczerpnięte od M. Webera). Można powiedzieć,
że koncepcja charyzmatycznego przywództwa pełni u Michelsa rolę legitymizującą „kult jednostki”, w którym masy dobrowolnie i spontanicznie „oddają się”
pod rządy jednostki obdarzonej nadzwyczajnymi cechami uważanymi za nadprzyrodzone. Ucieleśnieniem charyzmy był Benito Mussolini, którego faszystowski reżim Michels gorąco popierał58. Obok koncepcji oligarchii i elity, teoria
konsensusu uznawana jest za trzeci najważniejszy element dorobku teoretycz55
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Schemat 2. Modelowe porównanie koncepcji mobilności społecznej
R. Michelsa i V. Pareto

Źródło: F. Pfetsch, op.cit., s. 212.

nego Michelsa w zakresie elityzmu. Jak zauważył F.R. Pfetsch, nie wnosi ona
może zbyt wiele do wytłumaczenia fenomenu włoskiego faszyzmu, odegrała
jednak zasadniczą rolę w jego zrozumieniu i uzasadnieniu59.
Podsumowując można powiedzieć, że R. Michels poświęcił wiele miejsca
wypracowaniu jednolitej ramy teoretycznej dla badań empirycznych nad elitami.
Jako badacz oparł się w swoich analizach na myśli G. Moski, V. Pareto oraz
M. Webera. Wkład Michelsa w rozwój elityzmu polegała na dostarczeniu empirycznych przesłanek słuszności tego stanowiska (wyprowadzenie prawa z teorii
jako potwierdzenie jej wartości eksplanacyjnej). Ponadto Michels rozwinął teorię
krążenia elit V. Pareto, jako opis mechanizmu samorekrutacji elit władzy. Dla
autora Political parties oligarchizacja była czymś więcej aniżeli przejmowaniem
władzy przez elity i przejawiała się w ich specjalizacji, biurokratyzacji oraz strukw dwojaki sposób; albo jako konsekwencja naukowej – elitystycznej reﬂeksji nad kryzysem demokracji, albo jako wyraz jego buntowniczej – neoromantycznej mentalności.
59
F.R. Pfetsch, Theoretiker der Politik. Von Platon bis Habermas, Baden-Baden 2012, s. 446.
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turyzacji. Wedle Michelsa oligarchiczne tendencje sprawiają, że elity przestają
być jedynie instrumentem realizacji woli mas, które reprezentują – takie prawo
dotyczy każdej wielkiej organizacji. Ponadto w późniejszym okresie twórczości
R. Michels zwrócił uwagę na niejednolity skład klasy rządzącej – ujmując jej
rolę w kategoriach trzech typów przywództwa: politycznego, ekonomicznego
oraz kulturalnego. Z tych trzech grup formułuje się dopiero warstwa rządząca
a demokracja ułatwia proces selekcji i wymiany jej składu. Struktura tych grup,
zmiany w nich zachodzące oraz ustalenie wzajemnych powiązań między tymi
grupami stanowiły dla Michelsa właściwy obiekt badań nad elitami. Nie można
o nich przesądzać apriorycznie – stanowią one każdorazowo zagadnienie weryﬁkowane na drodze empirycznej. Wydaje się, że tak ujmując sprawę R. Michels
otworzył dyskusję na temat funkcjonowania elity, czy szerzej klasy rządzącej,
w zbiorowościach; czy są one zdominowane przez istnienie jednej spójnej elity
władzy (jak ujmował to C.W. Mills), czy też zachodzi w nich zjawisko pluralizmu
elit i dyfuzja władzy (w modelu R. Dahla).
Odrębność koncepcji elity R. Michelsa ujawnia się natomiast w podkreśleniu
niezbędności mas w życiu społecznym oraz powiązaniu ich roli z charyzmatycznym przywództwem w teorii konsensusu, dla której egzempliﬁkacją był włoski
faszyzm.
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POSTPOLITYKA  POLITYKA
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Jakub Potulski*

ABSTRACT: The political landscape is changing rapidly and scholars try to
understand the dynamics of democracy and public sphere. For the description
of contemporary transformation uses a lot of terms and metaphors that are
designed to help understand contemporary socio-political conﬁguration. One of
the fashionable terms is “post-politics” Post-politics is a conceptual lens through
which to analyse current socio-political conﬁguration. Term “post-politics” refers to
critique of the emergence of a politics of consensus on the global scale, generated
by radical philosophers – Slavoj Žižek, Alain Badiou and Jacques Renicière. For
political science it is important to be clear on terminology. Author argues that
the term “post-politics” should not be used in contemporary political science. This
term is a normative not analytical. This term is used by philosophers and journalist.
Author argues that according to Talcott Parsons politics is one of the basic social
institutions and we can’t talk about “end of politics” or “post-politics”. This term is
not useful form a political scientist.

PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ NAUKI o polityce jest współudział w poznawaniu
prawidłowości życia społecznego, zwłaszcza procesów politycznych. Poznanie
naukowe wymaga bazowania na podstawach metodologicznych, tj. na teorii
dotyczącej zbierania danych ich opracowania, interpretacji oraz uogólnienia.
Właściwie cała wiedza naukowa ma charakter abstrakcyjny. Tworzy ją mniej lub
bardziej spójny zespół koncepcji i teorii. Poszczególne fakty i ustalenia naukowe
* Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański.
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mogą być dzięki temu wkomponowywane w uporządkowany układ pojęć
i relacji, przy czym struktury te są zawsze zakotwiczone w określonych ujęciach
teoretycznych. Także poszczególne koncepcje zazębiają się i hierarchizują, tworząc w miarę uporządkowaną, systematyczną wiedzę, co pozwala na względnie
spójny ogląd i rozumienia całości zjawisk. Poznanie naukowe wymaga wykorzystywania właściwe zbudowanego języka, który stanowi niezbędne narzędzie do
wyjaśniania zachodzących zjawisk i komunikowania wyników badań. Własny
język posiada także politologia. Język politologii podlega rygorom językowym
i pojęciowym, obowiązującym w nauce. Stąd też jego podstawową cechą powinna
być precyzyjność; uzyskuje się ją poprzez deﬁniowanie pojęć podstawowych.
Pojęcie jest to myślowe, uogólnione uchwycenie jakiegoś przedmiotu, zjawiska
lub cechy. Ponieważ pojęcia bywają wieloznaczne, w pracy badawczej winny one
być możliwie precyzyjnie deﬁniowane dla uniknięcia nieporozumień. Powinno
się unikać kolokwializmów, wyrażeń zaczerpniętych z języka ideologicznego,
a w tym z tzw. nowomowy. Jasne deﬁnicje interesujących nas pojęć mają duże
znaczenie dla opracowania konkretnych hipotez i uniknięcia tautologii. Precyzyjne deﬁnicje są potrzebne także po to, by wiedza uzyskana w toku testowania
hipotez była przekazywalna i empiryczna1.
Analiza politycznej sfery życia jest zadaniem niezwykle trudnym i złożonym. Dynamika i złożoność życia politycznego wpływa w dużym stopniu na
dynamikę rozwoju nauki o polityce, która nieustannie się zmienia. Zmieniają
się układy odniesienia, interpretacje i oceny; to, co do niedawna wydawało się
„pewne” i „niewzruszone” zostaje poddane w wątpliwość, a nawet odrzucone2.
Rosnące zainteresowanie polityką i dążenie do wyjaśniania mechanizmów życia
politycznego inspiruje dyskusje dotyczące metodologii badań tej dyscypliny.
W związku z ustawicznym rozwojem dyscypliny, jej nomotetyzacją i autonomizacją w stosunku do innych nauk społecznych język politologii podlega ciągłym
przemianom. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat obserwuje się „teoretyzację”
języka, polegającą na coraz częstszym tworzeniu i używaniu pojęć o wysokim
stopniu abstrakcji, czyli tzw. pojęć teoretycznych. Na gruncie poznania politologicznego powstają też nowe pojęcia i kategorie, ułatwiające analizę nowych
zjawisk i procesów politycznych.
1

J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoﬀ, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa
2010.
2
A. Ilciów, W. Hładkiewicz, Struktura metodologiczna nauki o polityce, „Athenaeum” 2011,
vol. 31/211, s. 10.
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Pojawianie się nowych pojęć i terminów jest elementem rozwoju dyscypliny.
Należy jednak pamiętać, iż niezwykle ważnym jest by przekaz naukowy był funkcjonalny w zakresie wiarygodności informacyjnej, z zachowaniem możliwości
podjęcia debaty merytorycznej i/lub metodologicznej. Dlatego też ważne jest
krytyczne podejście do przedstawianych treści i tworzonych pojęć. W ostatnich
latach w dyskursie akademickim, a także w sferze publicystyki politycznej, dużą
popularnością cieszy się termin „post-polityka”. Pojęciu temu nadaje się różnorodny sens, a niekiedy w sposób nieuprawniony używa się go jako kategorii
analitycznej służącej do opisywania cech charakterystycznych dla współczesnego
ładu politycznego oraz jako kategorii, pozwalającej uchwycić zmiany, które
następują w sferze aktywności politycznej człowieka. Częste odwoływanie się do
pojęcia post-polityki i tworzenie takich kategorii jak „porządek post-polityczny”
skłania do reﬂeksji nad tym zagadnieniem i poszukiwania odpowiedzi na pytanie,
czy jest to rzeczywiście nowy, użyteczny termin, którego wprowadzenie do obiegu
akademickiego i publicystycznego pozwala na lepsze rozumienie zachodzących
współcześnie przemian, czy jest to jedynie określenie potoczne, publicystyczne,
z którego politolodzy nie powinni korzystać, gdyż nie posiada ono wartości
badawczej i analitycznej.
Analizując wypowiedzi i publikacje, w których pojawia się termin post-polityka, można dostrzec, iż zastosowanie tego pojęcia wywodzi się z dwóch uzupełniających się stanowisk. Po pierwsze, hipoteza o daleko idących przemianach
współczesnej sfery polityki i narodzinach „epoki post-politycznej” wywodzi się
z przekonania o załamaniu się wielkich koncepcji ideologicznych charakterystycznych dla nowoczesności. Jak pisała Chantal Mouﬀe, w większości zachodnich społeczeństw dominuje pogląd głoszący, że etap rozwoju ekonomiczno-politycznego,
na którym się obecnie znajdujemy, stanowi wielki postęp w ewolucji ludzkości,
oraz że powinniśmy chwalić otwierające się dzięki niemu możliwości. „Wolny
świat” zatryumfował nad komunizmem urzeczywistniając na całym świecie idee
liberalnej demokracji. Dzięki osłabieniu tożsamości zbiorowych możliwy stał się
świat „bez wrogów”. Konﬂikty ideologiczne między partiami należą do przeszłości,
a konsensus można osiągnąć w drodze dialogu. Globalizacja i uniwersalizacja
demokracji liberalnej przynosi pokój, dobrobyt i realizację praw człowieka na
całym świecie3. Przykładem takiego sposobu podejścia do rzeczywistości społeczno-politycznej współczesnych europejskich elit politycznych są chociażby
słowa polskiego komisarza europejskiego ds. programowania ﬁnansowego
3

Ch. Mouﬀe, Polityczność, Warszawa 2008, s. 16.

Post-polityka – polityka w społeczeństwie informacyjnym

57

i budżetu, który mówił, iż wielkie projekty ideowe, takie jak demokracja i wolny
rynek, zostały już zrealizowane. Pozostaje już tylko pragmatyczne administrowanie nimi na rzecz polepszenia egzystencji człowieka4. Post-polityka w tym
ujęciu jest to zatem przede wszystkim wizja odideologizowanej polityki, w której
idee i wartości zostały zastąpione przez technokratyczny pragmatyzm i bieżące
rozwiązywanie spraw lub też w której spory ideologiczne dotyczące, urządzenia
świata społecznego zostały zastąpione przez technokratyczne zarządzanie obraz,
marketing, public relations i reklamę. Teoretycy porządku post-politycznego, tacy
jak Erik Swynegedouw oraz Sławoj Žižek podkreślają, iż współcześnie debata
i rywalizacja pomiędzy fundamentalnie różniącymi się między sobą ideologicznymi wizjami organizacji społeczeństwa została zastąpiona przez z pozoru
obiektywne, technokratyczne zarządzanie różnymi problemami, w ramach
których parametry debaty politycznej są ściśle wyznaczone i kontrolowane5.
Po drugie pojęcie post-polityka pojawia się w kontekście rozważań o przemianach współczesnej kultury i narodzinach „kultury ponowoczesnej”, zdominowanej przez obraz i mass media. Wskazuje się, iż kultura ponowoczesna
charakteryzuje się zacieraniem i załamaniem się tradycyjnych granic między
kulturą a sztuką, kulturą wysoką a niską, sztuką a komercją, kulturą a komercją.
Kultura ponowoczesna charakteryzuje się tym, że jest bardziej wizualna, operując
obrazem, reklamą, wizerunkiem. W centrum zjawiska wytwarzania wizerunków
i krążenia kolażu zestawianych ze sobą na bieżąco obrazów znajduje się telewizja, co stanowi fundamentalną cechę ponowoczesnego stylu kulturowego6.
Analizując w tym kontekście zjawiska i mechanizmy komunikacyjne zachodzące
w sferze polityki mówi się o mediatyzacji, celebrytyzacji i o post-polityce. W tym
kontekście wskazuje się także, iż rozróżnienie na kulturę wyższą, która jest trudna
w odbiorze ale ma znaczące walory artystyczne i kulturę popularną – mało oryginalną, która jednak znajduje powszechną aprobatę publiczności, może służyć
także do opisu sfery polityki. Mamy bowiem do czynienia z polityką wyższą,
merytoryczną, programową i ideową, koncentrującą się na rozwiązywaniu
ważnych problemów społecznych oraz na politykę popularną, która dominując
w przekazie medialnym, ogranicza publiczną debatę do zastępczych tematów,
4
Por. Prawdziwa modernizacja zacznie się gdy zdobędziemy pałac, rozmowa z J. Lewandowskim,
„Europa” 2009, nr 266, s. 8.
5
Por. E. Swyngedouw, Interrogating post-democratization: reclaiming egalitarian political spaces,
„Political Geography” 2011, vol. 30, nr 7, s. 370 – 380; S. Žižek, The ticklish subject: the absent centre of
political ontology, Londyn, ss. 490.
6
Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 238 – 239.
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najczęściej takich, które potraﬁą wywoływać silne emocje7. Załamanie się granic
pomiędzy tymi sferami, dominacja „polityki popularnej” oraz obrazu ma być
cechą charakterystyczną dla kondycji post-politycznej, w której debaty programowe zostały zastąpione przez reklamę i marketing.
Podejmując się rozważań nad istotą pojęcia post-polityka, można zatem
zauważyć, iż rozważania dotyczące post-politycznej kondycji idą w dwóch
kierunkach. Po pierwsze, bardzo charakterystyczne jest, zwłaszcza w dyskursie
medialnym, podkreślanie iż post-polityka to „polityka bezideowa”, „zarzucenie
ideowości na rzecz działań socjotechnicznych”, „brak idei i dominacja public
relations”, „stan odejścia od sporów ideowych, od wartości na rzecz cynicznego
śledzenia sondaży i podejmowania doraźnych działań w celu przypodobania się
wyborcom”. W tym kontekście często mówi się także o celebrytyzacji i mediatyzacji życia publicznego. W dyskursie medialnym pojawiają się głównie opinie emocjonalne, często wykorzystywane w celu deprecjacji przeciwników politycznych
(oskarżanie o bezideowość i brak moralnych zasad), a także wykorzystywane
przez dziennikarzy stawiających się pozycji „strażników wartości” bolejących
nad kryzysem cywilizacyjnym i bezideowością współczesnej polityki. W tym
wypadku wykorzystywanie pojęcia post-polityka jest często pewnym zabiegiem
retorycznym, który ma uatrakcyjnić dziennikarski wywód, bez jakiejkolwiek
reﬂeksji nad sensem stosowanych pojęć.
Po drugie, pojęcie „kondycja post-polityczna”, zwłaszcza w dyskursie akademickim, jest używane w nieco innym kontekście. W publikacjach akademickich
pojęcie „porządku post-politycznego” używane jest przede wszystkim w kontekście kształtowania się ponowoczesnej „władzy eksperckiej” i utechnicznienia
procesów podejmowania decyzji politycznych8 oraz w kontekście kształtowania
się globalnego społeczeństwa ryzyka i związanej z tym konieczności pojawienia
się konsensusu politycznego, który pomógłby walczyć z ogólnoświatowymi
zagrożeniami, takimi jak np. zmiany klimatyczne9. W tym ujęciu wskazuje się, iż
zagrożenia globalne, takie jak np. zmiana klimatu, powodują depolityzację ludzkiej aktywności, która wychodzi poza dotychczasową skalę terytorium i państwa
narodowego oraz charakterystyczne dla epoki nowoczesnej spory ideologiczne.

7
D. Piontek, O. Annusewicz, Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, „e-Politykon” 2013, nr 5, s. 6.
8
Por. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008, s. 60 – 65.
9
Por. A.P. Kythreotis, Progress in global climate change politics? Reasserting national state territoriality in a “post-political” world, „Progress in Human Geography” 2012, vol. 36, nr 4, s. 457 – 474.
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Intelektualny klimat dla pojawiania się różnorodnych koncepcji porządku
post-politycznego, zarówno tych wykorzystywanych w dyskursie medialnym, jak
i akademickim, tworzą przede wszystkim prace Lyotarda, Fukuyamy, Giddensa
i Becka. Jean-François Lyotard w książce Kondycja ponowoczesna zwracał uwagę
na kryzys cywilizacyjnego projektu nowoczesności, którego jednym z przejawów
jest kryzys tzw. „wielkich narracji”, czy też inaczej „wielkich opowieści”. Nowoczesna wiedza uprawomocniająca określony porządek społeczny budowana
była na fundamencie metanarracji, czyli wielkich opowieści, które roszczą
sobie pretensje do uniwersalnej słuszności legitymizując naukę oraz wszelkie
działania społeczne. Przekształcenia nauki, literatury i sztuki sprawiły jednak, iż
dostrzeżono, że prawda i znaczenia są ustanawiane przez ich miejsce w swoistych
lokalnych grach językowych i nie mogą mieć charakteru uniwersalnego. Uświadomienie sobie tego faktu spowodowało, iż nie tylko nie wierzymy już w wielkie
opowieści, ale nawet utraciliśmy tęsknotę za nimi. Kondycja ponowoczesna
wiąże się z utratą wiary w podstawowe schematy, które uzasadniały racjonalne,
naukowe i polityczne projekty świata nowoczesnego. Kondycja ponowoczesna to
„nieufność wobec metanarracji”. Nie istnieją już żadne wiarygodne metanarracje,
z których perspektywy można by powiedzieć, że coś charakteryzuje się uniwersalną prawdziwością10. Wielkie opowieści nowoczesności, niezależnie od sposobu
w jaki dokonują uniﬁkacji wiedzy, straciły wiarygodność. Schyłek metanarracji
nastąpił za sprawą kolejnej rewolucji technologicznej i tryumfu wolnorynkowego
kapitalizmu, które sprawiły, iż akcent przeniósł się na środki działania raczej niż
na cele, a także wyeliminowały alternatywę komunistyczną i nadały szczególną
wartość indywidualnemu korzystaniu z dóbr i usług11.
W podobnym duchu co i Lotyard wypowiadał się amerykański politolog
Francis Fukuyama, który obserwując pod koniec lat osiemdziesiątych schyłek
ZSRR i rozpad bloku wschodniego wysunął tezę o tzw. „końcu historii”. Mówiąc
o „końcu historii”, Fukuyama odniósł się do uniwersalnego tryumfu idei demokracji liberalnej jako jedynego realnego systemu politycznego. Dowodził on, iż
pod koniec dwudziestego wieku wyraźnie dostrzec można dominację ideologii
liberalnej, która pokonała rywalizujące z nią inne projekty ideologiczne: monarchię dziedziczną, faszyzm i w końcu komunizm. Udowodniła ona tym samym
swoją wyższość nad innymi ideologiami. Dla Fukuyamy oznacza to „ostateczną
fazę ideologicznej ewolucji ludzkości”, w ramach której ukonstytuować się może
10
11

Ch. Barker, op.cit., s. 230 – 231.
J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 111.
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„ostateczna forma rządu”, co będzie stanowić rzeczywisty „koniec historii”12.
Amerykański uczony twierdził, początkowo jeszcze ze znakiem zapytania,
że stanęliśmy w obliczu „końca historii” jako takiej, czyli końcowego punktu
rozwoju ideologicznego ludzkości oraz uniwersalizacji zachodniej demokracji
liberalnej jako ostatecznej formy ludzkich rządów. „Koniec historii” oznacza
koniec rywalizacji ideologicznej. Zakłada to, że w świecie wytworzył się istotny
konsensus co do legitymizacji i zdolności utrzymania się demokracji liberalnej.
Ukształtowany po upadku ZSRR swoisty konsensus w sferze ekonomicznej,
polegający na zwycięstwie zasad liberalnej, demokratycznej i wolnorynkowej
gospodarki, wpływa także na kształtowanie się globalnego konsensusu społecznego i politycznego opartego na wartościach liberalno-demokratycznych13. Nie
oznacza to zaniku konﬂiktów społecznych jako takich, ale oznacza, że wielkie
ideologie polityczne i związane z nimi spory polityczne ustąpią miejsca zarządzaniu gospodarczemu i rozwiązywaniu problemów technicznych, przy których
decydenci będą kierowali się względami pragmatycznymi. Najważniejsze stają
się kwestie gospodarcze, takie jak zwiększenie konkurencyjności i wynalazczości,
deﬁcyt budżetu wewnętrznego i handlu zagranicznego, współpraca w dziedzinie
ekologii itp.
Także prace Ulricha Becka i Anthony’ego Giddensa stanowiły podbudowę
dla pojawiania się różnorodnych koncepcji post-polityki. Beck w wydanej
w 1986 r. pracy Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności zwracał
uwagę, iż w sytuacji pojawienia się i szerokiego uświadomienia sobie skali globalnego ryzyka, dotychczasowe podziały polityczne (np. klasowe) tracą swoje
znaczenie i zostają zastąpione przez „wspólnotę ryzyka”, czy też „wspólnotę
strachu”14. Ryzyko współczesne jest uniwersalne, zagraża na równi bogatym
i biednym, milionerom i nędzarzom, politykom i zwykłym obywatelom. Nie
można się przed nim ustrzec nawet mając wielkie pieniądze, władzę, czy prestiż.
Ryzyka w epoce później nowoczesności nie da się już ograniczyć lokalnie lub
zawęzić do pewnej specyﬁcznej grupy. Przekraczają granice państw i w tym
sensie umożliwiają powstanie ponadnarodowych i ponadklasowych zagrożeń
globalnych, posiadających nową dynamikę społeczną i polityczną15. Dla Becka
oznacza to, iż nadszedł moment „kosmopolitycznego” zerwania z dotychczaso12
13
14
15

F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1998, s. 304.
Ibidem, s. 295.
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004, s. 146.
Ibidem, s. 20.
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wym paradygmatem polityki narodowej i ukształtowania się globalnego ustroju
kosmopolitycznego, który obejmować będzie polityczną wolność, globalną
sprawiedliwość, społeczne bezpieczeństwo oraz ekologiczną równowagę16. Szeroki „kosmopolityczny” konsensus pozwalający sprawnie zarządzać ryzykiem
stanowi zerwanie z dotychczasowym „politycznym” paradygmatem kierując nas
w stronę świata „post-politycznego”. Anthony Giddens zwracał zaś uwagę na
administracyjno-technokratyczny charakter procesów zarządzania współczesnym społeczeństwem. Jego zdaniem nowoczesność charakteryzuje się wzrostem
znaczenia w naszym życiu tzw. systemów eksperckich. Systemy eksperckie to
systemy wykonawstwa technicznego lub profesjonalnego znawstwa, na których
opiera się organizacja ogromnych obszarów środowisk materialnych i społecznych, w jakich dziś żyjemy17. Złożoność współczesnych systemów eksperckich,
a także charakter ryzyka wymusza przejście ku „zarządzaniu eksperckiemu”
opartemu nie tyle na negocjacjach, charakterystycznych dla demokracji, ile raczej
na zaufaniu wobec jednostek, czy też grup zawłaszczających wiedzę o wysokim
stopniu specjalizacji. Zaufanie opiera się na wierze i nie zależy od pełnego wtajemniczenia w systemy eksperckie.
Zarówno Beck, jak i Giddens uważają, iż w okresie później nowoczesności
aktywność polityczna zmienia swój charakter. Następuje odejście od problemów
państwa dobrobytu i redystrybucji dochodów, na rzecz sprawnego zarządzania
skomplikowanymi sieciami powiązań globalnych i zarządzania ryzykiem. Priorytet uzyskują kwestie rozwoju technologiczno-ekonomicznego, które wymagają
przekazania władzy w ręce ekspertów potraﬁących skutecznie zarządzać coraz
bardziej złożonymi systemami abstrakcyjnymi. Co ważne, ani Beck, ani Giddens
analizując zmiany zachodzące w sferze polityki nie odwołują się do takiej konstrukcji jako kondycja post-polityczna. Obydwaj uczeni zwracają uwagę nie tyle
na zanik sfery polityczności, ile na zachodzące w jej ramach przemiany. W swoich
pracach Urlich Beck podkreślał, iż w społeczeństwie ryzyka, ideologiczne i polityczne konﬂikty nie mogą być dłużej określane przez typowe dla społeczeństw
przemysłowych (nowoczesnych) kategorie. Beck zwracał uwagę, iż w społeczeństwie późnej nowoczesności następuje przekształcenie sfery polityczności i nie
należy szukać w tradycyjnych obszarach, takich jak parlament, partie polityczne
i związki zawodowe oraz że konieczne jest zaprzestanie zrównywania polityki
16

U. Beck, Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa
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i państwa oraz polityki i sytemu politycznego, gdyż obecnie polityczność ujawnia się w wielu różnych obszarach. Współczesne konﬂikty i roszczenia dotyczą
kwestii niemożliwych do wyrażenia przez tradycyjne ideologie polityczne i nie są
kierowane do systemu politycznego. Mają miejsce w rozmaitych subsystemach.
Społeczeństwo późnej nowoczesności jest jednocześnie miejscem narodzin
„subpolityki”, która różni się od tradycyjnej polityki tym, że w projektowaniu
społeczeństwa mogą uczestniczyć podmioty spoza systemu politycznego lub
korporacyjnego, a po drugie tym, że obok podmiotów społecznych i zbiorowych
o kształt nowej polityczności rywalizują ze sobą również jednostki18. Natomiast
Anthony Giddens, analizując przemiany sfery polityczności w społeczeństwie
późnej nowoczesności odwoływał się do terminu „polityka życia” zwracając
uwagę na zmianę podstawowych problemów, które są istotą aktywności politycznej w społeczeństwie „posttradycyjnym”. Giddens pisał, iż „polityka życia”
dotyczy wyzwań, jakie stoją zbiorowo przed ludzkością19. Obejmują one między
innymi kwestie ekologiczne, zmianę charakteru pracy, rodziny, tożsamości
indywidualnej i kulturowej.
Chantal Mouﬀe analizując koncepcje Becka i Giddensa w kategoriach post-politycznej wizji świata zwracał uwagę, iż ich wizja „subpolityki” czy też „polityki życia” jest wizją post-polityczną w tym sensie, że chcą oni wyeliminować
pojęcie przeciwnika i konﬂiktu budując wizję polityki „poza antagonizmem”.
Argumentują oni, iż w społeczeństwach posttradycyjnych nie istnieją już tożsamości zbiorowe oparte na podziale my–oni, co oznacza, że granice polityczne
rozmyły się. Główną przyczyną zanikania tożsamości zbiorowych jest proces
indywidualizacji, który niszczy zbiorowe formy życia niezbędne przy wykształcaniu się świadomości zbiorowej i odpowiadającego mu typu polityki. Rozwój
indywidualizmu podkopuje zbiorowych aktorów, takich jak partie polityczne
i pozbawia skuteczności uprawiany przez nie typ polityki. Demokratyczna debata
publiczna jest przedstawiana jako dialog między jednostkami, których celem jest
stworzenie nowych solidarności oraz rozszerzenie podstaw zaufania. Konﬂikty
są pacyﬁkowane/unieważniane dzięki „otwarciu się” rozmaitych sfer publicznych, gdzie poprzez dialog, ludzie posiadający różne interesy będą podejmować
decyzje odnośnie różnych dotykających ich spraw i rozwijać umożliwiające
egzystencję relacje wzajemnej tolerancji20. Ta post-polityczna wizja Giddensa
18
19
20

U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja reﬂeksyjna, Warszawa 2009, s. 39.
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i Becka oznaczałaby, według Mouﬀe, ustanowienie polityki „poza antagonizmem”,
co oznaczałoby swoisty „koniec polityki”, w jej tradycyjnym rozumieniu.
Prace Loytarda, Fukuyamy, Becka i Giddensa, poświęcone przemianom
współczesnego świata, stały się intelektualną inspiracją dla różnorodnych
koncepcji odwołujących się do pojęcia post-polityki wykorzystywanego w celu
opisania ewolucji współczesnej sfery polityczności w kategoriach zaniku polityki
konfrontacyjnej opartej na ideologicznym podziale lewica–prawica, co powoduje, że tradycyjny sposób uprawiania polityki stał się przeżytkiem. To właśnie na
tym tle intelektualnym zaczęły powstawać prace ﬁlozofów, takich jak chociażby
Sławoj Žižek, który pisał, że w post-politycznym świecie, globalny konﬂikt
ideologicznych wizji ucieleśnianych przez różnorodne partie rywalizujące ze
sobą o władzę został zastąpiony przez współpracę wykształconych technokratów
(ekonomistów, specjalistów od opinii publicznej itp.) oraz liberalnych multikulturalistów; poprzez proces negocjacji interesów osiągany jest kompromis pod
postacią mniej lub bardziej uniwersalnego konsensusu. Post-polityka oznacza
więc dla Žižka pozostawienie za sobą starych ideologicznych wizji świata
i sporów ideologicznych, a zastąpienie ich praktycznymi kwestiami, gdzie ludzie
wyposażeni w wiedzę ekspercką i wolność debaty, są w stanie przenieść swoje
konkretne problemy i żądania w centrum debaty politycznej21.
Žižek pisał o „depolityzacji” i o „wykluczeniu polityki”. Ta „post-polityczna”
tendencja przejawia się w akceptacji dla pluralizmu i konkurencyjnych roszczeń,
a jednocześnie w dążeniu do niedopuszczenia do sytuacji, w której indywidualne roszczenia przekształcone zostaną w uniwersalne żądania o charakterze
politycznym. Innymi słowy rywalizacja jest dopuszczona ale tylko w zakresie
problemów oraz kwestii sankcjonowanych i dopuszczonych przez dominujący
porządek rzeczy. Kluczową cechą postpolitycznego porządku jest przeniesienie
roszczeń grup podporządkowanych na dozwolone i legitymizowane pozycje,
które siły polityczne mogą zajmować w ramach systemu post-politycznego22.
Dzięki temu debata polityczna ograniczona jest wyłącznie do kwestii mieszczących się w ramach dominującej wizji społeczno-politycznej, która tym samym
nie może zostać zakwestionowana.
Problem z pracami Žižka i jego koncepcją post-polityki polega na tym, iż stara
się on podważyć przekonanie, iż liberalno-demokratyczny kapitalizm skutecznie
zdeﬁniował się jako jedyne racjonalne problemu organizacji nowoczesnych spo21
22
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łeczeństw, w których jedyną drogą rozwoju jest „trzecia droga” poza lewicą i prawicą, gdzie konsensularna polityka w centrum zastępuje anachroniczne konﬂikty.
Wydaje się, iż jest to spór głównie „ideologiczny”, a używane przez Žižka pojęcia
mają charakter nie tyle analityczny, co polemiczny. Dlatego też Žižek, występując
przeciwko liberalno-demokratycznej wizji świata opartego na inkluzyjnym
konsensusie pisze krytycznie o „postpolitycznych czasach” zwracając uwagę, iż
liberalna wizja świata z jej naciskiem na konsensus i wykluczeniem antagonizmu
powoduje odradzanie się w różnych postaciach fundamentalizmu będącego
formą jaką przyjmuje wykluczona polityczność, wracając do postopolitycznego
uniwersum pluralistycznych negocjacji i konsensularnej regulacji. Przeciwstawić
się „radykalizacji” sfery społecznej przez różnorodne fundamentalizmu można
tylko poprzez powrót do „właściwej” polityki23.
To głównie za pośrednictwem publicystycznych prac radykalnych ﬁlozofów
(niebędących jednocześnie politologiami) pojęcie post-polityki jestpopularne,
stając się częścią publicznej debaty wokół kondycji współczesnego świata i przemian cywilizacyjnych. Post-polityka miałaby w tym wypadku oznaczać nowy
charakter sfery polityczności w epoce cywilizacji ponowoczesnej/postindustrialnej/informacyjnej. Post-polityka byłaby zerwaniem ze starym paradygmatem
nowoczesności, w którym podstawowym aktorem politycznym było suwerenne
państwo narodowe roszczące sobie prawo do panowania nad określonym obszarem, a rywalizacja polityczna odbywała się pomiędzy partiami politycznymi
reprezentującymi różne ideologie. Epoka globalizacji unieważnia dotychczasowy
paradygmat. Zmiany cywilizacyjne i narastające problemy globalne wymagają
współdziałania na skalę światową i budowę konsensusu społeczno-politycznego.
Postępująca deterytorializacja świata, czyli odterytorialnienie najważniejszych
zjawisk i procesów społecznych skutkuje także jego depolityzacją. Rosnąca
świadomość globalnej wspólnoty i odpowiedzialności oznacza odejście od
dotychczasowej polityki ukierunkowanej na rywalizację i konﬂikt na rzecz szerokiej współpracy i wypracowania możliwie szerokiego konsensusu pomiędzy
różnorodnymi aktorami politycznymi. Zarządzanie współczesnymi zagrożeniami
globalnymi, a także skomplikowaną siecią ekologicznych, ekonomicznych i politycznych powiązań wymaga specjalistycznej wiedzy i przekazania problemów
zarządzania z rąk polityków, kierujących się racjami ideologicznymi, w ręce
technokratów, kierujących się racjonalnymi, naukowymi i ekonomicznymi
23
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kryteriami. Osiągnięcie globalnego konsensusu i oddanie procesów zarządzania
w ręce technokratów powoduje, iż można mówić o nowej jakości ładu politycznego, określanej właśnie jako kondycja post-polityczna24.
W polskiej literaturze politologicznej problem tak rozumianej kondycji
post-politycznej podjął Janusz Golinowski w pracy Perspektywa porządku
postpolitycznego, w której, używając pojęcia „porządek postpolityczny”, wskazywał na przemiany sfery polityki zachodzące w rzeczywistości kształtującego
się nowego ładu ponowoczesnego. Symptomami ładu post-politycznego mają
być przede wszystkim na obumieranie tradycyjnych systemów aksjologicznych
(tradycyjnych doktryn politycznych i społecznych) pod wpływem globalnych
przepływów informacji i kapitału; ekspansja „menadżerskiego dyskursu”, który
zawęża pole manewru w zakresie prowadzonej polityki gospodarczej i społecznej;
ekonomizacja naszego życia społecznego ograniczająca projekt demokratycznej
zmiany do roli instrumentu służącego przygotowaniu niezbędnej infrastruktury
potrzebnej do rozwoju biznesu; kształtowanie się człowieka o mentalności globalnej (konsumpcyjnej) – homo mundialis, nastawionego na potrzebę osiągnięć,
wyzwolonego z tożsamości kolektywnych, ujednostkowionego, odpolitycznionego i sprowadzonego do wymiaru konsumenta25. Cechami charakterystycznymi
dla post-politycznej kondycji świata byłyby zatem: post-ideologiczny konsensus
i ukształtowanie się polityki „poza antagonizmem”, technokratyzm i odejście
od koncepcji rządzenia (government) do koncepcji zarządzania (governance),
ekonomizacja naszego życia i przyznanie priorytetu problemom ekonomicznego
rozwoju, upowszechnienie się postaw konsumenckich (ekonomia, rozrywka)
w miejsce obywatelskich (polityka). Powstające publikacje akademickie poświęcone tzw. kondycji post-politycznej starają się za pomocą tego terminu ukazać
charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych. W tym wypadku użycie tego
pojęcia ma podkreślić różnicę pomiędzy dotychczasową „nowoczesną” kondycją,
a światem „ponowoczesnym”, w którym przekształceniu ulegają wszelkie sfery
życia społecznego.
Ważnym elementem dyskursu wokół problemu kondycji post-politycznej
jest także przekonanie, iż we współczesnym świecie mamy do czynienia
z zawężeniem się sfery polityczności pod wpływem ekspansji konsumeryzmu
24
Por. E. Swyngedouw, Impossible sustainability and the post-political conditions, [w:] The Sustainable Development Paradox: Urban Political Economy in United States and Europe, red. R. Krueger,
D. Gibbs, Nowy Jork 2007, s. 13 – 40.
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i taniej rozrywki, która zastępuje racjonalną debatę publiczną. W tym ujęciu
mówi się o bezideowości, makdonaldyzacji, celebrytyzacji i mediatyzacji polityki
oraz polityków, a także o tym, iż żyjemy dziś w świecie spektaklu, zdominowani przez obrazy i symulacje, które przestały mieć związek z rzeczywistością.
Intelektualną inspiracją dla takiego deﬁniowania współczesnej kondycji sfery
polityki są przede wszystkim prace Jurgena Habermasa, czy też George Ritzera,
a także Jeana Baudrillarda, których poglądy w największym stopniu wpłynęły na
ukształtowanie się deﬁnicji post-polityki.
Przedmiotem studiów Jurgena Habermasa były przemiany zachodzące w sferze publicznej, która, zgodnie z poglądami niemieckiego uczonego, pod koniec
dwudziestego wieku ulega zanikowi, nie służąc już więcej dyskusji, dochodzeniu
do prawdy i konfrontowaniu interesów różnych grup społecznych w celu ich
uzgodnienia, a stała się sferą konsumpcji oraz masowej popularnej rozrywki26.
Analizy Jurgena Habermasa dotyczą środków przekazu od początku XVIII w.
do dnia dzisiejszego i skupiają się na powstaniu – i stopniowym zaniku – sfery
publicznej. Sfera publiczna jest tutaj rozumiana jako scena, na której toczy się
publiczna debata nad kwestiami ważnymi dla ogółu i formułowane są opinie na
ich temat. Według Habermasa istnienie dynamicznej sfery publicznej stanowi
wyznacznik politycznej wolności, tylko bowiem w wolnym kraju każdy może
uważać, że ma prawo do udziału w sprawach publicznych oraz formułowania
i wyrażania opinii na ich temat. Przestrzeń publicznej dyskusji, dialogu, kontestacji i współdziałania oraz mediacji pomiędzy opinią publiczną a państwem
stanowi sferę politycznego życia społeczeństwa. Habermas uznaje, iż obecnie
pomiędzy teorią a praktyką życia społecznego występuje wyraźny rozdźwięk
a sfera publiczna utraciła swoje znaczenie i wartość stając się nie sferą dyskusji ale
„konsumpcji kultury”. Sfera publiczna będąca podstawą demokracji deliberatywnej znalazła się w stanie rozkładu: jej zasięg niebywale się poszerzył, natomiast
osłabły jej funkcje27. W podobnym tonie wypowiadała się George Ritzer, który
upowszechnił pojęcie „makdonaldyzacji”, będącej synonimem prymitywizacji
kultury. Ritzer uważa, iż politycy dziś zrównali się z gwiazdami show-biznesu,
debata polityczna sprowadza się do zachwalania towaru, a udział w polityce
oznacza wybór sztucznie wykreowanych obrazów. Cały współczesny spektakl
polityczny to wielka manipulacja medialna, w której politycy zamiast wspólnie
z ludźmi zastanawiać się nad rozwiązaniem rzeczywistych wyzwań i problemów,
26
27
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skupiają się na teatralnych formach przykuwania uwagi i formułowaniu zwykle
fałszywych ale prostych dylematów, wobec których każdy powinien zająć stanowisko28. W polityce nie istnieją już rzeczywiste problemy i realne wybory, ale
tylko symulacje, tematy zastępcze niemające wiele wspólnego z problemami życia
społecznego29. Wyborca traktowany jest jako potencjalny klient, polityka jako
środek dostarczenia konsumentowi towaru jakiego oczekuje, a debata publiczna
jako miejsce manipulowania marzeniami oraz pragnieniami ludzi – wyborców
zgodnie z zasadami marketingu. Treści przekazywane w ramach polityki i rywalizacji o władzę w coraz większym stopniu przyjmują charakter obrazkowy i rozrywkowy, a w coraz mniejszym stopniu związane są z rzeczywistymi problemami
społecznymi, których rozwiązywaniu powinna służyć sfera polityki. Stała się
ona, podobnie jak i inne wymiary życia współczesnego człowieka, miejscem
spektaklu, rozrywki oraz przyciągania uwagi. Nie ma miejsca na merytoryczną
debatę, którą zastępują problemy zastępcze przyciągające uwagę wyborców/
konsumentów widzących w sferze polityki nie arenę debat publicznych i sposobu
do dochodzenia konsensusu w celu rozwiązywania problemów społecznych, ale
sferę prymitywnego spektaklu medialnego. Natomiast Jean Baudrillard zwracał
uwagę, iż kultura ponowoczesna jest pusta i pozbawiona głębi. Kulturę ponowoczesną ustanawia nieustanny przepływ obrazów, pozbawiony jakiejkolwiek
hierarchii. Świat Baudrillarda to świat, który charakteryzuje się załamaniem sfery
tego, co rzeczywiste i nierzeczywiste, w którym mamy do czynienia z wszechogarniających przepływem wywołujących fascynację symulacji i obrazów.
Świat rzeczywisty został zastąpiony przez obraz, symulację, które ludzie biorą
za rzeczywistość odnosząc swoje uczucia i emocje do wykreowanych obrazów,
które nie mają żadnego związku z miejscami, które pokazują30, w którym sferę
polityki zdominował aspekt ludyczny (gry i zabawy)31.
Prace Habermasa, Ritzera oraz Budrillarda tworzą tło dla podejmowanych
rozważań o kondycji współczesnej sfery polityki, które najczęściej sprowadzają
się do formułowania takich tez, że iż w świecie post-polityki emocje zajęły
miejsce programów wyborczych, a wizerunek zdystansował idee. W takiej rzeczywistości prym wiodą dobrze przygotowane, profesjonalne opowieści, które
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omijają banał, są skierowane na emocje, a pomijają idee i programy32. Bardzo
często tak rozumiane pojęcie post-polityki jest wykorzystywane nie tyle przez
badaczy akademickich starających się uchwycić specyﬁkę współczesnych przemian, ile przez polityków, dziennikarzy i publicystów „bolejących” nad „upadkiem” współczesnej sfery polityki. Dlatego też pojęcie to jest obecne głównie
w dyskursie medialnym i weszło do powszechnego obiegu przede wszystkim
za sprawą różnorodnych publikacji dziennikarskich, czy to w gazetach, czy też
za pośrednictwem blogów prowadzonych przez zaangażowanych politycznie
publicystów. Teza ta propagowana jest przede wszystkim przez publicystów,
dziennikarzy, pisarzy, a także polityków, którzy w swoich artykułach często
pisanych apokaliptycznym tonie, zwracają uwagę na upadek kultury, demokracji
i polityki, stawiając się w roli autorytetów zaniepokojonych upadkiem cywilizacji.
W dyskursie publicystycznym post-polityka traktowana jest jako zagrożenie
i wyraz kryzysu współczesnego społeczeństwa demokratycznego, jako wyraz
bezideowości współczesnych polityków, którzy stali się medialnymi celebrytami
niepotraﬁącymi podejmować ważnych społecznie wyzwań. Polityka zamieniła
się w marketingowy spektakl, teatr sensacji, a technologia władzy staje się czystą techniką, po prostu kompetencją i dlatego jest to post-polityka. Taka wizja
współczesnej sfery polityki jest mocno rozpowszechniona także wśród badaczy
podejmujących problemy komunikowania i mass mediów, którzy zwracają uwagi
na zmiany form komunikowania politycznego pisząc o celebrytyzacji, czy też
tabloidyzacji, dając podstawę do wysuwania tezy o pojawieniu się post-polityki
jako stałego elementu życia społecznego.
Analizując różnorodne ujęcia terminu kondycja post-polityczna można
dostrzec, iż miałaby być ona z jednej strony związana z pojawieniem się post-ideologicznego konsensusu, z rosnącą rolą zarządzania technokratycznego
i rozrastającą się władzą ekspercką, a także z postępującą ekonomizacją naszego
życia. Z drugiej strony z tzw. makdonaldyzacją sfery polityki, przekształcenia
obywatela w konsumenta, a polityki w spektakl telewizyjny z dominacją działań
public relations zamiast rozwiązywania rzeczywistych problemów i tworzenia
wizji na przyszłość. Takie „publicystyczne” pojęcie post-polityki zostało szeroko
rozpropagowane wkraczając również w obszar analiz politologicznych. Wydaje
się, iż osoby posługujące się kategorią post-polityka mają na celu ukazanie specyﬁki przemian społecznych, które zachodzą wraz z narodzinami globalnego,
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wielokulturowego, społeczeństwa informacyjnego. Post-polityka byłaby to
zatem polityka doby społeczeństwa informacyjnego, a stosowanie tej kategorii
uprawnionym zabiegiem mającym ukazać zachodzące zmiany.
Problem z kategorią post-polityka polega jednak na tym, iż termin ten ma
w mniejszym stopniu charakter opisowy i analityczny, a w większym charakter
ideologiczno-publicystyczny. Jest to zatem termin bezużyteczny w przypadku
prób dokonania naukowej analizy przemian sfery polityczności związanej
z kształtowaniem się społeczeństwa ponowoczesnego/informacyjnego. Co
ważne, to kategorią tą w swoich rozważaniach wykorzystują nie tyle politolodzy,
powołani do analiz sfery polityki i dysponujący wiedzą na temat sfery polityczności, ile radykalni ﬁlozofowie-publicyści, tacy jak na Sławoj Žižek, czy też Alain
Badiou oraz geografowie, tacy jak Eric Swyngedouw, a także rozmaici publicyści
i pisarze dokonujący nie tyle naukowej deskrypcji przemian sfery polityki ile
raczej emocjonalnej krytyki przemian społeczno-politycznych często kierując się
przy tym swoimi prywatnymi sympatiami i antypatiami politycznymi. Nie jest to
zatem kategoria stworzona przez politologów. Ile raczej taka, która „kolonizuje”
obszar badań politologicznych i często, zamiast być przedmiotem krytycznej
reﬂeksji, jest bezreﬂeksyjnie stosowana przez politologów uznających, iż pojęcie
post-polityka jest użytecznym narzędziem, które pozawala analizować cywilizacyjne przemiany współczesnego świata.
W czym tkwi główna słabość ujęć post-politycznych? Przede wszystkim
w tym, iż wszelkie użycie przedrostka post- oznacza, iż coś się skończyło, że
coś przemija, a trudno jest jeszcze nazwać to, co się dopiero przeczuwa, co się
wyłania, co jest jeszcze mgliste i nieokreślone. Użycie przedrostka post- oznaczałoby zatem, że mamy do czynienia z „końcem polityki”. Wystarczy sięgnąć do
słownika języka polskiego aby uzyskać informację, iż przedrostek o znaczeniu
po- dodawany do rzeczowników i przymiotników wskazujący na to, że zjawisko,
osoba, rzecz lub cecha są postrzegane jako takie, które występują po zakończeniu tego, co określa drugi człon wyrazu i są tego kontynuacją. Wyrażenie
„post-polityka” oznaczałoby tyle, co po-polityka. Świat post-polityki byłby to
zatem świat „po polityce”, w którym ta ważna sfera życia ludzkiego pozwalająca
na koordynację działań zbiorowych, mobilizująca duże grupy ludzi wokół jakiś
idei i wizji przyszłości zostaje zastąpiona przez bezideowy spektakl medialny,
public relations, reklamę, technokratów, ekspertów.
Taka teza jest jednak, z punktu badań politologicznych, absurdalna. We
współczesnej literaturze przedmiotu występuje wiele różnorodnych koncepcji
pojmowania tego czym jest polityka. Różnorodność i wielość deﬁnicji polityki
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powoduje, iż faktycznie termin ten ma szereg akceptowalnych lub uznawanych
znaczeń. Niezależnie jednak od kontrowersji związanych z pojmowaniem istoty
polityki, w naukach społecznych przyjmuje się, iż jest ona w życiu człowieka
zjawiskiem stałym i trudno bez niej wyobrazić sobie funkcjonowania, istnienia
i działalności społeczeństwa ludzkiego. Dzieje się tak dlatego, iż polityka jest,
obok rodziny, gospodarki i religii, podstawową instytucją społeczną. Instytucje
te towarzyszą człowiekowi od samego początku istnienia, a ich celem jest rozwiązywanie tego, co ludzie uważają za podstawowe problemy i warunki egzystencji społecznej. Jednym z fenomenów społecznych związanych z egzystencją
człowieka jako istoty społecznej jest istnienie sfery określanej mianem polityki.
Z jednej strony jest to podstawowa instytucja społeczna, której zadaniem jest
regulacja ważnych elementów życia społecznego, takich jak koordynacja działań
zbiorowych, zapewnienie wewnętrznej spójności grupy, dla realizacji których
konieczne jest pojawienie się w grupie pozycji przywódczych. Z drugiej, jest
to społeczna aktywność człowieka związana z dążeniem do sprawowania władzy i podejmowania decyzji dotyczących rozdziału rzadkich społecznie dóbr.
W potocznym oglądzie pojęcie polityka jest powszechnie kojarzone z zewnętrznymi zachowaniami ludzi określanych jako „politycy”, rywalizującymi ze sobą
o wpływ na formalne instytucje polityczne, a także z praktycznymi działaniami
podejmowanymi przez osoby zajmujące wysokie pozycje w formalnych instytucjach politycznych ukierunkowanymi na rozwiązywanie określonych problemów
życia zbiorowego (polityka zdrowotna, polityka edukacyjna, polityka społeczna
itp.). Są to jednak tylko zewnętrzne przejawy funkcjonowania instytucji społecznej – polityki.
Dlaczego o polityce można mówić jako o instytucji społecznej i trwałym
elemencie stosunków społecznych? Wraz z powstaniem gatunku ludzkiego
istniał problem koordynacji działań grupowych, dzięki którym ludzie mogliby
przetrwać w nieprzyjaznym środowisku i zdobywać środki potrzebne do życia.
Wymagało to ukonstytuowania się pozycji przywódczych, które początkowo były
organizowane jedynie nieformalnie lub przez stosunki pokrewieństwa, a wraz
ze rozrastaniem się społeczeństw ludzkich wyodrębniły się wyspecjalizowane
role polityczne. W pracach socjologicznych podkreśla się, iż w miarę jak system ekonomiczny sprzyja wzrostowi populacji, narastają problemy związane
z koordynacją i kontrolą, rodząc potrzebę pojawienia się politycznych liderów
i rządów, a także uzasadniania (legitymizacji) ich władz. Jeżeli nie dochodzi do
wykształcenia się sfery polityki albo politycznym rządom brak jest skuteczności,
to społeczeństwo rozpada się nie mogąc funkcjonować bez instytucji określanej
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jako polityka33. Zwolennicy funkcjonalizmu podkreślają konieczność istnienia
polityki, jako niezbędnego warunku prowadzenia życia zbiorowego. Pojawienie się instytucji polityki wynika z konieczności funkcjonalnych i unaocznia
podstawowe funkcje władzy, jakimi są koordynacja działań zbiorowych oraz
zapewnienie wewnętrznej integracji i spoistości grupy.
Amerykański funkcjonalista Talcott Parsons, poszukując odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób systemy społeczne są zdolne do przetrwania, czy też inaczej
mówiąc, dlaczego zinstytucjonalizowane wzory interakcji są zdolne do trwania,
w ramach całości, jaką stanowi system społeczny, wyróżnił cztery podsystemy
zapewniające funkcjonowanie systemu jako całości: 1) podsystem ekonomiczny;
2) podsystem polityczny; 3) podsystem kultury; 4) wspólnotę społeczną34. Dla
Parsonsa najważniejszy był przede wszystkim system kulturowy, który obejmuje
społeczne normy i wartości składające się na normatywny porządek stosunków
międzyludzkich, wytwarzających się w toku interakcji i zarazem tę interakcję
umożliwiający i utrwalający. Istotną rolę Parsons przypisywał też systemowi
władzy i pisał, że żadne społeczeństwo nie może przetrwać, jeśli nie posiada
„godnej zaufania” instancji, kontrolującej użycia siły i jeśli nie może utrzymać
w ryzach gwałtownych konﬂiktów, stających się niechybnie „walkami o władzę”
i prowadzących do tego, że walczące strony sięgają po coraz bardziej drastyczne
środki. Stąd też ponad społeczeństwem musi istnieć „superstruktura”, która,
poza innymi zadaniami, organizuje i stabilizuje użycie siły35. Parsons traktował
politykę jako funkcjonalnie wyspecjalizowany subsystem, działający w ramach
większego systemu społecznego. Była to dla niego zinstytucjonalizowana
struktura, zorientowana na osiąganie celów zbiorowych poprzez mobilizowanie
kolektywnych zasobów. Jej kluczową funkcją jest podejmowanie decyzji zapewniających trwałość i jedność systemu (binding decision)36.
Bez polityki społeczeństwa ludzie nie mogą istnieć, a tym samym nie można
osiągnąć stanu, który można by określić jako „po polityce”. Sfera polityki jest nieodłącznym elementem w życiu jednostek ludzkich prowadzących życia zbiorowe
i organizujących się dla lepszego osiągania swych celów. Tak więc termin post-polityka nie powinien być używany jako kategoria służąca do analizy przemian
współczesnego społeczeństwa. Sfera polityki pozostaje niezmiennym atrybutem
33
34
35
36

J. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998, s. 178.
G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004, s. 305.
T. Parsons, System społeczny, Warszawa 2009, s. 128.
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ludzkości. Mogą się jedynie zmieniać jej formy, ale nie samo jej występowania jako
podstawowej instytucji społecznej. Polityka jako sfera zewnętrznej aktywności
człowieka związana z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, według weberowskiego określenia polityki, rzeczywiście uzyskuje obecnie nowe i niespodziewane
formy, odmienne od tego co znaliśmy z przeszłości, ale sama sfera polityczności
pozostaje niezmienna. Nie można mówić o końcu polityki. Polityka jest jedną z najstarszych instytucji społecznych, która towarzyszy człowiekowi od zarania jego dziejów i co najwyżej mogą zmieniać się jej zewnętrzne formy i środki wykorzystywane
przez aktorów politycznych, ale ona sama nie przemija. W tym rozumieniu polityki
zupełnie nonsensowne są tezy w rodzaju: „w czasach komunizmu brak pluralizmu
i wolnej gry sił politycznych rodził zjawisko sprawowania władzy bez uprawiania
polityki”37, wynikające z mylnego ograniczania sfery polityki do zewnętrznie obserwowalnych zachowań aktorów politycznych i uznania, iż „polityka” możliwa jest
tylko w sytuacji pluralizmu i wolnej gry sił politycznych, co oznaczałoby, że polityka
jest tylko możliwa w społeczeństwach demokratycznych. W innych ze zjawiskiem
polityki nie mamy do czynienia. Są to jednak tezy absurdalne.
Ponadto wobec koncepcji post-polityki, w sensie obumierania tradycyjnych
wielkich systemów aksjologicznych, można wysunąć wszelkie zarzuty dotyczące
koncepcji „końca historii” Fukuyamy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę
na zarzuty dotyczące koncepcji „końca historii” Fukuyamy, które wysunął David
Held. Pisał on, iż Fukuyama popełnia podstawowy błąd traktując liberalizm jako
„jedność”. Liberalizm jest skomplikowanym i złożonym systemem ideologicznym, wewnątrz którego nie brak sprzeczności i różnych sposobów rozumienia
podstawowych idei. Ignorowanie wewnętrznych sprzeczności liberalizmu
jest uproszczeniem, które pozwala Fukuyamie odsunąć problem rywalizacji
pomiędzy jego różnymi interpretacjami. Ponadto Held pisał, iż globalne nierówności ekonomiczne, w połączeniu z ideologiami narodowymi, etnicznymi
i politycznymi wciąż będą powodować konﬂikty. Mogą one także dać początek
nowym, mobilizującym masy siłom, zdolnym nadać legitymacje nowemu
reżimowi. Trudno jest jeszcze wskazać skąd mogłyby pochodzić alternatywne
wobec demokracji liberalnej systemy gospodarcze i polityczne ale teza o „końcu
historii” jest nieuprawniona38. Jest to myślenie życzeniowe, nie oparte na faktach,
zakładające jakoby konsensus globalny oznaczał „koniec polityki”.
37
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Podobnie nieuprawnione jest używanie pojęcie post-polityka w kategoriach
„końca polityki” i zastąpienia jej spektaklem medialnym. Jest to publicystyczna
krytyka zachodzących przemian cywilizacyjnych, niemająca jednak nic wspólnego z krytyczną analizą rzeczywistości politycznej. Sens tej krytyki związany
jest z ideologicznym i idealistycznym postrzeganiem demokracji jako systemu,
w którym racjonalni obywatele, aktywni w przestrzeni publicznej uzgadniają
interesy różnych grup społecznych, żyjących na obszarze podległym jednej
władzy; z idealistycznym postrzeganiem sfery publicznej jako dziedziny życia
społecznego, w której ludzie mogą dyskutować i debatować nad sprawami
publicznymi, jest to sfera wolnej i otwartej dyskusji rozstrzyganej przez racjonalną argumentację. Takie rozumienie sfery publicznej jest raczej postulatem,
pożądanym stanem, a nie rzeczywistością. Politykę postrzega się tu jako formę
publicznego konfrontowania różnorodnych programów, idei i wizji przyszłości
przez racjonalnych aktorów działających w wolnej sferze publicznej. Jest to
jednak tylko normatywna wizja istniejąca w ramach demokratyczno-liberalnej
ideologii. Polityka zaś nie ogranicza się wyłącznie do systemów demokratycznych, a środki używane przez osoby wypełniające role polityczne są różnorodne.
Tak więc traktowanie zawężenia się, czy w ogóle zaniknięcia sfery publicznej
w kategoriach „końca polityki” nie ma sensu z punktu widzenia analiz politologicznych. Polityka istniała, i będzie istnieć nawet jeżeli sfery publicznej nie
będzie39 lub jeżeli zamieni się ona w „marketingowy spektakl”. Dla istnienia sfery
polityczności nie jest konieczne istnienie „merytorycznego dyskursu” (o problemach społecznych, wyzwaniach rozwojowych, alternatywach dziejowych,
dylematach decyzyjnych), a nawet nie jest konieczne istnienie obywatela. Jest to
tylko ideologiczne założenie związane z porządkiem demokratycznym.
Trudno zatem mówić o post-polityce tylko dlatego, że rywalizację na programy i argumenty zastąpiło położenie większego nacisku na kwestie wizerunku
i aktywność public relation. Nie oznacza to, iż sfera polityki się kończy, ona się
tylko zmienia. Nie można zatem w tym kontekście mówić o post-polityce.
Aktorzy polityczni spełniający swe role i rywalizujący o kontrolę nad systemem
politycznym sięgają po takie narzędzia, jakie w danym okresie historycznym są
39
Jurgen Habermas uważał, iż sfera publiczna narodziła się w okresie Oświecenia, a więc wcześniej nie była ona obecna i nie istniała przestrzeń komunikacji między władzą, a poddanymi.
Oznaczałoby to, w świetle różnych post-politycznych teorii, że polityka jest związana tylko z okresem
nowoczesności, natomiast okres przed Oświeceniem to swoistego rodzaju „przed-polityka”, a okres
ponowoczesności to „post-polityka”. Takie ujęcie polityki ograniczające jej istnienie tylko do nowoczesnej liberalnej demokracji nie miałoby większego sensu poznawczego.
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w ich zasięgu i są skuteczne. Mediatyzacja polityki nie oznacza, że nie istnieje już
polityka, a tylko to, że zmieniają się jej formy i repertuar środków, które w danym
okresie historycznym przynoszą powodzenie. Przywództwo polityczne oraz sfera
polityki ulegają ciągłym przeobrażeniom, które powoduje kształtujący się ład
kulturowy i cywilizacyjny40. Mediatyzacja polityki jest elementem szerszego
procesu mediatyzacji, który odnosi się do zmian społecznych we współczesnych
wysoce nowoczesnych społeczeństwach i roli mediów oraz zapośredniczonej
komunikacji w tych przemianach. Procesy mediatyzacji wywierają wpływ na
prawie wszystkie obszary życia społecznego i kulturowego41.
Z uwagi na ekspansję środków masowego przekazu stały się one podstawowym narzędziem w rywalizacji politycznej i, jak pisał Manuel Castells, logika
mediów narzuca dziś swą logikę polityce. Wraz z rewolucją technologiczną
wkroczyliśmy w wiek informacji, w którym ludzie wykazują skłonność do kształtowania swoich opinii na podstawie obrazów i dźwięków przetwarzanych przez
media. Dlatego też środki masowego przekazu przekształciły się w aktywnego
aktora politycznego. Rozwój rozmaitych środków masowego komunikowania,
a także ich powszechna dostępność spowodowały, iż stały się one głównym
instrumentem wykorzystywanym przez aktorów politycznych. Współcześnie
bez aktywnej obecności w mediach propozycje lub kandydaci nie mają szansy
uzyskania szerokiego wsparcia. Cała polityka, żeby wpływać na podejmowanie
decyzji, musi przejść przez media. W ten sposób wewnętrzna logika systemu
medialnego, a zwłaszcza mediów elektronicznych, wyznacza zasadnicze ramy
polityki w jej treści, organizacji, procesach i przywództwie. Przez włączenie polityki w swoją elektroniczną przestrzeń media w decydujący sposób ustanawiają
ramy procesów, przekazów i wyników, niezależnie od rzeczywistych celów lub
skuteczności przekazów. Po wejściu w przestrzeń medialną politycy i projekty
polityczne są kształtowane w szczególny sposób. Aby zrozumieć, w jaki sposób
funkcjonują współczesne mass media, należy odnieść się do nadrzędnych zasad
rządzących mediami informacyjnymi, czyli wyścigu o wskaźniki oglądalności
w konkurencji z programami rozrywkowymi i potrzeby zdystansowania się od
polityki w celu wzbudzenia zaufania42. Podkreśla się, iż przedstawianie polityki
jako spektaklu nakręca medialny przemysł informacyjny. Dlatego też mamy
40
Por. A. Chodubski, Cywilizacyjne formy przywództwa, [w:] Przywództwo polityczne, red.
L. Rubisz i K. Zuba, Toruń 2005, s. 81 – 97.
41
D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce,
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do czynienia z komercjalizacją sfery polityki: źródłem ﬁnansowania środków
masowego przekazu (także mediów publicznych doﬁnansowywanych z budżetu
państwa lub z obowiązkowych opłat obywateli) są z jednej strony przychody
z reklam i sponsoringu, z drugiej – ewentualne opłaty abonamentowe, po trzecie
przychody ze sprzedaży towarów, przy czym dwa pierwsze źródła mają charakter
dominujący. To prowadzi do wniosku, iż media – działając na konkurencyjnym
rynku – rywalizują o widza, słuchacza, czytelnika, a owa rywalizacja oznacza
schlebianie gustom możliwie szerokiego grona odbiorców. W ten sposób dokonuje się uproszczenie polityki43.
Mediatyzacja naszego życia społecznego z jego wszystkimi konsekwencjami
określanymi w literaturze przedmiotu jako celebrytyzacja, tabloidyzacja, mokdonaldyzacja, sfery polityki nie upoważnia jednak do wysuwania tez o „końcu
polityki” i narodzinach „ładu post-politycznego”. Niezależnie od faktu, iż we
wszystkich tych określeniach mamy do czynienia nie tylko z wymiarem analitycznym, ale także z treściami emocjonalno-ideologicznymi, trzeba pamiętać, iż
narzędzia, jakimi są mass media, które sami stworzyliśmy, zmuszają polityków
do funkcjonowania zgodnie z logiką mediów masowych. Stąd też wywodzą się,
często tak negatywnie oceniane, przemiany sfery publicznej i dominacja reklamy,
obrazu, wizerunku. Nie oznacza to jednak zaniku sfery polityczności. Jest to
niczym nie uprawniona teza. Polityka jako taka się nie zmienia, zmieniają się
jej zewnętrzne formy i wykorzystywane narzędzia. Nie mamy do czynienia
z post-polityką tylko ze specyﬁcznymi przekształceniami sfery polityczności
zachodzącymi pod wpływem rewolucji technologii informatycznych i przemian
kulturowych przełomu XX i XXI w. Przemiany te należy analizować nie w kontekście „końca polityki” ale przekształceń jakim ulegała sfera polityczności.
Post-polityka jest pojęciem spopularyzowanym głównie za sprawą dyskursu
medialnego i w dużej mierze ma ono charakter „medialny”, „potoczny” i wydaje
się, iż jako takie nie powinno być stosowane przez politologów zajmujących
się próbą zrozumienia współczesnych przemian sfery polityczności, gdyż ujęcia
publicystyczne wynikają w dużej mierze z niezrozumienia tego, czym jest sfera
polityczności. Część badaczy bezkrytycznie, tj. bez próby zrozumienia, czy pojęcie
post-polityka powinno zostać włączone do sfery analiz politologicznych, zaczęła
powtarzać pojawiające się dziennikarsko-publicystyczne spekulacje dotyczące
kształtowania się „kondycji post-politycznej”. Część badaczy uznała, iż koncepcja post-polityki może być użytecznym narzędziem, z pomocą którego można
43
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analizować współczesne przemiany zachodzące w sferze polityki. Politologia
jako nauka musi wypracować odpowiedni naukowy język opisu rzeczywistości
i stosować taką terminologię, która będzie odpowiadała rygorom naukowości.
Wydaje się, iż kategoria post-polityki nie odpowiada kryterium naukowości,
ale jest elementem poznania potocznego, które cechuje powierzchowność,
przypadkowość doboru informacji i niepełny krytycyzm. Dlatego też kategoria
ta ma bardzo ograniczone znaczenia dla analiz politologicznych. Potoczny
ogląd współczesnej rzeczywistości może podpowiadać, iż mamy do czynienia
z „kondycją post-polityczną”, tym bardziej, iż termin ten jest szeroko propagowany przez dziennikarzy i publicystów, ale krytyczna analiza różnorodnych ujęć
tej koncepcji powoduje, iż trudno uznać ją za wartościową z punktu widzenia
politologii, a tym bardziej trudno uznać, iż pojęcie to powinno zostać włączone
do siatki pojęciowej współczesnej politologii.
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WPROWADZENIE

USTANAWIANIE AGENDY POLITYCZNEJ, w literaturze anglojęzycznej nazywane
policy agenda-setting, jest nurtem badawczym funkcjonującym w ramach zachodnich nauk o polityce od kilkudziesięciu lat. Prekursorami tego kierunku studiów
byli badacze amerykańscy, którzy zainteresowali się problemem kształtowania
polityk publicznych oraz determinantów wpływających na to, w jaki sposób one
powstają, z jakich kwestii (problemów, tematów) się składają oraz kto i co wpływa
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na proces ich kształtowania. Za szczególnie istotną dla decydowania o polityce
uznali oni fazę predecyzji, tzn. selekcji informacji i kwestii oraz orzekania o tym,
które z nich w ogóle staną się przedmiotem decyzji, a które nie. Dalsze badania
amerykańskie i zachodnioeuropejskie potwierdziły znaczenie etapu ustanawiania agendy – zestawu spraw podlegających decydowaniu i strategiczny charakter
politycznej władzy ustanawiania agendy.
Policy agenda-setting jako nurt badań dotyczy sposobu organizacji uwagi
decydentów w konkurencyjnym środowisku rywalizujących ze sobą informacji,
interesów, kwestii i idei, przy ograniczonych możliwościach ich przetwarzania.
Ograniczona uwaga decydentów politycznych, poświęcana określonym kwestiom, jako częściom składowym polityk publicznych, jest punktem wyjściowym omawianych badań, ponieważ bez uwagi nie ma zmiany politycznej i nie
następuje alokacja zasobów przeznaczona na określony cel polityczny. Brak
uwagi poświęconej określonej kwestii, to również przejaw określonej polityki,
przyczyna lub efekt decyzji politycznej, tak jak działanie i zaniechanie. Opierając
się na koncepcji ograniczonej uwagi politycznej oraz koncentrując się na fazie
predecyzji (decidning what to decide), studia dotyczące policy agenda-setting mają
na celu udzielenie odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego rządy prowadzą
określone polityki w taki a nie inny sposób? Które sprawy wchodzą do agendy,
a które nie, kiedy i z jakich powodów? Kim są najważniejsi „agenda-setterzy” dla
określonych polityk publicznych – politycy, grupy interesu, media, organizacje
społeczne?
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych dotychczasowych ustaleń teoretycznych i empirycznych z zakresu policy agenda-setting,
podstawowych pojęć, najważniejszych problemów oraz kierunków badań
podejmowanych w obrębie tego nurtu, jak również ich znaczenia w ramach
nauk o polityce. Ten typ badań jest jeszcze bardzo słabo znany w Polsce, choć
ich wyniki mogą mieć poważne znaczenie poznawcze i naukowe (rozumienie
sposobów tworzenia polityk; diagnozowanie błędów, planowanie polityk) oraz
w zakresie praktyki politycznej (wypracowanie narzędzi kształtowania polityk
odpowiadających na faktyczne zapotrzebowanie i poziom wskaźników świata
rzeczywistego).
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POCZĄTKI I ROZWÓJ BADAŃ POLICY AGENDASETTING
W ramach studiów dotyczących ustanawiania agendy – agenda-setting1 istnieją
trzy główne tradycje badawcze obejmujące agendę publiczną, agendę medialną
i agendę polityczną – policy agenda-setting2. W ramach tej ostatniej tradycji badacze zajmują się politykami publicznymi oraz uwarunkowaniami ich konstruowania i decydowania o poszczególnych problemach w ramach tych polityk. Ważny
przedmiot studiów stanowią tu także relacje pomiędzy mediami a polityką oraz
pomiędzy opinią publiczną a polityką3.
Same polityki publiczne są także osobnym przedmiotem studiów politologicznych. Natomiast nie są one jako takie, w sensie ich meritum, zasadniczym
obiektem rozważań w opracowaniu, chodzi raczej o rozważenie problemów
związanych z procedurami i sposobami ich tworzenia. Warto jednakże, ze
względu na klarowność opracowania, przytoczyć kilka poglądów na to, czym
w istocie są polityki publiczne. Chociaż nie jest trudno wymienić przykład
polityk publicznych, np. ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości, gospodarka, to jednak niełatwo jest je precyzyjnie zdeﬁniować. W literaturze nie ma
powszechnej zgody co do tego, czym w istocie są polityki publiczne4. Natomiast
do najprostszych i najbardziej znanych należy deﬁnicja Thomasa Dye, zgodnie
z którą polityki publiczne, to wszystko to, co rząd postanawia robić lub nie robić5.
Clark E. Cochran wraz z współpracownikami proponuje deﬁnicję koncentrującą
się na działaniach podejmowanych przez rząd (lub inne instytucje) i obejmu1
Zobacz szerzej na ten temat: M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. 1 – 23 i n.
2
W ramach badań poświęconych agendzie politycznej można wyodrębnić nurt politics/political
agenda-setting oraz policy agenda-setting. Ten pierwszy zajmuje się agendą polityczną w znaczeniu
tematów dyskursu politycznego, agendy partyjnej, agendy organizacji pozarządowych itd., zaś policy
agenda-setting zajmuje poszczególnymi politykami publicznym, jak np. polityka gospodarcza, polityka
ochrony zdrowia itd. Opracowanie poświęcone jest ustanawianiu agendy politycznej w znaczeniu
policy agenda-setting.
3
E.M. Rogers, J.W. Dearing, Agenda-setting research: where has it been, where is it going?, [w:]
Media Power in Politics, red. D. Graber, Washington 2007, s. 81. Polskie opracowania na temat relacji
media-polityka zob. E. Nowak, Ustanawianie agendy medialnej i politycznej. Interakcje i zależności
„Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3 – 4, s. 54 – 70; eadem, Rola mediów masowych w ustanawianiu
agendy politycznej, [w:] Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, red. eadem, Lublin 2013,
s. 39 – 74.
4
C.E. Cochran, L.C. Mayer, T.R. Carr, N.J. Cayer, M.J. McKenzie, L.R. Peck, American Public Policy.
An Intrduction. 10th Edition, Wadsworth 2012, s. 1.
5
T. Dye, Understanding Public Policy, New Jersey 1972, s. 18.
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jących działalność legislacyjną (ale nie ograniczoną do niej) zorientowaną na
osiągnięcie określonych, wspólnych celów. M. Howlett proponuje deﬁnicję,
która określa polityki publiczne, jako składające się ze świadomych wyborów
rządu – decyzji politycznych, wyłączając przypadkowe działania oraz aktywność
podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Uwzględnia się tu nie tylko
decyzje „pozytywne”, ale także „negatywne” (brak decyzji), w sensie świadomego
powstrzymywania od decyzji w danej sprawie (np. w celu utrzymania status-quo)6. Inni autorzy nie są przekonani co do tego czy polityki publiczne mogą być
tworzone tylko przez rząd, czy także przez organizacje prywatne. Poza aktywnością legislacyjną włączają także aktywność polegającą na administrowaniu7.
Dlatego jako wyczerpującą, ale jednocześnie dość precyzyjną, można uznać
deﬁnicję, która postrzega polityki publiczne jako legislacyjne i administracyjne
aktywności podejmowane przez uprawnione instytucje zorientowane na realizację określonych celów publicznych8.
Kierunek badawczy nazywany policy agenda-setting zapoczątkowały studia
amerykańskie. Kluczowe znaczenie miała obserwacja, że polityka nie polega tylko
na rywalizacji pomiędzy preferencjami politycznymi (prawica vs. lewica), ale
także na rywalizacji pomiędzy kwestiami – problemami i walce kwestii o uwagę
decydentów, jak również na rywalizacji pomiędzy wymiarami i atrybutami
(cechami) kwestii, które mogą stać się (lub nie) przedmiotem zainteresowania
polityków9.
Za prekursorów badań nurtu policy agenda-setting uważani są Roger W. Cobb
i Charles D. Elder (1972). Korzystając z podstaw teoretycznych nauk o polityce10,
autorzy stworzyli podwaliny nowego kierunku studiów w ramach tych nauk,
w którym w centrum uwagi znajdują się polityki publiczne oraz sposoby ich tworzenia – decydowania o problemach z zakresu polityk publicznych. R.W. Cobb
i C.D. Elder sformułowali kilka pytań o podstawowym znaczeniu dla tego pola
badawczego: skąd się biorą polityki publiczne? W jaki sposób dochodzi do ich
tworzenia (kreowania)? Dlaczego niektóre kontrowersje, czy zalążki kwestii
6

M. Howlett, Designing Public Policies. Principles and instruments, New York 2011, s. 15.
P. Knoepfel, C. Larrue, F. Varone, M. Hill, Public Policy Analysis, Bristol 2011, s. 24.
8
Ibidem.
9
C. Green-Pedersen, J. Wilkerson, How Agenda-setting attributes shape politics: basic dilemmas,
problem attention and health politics developments in Denmark and the US, „Journal of European
Public Policy” 2006, vol. 13/7, s. 1039 – 1052.
10
M.in. analizy systemowej, analizy decyzyjnej oraz koncepcji przyrostowości w formowaniu
polityk publicznych (inrementalism), R.W. Cobb, C.D. Elder, Participation in American Politics. The
Dynamics of Agenda-Building, Boston 1972, s. 17 – 30.
7
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uzyskują uwagę i wywołują zainteresowanie ośrodków decyzyjnych, a inne nie
otrzymują takiej uwagi lub szybko ją tracą? Jakie są determinanty określające
agendę politycznych kontrowersji i w jaki sposób jest ona tworzona (w jaki
sposób kwestie uzyskują do niej dostęp) oraz kto jest głównym uczestnikiem
tego procesu?11.
Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na te pytania ma pojęcie i rola kwestii – problemów, które są podstawowymi jednostkami – składnikami polityk
publicznych. Studiując istotę i pozycję kwestii w ramach polityk publicznych
R.W. Cobb i C.D. Elder doszli do następujących wniosków: kwestie wyrastają
z konﬂiktów grupowych; sposoby w jaki kwestie mogą dostać się do agendy
(polityki publicznej) są związane z rozszerzaniem się zakresu napięcia i widoczności problemu, który reprezentują wśród opinii publicznej (rola mediów);
większe szanse na wejście kwestii do agendy daje deﬁniowanie jej jako niejasnej,
wieloznacznej, kontrowersyjnej, z implikacjami dla tak dużej publiczności jak
to tylko możliwe (powinna dotyczyć wielkich grup społecznych); jednocześnie
kwestia powinna być przedstawiana w prosty sposób (nietechnicznie) i nie mieć
precedensu w przeszłości (nowa kategoria spraw)12.
Rys. 1. Determinanty procesu wchodzenia kwestii do agendy
Deﬁniowanie
kwestii
Ekspansja na
relewantne grupy

Sposoby uzyskania
dostępu do agendy

Agenda decydentów
(instytucjonalna)

Użycie symboli

Źródło: R.W. Cobb, C.D. Elder, op.cit., s. 151.

Przedstawione wyżej determinanty procesu wchodzenia kwestii do agendy
są jednocześnie kanałami (sposobami), poprzez które żądania – kwestie lub
ich zalążki mogą być przekształcane (krystalizowane) w składniki agendy
formalnej – instytucjonalnej. Zdaniem badaczy, żądania – kwestie wymagają
wsparcia symboli, odpowiedniej deﬁnicji (np. jako sprawy relewantnej społecznie), rozszerzenia zainteresowania na odpowiednie (np. wpływowe społecznie)
grupy i uzyskania faktycznej możliwości zaistnienia w agendzie (np. poprzez
11
12

Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 160 – 162.
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nagłośnienie w mediach). Następnym etapem może być wejście do agendy
formalnej i stanie się przedmiotem decyzji, szczególnie jeśli decydenci uznają
konieczność jej podjęcia, na przykład ze względu na możliwe negatywne skutki
społeczne, które problem ten wywołuje.
Kolejnym kamieniem milowym omawianego nurtu badań była praca Franka
R. Baumgartnera oraz Bryana D. Jonesa z 1993 r. W publikacji tej zaproponowano teorię zakłócanej równowagi (punctuated equilibrium) do wyjaśniania
sposobu ustanawiania agendy polityk publicznych i decydowania o nich13.
Główne podstawy teoretyczne analizy autorzy czerpią z zakresu nauk o polityce,
wykorzystując szeroki zakres koncepcji i modeli14. Integracja teorii nieproporcjonalnego przetwarzania informacji (disproportionate information processing)
z modelem przyrostowości w decydowaniu o politykach (incrementalism) daje
rezultat w postaci makro-teorii kształtowania i zmiany polityk publicznych
nazywanej teorią zakłócanej równowagi (punctuated equilibrium)15.
Nieproporcjonalne (niewspółmierne) przetwarzanie informacji docierających
do decydentów w ramach polityk publicznych oznacza brak równomiernego
rozłożenia uwagi nienadawanie odpowiedniej wagi sygnałom (np. o nieprawidłowościach) docierającym do systemu decyzyjnego. Niektóre sygnały są
ignorowane, odpowiedzi są opóźniane, stosowane są nieefektywne strategie.
Obserwacja tych zjawisk prowadzi do zaproponowania modelu opóźnienia
i nadmiernej reakcji w decydowaniu o polityce, ponieważ kiedy presje narastają
(wskutek opóźnienia podjęcia stosownej decyzji w stosownym czasie), wówczas
system decyzyjny reaguje nadmiernie (overresponds)16. Sprawa jeszcze bardziej
się komplikuje jeśli uwzględnimy brak pewnych i jednoznacznych informacji
w obrębie sytuacji decyzyjnej, jak również predyspozycje decydentów (różne
13

F.R. Baumgartner, B.D. Jones, Agendas and Instability in American Politics, Chicago 2009,
s. 3 – 24. Koncepcja i metafora zakłócanej równowagi pochodzi z biologii ewolucyjnej, gdzie badania
wskazują, że kiedy jedne gatunki, funkcjonujące we względnej równowadze, potrzebują tysiącleci,
aby się rozwinąć i dostosować do środowiska, inne robią to o wiele szybciej, ponieważ doznają więcej
gwałtownych zakłóceń takiej równowagi. B. Pump, Beyond Metaphors: New Research on Agendas in
the Policy Process, „The Policy Studies Journal” 2011, vol. 39 (1), s. 2.
14
Opierano się m.in. na: behawioralnym modelu indywidualnego wyboru (behavioral model of
individual decision making), teorii wyboru organizacyjnego oraz koncepcji procesu tworzenia polityk
(policymaking process). Prowadzą one z kolei do wypracowania teorii nieproporcjonalnego przetwarzania informacji (disproportionate information processing) oraz koncepcji przyrostowości w decydowaniu o politykach (incrementalism). Por. F.R. Baumgartner, B.D. Jones, op.cit., s. 7 – 37.
15
Por. B.D. Jones, F.R. Baumgartner, The Politics of Attention. How Government Prioritizes Problems, Chicago 2005, s. 24, 33.
16
Ibidem, s. 17.
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wartości i preferencje) oraz zróżnicowane ich pozycji w systemie (różny zakres
władzy) do decydentów17.
Koncepcja przyrostowości (incrementalism) jest jednym z fundamentów
teorii polityk publicznych. Głosi ona, że decydenci rzadko szukają jakiś zupełnie
nowych rozwiązań, zgodnie z powiedzeniem, że „generałowie zawsze rozgrywają
swoją ostatnią bitwę”. Ocena sytuacji w politykach publicznych jest aktualizowana
sporadycznie i epizodycznie. Zestawiając ograniczenia wynikające z ludzkiej
natury (poznawcze, emocjonalne itd.) oraz sposób funkcjonowania systemów
demokratycznych, sprzyjający naprawianiu błędów decyzyjnych, otrzymujemy
model decydowania o politykach, który jest bardzo statyczny i niechętny zmianom, ale wprowadzający je, kiedy sygnały z otoczenia są wystarczająco silne.
Nawet w systemach rozwiniętych demokracji, gdzie informacyjne mechanizmy
sprzężenia zwrotnego informacji o politykach (i skutkach ich wdrażania) funkcjonują prawidłowo (well articulated feedback mechanisms)18, zmiany często
następują poprzez „wybuchy”, w sposób nagły i gwałtowny. Natężenie tych
wybuchów jest zróżnicowane w zależności od instytucji, jedne są bardziej, inne
mniej podatne na zmiany i czekają aż naciski będą tak poważne, że nie będzie
można się im oprzeć.
Brak otwartości systemów (polityk publicznych) na nadmiar nowych
informacji oraz opieranie się na dotychczasowej praktyce sprawia, że systemy
i subsystemy decyzyjne funkcjonują poprzez względne equilibria, które są od
czasu do czasu zakłócane poprzez „wybuchy” mobilizacji, kiedy zmiana okazuje się nieunikniona. Wywoływaczem (driver) zmian jest uwaga poświęcana
określonym kwestiom. Brak uwagi dla nowych kwestii jest uważany za stan,
który pozwala spokojnie funkcjonować (prosperować) systemom i instytucjom
w niezmieniony sposób.
Koncepcja zakłócanej równowagi uznaje zatem, że polityki publiczne są
ustalane i realizowane zgodnie ze względnie stabilną agendą, która jest określana
głównie na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów (np. poprzedniego
roku budżetowego; incrementalism). Natomiast także w obrębie tych agend i polityk raz na jakiś czas zdarzają się sytuacje kryzysowe spowodowane naciskami
ze strony czynników świata rzeczywistego (real world factors), opinii publicznej
17

Por. manipulacyjny aspekt nieproporcjonalnego przetwarzania informacji. N. Zahariadis,
Ambiguity & Choice in Public Policy. Political Decision Making in Modern Democracies, Washington
2003, s. 18 – 20.
18
B.D. Jones, F.R. Baumgartner, op.cit., s. 18 – 19.
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oraz mediów, które powodują, że plany i agendy muszą zostać przeformułowane,
aby sprostać nowym wymaganiom i potrzebom społecznym, gospodarczym
i politycznym19.
Podstawowe znaczenie dla dynamiki polityk publicznych ma natomiast
uwaga decydentów skoncentrowana na określonym problemie, a pomijająca inne
problemy. Przesunięcia w zasobach uwagi są przyczyną periodycznych zmian
w kierunkach i zawartościach polityk. Uwaga taka może być stymulowana przez
media i grupy interesu, albo inne podmioty obecne w przestrzeni publicznej20.
Akces kwestii do odpowiedniej agendy jest tym momentem, który wyróżnia
punkty krytyczne (punctuated) i okresy zmian od okresów równowagi (equilibrium).
Struktura teoretyczna wypracowana przez F.R. Baumgartnera i B.D. Jonesa
została zweryﬁkowana w badaniach empirycznych obejmujących 50 lat obserwacji amerykańskich polityk publicznych (1946 – 1998). Wyniki tych badań wskazują, że istnieją poważne dysproporcje w decydowaniu o politykach w stosunku
do tego jak powinien wyglądać normalny rozkład rezultatów, biorąc pod uwagę
typ idealny oparty na ustaleniach teoretycznych (disproportionate information
processing)21. Tworzeniu polityk towarzyszy albo zbyt wiele dramatycznych zmian
i zwrotów, albo zbyt mało koniecznych zmian w średnim okresie. Oznacza to, że
reakcje decydentów bywają często nieproporcjonalne w stosunku do wskaźników
i informacji, które do nich docierają. Reakcje te są zatem w niektórych okresach
nadmierne, a w innych jest ich za mało.
Najnowsze badania dotyczące policy agenda-setting kontynuują kierunki
studiów wyznaczone przez R.W. Cobba i C.D. Eldera oraz F.R. Baumgartnera
i B.D. Jonesa. Cały czas aktualne pozostają pytania: w jaki sposób i z jakich
przyczyn niektóre kwestie w agendzie politycznej wchodzą do agendy i windują się na jej szczyt, a inne kwestie nie wchodzą do niej lub pozostają niżej
w hierarchii22. Studia te dobrze przyjęły się w państwach zachodnioeuropejskich
i skandynawskich23.
19
Por. E. Grossman, Issues, Salience and Media Inﬂuence: Who Sets Whose Agenda?, Paper presented at the Annual Meeting of the Comparative Agendas Project, Reims, czerwiec 2012.
20
R. Gava, Politcal Attention and Policy Dynamics: Swiss Banks between and Public Regulation,
Paper presented at the Annual Meeting of the Comparative Agendas Project, Reims, czerwiec 2012.
21
B.D. Jones, F.R. Baumgartner, op.cit., s. 135 – 136.
22
P.B. Mortensen, Political Attention and Public Policy: A Study of How Agenda Setting Matters,
„Scandinavian Political Studies” 2010, vol. 33 (4), s. 357.
23
S. Walgrave, F. Varone, Puctuated Equilibrium and Agenda-setting: Bringing Parties Back in:
Policy Change after the Dutroux Crisis in Belgium, „Governance: An International Journal of Policy,
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PODSTAWOWE POJĘCIA I PROBLEMY BADAŃ
Dotychczasowe badania policy agenda-setting doprowadziły do wypracowania
podstaw teoretycznych i metodologicznych tego nurtu. Zdeﬁniowano najważniejsze pojęcia, problemy i kierunki badań. Literatura tego pola badawczego
przedstawia kluczowe mechanizmy regulujące sposoby kształtowania polityk
publicznych, co ma nie tylko znaczenie eksplikacyjne, ale także umożliwia
diagnozowanie stanu i rozwoju takich polityk.
Podstawowym pojęciem organizującym nurt policy agenda-setting jest sama
agenda – zestaw politycznych kontrowersji (kwestii) postrzeganych w danym
czasie jako zasługujących na uwagę w obrębie systemu politycznego. Badacze
policy agenda-setting wymieniają zazwyczaj dwa rodzaje agend, chociaż używają
różnego nazewnictwa. Wg R.W. Cobba i C.D. Eldera można wyróżnić agendę
systemową oraz instytucjonalną. Agenda systemowa ma szerszy charakter niż
instytucjonalna, kwestie są tu bardziej abstrakcyjne, ogólne i słabo określone.
W agendzie instytucjonalnej kwestie mają wymiar konkretny, związany z decyzjami w ramach instytucji24. Natomiast D. Pritchard i D. Berkowitz proponują
agendę symboliczną (dominujące tematy dyskusji politycznych) i substancjonalną (agendę decyzji i zasobów – rzeczową, konkretną). Agenda symboliczna
obejmuje listę kwestii, które wymagają widocznej publicznie, ale niekoniecznie
substancjonalnej (czas, personel, fundusze) aktywności ze strony polityków25.
Agenda może być zatem rozumiana jako zestaw ściśle określonych, konkretnych kwestii włączonych do planu działania (podejmowania decyzji) przez
określoną instytucję (np. kalendarz legislacyjny, wokanda sądowa) i mieć charakter instytucjonalny (formalny), ale także systemowy (symboliczny), rozumiany

Administration, and Institutions” czerwiec 2008, vol. 21 (3), s. 367; B.D. Jones, G. Boushey, S. Workman, Behavioral Rationality and the Policy Process: Toward a New Model of Organizational Information
Processing, [w:] Handbook of Public Policy, red. B.G. Peters, J. Pierre, London 2006, s. 50 – 56;
F.R. Baumgartner, Policy agendas, [w:] International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences:
Political Science, red. N.J. Smelser, P.B. Baltes, New York 2001, s. 288 – 290; E. Grossman, op.cit.;
P.B. Mortensen, op.cit., s. 357.
24
Priorytety w agendzie systemowej rzadko korespondują z priorytetami w agendzie instytucjonalnej. Z powodu naturalnej dla systemów politycznych inercji, agenda instytucjonalna z reguły
z pewnym opóźnieniem odzwierciedla agendę systemową R.W. Cobb, C.D. Elder, op.cit., s. 14.
25
D. Pritchard, D. Berkowitz, The Limits of Agenda-setting: the Press and Political Responses to
Crime in the United States, 1950 – 1980, „International Journal of Public Opinion Research” 1993,
vol. 5 (1), s. 86 – 89.
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jako zestaw politycznych kontrowersji, które nie są jeszcze (w danym czasie)
konkretnymi kwestiami i przedmiotem (planowanych) decyzji.
Każda z agend składa się z kwestii – spraw, problemów, deﬁniowanych jako:
konﬂikt pomiędzy określonymi grupami na temat konkretnych spraw dotyczących dystrybucji i przydzielania zasobów. Tematem rozważań w literaturze
przedmiotu są zasady i mechanizmy przedostawania się kwestii do agendy
polityk publicznych. Wymienia się m.in. cztery podstawowe sposoby, za pomocą
których kreowane są kwestie i forsowane jest ich wejście do agendy:
1) wytwarzanie kwestii przez jedną lub więcej rywalizujących partii, które
wskazują na nieprawidłowy lub niesprawiedliwy rozdział zasobów i stanowisk;
2) tworzenie kwestii przez konkretne osoby lub grupy (exploiters) dla
własnych celów politycznych (np. przez kandydatów i partie polityczne
dążące do zwycięstwa w wyborach);
3) inicjowanie kwestii na skutek niespodziewanego wydarzenia lub poprzez
wydarzeń circumstantial reactors)26;
4) kwestie mogą być także inicjowane przez osoby lub grupy, które nie
dążą do zdobycia zasobów lub stanowisk, a dla tzw. dobra wspólnego
(do-gooders).
Wymienione kategorie nie wykluczają się nawzajem, ponieważ dana osoba
lub grupa może kierować się kilkoma różnymi motywami przy inicjowaniu
kwestii27.
Istota kwestii ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesu tworzenia
polityk. Samo istnienie kwestii w przestrzeni społecznej nie jest jednakże gwarancją jej znalezienia się w agendzie określonej polityki, nawet jeśli jej znaczenie
społeczne jest istotne. Potrzebne jest jeszcze coś, co nazywamy „wywoływaczem”
kwestii (triggering device). Może to być wydarzenie świata rzeczywistego, np.
powódź lub trzęsienie ziemi, ale też zmiany technologiczne, które wywołują
nowe problemy (np. przeciążenia transportowe związane z nasilonym ruchem,
zanieczyszczenia środowiska itd.), czy wystąpienie przejawów nierównowagi
społecznej dotyczącej dystrybucji ważnych zasobów.

26

Np. w USA kwestia kontroli broni po zamachu na prezydenta J.F. Kennedyego, projekty ograniczenia dostępu do broni po masakrze w Newtown, w Polsce np. kwestia zmiany ustawy Prawo
o prokuraturze po ujawnieniu afery Amber Gold.
27
R.W. Cobb, C.D. Elder, op.cit., s. 82 – 83.
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Na przykład katastrofa naturalna sama w sobie nie jest jeszcze kwestią (jeśli
skala zniszczeń nie jest relatywnie duża). Katastrofy takie zdarzają się od czasu do
czasu, ale nie zawsze są przedmiotem dyskusji i decyzji. Dopiero kiedy określony
podmiot publiczny (inicjator) dostrzeże i zajmie się (w sposób publiczny) np.
skargami albo żądaniami ludzi, którzy ponieśli straty wskutek katastrofy, tzn.
kiedy zaistnieje związek pomiędzy wydarzeniem jako „wywoływaczem” kwestii
a publicznym inicjatorem, dopiero wówczas sprawa ta staje się kwestią. Inicjator
przekształca zdarzenie wywołujące w kwestię (issue), w składnik (agenda item)
dla określonych politycznych lub społecznych powodów.
Proces i sposób zarządzania kwestiami w ramach agend polityk publicznych,
a tym samym decydowania o tym z jakich elementów (items) będą one się składać oraz jakim aspektom tych kwestii będzie poświęcona uwaga decydentów,
jest nazywany policy agenda-setting (ustanawianie agendy polityk publicznych).
Jest to proces, w ramach którego informacji na temat kwestii nadawana jest
odpowiednia ranga oraz poświęcana jest jej odpowiednia uwaga, skupiająca
się na określonych problemach (akurat na tych a nie na innych)28. W ramach
tego procesu system polityczny przetwarza zróżnicowane strumienie przychodzących informacji. W wyjaśnianiu procesu ustanawiania agendy polityk
publicznych kluczową rolę odgrywa wspomniany już sposób przetwarzania
informacji (information processing), ponieważ od niego zależy, która kwestia
w ogóle uzyska uwagę i stanie się przedmiotem rozważań decyzyjnych, a która
zostanie odrzuca w fazie predecyzji. Jest to „przełomowy” moment ustanawiania
agendy i decydujący ﬁltr systemu politycznego, ponieważ bezpośrednio wpływa
na gromadzenie, porządkowanie, interpretowanie oraz rangowanie sygnałów
informacyjnych docierających z otoczenia do systemu decyzyjnego (na temat
kwestii)29. Zasadniczy wpływ na jego przebieg mają dwa elementy – dostarczanie
informacji (supply of information) oraz priorytyzacja informacji (prioritization of
information)30. Sposób zarządzania tymi elementami przez decydentów wyznacza
kształt polityki.

28

B.D. Jones, F.R. Baumgartner, op.cit., s. 8–9.
Ibidem, s. 7.
30
K. Deutsch, The Nerves of Government, New York 1963, s. 175; por. C. Lindblom, The Policy-Making Process, Englewood Cliﬀs 1986, s. 21.
29
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KIERUNKI BADAŃ NAD USTANAWIANIEM
AGENDY POLITYCZNEJ
Chociaż podstawowy kierunek badań w ramach policy agenda-setting wyznaczają
wspomniane już koncepcje przetwarzania informacji (information processing)
oraz przyrostowości (incrementalism), jak również związana z nimi hipoteza
zakłócanej równowagi (punctuated equillibrium)31, to jednak znaczącą rolę
odgrywają także takie kierunki badań, które uwzględniają relacje pomiędzy
agendą polityk publicznych a opinią publiczną. Zaawansowane studia policy
agenda-setting są prowadzone w powiązaniu z drugim poziomem teorii ustanawiania agendy oraz teorią ram interpretacyjnych. Weryﬁkowany jest empirycznie
także sposób ustalania polityk publicznych na szczeblu lokalnym.
Jak już wspomniano, w ramach policy agenda-setting rozpatrywane jest
zagadnienie relacji pomiędzy opinią publiczną i jej preferencjami a tworzeniem
polityk publicznych, określane jako responsywność. Do najważniejszych studiów
dotyczących tego tematu należą prace P.D. Schumakera (1975) oraz B. Page
i R.Y. Shapiro (1983; 1994)32. Według P.D. Schumakera responsywność polityki
to relacja pomiędzy artykułowanymi preferencjami i żądaniami opinii publicznej
a korespondującymi z nimi decyzjami podejmowanymi przez rząd (koalicję partii rządzących) w formie legislacji i polityk publicznych. Responsywność ta może
przybierać różne formy i stopnie, np. dane żądania mogą tylko uzyskać dostęp
do decydentów (wiedza o preferencjach i żądaniach; acces responsiveness), albo
kolejno przechodzić przez kolejne stopnie zaawansowania politycznej responsywności (agenda responsiveness; policy responsiveness; outcome responsiveness)33.
B. Page i R.Y. Shapiro dowodzą, że rząd i parlament dążą do tego, aby kierunki
polityk publicznych wyznaczać w ten sposób, żeby sukcesywnie zaspokajać
potrzeby i żądania opinii publicznej. S. Soroka i C. Wlezien (2010) do wyjaśniania
relacji pomiędzy opinią obywateli a politykami proponują termostatyczną teorię
31
B.D. Jones, F.R. Baumgartner, op.cit., s. 17 – 20; por. S. Workman, B.D. Jones, A.E. Jochim, Information Processing and Policy Dynamics, „The Policy Studies Journal” 2009, vol. 37 (1), s. 75 – 92.
32
P.D. Schumaker, Policy Responsiveness to Protest Groups Demands, „Journal of Politics” 1975,
vol. 37, s. 488 – 521; B. Page, R.Y. Shapiro, Eﬀects of Public Opinion on Policy, „American Political
Science Review” 1983, vol. 77, s. 175 – 190; B. Page, Democratic Responsiveness? Untangling the Links
Between Public Opinion and Policy, „Political Science and Politics” 1994, vol. 27, s. 25 – 29; por. J. Barabas, Measuring Democratic Responsiveness, http://polisci.fsu.edu/research/documents/Barabas_MeasuringDR_Draft11 – 6-06.pdf, odczyt z dn. 23.07.2012.
33
P.D. Schumaker, op.cit., s. 495.
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opinii publicznej (thermostatic theory of public opinion)34 Zgodnie z tą koncepcją
obywatele i politycy reagują na swoje działania na zasadzie permanentnie zapętlającego się sprzężenia zwrotnego. Mechanizm ten obrazuje praca urządzenia na
przemian ogrzewającego i chłodzącego w razie potrzeby. Kiedy opinia publiczna
domaga się zmian w ramach danej polityki rządzący podejmują działania
odpowiadające na takie zapotrzebowanie. Do tych zmian z kolei dostosowują
swoje poglądy i postawy obywatele, a na te zmiany z kolei reagują politycy. Inne,
szczegółowe badania przeprowadzone na podstawie danych z USA i Wielkiej
Brytanii (1951 – 2003) wskazują, że responsywność rządów i prowadzonych
przez nich polityk zależy od takich czynników, jak: intensywność uwagi, którą
opinia publiczna poświęca swoim priorytetom, zakres uwagi, którą rządzący są
w stanie poświęcić danej kwestii, „opór instytucjonalny” – opór przed zmianami;
pewien próg presji politycznej lub publicznej dotyczącej kwestii, który musi być
uzyskany, aby ten opór przełamać35.
Przedstawicielem tego kierunku studiów jest także skandynawski badacz
P.B. Mortensen (2010), który obserwując aktywność decydentów politycznych
w Danii w latach 1980 – 2003 oraz faktyczne wydatki budżetowe, jak również
preferencje opinii publicznej w zakresie tych wydatków, ustalił istotny związek
pomiędzy tymi preferencjami a wydatkami budżetowymi. Autorowi chodziło
w szczególności o zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy agendą publiczną,
a dwoma odłamami agendy politycznej – policy agenda oraz political agenda, jak
również o związki pomiędzy tymi dwoma ostatnimi odłamami. Wyjaśnienie tych
zależności jednocześnie jest istotnym wskaźnikiem stopnia demokratyczności
systemu politycznego i odpowiedzi na pytanie: na ile wybierani w elekcjach
politycy odpowiadają na faktyczne preferencje w zakresie tworzenia polityk
publicznych. Agenda publiczna jest tu mierzona poprzez wyniki sondaży dotyczące preferencji obywateli w zakresie zwiększania wydatków budżetowych
na poszczególne polityki publiczne, agenda polityk publicznych jest mierzona
poprzez dane dotyczące faktycznych wydatków budżetowych na polityki
publiczne, zaś agenda polityczna jest określana poprzez aktywność parlamentu
w zakresie wybranych polityk (długość debaty politycznej na określone tematy)36.
34
S.N. Soroka, C. Wlezien, Degrees of Democracy. Politics, Public Opinion and Policy, New York
2010, s. 8.
35
S. Bevan, W. Jennings, Representation, Agendas and Institutions, Paper presented at the Annual
Meeting of the Comparative Agendas Project, Reims, czerwiec 2012.
36
Być może lepszym miernikiem byłaby częstotliwość, jak często dana kwestia pojawiała się
w agendzie parlamentarnej.
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Wyniki badań wykazały, że wielkość zagregowanej uwagi poświęconej danej kwestii przez decydentów politycznych ma znaczenie dla wydatków budżetowych
w zakresie określonych polityk (wewnętrzny związek pomiędzy political i policy
agenda). Preferencje opinii publicznej dotyczące wydatków na poszczególne polityki publiczne również mają istotny wpływ na te polityki (zewnętrzny związek
pomiędzy agendą polityczną i publiczną). Oznacza to, że dla polityk publicznych
nie bez znaczenia jest przedmiot debaty politycznej, ale także preferencje samych
obywateli, co z kolei wskazuje na wysoki poziom demokratyczności formowania
takich polityk w obserwowanym przypadku.
Kolejny kierunek badań, który obejmuje policy agenda-setting, dotyczy cech
kwestii, tj. atrybutów, w znaczeniu drugiego poziomu teorii ustanawiania agendy,
tj. przekonania, że nie tylko same kwestie krążą pomiędzy agendami oraz nie
tylko sam przedmiot kwestii decyduje o tym czy wejdzie ona do agendy danej
polityki publicznej, ale także jej atrybuty i sposób jej interpretacji (framing)37.
Łącząc podstawy teoretyczne ustanawiania agendy na drugim poziomie atrybutów oraz podejście policy agenda-setting, C. Green-Pedersen i J. Wilkerson
podjęli się długoterminowych badań dotyczących polityki ochrony zdrowia.
Wzięli pod uwagę dwa odmienne systemy polityczne (Dania i USA) oraz
rozpatrywali problem kształtowania polityki ochrony zdrowia w perspektywie
ponad 50 lat38. Autorzy oparli się na przekonaniu, że kwestie tworzące agendę
polityk publicznych posiadają określone atrybuty (cechy charakterystyczne,
aspekty, konteksty), które mogą decydować o tym, w jaki sposób podejmuje
się decyzję w tych kwestiach. Mimo, że autorzy wskazują na atrybuty kwestii,
które decydują o ich politycznej „atrakcyjności”, to jednak z analizy wynika, że
chodzi tu raczej o typ kwestii39, to jest raczej o zespół atrybutów czyniących ją
widoczną, kontrowersyjną i o dużym potencjale społecznej ważności (kwestie
ochrony zdrowia są znaczące dla wszystkich obywateli). Obserwując kwestię
ochrony zdrowia w Danii oraz USA autorzy dochodzą do wniosku, że w ciągu
pięćdziesięciu lat (1953 – 2002), w obydwu tych państwach, trzykrotnie lub
czterokrotnie powiększył się zakres uwagi decydentów polityk publicznych
37

Zob. szerzej na temat framing: R.M. Entman, Framing: Toward clariﬁcation of a fractured paradigm. „Journal of Communication” 1993, vol. 43 (4), s. 51 – 58. Szerzej na temat związków pomiędzy
agenda-setting i framing: M. McCombs, op.cit., s. 99 – 114; E. Nowak, Koncepcja primingu w studiach
nad komunikowaniem politycznym, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 122 – 125.
38
C. Green-Pedersen, J. Wilkerson, op.cit., s. 1039 – 1052.
39
Na temat typów kwestii zob. S.N. Soroka, Agenda-Setting Dynamics in Canada, Toronto 2005,
s. 79 – 93.
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poświęconych kwestii ochrony zdrowia (m. in. ustawy oraz zapytania kierowane
do władzy wykonawczej)40. Zdaniem badaczy stało się tak ze względu na atrybuty
(typ kwestii), które są bardzo atrakcyjnym narzędziem do zdobywania głosów
poparcia (np. obietnice wyborcze dotyczące zmian w ochronie zdrowia).
Interesujący temat podejmuje także studium K. Callaghan, F. Schnell, które
dotyczy problemu – w jakim stopniu media skutecznie nadają ramy interpretacyjne (framing) kwestiom z zakresu polityk publicznych, a na ile skutecznie robią
to politycy i przedstawiciele grup interesu. Autorki koncentrują się na polityce
kontroli dostępu do broni palnej (gun control policy)41. Badania empiryczne
objęły okres dziewięciu lat (1988 – 1996). Porównanie ram interpretacyjnych stosowanych przez stacje telewizyjne, grupy interesu oraz przez polityków wykazało
daleko idącą autonomię mediów w nadawaniu kwestiom ram interpretacyjnych.
Media okazały się odporne na propozycje ramowania zarówno ze strony grup
interesu, jak i polityków. Do analizy włączono także porównanie danych z agendy
medialnej (przestępczość jako temat medialny) oraz z agendy publicznej (wyniki
sondażu i wskazania kwestii przestępczości przemocy jako najważniejszej dla
kraju w danym czasie), jak również z agendy świata rzeczywistego (spektakularne
wydarzenia związane z przemocą i użyciem broni). Analiza regresji wykazała, że
zmienna zależna, jaką jest sposób ramowania kwestii przez media, nie reaguje
w sposób istotny na takie zmienne niezależne, jak sposób ramowania kwestii
przez polityków i grupy interesu. Nie mają większego znaczenia także spektakularne wydarzenia ze świata rzeczywistego, zaś wpływ opinii publicznej jest
umiarkowany. Media okazały się zatem względnie autonomicznym podmiotem
jeśli chodzi o nadawanie interpretacji kwestii kontroli dostępu do broni palnej, co
może wskazywać na ich istotny potencjał wpływania na sposób decydowania o tej
polityce. Potwierdzają to także spostrzeżenia innych badaczy, którzy zauważają, iż
proces polityczny nie reaguje bezpośrednio na czynniki świata rzeczywistego, ale
na sygnały polityczne, które są efektem tarć i sporów politycznych powstających
w procesie społecznej mobilizacji42.
Specyﬁkę ustanawiania agendy polityk lokalnych przedstawiono w publikacji
opierającej się na amerykańskich badaniach terenowych, przeprowadzonych kilka
lat temu w południowym stanach USA. Autorzy badania (X. Liu, E. Lindquist,
40

C. Green-Pedersen, J. Wilkerson, op.cit., s. 1049.
K. Callaghan, F. Schnell, Assessing the Democratic Debate: How the News Media Frame Elite
Policy Discourse, „Political Communication” 2001, vol. 18 (2), s. 183 – 213.
42
B. Pump, op.cit., s. 4; 185; por. S.N. Soroka, op.cit., s. 97.
41
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A. Wedlitz, K. Voncent, 2010) zrealizowali 271 wywiadów z lokalnymi politykami
w USA43. Dotyczyły one sposobów tworzenia polityk na szczeblu lokalnym.
Wnioski wskazują na użyteczność podejścia policy agenda-setting do badania
lokalnego wymiaru polityk publicznych, ale także na odmienności w stosunku
do polityk ogólnokrajowych. Według autorów, proces polityczny w skali lokalnej
jest również determinowany przez ograniczoną uwagę decydentów oraz przez
restrykcje związane z przetwarzaniem informacji. Głównym „agenda-setterem”
na szczeblu lokalnej władzy wykonawczej są lokalni politycy i grupy interesu,
natomiast lokalna opinia publiczna, eksperci, analitycy i konsultanci odgrywają
rolę drugoplanową. Ustalono także, że lokalne media mają niewielki wpływ na
ustalanie lokalnej agendy. Jednocześnie za najważniejsze czynniki wpływające na
proces ustanawiania agendy uznano ograniczenia budżetowe, wskaźniki świata
rzeczywistego, ale także spektakularne wydarzenia. Czynniki związane z koniecznością zawierania politycznych kompromisów i koalicji dla przeprowadzenia
legislacji na szczeblu lokalnym, wg autorów, wydają się odgrywać większą rolę niż
na szczeblu krajowym, gdzie bardziej znaczące są czynniki związane z nastrojami
opinii publicznej i poziomem poparcia wyborczego. Należy jednakże zauważyć
ograniczoną możliwość rozciągania wyników tych badań na pozostałe regiony
USA i kraje europejskie, ponieważ badania obejmowały tylko część południowych stanów USA. Powoduje to, że ich rezultaty mogą być specyﬁczne tylko dla
tych stanów.
W ciągu ostatnich kilku lat badania agenda-setting, a w tym także policy
agenda-setting, weszły w nową fazę studiów, w której uczeni koncentrują się na
konkretnych mechanizmach i dynamice ustanawiania agendy w ramach procesów tworzenia polityk publicznych44. Obserwując rozwój tych studiów można
je podzielić na kilka nurtów. Pierwszy z nich skupia się na koncepcji zakłócanej
równowagi i przetwarzania informacji; drugi jest związany z tymi wysiłkami
badawczymi, które mają na celu wyjście poza ujęcia subsystemowe (subsystem
jako jednostka analizy; szersze spojrzenie obejmuje reżimy polityczne);, trzeci
podejmuje problem struktur biurokratycznych w tworzeniu agendy (zwłaszcza
w trakcie kryzysów; urzędnicy jako „agenda-setterzy”). Koncepcja zakłócanej
równowagi, choć dobrze rozwinięta teoretycznie, wymaga wsparcia przez bada43

X. Liu, E. Lindquist, A. Wedlitz, K. Voncent, Understanding Local Policymaking: Policy Elites’
Perceptions of Local Agenda Setting and Alternative Policy Selection, „The Policy Studies Journal” 2010,
vol. 38 (1), s. 69 – 91.
44
B. Pump, op.cit., s. 1 – 12.
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nia empiryczne. Prace na ten temat pojawiają się dopiero w ostatnich latach, np.
takie, które dotyczą właśnie roli zakłóceń i kryzysów oraz ich roli w decydowaniu
o politykach (np. huragan Katrina, wydarzenia 9/11 itd.). Ponadto proponuje się
nowe problemy i kierunki badań skoncentrowanych na takich zagadnieniach,
jak: znaczenie ustanawiania agendy polityk dla końcowych etapów procesu
politycznego – akceptacji i implementacji rozwiązań; operacjonalizacja mechanizmu zmian agendy; sposób tworzenia agendy i jego wpływ na przebieg procesu
legislacji; role i relacje pomiędzy aktorami legislacyjnymi, biurokratycznymi
i członkami grup interesu w kontekście ustanawiania agendy45.

PODSUMOWANIE
Proces budowania agendy ma decydujące znaczenie dla demokracji, chociaż
jest relatywnie rzadko podejmowany przez badaczy. Podstawowe znaczenie
studiów nad ustanawianiem agendy polega na tym, że pokazują one proces
przekształcania żądań grupowych i społecznych w relewantne kwestie, którym
musi stawić czoła władza wykonawcza. Jest to jeden z najważniejszych procesów
zachodzących w systemie politycznym. Istotny jest także fakt, że żądania te mogą
być ﬁltrowane przez różne instytucje i organizacje, np. media masowe czy grupy
interesu46.
Studia policy agenda-setting pokazują znaczenie procesu pre-decyzyjnego
w polityce, który determinuje faktyczne efekty decyzji politycznych. Analizują
one także wzajemnie zależne relacje pomiędzy żądaniami generowanymi przez
otoczenie społeczne rządzących a nimi samymi i przebiegiem procesów decydowania politycznego. Badania empiryczne w tym zakresie oferują wyjaśnienie
problemu dlaczego niektóre kwestie wchodzą do agendy a inne nie, chociaż
społeczna waga znaczenia ich meritum może być podobna.
Podstawowy wniosek jaki płynie z zaprezentowanych analiz teoretycznych
i badań empirycznych wskazuje na rolę informacji w polityce: „W polityce
informacja nie jest neutralna, ponieważ kreuje zwycięzców i przegranych”47.
Informacja ma władzę szokowania, destabilizowania i dekonstruowania ustalonych porządków. Ludzie i organizacje w sposób niekompletny obserwują
45
46
47

Ibidem, s. 9 – 11.
R.W. Cobb, C.D. Elder, op.cit., s. 20 – 21.
B.D. Jones, F.R. Baumgartner, op.cit., s. 17.
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wydarzenia i procesy świata rzeczywistego, dlatego nagłe uaktualnienie – kiedy
nowa, istotna informacja dociera do decydentów (z której do tej pory nie zdawano sobie sprawy), powoduje to przeformułowanie dotychczasowej agendy
spraw podlegających decydowaniu. Od ilości i jakości informacji zależy alokacja
uwagi decydentów. Determinuje ona wybór kwestii, wybór atrybutów i interpretacji kwestii oraz wybór rozwiązań. Uwaga dotycząca informacji i kwestii
jest czynnikiem silnie ograniczającym w decydowaniu politycznym – „wąskim
gardłem”, przez które kwestie muszą się przeciskać. Problemy te determinują
sposób w jaki informacje z otoczenia decydentów podlegają transformacji
w decyzje polityczne.
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ABSTRACT: The authors try to prove empirically the thesis of the stratiﬁcation of
the young generation of Poles in social capital. The diagnosis is quantitative and its
purpose – to describe the structure of social capital which is the most important
resource of active citizens. The authors assume that young people with the greatest
resources (interest, political knowledge, activity, etc.) can play the role of political
and social leaders.

WPROWADZENIE

POSTAWY SPOŁECZNOPOLITYCZNE MŁODYCH Polaków stanowią w życiu
całego społeczeństwa potencjał zmiany – pozytywnej zmiany. Wydaje się, że aby
właściwie uzasadnić tę tezę, należy wyjść poza negatywistyczną perspektywę
obecną często w dyskursie potocznym i publicznym, w myśl której zakłada się,
że odwracając się od demokratycznych instytucji dzisiejsza młodzież stanowi
zagrożenie dla „demokracji jutra”1. Jej przyjęcie sprowadza się do ubolewania
nad dramatycznym spadkiem wskaźników zaangażowania młodszych generacji
w życie społeczne czy polityczne. Proponowane w tym miejscu „inne spojrzenie”
* Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
** Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
1
J. Forbrig, Introduction: Democratic Politics, Legitimacy and Youth Participation, [w:] Revisiting
Youth Political Participation: Challenges for Research and Democratic Practice in Europe, red. idem,
Strasbourg 2005, s. 7.

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach

96

wymaga jednak od badacza dostrzegania dwóch charakterystyk problemu:
zmiany (jakiej podlegają i jakiej dokonują młodzi ludzie) oraz zróżnicowania
postaw, poglądów i zachowań pośród grupy najmłodszych obywateli.
Wydaje się zasadne, aby w pierwszej kolejności dokonać reﬂeksji nad jakością
młodego społeczeństwa obywatelskiego. Aby to uczynić, warto najpierw zadać
pytanie o to, gdzie współcześnie należy szukać młodego aktywnego obywatela.
Tradycyjne podejście do kwestii partycypacji politycznej czy społecznego zaangażowania prowadzi bowiem do wyraźnie pesymistycznych wniosków, które
sprowadzają się do wskazywania na takie zjawiska, jak apatia, niskie wskaźniki
uczestnictwa, absencja wyborcza, spadek poziomu członkostwa w partiach politycznych, związkach zawodowych czy organizacjach pozarządowych. Taka perspektywa – zwana konwencjonalną – jest naturalnie statyczna i nie przystaje do
dynamizmu ani młodych ludzi, ani współczesnych społeczeństw europejskich2.
Stąd też bierze się potrzeba rozróżnienia pomiędzy partycypacją konwencjonalną
i niekonwencjonalną, a także przyjęcia założenia, że kryzys widoczny w ramach tej
pierwszej wcale nie musi oznaczać schyłku samej demokracji. Wynika on przede
wszystkim z głębokiego postmaterialistycznego przewartościowania w systemach
aksjologicznych młodego pokolenia. W Europie Zachodniej obserwowane było
ono już w latach siedemdziesiątych XX w., natomiast w Polsce ujawnia się
najbardziej wyraźnie właśnie dzisiaj, kiedy do głosu dochodzi pokolenie wychowujące się w demokratycznej Polsce3. Jego istotą jest m.in. spadek poparcia dla
hierarchicznych autorytetów, jednakże – jak twierdzi Ronald Inglehart – „chociaż
hierarchicznie zorganizowane partie tracą kontrolę nad swoim elektoratem,
a ukierunkowane na elity formy partycypacji, takie jak głosowanie przeżywają
stagnację lub spadek, to formy partycypacji, które stanowią wyzwanie dla elit
stają się coraz bardziej powszechne (…). Zmiany te nie podważają demokracji,
ale prowadzą do tego, by uczynić ją bardziej bezpieczną”4. Podejście tradycyjne
w próbie ewaluacji młodzieżowej aktywności w życiu politycznym może być
zatem mylące jako kryterium oceny jakości społeczeństwa obywatelskiego. Ditta
Dolejšiová uważa bowiem, że „może to po prostu odzwierciedlać brak zaufania
2

Ibidem, s. 14.
Więcej na ten temat we wprowadzeniu do pracy: R. Marzęcki, Młody obywatel we współczesnej
demokracji europejskiej, Warszawa 2013.
4
R. Inglehart, Postmodernization Erodes Respect for Authority, But Increases Support for Democracy, [w:] Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, red. P. Norris, s. 236. Zob.
także: E. Terrén, Post-modern Attitudes: a Challenge to Democratic Education, „European Journal of
Education” 2002, t. 37, nr 2, s. 167.
3
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do tradycyjnych instytucji politycznych, jak również zmianę w kierunku nowych
form ekspresji, które nie są tak łatwe do badania”5. Warto także pamiętać, że
niższe wskaźniki konwencjonalnego zaangażowania w życie polityczne (np.
frekwencja wyborcza) często wynikają z braku tzw. „politycznego wyraﬁnowania”6. W tym kontekście podkreśla się przede wszystkim wysokie koszty podjęcia
decyzji o udziale w głosowaniu, powiększane głównie przez brak doświadczenia7.
Młodzi ludzie, podczas pierwszych wyborów, dopiero się uczą, nabywają wiedzę
o tym, jak i gdzie głosować, często są słabo zorientowani w polityce, a przez to
trudniej im dokonać wyboru. Ważne też, jak sądzi Eric Plutzer, że „ich grupa
rówieśnicza składa się prawie wyłącznie z innych niegłosujących”8, co oznacza,
że trudniej im spotkać kogoś, kto przekonująco zmotywuje i zachęci do głosowania. Dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia związane z osiągnięciem
dojrzałości politycznej.
Krystyna Szafraniec wyjaśnia właśnie pozytywny aspekt zmiany, o której
wcześniej wspomniano. W jej opinii potencjał tkwiący w młodych ludziach jest
w niewystarczającym stopniu dostrzegany, także przez polityków. Podkreśla, że
„jakkolwiek mało zorganizowana i mało aktywna społecznie, młodsza młodzież
reprezentuje inny od starszych roczników typ zaangażowania społecznego –
bardziej ufny, otwarty, empatyczny, ujawniający większe pokłady społecznego
kapitału. Zapowiada to istotną zmianę w społecznych charakterystykach
młodzieży, jak dotąd rozliczanej i osądzanej głównie na podstawie wskaźników
formalnego zorganizowania bądź działań podejmowanych w ramach tradycyjnie
działających organizacji i stowarzyszeń”9. Młode pokolenie jest „inne jakościowo”,
to znaczy: bardziej otwarte na świat, bardziej wrażliwe, zainteresowane ustanawianiem rzeczywistości na miarę własnych standardów i wyobrażeń10. Potencjał
5

D. Dolejšiová, Introduction: Europe, Citizenship and Young People, [w:] Challenges for Citizenship,
Citizenship Education and Democratic Practice in Europe, red. D. Dolejšiová, M.Á. García López,
Strasbourg 2009, s. 9.
6
Claes de Vreese i Hajo Boomgaarden używają terminu political sophistication na określenie
wiedzy na tematy polityczne i zainteresowania polityką, C.H. de Vreese, H.G. Boomgaarden, Media
Message Flows and Interpersonal Communication The Conditional Nature of Eﬀects on Public Opinion,
„Communication Research” 2006, t. 33, nr 1, s. 34. Z kolei John Zaller, pisząc o „politycznej świadomości” uznaje za jej najwłaściwszy miernik poziom politycznej wiedzy występujący aktualnie u danej
jednostki, J. Zaller, The Nature and Origins of Mass Opinion, New York 1992, s. 333.
7
M. Cześnik, Partycypacja wyborcza w Polsce, Warszawa 2007, s. 170.
8
E. Plutzer, Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adulthood,
„American Political Science Review” 2002, t. 96, nr 1, s. 42.
9
K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011, s. 289.
10
Ibidem, s. 288.
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oznacza możliwości i to często możliwości niewykorzystane, dlatego też warto
stawiać pytania o to – podobnie jak czyni to Krystyna Szafraniec – „czy zawarty
w tej młodzieży potencjał społecznego zaangażowania zostanie konstruktywnie
wykorzystany i włączony do sfery obywatelskich działań”11.

POTRZEBA LIDERA
Przyjęcie podejścia dynamicznego wiąże się z koniecznością dostrzegania faktu
zróżnicowania samej młodzieży. Właśnie z tego powodu należy odchodzić od
generalizowania (szczególnie pesymistycznych opinii), a raczej stawiać pytania
o to, jak obszerny jest ów potencjał i kogo dotyczy, gdyż oczywiste jest, iż nie dotyczy on wszystkich młodych ludzi w jednakowym stopniu. To jednak prowadzi
do postawienia tezy o potrzebie ujawniania się liderów społecznych, którzy będą
odgrywać rolę mobilizujących do tego, aby angażować się w politykę12. Analiza
szeregu danych empirycznych nasuwa wniosek, że nierównomiernie rozłożony
kapitał społeczny wśród młodego pokolenia stanowi przesłankę do twierdzenia,
że ci mniej aktywni, mniej zainteresowani i mniej poinformowani potrzebują
społecznych czy politycznych liderów, którzy w wiarygodny sposób będą potraﬁli
w nich rozbudzić poczucie obywatelskiego obowiązku. Problem, który autorzy
tego artykułu uczynili motywem naukowych dociekań, dotyczy tego, jak silny
jest ów młodzieżowy potencjał i czy ma szansę zrodzić prawdziwych społecznych
liderów. Diagnoza będzie miała charakter w dużej mierze ilościowy, a jej celem
jest oszacowanie jak liczną grupę stanowią młodzi o bogatym kapitale społecznym, będącym najważniejszym zasobem aktywnych jednostek.
Kapitał społeczny będzie zatem rozumiany, podobnie jak u Roberta Putnama,
jako „takie cechy organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania,
które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane
działania”13. Tej interpretacji towarzyszy często przekonanie, że postawy obywatelskie utrwalone kulturowo w postaci kapitału społecznego stanowią swoiste
„zasoby moralne”, które mają tendencję do „samopomnażania się”. Jak twierdzi
11

Ibidem.
Robert Dahl i Bruce Stinebrickner twierdzą, że jednostki są bardziej skłonne do angażowania
się w politykę, jeżeli istnieje jakaś osoba lub grupa, która zmobilizuje je do tego, R.A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007, s. 171.
13
R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
Kraków 1995, s. 258.
12
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Piotr Sztompka „ci, co go mają, mają szansę mieć go jeszcze więcej”14. Zjawisko
to musi więc prowadzić do pojawienia się rozwarstwienia w społeczeństwie,
jeśli chodzi o bogactwo owych zasobów. W jego konsekwencji wyłania się
nieustannie powiększająca się „luka” pomiędzy obywatelami wyposażonymi
w pokaźny kapitał społeczny, a tymi, którzy w mniejszym stopniu są jego
dysponentami. Warto spróbować empirycznie uzasadnić tę tezę na przykładzie
młodych Polaków i Europejczyków w wieku 18 – 24 lata15. W tym celu odwołano
się do czterech wskaźników: (1) poziomu zainteresowania polityką; (2) ważności
polityki w życiu młodych ludzi; (3) trudności w kształtowaniu opinii na tematy
polityczne oraz (4) stopnia zrozumienia polityki. Z ich analizy wynika kilka
ważnych wniosków. Przede wszystkim łatwo dostrzegalna jest dychotomia,
o której już wcześniej wspominano. Młodzi ludzie nie ukrywają, że polityka nie
jest ich najważniejszym życiowym priorytetem. Większość przyznaje, że polityką
się interesuje w niewielkim stopniu lub w ogóle się nie interesuje (tabela 1).
Wśród polskiej młodzieży jest takich osób 72%, a wśród młodych z UE – 69%.
Naturalnie zatem tych, którzy deklarują zainteresowanie będzie mniej: w sumie
29% Polaków i 32% Europejczyków w wieku 18 – 24 lata. Wydaje się zasadne,
aby z tej grupy wyłączyć tych najbardziej zainteresowanych, których jest o wiele
mniej: w obu przypadkach po 6%.
Tabela 1. Poziom zainteresowania polityką wśród młodzieży w Polsce i UE
Polska

UE

W ogóle się nie interesuje

Jak by Pan(i) określił(a) swoje zainteresowanie polityką?

27%

26%

Niezbyt się interesuje

45%

43%

Dość się interesuje

23%

26%

Bardzo się interesuje

6%

6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESS Round 5.

Rozwarstwienie w zakresie motywacji do wpływania na życie polityczne
widać również w świetle odpowiedzi na pytanie o ważność różnych wartości
(w tym polityki) na życie młodego człowieka. Dla polskiej młodzieży polityka
14

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 245.
W tej części analizy wykorzystano komputerowe bazy danych z następujących międzynarodowych projektów badawczych: Europejski Sondaż Społeczny (ESS Round 5, ESS Round 5), Eurobarometr (EB) i Europejskie Badanie Wartości (EVS 2008).
15

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach

100

jest tą sferą (wartością), która uchodzi za najmniej ważną spośród tych, o które
pytano w trakcie realizacji Europejskiego Badania Wartości (wykres 1). Stanowi ona istotną sprawę tylko dla 22% respondentów i znalazła się w ostatniej
kolejności za rodziną (99%), przyjaciółmi i znajomymi (97%), czasem wolnym
(94%), pracą (92%) oraz religią (61%)16. Z analogiczną hierarchią (choć mniejszą
aprobatą dla religii) mamy do czynienia wśród młodzieży w całej UE.
Wykres 1. Ważność polityki w życiu młodzieży w Polsce i UE
100%
78%

80%

72%

60%
40%
28%

22%
20%
0%

Polska

UE
Polityka ważna

Polityka nieważna

Źródło: opracowanie własne na podstawie EVS 2008.

Tabela 2. Stopnień trudności kształtowania własnej opinii na tematy polityczne
wśród młodzieży w Polsce i UE
Można nie chodzić na wybory, bo uczestnictwo w wyborach niczego nie zmienia
18 – 24 lata

23%

25 – 24

23%

35 – 44

23%

45 – 54

16%

55 – 64

17%

65 lat i więcej

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESS Round 4.

16

Na podstawie EVS 2008.
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Nie wszyscy młodzi ludzie potraﬁą z łatwością kształtować swoje opinie
w sprawach związanych z polityką. Tych, którzy dysponują taką umiejętnością
jest ponownie około jednej trzeciej pośród młodych Polaków (32%) i – tym
razem – nieco mniej wśród Europejczyków (25%). Tych, dla których wyrobienie
sobie własnej opinii jest „bardzo łatwe” jest zdecydowanie mniej, od 4 do 5%.
Niski poziom zainteresowania polityką u przeciętnego (nie tylko młodego)
obywatela przekłada się również na gorszą orientację w wydarzeniach, zjawiskach
i procesach politycznych. W rzeczywistości oznacza to większe ograniczenie
racjonalności postaw, gdyż wyrażane poglądy i opinie, a także zachowania
rzadziej są pochodną posiadanej wiedzy17. Skala tego problemu widoczna jest
w rozkładzie odpowiedzi na pytanie o to, jak często młodym ludziom polityka
wydaje się niezrozumiała (tabela 3). Problemów z interpretacją rzeczywistości
politycznej nie ma około jednej czwartej młodych Polaków (25%) i mieszkańców
UE (23%). Większość natomiast – przynajmniej od czasu do czasu – przyznaje,
że polityka bywa zbyt skomplikowana, aby się w niej dostatecznie orientować.
W tym stosunkowo dużą grupę (35 – 37%) stanowią osoby, które stwierdzają, że
dość często lub często polityka nie jest dla nich zbyt klarowna.
Tabela 3. Poczucie skomplikowania polityki wśród młodzieży
w Polsce i UE
Jak często wydaje się Panu/i, że polityka jest tak skomplikowana,
że człowiek nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi?
Nigdy

Polska

UE

3%

6%

Bardzo rzadko

22%

17%

Od czasu do czasu

39%

41%

Dość często

20%

22%

Często

15%

15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESS Round 4.
17
W kontekście problemu badawczego warto zauważyć, że w opinii Margaret Hermann sposób
postrzegania rzeczywistości („kognitywna złożoność”) stanowi cechę warunkującą określony typ
przywództwa. Liderzy o wysokim wskaźniku kognitywnej złożoności postrzegają rzeczywistość jako
złożony obraz, w którym istnieje wiele „szarych stref ” i dwuznaczności, a także są elastyczni w ich
umysłowych reakcjach na bodźce otoczenia. Natomiast liderzy o niskim poziomie kognitywnej złożoności postrzegają swoje otoczenie (ludzi, przedmioty i zdarzenia) w uproszczonych kategoriach, często
dokonując kategoryzacji zjawisk poprzez dychotomiczną percepcję: dobry–zły, czarny–biały. Zob.
M.G. Hermann, Assessing Leadership Style: A Trait Analysis, [w:] J.M. Post, The Psychological Assessment
of Political Leaders: With Proﬁles of Saddam Hussein and Bill Clinton, Ann Arbor 2003, s. 195–197.
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Dobór powyższych wskaźników ma naturalnie selektywny charakter. Stanowią
one jednak ilustrację szerszego zjawiska, opisanego jako rozwarstwienie w zakresie
„politycznego wyraﬁnowania”. Warta zauważenia jest przy tym pewna prawidłowość obecna we wszystkich przytoczonych przykładach, a także wielu innych
pominiętych w tym artykule. Analizując kapitał społeczny, czy tzw. polityczne
wyraﬁnowanie młodych ludzi przez pryzmat szeregu wskaźników natraﬁamy na
pewną powtarzającą się wartość oscylującą w okolicach 30% liczebności badanych.
Mniej więcej tyle osób deﬁniuje siebie jako zainteresowane polityką, dla których
polityka jest ważną sferą życia, którzy regularnie śledzą informacje polityczne
w mediach, a w końcu – czują się dobrze poinformowani w tym względzie.
Natomiast niemal zawsze w tej grupie można wskazać jeszcze mniejszy odsetek
osób (najczęściej nieprzekraczający 5–6% badanych) o najwyższych wskaźnikach
badanych zjawisk. To prawdopodobnie z tej grupy mogą wywodzić się liderzy
społeczni i polityczni, którzy posiadają największy potencjał wiarygodności dla
pozostałych, dystansujących się od polityki młodych obywateli.
Dysproporcje w zasobach, przede wszystkim poziomie zainteresowania czy
wiedzy politycznej znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnych zachowaniach. Szczególne nierówności widoczne są w świetle aktywności o charakterze
niekonwencjonalnym, które Lasse Siurala określa mianem „różnych typów
ekspresyjnego, emocjonalnego, estetycznego, nieformalnego, wirtualnego i cyfrowego uczestnictwa”18. Z analizy danych zawartych w tabeli 4 płynie wniosek,
że publiczne czy polityczne, ale także społeczne zaangażowanie nie stanowi
współcześnie aspektu atrakcyjnego stylu życia.
Tabela 4. Podejmowane formy partycypacji politycznej przez młodzież
w Polsce i UE
Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Pana(i) kraju
lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich
12 miesięcy podjął(ęła) Pan(i) któreś z poniższych działań?

POLSKA

UE 27

Kontaktował(a) się z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub
samorządowym?

Tak

9%

9%

Nie

91%

91%

Działał(a) w partii politycznej lub organizacji podejmującej działalność
społeczną lub polityczną?

Tak

2%

3%

Nie

98%

97%

18

L. Siurala, Changing Forms of Participation. Round Table: New Forms of Youth Participation,
Biel 2000, http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2000_forms_participation_en.pdf, odczyt z dn. 01.03.2014.

Potencjał obywatelski młodych Polaków. Analiza wybranych wskaźników
Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Pana(i) kraju
lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich
12 miesięcy podjął(ęła) Pan(i) któreś z poniższych działań?
Działał(a) w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu?
Nosił(a) lub umieszczał(a) w widocznym miejscu znaczek/nalepkę
propagującą jakąś kampanię lub akcję?
Podpisywał(a) petycję?
Brał(a) udział w legalnej publicznej demonstracji?
Bojkotował(a), celowo nie kupował(a) określonych towarów, produktów
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POLSKA

UE 27

Tak

7%

14%

Nie

93%

86%

Tak

10%

9%

Nie

90%

91%

Tak

18%

24%

Nie

82%

76%

Tak

3%

11%

Nie

97%

89%

Tak

5%

13%

Nie

95%

87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESS Round 5.

Świadczą o tym bardzo niskie odsetki osób podejmujących aktywność, która
wymaga od obywatela większej motywacji, kompetencji czy poświęcenia czasu.
Relatywnie rzadziej występującymi formami aktywności są te, które wymagają
większego poświęcenia (np. działalność w organizacji politycznej lub społecznej: 2%, udział w demonstracji: 3%), częściej natomiast te, które nie wymagają
wychodzenia z domu, np. podpisywanie petycji: 18%. Opisana tutaj zależność
potwierdzona jest również rezultatami innych badań. Wyniki realizowanego na
zlecenie Komisji Europejskiej Flash Eurobarometr wskazują, że młodzi ludzie
w wieku 18 – 24 lata w Polsce o wiele rzadziej działali jako aktywiści partii
politycznych (8%) czy organizacji pozarządowych (12%), a nawet brali udział
w demonstracjach (9%) niż podpisywali petycje (56%) lub prezentowali swoje
opinie w dyskusji online czy na forum internetowym (65%)19.
Naturalnie, opisywane tutaj zjawisko można zaobserwować w wielu innych
wymiarach postaw młodych obywateli. Nieliczna grupa (7% w Polsce, 13%
w całej UE) często rozmawia na tematy polityczne z przyjaciółmi, znajomymi
lub rodziną20. Jeszcze mniej młodych Polaków (3%) ma doświadczenie w częstym
przekonywaniu do swoich poglądów przyjaciół, krewnych czy kolegów z pracy21.
19
Na podstawie Flash EB 202. Zadane pytanie brzmiało: „Istnieją różne sposoby zaangażowania
się w życie polityczne, tak aby mieć pewność, że osoby decydujące o polityce wezmą pod uwagę
Pana(i) głos. Czy w ciągu ostatniego roku próbował(a) Pan(i), któregoś z poniższych sposobów?”.
20
Na podstawie EB 75.3.
21
Na podstawie EB 75.3.
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Częstotliwość dyskusji o polityce jest bowiem wskaźnikiem zainteresowania
tą sferą. Ten problem ma swoje praktyczne implikacje dla roli obywatela we
współczesnej demokracji. O sprawach mało ważnych, które nie budzą ciekawości
i nie są przedmiotem zainteresowania, a jednocześnie o takich, co do których
jest się przekonanym o braku wpływu dyskutuje się z pewnością rzadziej. Jeżeli
tak, to naturalną staje się sytuacja, że obywatele rzadziej mają okazję do tego,
aby wykształcić sobie racjonalne, a przede wszystkim własne zdanie w wielu
ważnych kwestiach. Stąd często albo zupełny brak orientacji w polityce (i większa
podatność na perswazję i manipulację), albo upolitycznienie i zmediatyzowanie
politycznych opinii, to znaczy, że obywatele nie mają własnego zdania, ale bezreﬂeksyjnie powielają – nie zawsze racjonalne – argumenty formułowane przez
elity symboliczne.
Większość z wyciągniętych powyżej wniosków wydaje się wiarygodna w świetle danych Europejskiego Badania Wartości (EVS) na temat przynależności i charakteru pracy w organizacjach dobrowolnych. Wskazują one, że: (1) największą
grupę wśród młodzieży stanowią osoby pozostające bez związku z jakąkolwiek
organizacją dobrowolną (75% w Polsce i 44% w całej UE); (2) młodzi ludzie, jeśli
się angażują, to głównie w działalność o niepolitycznym charakterze. Najczęściej
są to:
(1) organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, kluby młodzieżowe) – 8%
w Polsce (8% w UE);
(2) organizacje zajmujące się sportem i rekreacją – 5% (23%);
(3) organizacje religijne lub kościelne – 3% (8%);
(4) organizacje zajmujące się nauką, sztuką, muzyką, kulturą – 2% (13%)22.
Widoczny jest także rozdźwięk pomiędzy formalną przynależnością
a aktywną pracą w danej organizacji. Jeśli 25% polskiej młodzieży deklaruje
przynależność do jakiejkolwiek organizacji, już tylko 16% przyznaje, że aktywnie
udziela się w jej ramach. Tylko nieco lepiej sytuacja wygląda w całej UE: 56%
potwierdza członkostwo, ale tylko 27% z nich pracuje aktywnie23.

22
23

Na podstawie EVS 2008.
Na podstawie EVS 2008.
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KAPITAŁ SPOŁECZNY MŁODYCH POLAKÓW 
REZULTATY BADAŃ ANKIETOWYCH24
Oceniając kapitał, którym dysponują studenci polskich uczelni zwrócono uwagę
na takie wskaźniki, jak: (1) poziom zaufania interpersonalnego; (2) poziom
zaufania do instytucji; (3) dobrowolne członkostwo w organizacjach społecznych lub politycznych; (4) wsparcie dla akcji o charakterze charytatywnym;
(5) wolontariat jak też (6) zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz (7)
frekwencję wyborczą.
Jeżeli chodzi o poziom zaufania interpersonalnego, to w całym społeczeństwie
polskim można zauważyć jego deﬁcyt. Obraz taki wyłania się z badań „Diagnozy
Społecznej”, raportów CBOS czy Europejskiego Sondażu Społecznego. Wyniki
uzyskane w tych badaniach wskazują, że w Polsce mniej więcej od 14% („Diagnoza Społeczna 2009”) do nieco ponad 34% respondentów (badania CBOS
z 2012 r.25) przyznaje, że innym ludziom – generalnie – można ufać. Tymczasem
wśród ankietowanych studentów na pytanie dotyczące zaufania w stosunku do
nieznajomych spotykanych w różnych sytuacjach 40% odpowiedziało twierdząco
(w tym 3% „zdecydowanie tak”), natomiast 47% stwierdziło, że nie (w tym 8%
„zdecydowanie nie”). 13% nie miało zdania na ten temat. Jak widać, badani
studenci prezentują wyższy poziom zaufania interpersonalnego w stosunku do
nieznajomych, niż ogół Polaków.
Jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji (lub kilku wybranych grup zawodowych
i społecznych), ilustruje to poniższa tabela.
Tabela 5. Poziom zaufania do instytucji (oraz wybranych grup społecznych
i zawodowych) w Polsce
Instytucje

Zaufanie

Brak zaufania

Trudno powiedzieć

Sejm i Senat

21%
12%

68%
65%

11%
22%

Policja

63%
45%

29%
37%

8%
18%

24
Próby opisania poziomu kapitału społecznego oraz aktywności społecznej i obywatelskiej wśród
młodych Polaków dokonano na podstawie rezultatów ogólnopolskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów polskich uczelni (studia stacjonarne). W badaniu wzięło udział 994
studentów uczelni publicznych w Polsce.
25
Zaufanie społeczne, Komunikat CBOS, BS/33/2012, http://www.cbos.pl, odczyt z dn. 01.03.2014.
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Zaufanie

Brak zaufania

Trudno powiedzieć

Organizacje
charytatywne

Instytucje

80%
62%

11%
21%

9%
18%

Księża i biskupi

78%
22%

18%
53%

4%
23%

-3%

-82%

-15%

Dziennikarze/
/mediaB

-18%

-60%

-22%

Administracja
publiczna

42%
23%

47%
53%

11%
24%

Sądy

44%
53%

45%
27%

11%
20%

Partie polityczne

14%
4%

76%
76%

10%
20%

PolitycyA

A

W przypadku polityków najczęściej ośrodki badania opinii publicznej badają zaufanie do poszczególnych członków klasy politycznej, najczęściej prezydenta, premiera czy bardziej rozpoznawalnych
przedstawicieli tej profesji. W badaniu będącym podstawą tej części tekstu pytano o zaufanie do klasy
politycznej jako takiej.
B

Badania ogólnopolskie wskazuje, że Polacy pytani o zaufanie do mediów wskazują, że w 44% ufają
telewizji, a w 34% prasie (dane CBOS: Zaufanie Społeczne…) Warto także dodać, że ponad dwie
trzecie Polaków ufa stacjom radiowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania studentów oraz raportów
CBOS. Powyższe wyniki zostały także wykorzystane w publikacji K. Bimkiewicz, M. Kamionka, Bierni
społecznie, aktywni obywatele, patrioci? Postawy społeczne i obywatelskie studenckich wyborców Ruchu
Palikota, [w:] Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy „twardy” elektorat
nowej siły na polskiej scenie politycznej, red. R. Marzęcki, Ł. Stach, Warszawa 2013.
Uwaga: pogrubioną czcionką zaznaczono odpowiedzi udzielone przez ankietowanych studentów.

Podobnie jak reszta społeczeństwa polskiego studenci wystawiają klasie
politycznej fatalną opinię. O ile część instytucji państwowych (takich jak policja,
czy – nieuwzględnione w badaniu – straż pożarna oraz wojsko) cieszy się dużym
zaufaniem respondentów, to klasa polityczna oraz Sejm i Senat są przez Polaków oceniane bardzo źle. Studenci również nie są tu wyjątkiem26. Warto także
26
Warto dodać, że w przeprowadzonym w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej badaniu ankietowym studenci wysoko ocenili wojsko (60% zaufania)
oraz straż pożarną (86% zaufania). Por.: Ł. Stach, Aktywność społeczna i obywatelska studentów Instytutu Politologii, [w:] Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie w świetle badań ankietowych, red. R. Marzęcki, Ł. Stach, Kraków 2011, s. 36.
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podkreślić, że Polacy (w tym i studenci) są krytyczni wobec sądów, a zwłaszcza
administracji publicznej. Rodzi to pytania dotyczące nie tylko jakości funkcjonowania tych instytucji, ale także (dotyczy to przede wszystkim klasy politycznej)
o możliwości pozytywnej zmiany. Pisząc o liderach społecznych powinno się
mieć na uwadze ich możliwość wejścia w szeregi klasy politycznej i dokonania
wspomnianej zmiany, o czym będzie jeszcze mowa.
W kontekście krytycznej oceny klasy politycznej i administracji publicznej
należy wspomnieć o słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w tym
instytucji i organizacji – pisząc kolokwialnie – patrzących władzy i administracji
„na ręce”. Stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wyłaniający się ze stron
„Diagnozy Społecznej” czy raportów stowarzyszenia „Klon/Jawor” nie napawa
optymizmem. Przykładowo, w 2010 r. zarejestrowanych było w Polsce ponad
100 tysięcy organizacji pozarządowych, z czego aktywną działalność prowadziło
około 70 – 80 tysięcy27. Z kolei badania CBOS prowadzą do wniosku, że jeżeli
Polacy angażują się w aktywność społeczną, robią to w sposób indywidualny,
a ich aktywność ukierunkowana jest na pomoc znajomym lub rodzinie. Nieco
ponad jedna trzecia ankietowanych pomagała nieznajomym, a co piąty respondent działał na rzecz społeczności, środowiska naturalnego lub miejscowości,
w której mieszka. Natomiast co szósty zadeklarował, że w ciągu ostatniego roku
poświęcił swój wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę w jakiejkolwiek
organizacji czy instytucji28.
Badani studenci deklarują, że ważną dla nich kwestią jest „szybki rozwój
ekonomiczny kraju” (59% wskazań), co nie powinno dziwić. Połowa wskazała,
że ważnym jest zwiększenie wpływu obywateli na decyzje władz. Daleko z tyłu
znalazły się: „zapewnienie ludziom większego wpływu na decyzje dotyczące ich
miejsca pracy i miejscowości” (18%), czy „zapewnienie odpowiedniej obronności
kraju” (5%). Wspominając o obronności, pozytywnym wydaje się fakt, że 44%
studentów zadeklarowało gotowość obrony kraju, a 22% wykluczyło taką ewentualność. Można także nadmienić, że ponad połowa zadeklarowała gotowość do
wzięcia udziału w demonstracji, a tylko jedna piąta wykluczyła taką możliwość.
O ile respondenci krytykują elity polityczne, to deklarują przy tym, że bardziej
zależy im na byciu dobrze rządzonym (ponad 54% wskazań), niż by uczestniczyć
27
J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, ﬁlantropia, 1%.
Raport z badań, http://civicpedia.ngo.pl/ﬁles/civicpedia.pl/public/raporty/zaangazowanie2010.pdf,
odczyt z dn. 01.03.2014.
28
Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat CBOS,
BS/62/2011, http://www.cbos.pl, odczyt z dn. 01.03.2014.

Radosław Marzęcki, Łukasz Stach

108

w rządzeniu (deklaruje to jedna piąta respondentów, aczkolwiek wśród nich
odsetek należących do partii politycznej wynosi 1,2%). Ankietowani studenci
podkreślają, że bierność nie jest najlepszą metodą wpływu na politykę. Tylko
9% wskazało, że żadna metoda nie zapewnia skutecznego wpływu na politykę,
a 14% wybrało opcję „trudno powiedzieć”. Zdecydowana większość preferowała
aktywne metody działania, co ilustruje tabela 6.
Tabela 6. Skuteczność wpływu na politykę (wedle respondentów)
Procent
wskazań

Członkostwo w partii politycznej/
organizacji dobrowolnej

Kandydowanie w wyborach (lokalne lub krajowe)

42%

2,8% / 20,4%

Uczestnictwo w spotkaniach, dyskusje z politykami

38%

b.d.

Przystąpienie do partii politycznej

30%

3,9% / 24,6%

Podpisywanie petycji

28%

b.d.

Członkostwo/wspieranie organizacji pozarządowych

24%

1,2% / 26%

Pytanie:

Udział w demonstracji

19%

b.d.

Przystąpienie do związku zawodowego

12%

b.d.

Źródło: opracowanie własne.

Z drugiej strony, przekonanie o aktywności jako sposobie na zmianę
pozostaje w sferze deklaratywnej. Wynika to zarówno z powyższej tabeli, jak
też z odpowiedzi na pytanie dotyczące konkretnych działań. Zaledwie niecały
procent ankietowanych aktywnie działa w partii politycznej lub podejmuje
działalność polityczną, a 5% udziela się w stowarzyszeniu lub innego typu
organizacji. Najczęstszą formą aktywności społecznej jest podpisanie petycji
(23%), zapewne dlatego, że podpis nie wymaga systematycznego zaangażowania. Natomiast ponad jedna trzecia respondentów nie podjęła żadnej
działalności społecznej. Widać jednakże, iż wśród osób deklarujących chęć
wejścia do świata polityki (kandydowanie w wyborach, członkostwo w partii
politycznej) odsetek osób faktycznie to czyniących jest wyższy. To samo można
powiedzieć o osobach deklarujących członkostwo lub wspieranie organizacji
pozarządowych.
Niepokojący jest ranking poczucia wpływu na sprawy kraju. Z rezultatów
badania wynika, że najniżej oceniane jest znaczenie wpływu zwykłych obywateli,
którzy lokują się za poszczególnymi grupami zawodowymi (np. górnikami),
duchownymi, organizacjami międzynarodowymi czy globalnymi korporacjami,
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których wpływ ocenia się jako większy. Na czele rankingu znaleźli się politycy29.
Politycy, którzy wedle studentów reprezentują przede wszystkim swoje interesy
(64% wskazań) lub interesy biznesu, grup zawodowych itp. (62%). Wedle respondentów interesy wszystkich obywateli (11%) lub swoich wyborców (31%) są dla
polityków mniej ważne. Wpisuje się to w opisany wcześniej krytyczny obraz
klasy politycznej.
Prawie jedna trzecia (31%) badanych stwierdza, że problemem polskiej
demokracji jest bierność obywateli (wynik zbliżony do „korupcji” i „bezrobocia”,
na czele „kłótnie polityków” z 56% wskazań). Tyle tylko, że (jak już była o tym
mowa), „aktywne uczestnictwo” pozostaje w sferze deklaracji, wyjąwszy uczestnictwo w wyborach. Ponad 75% badanych stwierdziło, iż wzięli udział w ostatnich wyborach parlamentarnych. Warto jednak pamiętać, że deklaracje wyborcze
obciążone są błędem wynikającym z dbałości o ich polityczną poprawność30.
Rozmaite badania wskazują jednak, że najniższa frekwencja wyborcza dotyczy
najmłodszych oraz najstarszych grup wiekowych31. Warto także zaznaczyć, że
tylko minimalna ilość ankietowanych stwierdziła, że nie poszła do wyborów
ponieważ „wybory nic nie zmienią”, „nie znam się na polityce” lub „nie interesuje mnie to”. Głównym poziomem absencji było „przebywanie poza miejscem
zamieszkania”. Dodatkowo, studenci (o czym była już mowa) w niewielkim
stopniu interesują się polityką, a 10% z nich podjęło decyzję na kogo głosować
w dniu wyborów. Tylko jedna trzecia stwierdziła, iż wiedziała na kogo głosować
wcześniej niż na dwa tygodnie przed wyborami. Może to świadczyć o niesprecyzowanych poglądach politycznych znaczącej części młodego elektoratu, co
jednak nie powinno dziwić32.
O ile deklarowaną frekwencję wśród respondentów można określić jako
wysoką, to przynależność do organizacji o charakterze dobrowolnym jest
o wiele niższa. Zaledwie 2% badanych studentów należy do partii politycznej,
6% do stowarzyszenia, 4% do fundacji, natomiast nieco ponad 10% deklaruje
przynależność do innej organizacji. Jedna trzecia zadeklarowała także, że podjęła
29
Jako ciekawostkę podać można fakt, że w kategoriach wpływu najniżej oceniono „specjalistów,
ekspertów, ludzi nauki”.
30
W badaniu CBOS respondenci w wieku 18 – 24 lata zadeklarowali uczestnictwo w wyborach
w 2011 r. na poziomie 54%, Jak głosowali młodzi – reﬂeksje powyborcze, Komunikat CBOS,
BS/148/2011, http://www.cbos.pl, odczyt z dn. 01.03.2014.
31
M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.
pl/ﬁles/20145849250174351001263374709.pdf, odczyt z dn. 01.03.2014.
32
Swoją drogą, 6% ankietowanych deklaruje, że posiada „zdecydowanie stałe” poglądy polityczne,
a 46%, że „raczej stałe”.
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jakąś działalność na rzecz społeczności lokalnej. Z drugiej strony, prawie 74%
nie przynależy do żadnej organizacji dobrowolnej. Sumując to z opisaną powyżej
aktywnością społeczną młodych ludzi otrzymujemy mało budujący obraz społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej jednak strony prawie 60% ankietowanych
zadeklarowała bycie wolontariuszem lub wsparcie akcji charytatywnej. Wśród
ogółu Polaków współczynniki te wynoszą, odpowiednio: 15 oraz 54%33. Ankietowane osoby, które nie były wolontariuszami najczęściej stwierdzały, że nie mają
na to czasu (25%) lub ich to „nie interesuje” (17%). Odsetek osób mających styczność z wolontariatem pokrywa się z liczbą deklarujących, że obecnie trzeba być
wrażliwym i gotowym do pomocy innym. Pozostała część sądzi, że trzeba dbać
przede wszystkim o swoje interesy (25%), lub też nie ma w tej kwestii zdania.

PODSUMOWANIE
Jak podsumować aktywność młodych Polaków i tkwiący w niej potencjał obywatelski? Młodzi ludzie (w tym badani studenci) nie są grupą jednorodną, możemy
wyróżnić wśród nich kilka postaw wobec życia społecznego czy politycznego.
Pierwszą z nich jest wycofanie lub incydentalna aktywność. Generalnie są to
osoby bierne społecznie i politycznie. Najmniej aktywni z nich nie uczestniczą
w wyborach, nie podjęli wysiłku bycia wolontariuszami, a wsparcie dla organizacji pozarządowych lub akcji charytatywnych ma charakter przypadkowy. Jak
liczna jest to grupa? Można ocenić ją na około 70% ankietowanych, z czego 25%
to osoby nieuczestniczące w wyborach, niemające styczności z wolontariatem
i nieinteresujące się polityką. Są oni całkowicie bierni społecznie i politycznie.
Pozostali to osoby zaangażowane w tego typu działalność w sposób, który określa ich jako „przypadkowych obywateli”34. Osoby te biorą udział w wyborach,
część z nich była wolontariuszami, ale ich zainteresowanie polityką jest małe
lub przeciętne, a aktywna partycypacja w życiu społecznym ma charakter bar33
Polacy nie mają czasu pomagać potrzebującym, http://spoleczenstwo.newsweek.pl/-polacy-nie-maja-czasu-pomagac-potrzebujacym-,85313,1,1.html, odczyt z dn. 01.03.2014. Zob. także: J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, ﬁlantropia, 1%. Raport z badań,
http://civicpedia.ngo.pl/ﬁles/civicpedia.pl/public/raporty/zaangazowanie2010.pdf, odczyt z dn.
01.03.2014. Należy jednak podkreślić, że po dodaniu „nieformalnej” i „pozainstytucjonalnej” pracy
społecznej odsetek wolontariuszy w Polsce rośnie z 14,5% do 32,5%. Natomiast 12% Polaków stwierdziło, że w ostatnim roku pomagało komuś spoza kręgu rodziny lub znajomych, a 6% angażowało
się w działania na rzecz swojego otoczenia, Polacy nie mają czasu…, op.cit.
34
Najtrafniej opisuje tą grupę angielskie określenie semi-citizens.
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dziej przypadkowy niż systematyczny. Kolejna grupa to osoby dosyć aktywnie
zaangażowane w życie społeczne. Interesują się polityką, mają wyobrażenie o jej
mechanizmach, uczestniczą w wyborach i działaniach organizacji pozarządowych. Ta kategoria to około 20 – 25% badanych. Ostatnią grupę stanowi około
5 – 6% najbardziej zaangażowanych młodych ludzi. Są oni członkami organizacji
trzeciego sektora, są zaangażowani w życie społeczne, interesują się polityką
i rozumieją jej mechanizmy (por.: tabela 1 i 2). To wśród nich można szukać
potencjalnych liderów społecznych, de facto oni nimi już są.
Sam potencjał to jeszcze nie wszystko. Pytanie brzmi, czy ankietowani
zaangażują się w działalność społeczną lub obywatelską, czy staną się liderami
społecznymi? Problemem może być to, że najaktywniejsze jednostki wyemigrują
za granicę. 14% respondentów deklaruje chęć budowania swej przyszłości za
granicą, a aż ponad 45% stwierdza, że nie ma lub szans na rozwój w Polsce.
Jest to wysoce niepokojący wynik, który sugerować może kolejną falę emigracji
zarobkowej. Zjawisko to byłoby niekorzystne nie tylko ze względów demograﬁcznych, ale także i społecznych. Stanowi może swoisty wentyl bezpieczeństwa
dla elit politycznych, które nie są zainteresowane realną modernizacją państwa
i uczynieniem z niego ramy dla sukcesu osobistego jego mieszkańców. W sytuacji
stagnacji gospodarczej, głębokiej polaryzacji politycznej, rosnącego bezrobocia
czy wzrastających obciążeń na rzecz starzejącego się społeczeństwa młodzi ludzie
mogą najzwyczajniej wyjechać budować dobrobyt swój (a przy okazji innych) na
szeroko pojętym Zachodzie. W takim scenariuszu kapitał edukacyjny i społeczny
Polaków zostanie wytransferowany i spożytkowany za granicą.
Problemem mogą być także bariery stwarzane przez administrację. Problemem jest utrudnianie obywatelom i organizacjom pozarządowym dostępu do
informacji publicznej35 czy ﬁnansowanie organizacji ze źródeł publicznych (np.
samorządów), co stawia pod znakiem zapytania ich niezależność (51% stowarzyszeń i fundacji korzysta ze wsparcia samorządu, a 37 ze źródeł rządowych)36.
Sam sektor organizacji pozarządowych jest wciąż słaby. Nie jest liczącym się
pracodawcą, jego ﬁnansowanie można określić jako niewystarczające (pozytywną tendencją jest stopniowe zwiększanie się ilości przekazywanych środków
z 1%), a liczba osób gotowych bezinteresownie angażować się w ich działalność
35
A. Krajewska, Problemy z dostępem do informacji publicznej: Polska na tle innych państw, http://
wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/695877.html, odczyt z dn. 01.03.2014.
36
J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe 2012. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty,
http://civicpedia.ngo.pl/ﬁles/civicpedia.pl/public/raporty/pomaranczowka2010.pdf, odczyt z dn.
01.03.2014.
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pozostaje niewielka. Nie widać także wzrostu ilości nowych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), ich liczba utrzymuje się na podobnym
poziomie od 2007 r.37
Otwartym pozostaje więc pytanie, czy wśród ankietowanych znajdą się
przyszli liderzy społeczni. Zapewne tak. Pytanie brzmi, czy oni sami zaangażują
się w działalność publiczną? Szansą na to jest zwiększenie nacisku na elementy
kształcenia obywatelskiego, zarówno na szczeblu szkolnictwa średniego, jak –
przede wszystkim – uniwersyteckiego. Z badań przeprowadzonych w 2010
r.wśród studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego wynika,
że przynosi to pewne efekty. To wśród studentów piątego roku odsetek osób
zaangażowanych w działalność społeczną lub polityczną był najwyższy, tak
samo jak wiedza dotycząca mechanizmów zakładania stowarzyszeń lub fundacji. Połowa z ankietowanych zadeklarowała też, że w przyszłości zaangażuje się
z działalność społeczną lub polityczną, ale do tych deklaracji należy podchodzić
z ostrożnością38. O tym, że młodzież może odegrać istotną rolę przekonująco
pokazały protesty w sprawie umowy ACTA. Pytanie tylko, czy w przyszłości
wśród młodych znajdą się liderzy, którzy dokonają zmiany jakościowej w polskim
życiu politycznym, czy też podążą wytyczonymi przez elity polityczne ścieżkami,
które obecnie tak mocno krytykują.

37

Ibidem.
Ł. Stach, Kształcenie politologiczne jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
współczesnej, [w:] Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, red. S. Kilian, Kraków 2010, s. 87 – 100.
38
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METODOLOGICZNE REFLEKSJE
W POLITOLOGICZNYCH BADANIACH
EMPIRYCZNOTEORETYCZNYCH
Krzysztof Kruk*

ABSTRACT: The article concern contemporary dilemmas of methodological
aspects in political science, which are role of empirical and theoretical analysis
method and chance to complete these diﬀerent analysis’s area. Author have touched
three basic type of research. These are: Weber’s ideal type, process of idealization
and fuzzy set method. Only fusion of these methods provides reliable and balanced
result of political science research, especially in the case of research at the frontiers
of empirical and theoretical discourse. Author tried to transpose fuzzy set method
appropriate for science to area of political science and research of populism in
legal order. This fusion has designed to create a multifaceted method of research
a nowadays political process, because hitherto method can’t answer the questions
posed by the recent political or social problems. Article also sad about basic diﬀerent
between qualitative and quantitative research.

POZIOM ROZWOJU NAUK o polityce już dawno wyszedł z fazy, w której w zakresie metodologii czerpał jedynie z innych nauk. Konieczność posługiwania się
właściwymi dla politologii metodami badawczymi nie oznacza jednak całkowitego zerwania z metodologią właściwą dla szeregu nauk społecznych1. Na
* Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
1
Teza o odmiennej i w pełni naukowej metodologii badań dla politologii trudna jest do utrzymania z perspektywy pozytywistycznej koncepcji nauki. Przyjęcie zasady autonomii metod polito-
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samym wstępie rozważań należy określić czym jest metoda badawcza, pozwoli to
wykluczyć działania, które – choć niezbędne podczas prowadzenia badań – nie są
metodą naukową sensu stricte. Celem niniejszego artykułu jest próba zaznaczenia istotności metodologii badań dla współczesnych nauk społecznych, przede
wszystkim politologii, oraz podkreślenia wielowymiarowości współczesnych
badań, które mają się mierzyć z niejednorodnymi zjawiskami społeczno-politycznymi. Tym samym, zdaniem autora, przyjęcie powyższego twierdzenia stawia
nowe wyzwania przed badaczem, który winien wykroczyć poza dotychczasowe
ramy metodologiczne. Dlatego też poniższe rozważania mają na celu analizę
metodologicznych aspektów politologii pod kątem trzech metod: typu idealnego, fuzzy set oraz idealizacji. Podkreślenia wymaga, iż praca ta nie rości sobie
pretensji do całościowej analizy problemów współczesnej metodologii ale jest
ograniczona do przytoczonych powyżej metod oraz przykładów badawczych.
Najbardziej ogólną deﬁnicją metody jest określenie jej jako postępowania
o celowym i powtarzalnym charakterze. Jest to niewątpliwie zespół kroków
podejmowanych w celu osiągnięcia celu badawczego, pod tym względem metoda
stanowi element instrumentalny2. Metoda jednak nie ogranicza się wyłącznie do
pewnego programu czy też postulatu działań ale dotyka organizacji czynności,
ich elementów składowych i następstw3, przez co pozwala określić związki
między analizowanymi zjawiskami, dokonać niezbędnych generalizacji oraz
umożliwia sformułowanie praw4. Niewątpliwie metoda, aby mogła zostać uznaną
za adekwatną musi wynikać i być podporządkowaną przedmiotowi badań5.
Podporządkowanie metody danej teorii oznacza w tym przypadku, iż metoda
stanowi egzempliﬁkację teorii w przestrzeni reguł należytego działania poznawczego6. Należy jednak oddać sprawiedliwość stwierdzeniu E. Voegelin’a, według
którego: „adekwatność metod nie jest oceniana ze względu na ich użyteczność,
a przeciwnie, jeśli stosowanie metod wyznacza kryterium naukowości, wtedy
ginie sens nauki jako prawdziwego opisu rzeczywistości”7. Można zatem bez
większego nadużycia stwierdzić, iż metoda to całokształt reguł i działań interlogicznych wiązałaby się z redukcją pola badawczego politologii. Szerzej: Z. Blok, O polityczności,
polityce i politologii, Poznań 2009, s. 6, passim.
2
T. Tomaszewski, Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa 1971, s. 26.
3
T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 45.
4
K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie literatury przedmiotu, Kraków 2003, s. 86.
5
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, s. 79.
6
Ibidem, s. 82.
7
E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992, s. 18.
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subiektywnie komunikowalnych oraz odtwarzalnych, podejmowanych w celu
realizacji problemu badawczego8. Tak sformułowana deﬁnicja metody wyklucza
jednocześnie ze swojego grona zasady logiki praktycznej, czy jej uściślenia logiki
prawnej. Nie oznacza to oczywiście, iż logiczne rozumowanie jest zbędnym
dodatkiem, wręcz przeciwnie. Posługiwanie się logiką w badaniach jest czymś
nieodzownym, lecz jest to obowiązek, który przez sam fakt konieczności nie
czyni z niego metody badawczej.
Osobnego rozstrzygnięcia wymaga również kwestia jakościowego lub ilościowego charakteru badań opracowania9. Przykładem służącym za punkt optyki
analizy metody, techniki i narzędzi badawczych w niniejszych rozważaniach
stanowić będzie zagadnienie wpływu populizmu na jakość prawodawstwa.
Podkreślenia wymaga fakt, iż zagadnienie wpływu populizmu częstokroć stanowi
przedmiot analizy ilościowej, odnosi się w tym przypadku do jednostkowych
aktów prawnych lub konkretnych nowelizacji. Jednak nie każdy aspekt związany
z tym zagadnieniem można zbadać za pomocą praktyk właściwych tej metodzie10. Badania, których optyka zwrócona jest ku analizie jakościowej narażona
jest na błąd anegdotyzmu, wybiórczej i nieadekwatnej selekcji danych. Sposobem
immunizacji badań jakościowych na powyższe zarzuty jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Zaliczam do nich: zasadę falsyﬁkacjonizmu, czy też możliwości
obalenia hipotez, ciągłego porównywania danych, przez szukanie różnych
możliwości sprawdzania hipotez, analizę przypadków odchyleń i wyjątków oraz
rzetelną analizę danych11.
Autor twierdzi, iż współczesne wyzwania stawiane przed politologią czynią
nieadekwatnym pogląd o możliwości zbadania danego problemu badawczego za
pomocą jednej metody. Odwołując się do zaproponowanego przykładu, wpływu
populizmu na jakość prawodawstwa, należy stwierdzić, iż jego analiza powinna
korzystać z trzech komplementarnych metod: metody typu idealnego, idealizacji
oraz elementów metody fuzzy set.

8

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001,

s. 31.
9
Szerzej: J. Buttolph-Johnson, H.T. Reynolds, J. Mycoﬀ, Metody badawcze w naukach politycznych,
Warszawa 2010; D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
10
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009, s. 59.
11
Szerszy katalog zasad dotyczących badań jakościowych przedstawia D. Silverman. Idem, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010, s. 260 – 269.
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Klasyczna już kategoria typu idealnego autorstwa M. Weber’a12 swą nieprzerwaną adekwatność zawdzięcza udanemu zrównoważeniu elementów obiektywnych przynależnych nauce oraz możliwości tworzenia teorii normatywnych.
Metoda ta wpisuje się w potrzebę dychotomicznego przedstawienia populizmu
prawnego oraz pozytywizmu. Należy jednocześnie pamiętać, iż kategoria typu
idealnego stanowi konstrukt teoretyczny. Błędnym byłaby tym samym próba
określenia za pomocą tej metody konkretnego zjawiska, jako inkarnacji typu
idealnego w świecie realnym. Jak zauważa R. Bäcker, ograniczeniem, czy też
utrudnieniem stwarzanym przez kategorię typu idealnego jest jej zawężona
relewantność w stosunku do analiz wielopłaszczyznowych, o złożonej strukturze gradacji13. Pomimo wewnętrznego ograniczenia metody typu idealnego,
jej skuteczność uwidacznia się w przypadku potrzeby wyostrzenia i skupienia
licznych cech właściwych pewnemu zjawisku.
Tym samym, określenie cech decydujących o populistycznym charakterze
prawa, czy zachowania politycznego możliwe jest jedynie za pomocą tej kategorii.
Trudnym, a przede wszystkim nieskutecznym byłoby stworzenie licznych kategorii odnoszących się do jednego zjawiska, które opisywałyby to samo zjawisko,
zachowując jednocześnie wymogi rozłączności i spójności. Typ idealny pozwala
określić oddalenie przejawów analizowanych zjawisk od przyjętego modelu14,
przez co przyczynia się do umiejscowienia i określenia przypadku odchylenia
danego zjawiska. W przypadku rozważań dotyczących populizmu oraz prawodawstwa, istotnym, szczególnie w perspektywie analizy jakościowej, jest ustrzeżenie się zbytniej subiektywizacji badań. Wartym zauważania jest jednak fakt, iż
postulat obiektywizmu nie jest równoważny z postawą wyłącznie deskryptywną,
oderwaną od aksjologii. Koncepcja typu idealnego z jednej strony pozwala na
wyzwolenie się od sądów wartościujących, tworząc idealny model. Z drugiej zaś
strony umożliwia tworzenie antynomii, które mogą być pomocne w konstruowaniu teorii normatywnych. Ważnym jest aby potraﬁć oddzielić element analizy
teoretycznej od warstwy ocennej15. Kategoria typu idealnego, tworząc przestrzeń
12
Szerzej: M. Weber, Obiektywność poznania w naukach społecznych, [w:] Problemy socjologii
wiedzy, wyb. i oprac. A. Chmielecki, Warszawa 1985, s. 81 – 83, 88; idem, Szkice z socjologii religii,
Warszawa 1995; zob. P. Załęski, Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera. Analiza struktury kategoryzującej pole religii, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 1, s. 45.
13
Szerzej: R. Bäcker, O znaczeniu kategorii typu idealnego, [w:] Czym jest teoria w politologii, red,
Z. Blok, Warszawa 2011, s. 207 – 213.
14
S. Ossowski, Kategoria typu idealnego w konstruowaniu modelu teoretycznego, [w:] Czym jest
teoria…, op.cit., s. 219.
15
Ibidem, s. 222.
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między pojęciami, pozostawia trudny do zhierarchizowania obszar o cechach
hybrydalnych. Lukę tę z powodzeniem mogą wypełnić pozostałe dwie metody
badawcze, które z jednej strony poddadzą falsyﬁkacji prawidłowość założeń antynomii populizm – pozytywizm, z drugiej zaś umożliwiają analizę wielopłaszczyznową. Choć i w tym przypadku zasadność stosowania metody typu idealnego
nie jest w pełni pozbawiona sensu16. Przestrzeń między populistyczną wizją prawa
a pozytywistycznym jej paradygmatem nie jest jednorodna, jednak koncepcja
typu idealnego zawierająca katalog cech istotnościowych pomoże w wytyczeniu
granicy, między zjawiskami ciążącymi ku jednej lub drugiej stronie antynomii.
Problemy związane z określeniem miejsca danego zjawiska na osi wytyczonej
przez typy idealne, pomoże rozwiązać zastosowanie idealizacji oraz metody
fuzzy set. Kluczowym w prawidłowym przeprowadzeniu badań przy pomocy
omawianej metody jest właściwe skomponowanie katalogu cech rozłącznych
i właściwych bądź to dla populizmu, bądź pozytywizmu. Za trafnością metody
przemawia fakt, iż badania dotyczyć będę grupy diametralnie odmiennych, choć
jednorodnych i antynomicznych zjawisk, jakimi są paradygmaty postrzegania
prawa. Przykład ten obrazuje potrzebę badań wielopłaszczyznowych, które są
w stanie daleko efektywniej przeanalizować współczesne zjawiska społeczno-polityczne, niedające się uchwycić jednej metodzie.
Wartościowym uzupełnieniem weberowskiej metody badań jest metoda fuzzy
set17, która pozwala dostrzec złożoność i niejednorodność zjawiska. Ponadto jej
ważnym walorem eksplanacyjnym jest możliwość analizy związków i relacji
między zmiennymi, które przy zastosowaniu metody typu idealnego nie wpisywałyby się w jedną przestrzeń ograniczoną antynomiami. Jak zauważa B. Mrozek,
metoda fuzzy set, zwana też metodą modelu (zbioru) rozmytego, dzięki zastosowaniu kwantyﬁkatora jeśli umożliwia swobodne kształtowanie zbiorów: jeśli
(x1 = A1) i (x2 = B1) to (y = C1) oraz jeśli (x1 = A2) i (x2 = B2) to (y = C2), gdzie
x1, x2, y to zmienne, natomiast A1,…, C2 to zbiory rozmyte. Innymi słowy, model
rozmyty stanowi model logiczny, gdzie warunkiem jego zastosowania jest istnienie reguły jeśli (…) to (…), która pozwoli określić zależności o charakterze jakościowym między zmiennymi. Umożliwia to zbudowanie modelu o charakterze

16

R. Bäcker, O znaczeniu kategorii…, op.cit., s. 208.
L.A. Zadeh, Fuzzy sets, „Information and Control” 1965, vol. 8 (3), s. 338 – 353, www.sciencedirect.com, odczyt z dn. 21.08.2012; idem, Fuzzy algorithms, „Information and Control” 1968, vol. 12 (2),
s. 94 – 102, www.sciencedirect.com, odczyt z dn. 21.08.2012.
17
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nieliniowym18. Metoda fuzzy set pozwala tworzyć odrębne centra z katalogiem
cech istotnościowych oraz ich obszary peryferyjne19. Należy też zaznaczyć, iż
metoda ta umiejętnie łączy elementy analizy ilościowej oraz jakościowej20.
Uzupełnieniem metody typu idealnego oraz fuzzy set jest metoda idealizacji.
Metoda ta podobnie jak typ idealny należy do praw naukowych, których zadaniem nie jest odkrycie prawdy sensu stricte. Zarówno typ idealny, jak i idealizacja
są założeniami kontrfaktycznymi. Prawa te obowiązują jedynie przy uwzględnieniu założeń, na których się wspierają21. Argument ten nie służy deprecjacji
obu metod. Jednak bez zrozumienia istoty typu idealnego, metody fuzzy set oraz
idealizacji, nie jest możliwe prawidłowe ich zastosowania, a w dalszej perspektywie właściwe przeprowadzenie całego badania.
L. Nowak wyróżnia pięć podstawowych odmian idealizacji22. Dla autora
niniejszej rozprawy najwłaściwszymi są: paradygmat neo-Leibnizjański oraz
kompilacje spojrzeń współczesnego namysłu nad tą metodą. Punktem wyjścia
dla wszelkich odmian idealizacji jest twierdzenie, iż wstępem do przeprowadzenia metody jest wyróżnienie głównych elementów danego zjawiska. Pod tym
względem metoda ta wpisuje się w postulat stworzenia katalogu cech istotnościowych populizmu oraz pozytywizmu prawnego. Zakres idealizacji uzależniony
jest od tego, jak szeroki zestaw wskaźników ubocznych danego zjawiska zostanie
pominięty. Pytaniem otwartym jest: czy poszerzanie katalogu cech zbliża dany
model do rzeczywistości czy też sytuuje go na innej płaszczyźnie ogólności?
Autor przychyla się do twierdzenia, iż zwiększenie zakresu cech istotnościowych,
18
B. Mrozek, Budowa modelu rozmytego typu Mandani, s. 1 – 4, www.riad.pk.edu.pl, odczyt z dn.
21.08.2012.
19
J. Ruszkowski, Metoda fuzzy set w badaniach wielopoziomowego systemu politycznego UE,
„Przegląd Europejski” 2010, nr 1 (20), s. 9, passim.
20
W niniejszych rozważaniach elementy ilościowe oraz jakościowe stanowią kompatybilną całość
będącą odpowiedzią na współczesny wymiar badań politologicznych, w których dostrzec można
empiryczno-teoretyczny charakter.
21
H. Rott, Wcielenia idealizacji, [w:] Oblicza idealizacji, t. 2, red. R. Egiert, A. Klawiter, P. Przybysz,
Poznań 1996, s. 143 – 144.
22
L. Nowak wyróżnia: paradygmat neo-Duhemowski, w tej perspektywie idealizacja to próba
transformacji danych empirycznych w teorie, prawa i fakty naukowe; paradygmat neo-Leibnizjański
w tym przypadku to zabieg, który u podstaw zakłada fałsz, jednak to kontrfaktyczność ma zaprowadzić badacza do prawdy; paradygmat neo-Millowski, kontestuje wartość eksplanacyjną struktur
matematycznych, idealizacja ma na celu zasypanie przepaści między analizą formalną a rzeczywistością; paradygmat neo-Weberowski, w którym idealizacja ma przyczynić się do konstruowania pojęć
naukowych na drodze formułowania antynomii. Szerzej: L. Nowak, Metoda idealizacji i konkretyzacji,
[w:] Oblicza…, op.cit., s. 11 – 12, passim.
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choć bazuje na empirycznych danych, jedynie ekstrapoluje daną kategorię na
inną płaszczyznę ogólności teoretycznej. Sam fakt agregacji danych, z różnych
przejawów populizmu czy pozytywizmu nie powoduje zbliżenia do konkretnej
rzeczywistości. Ważnym oczywiście jest właściwe zaszeregowanie cech głównych
i ubocznych, co wynika z postulatu racjonalnej idealizacji23.
Elementem zaniedbywanym przez metodę idealizacji jest ograniczona rola
stałych, zarzutem jest w tym przypadku twierdzenie, iż metoda ta przybiera
postać warunkową24. Można jednak przyjąć, iż powyższe ograniczenie jest również immanentną zaletą metody idealizacji, czy też semi-idealizacji. Świadomość
niemożności wyróżnienia wszelkich czynników, przez co podkreślenie otwartości
katalogu wpisuje się w potrzeby analizy populizmu, jak innych współczesnych
zjawisk politycznych. Owe elementy, deformujące kategorię, trudno niekiedy
jasno zakwaliﬁkować do żadnej z antynomii25. Przy zastosowaniu metody idealizacji niezbędnym posunięciem jest zastosowanie procedury normalizacji, której
celem jest selekcja przypadków odchylenia, które zostaną zaliczone w poczet
cech istotnościowych26. Proces ten umożliwia skonstruowanie sieciowej struktury teorii, badanej przy wykorzystaniu metody idealizacji27. Wielowymiarowość
analizy widoczna jest w eksplanacyjnym potencjale przypadków odchylenia.
Uwzględnianie kontrprzykładów rozszerza badania. Zakładając, że twierdzenie
o predylekcji do punitywności (X) właściwe jest populizmowi prawnemu (T)
jest prawdziwe, nie oznacza to jednak że zbór (X) równy jest kategorii (teorii)
(T). Jednak poprzez wypełnianie zbioru (X) można otrzymać na tyle szeroką
kategorię, która umożliwi wewnętrzny podział teorii (T) ze względu na oddalenie od cech istotnościowych28. Można zatem stwierdzić, iż metoda idealizacji,
podobnie jak metoda typu idealnego nie jest opisem rzeczywistości. Tworzy tym
samym teorie naukowe, które z mocy deﬁnicji odwołują się jedynie do pewnych

23

Szerzej: J. Kmita, Kilka uwag o idealizacji w badaniach logicznych nad językiem nauki, „Studia
Semiotyczne” 1972, nr III.
24
P. Chwalisz, Stałe w teorii idealizacyjnej, [w:] Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia
a idealizacja, red. A. Klawiter, L. Nowak, Warszawa–Poznań 1979, s. 99 – 104.
25
L. Nowak, Metoda idealizacji i…, op.cit., s. 40.
26
Idem, The Method of Relevant Variables and Idealization, [w:] Probability and Rationality, red.,
E. Eels, T. Maruszewski, Rodopi BV, Amsterdam–Atlanta 1991, s. 41 – 64. www.google.books.com,
odczyt z dn. 21.08.2012.
27
Zagadnienie możliwości uchwycenia dynamizmu zjawisk w metodzie idealizacji przeanalizowała I. Nowakowa. Szerzej: I. Nowak, Zmienność i stałość w rozwoju nauki, Poznań 1991, s. 21 – 118.
28
T.A.F. Kuipers, Aproksymacja prawdy poprzez konkretyzację, [w:] Oblicza…, op.cit., s. 94 – 95.
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elementów danych zjawisk29. Same zaś konstrukty teoretycznie nie występują
w czystej postaci w rzeczywistości empirycznej.
W celu pełniejszego zrozumienia metody idealizacji należy sobie zadać
pytanie: czy prymat cech głównych nad ubocznymi implikuje dokładność
badania? Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie należy
zastanowić się czym jest dokładność w metodzie idealizacji? Jak już było wyżej
powiedziane, probierzem skuteczności metody typu idealnego, jak i idealizacji
nie jest konstruowanie naukowych modeli wybranych rzeczywistych zjawisk
społeczno-politycznych. Trafnym wydaje się twierdzenie, iż czynniki determinujące prawdziwość teorii muszą być jak najbardziej ściśle z nią powiązane30.
Jednak przyjęcie tej tezy bez dodatkowych zastrzeżeń prowadzi do wniosków
zgoła odmiennych, ponieważ wiązałoby się to z eliminacją cech ubocznych, które
również oddziałują na kształt teorii. Tym samym kategoria dokładności jest ściśle
powiązana z pojęciem istotności. Nie oznacza to jednak, iż dokładność wzrasta
wraz z rozszerzaniem cech istotnościowych. Sytuację równoległości parametru
istotności oraz dokładności można uzyskać w przypadku gdy czynniki obu
parametrów są ściśle od siebie niezależne31.
Przedstawione metody badawcze w pełni pozwalają zrealizować problem
badawczy sytuujący się na pograniczu badań ilościowych i jakościowych. Zdaniem autora odpowiadają również wyzwaniom stawianym przed politologią,
której głównym celem nie jest bezreﬂeksyjny opis zjawisk, ale ich zrozumienie
oraz umiejscowienie w szerszym kontekście, wykraczającym poza ramy jednej
nauki. W perspektywie przytoczonego przykładu, wpływu populizmu na jakoś
prawodawstwa metody te pozwolą stworzyć zarówno linearną formę antynomii
populizm – pozytywizm prawny, jak i dokonać gradacji między jednym a drugim
jej skrajem. Ponadto metody te, szczególnie metoda fuzzy set oraz idealizacji,
pozwolą dostrzec i przeanalizować przypadki odchylenia, jak i zaobserwować
przejawy wpływu jednego zjawiska na drugie.
Wybrane metody ipso facto determinują właściwe techniki badawcze. Techniki stanowią zatem konsekwencję wybranego tematu badawczego, przyjętej
problematyki oraz metod i źródeł. Należycie dobrane techniki mają nieomalże
bezpośredni wpływ na prawidłowo przeprowadzoną falsyﬁkacje hipotez, dzięki
29
A. Kurpacz, Konkretyzacja a korekta, [w:] Oblicza…, op.cit., s. 119 – 121. Szerzej: L. Nowak,
O zasadzie abstrakcji i stopniowej konkretyzacji, [w:] Założenia metodologiczne „Kapitału” Marksa,
red., J. Kmita, Warszawa 1970, s. 125 – 217.
30
M. Paprzycki, K. Paprzycka, Dokładność a istotność, [w:] Oblicza…, op.cit., s. 215 – 216.
31
Ibidem, s. 218 – 219.
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nim możemy określić sposób w jaki obalamy wstępne założenia. W tej perspektywie techniki badawcze oznaczają umiejętność wykorzystania określonej czynności, to konkretne procedury umożliwiające osiągnięcie celu badawczego32. Jedną
z podstawowych technik wynikających z konieczności stworzenia katalogu cech
istotnościowych jest analiza semantyczna. Pozwala ona wypracować precyzyjny
i rozłączny zespół cech, niezbędnych do skutecznego zastosowania metody typu
idealnego oraz idealizacji. Równie istotna jest krytyczna analiza tekstów, pozwala
ona ustrzec się błędnego zaszeregowania zmiennych. Pomocną techniką służącą
dokonania gradacji omawianych zjawisk jest też technika grupowania33. Pozwala
ona wyodrębnić zjawiska, cechy właściwe dla danej kategorii, w drodze rozbioru
właściwości na pojedyncze elementy i ponowne ich pogrupowanie przy uwzględnieniu potrzeb badań. Towarzyszy temu proces eliminacji, który zależy od celu
poznawczego badania. Nie mniej ważną techniką jest wstępna klasyﬁkacja zebranego materiału34. Innowacyjną techniką badawczą, odzwierciedlającą charakter
przedmiotu badań jest krytyczna reﬂeksja literacka. Technika ta do niedawna nie
była obecna w naukach społecznych. W przedmiotowym przypadku posłużyć
może do analizy nowych nurtów prawodawstwa, które częstokroć odwołują się
wprost do technik pozaprawnych.
Realizację technik zapewniają narzędzia badawcze. Trudną do zaakceptowania z uwagi na charakter rozważań politologicznych wydaje się deﬁnicja, która
w poczet narzędzi badawczych zalicza rzeczy ﬁzykalne, takie jak komputer,
papier czy pióro. Oczywiście przyjęcie takiej deﬁnicji nie będzie niedorzeczne
z punktu widzenia logiki ale twierdzenie to bliższe będzie truizmowi, który nic
nie wyjaśnia. Zasadnym zatem wydaje się przychylenie do tezy, iż narzędzia
badawcze to zespół pytań skierowanych bezpośrednio do źródeł. Tak przyjęta
deﬁnicja akcentuje zależność narzędzi od przyjętych hipotez, zastosowanych
metod i technik oraz rodzajów źródeł. Idąc tym tropem można przyjąć, iż narzędzia wynikają również z dokonanej operacjonalizacji hipotez szczegółowych.
Jednak różnią się od niej stopniem ogólności oraz celem. Można zatem zgodzić
się z twierdzeniem, iż narzędzia służą do gromadzenia danych, niezbędnych do
badań35. Podstawowymi narzędziami będą zatem pytania36: jaki jest przekaz źró32

K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie literatury …, op.cit., s. 103.
W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985, s. 117.
34
Ibidem, s. 93.
35
S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyﬁkacja nauk, Lublin 1970, s. 31; K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie literatury…, op.cit., s. 116.
36
Por. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 32.
33
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dła? Jaka jest forma opowiadania? Jaki jest cel narracji? Jaki charakter ma dane
źródło (opracowanie, źródło wtórne, zastane)? Czy źródło powstało w granicach
pola badawczego?
Lektura powyższego opracowania przyniosła odpowiedzi na szereg istotnych
pytań dotyczących metodologii badań. Przede wszystkim dokonała próby odpowiedzi na pytanie o charakter i kształt metodologii badań we współczesnych
naukach społeczno-politycznych. Tym samym, autor stoi na stanowisku, iż
tylko komplementarne wykorzystanie przedstawionych wyżej metod zapewni
rzetelne i falsyﬁkowane analizowanie problemów teoriopoznawczych obecnych
w politologii. Można zatem stwierdzić, iż politologia jako pełnoprawna nauka
może korzystać z dorobku innych nauk. Jednak przedmiot politologii wymaga
szerszego, bardziej złożonego podejścia metodologicznego. Chcąc wyjaśniać
działania ludzi, procesy społeczno-polityczne, zachowania polityczne, staje wobec
wyzwań nieznanych naukom ścisłym. Dlatego też niezbędnym jest zaprezentowane w niniejszym artykule połączenie różnych perspektyw metodologicznych.
W przyczynku tym stwierdzono, iż metodami pomocnymi do przeprowadzenia
wszechstronnej analizy politologicznej będą: metoda typu idealnego M. Webera,
metoda fuzzy set oraz idealizacja. Metody te umożliwią stworzenie antynomii,
a w dalszej perspektywie pozwolą określić wpływ jednego zjawiska na drugie
oraz pozwolą przeanalizować wzajemne ich interakcje. Zauważono, iż metody
te charakteryzują się kontrfaktycznością. Tym samym przyjęte modele teoretyczne nie są odzwierciedleniem konkretnego systemu polityczno-prawnego,
czy rodzaju zachowania lub myślenia politycznego. Jednak jako agregaty cech
istotnościowych, na różnych płaszczyznach ogólności pozwolą umiejscowić analizowane przejawy wpływu populizmu na wyznaczonej przez nie skali. Z metod
zostały wywiedzione techniki i narzędzia badawcze stanowiące komplementarną
całość, a przede wszystkim gwarantujące należyte przeprowadzenie badań.
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ABSTRACT: The aim of the article is to analyze two terms referring to connotations
between sport and politics: sports policy and politics of sport. Both terms are used
vastly in the Anglo-Saxon science, but in the Polish scientiﬁc discourse they tend
to be misused. Sports policy can be understood as one of the areas of state’s activity,
which is focused on sport. Sports policy can be divided into elite sports policy and
sport participation policy, both having slightly diﬀerent objectives. The second term
– politics of sport – has much more general dimension and can be used to describe
relations between sport and politics.The subjects of sports policy and politics of
sport are also considered in the article. The most important of them are the states,
but national and international sports federations, international organizations, local
governments, athletes or spectators are also worth mentioning.

W EPOCE WSPÓŁCZESNEJ PROBLEMATYKA dotycząca niejako „pogranicza
sportu i polityki” staje się coraz bardziej aktualna, pomimo iż również we
wcześniejszych okresach, w szczególności w epoce zimnej wojny, dochodziło do
przenikania się tych dwóch „światów”. Niemniej jednak owa tematyka stała się
przedmiotem badań politologicznych stosunkowo niedawno. W związku z tym
za rzecz ważną należy uznać podjęcie próby wyjaśnienia dwóch podstawowych
pojęć, a mianowicie polityki sportowej oraz polityki sportu. Pojawiają się zatem

* Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki.
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pytania: czy są to pojęcia tożsame? czy należałoby ich używać wymiennie?,
czy może odzwierciedlają nieco inne zjawiska? W niniejszym artykule podjęta
zostanie próba odpowiedzenia na te pytania.
Uzyskanie odpowiedzi na tak sformułowane pytania badawcze jest nader
ważne. Toteż konieczna jest analiza owych pojęć występujących w literaturze
anglosaskiej. Chodzi bowiem o policy on sport i politics of sport. Politologia
anglosaska, w szczególności amerykańska, już od dłuższego czasu zajmuje się
zagadnieniem pogranicza polityki i sportu, a zatem zasadne wydaje się uwzględnienie tego dorobku.

KONOTACJE SFORMUŁOWAŃ POLITYKA SPORTOWA
ORAZ POLITYKA SPORTU
Sformułowanie polityka sportowa bywa niekiedy określane jako „polityka
w dziedzinie sportu”1 lub „polityka wobec sportu”2. Można by sądzić, że nie
jest to pojęcie nowe jeśli chodzi o całokształt polityki państwa, zwłaszcza jeśli
uwzględni się jego „polityki resortowe”. Okazuje się, iż w ramach np. polskiego
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP funkcjonuje Departament Analiz i Polityki
Sportowej. Zadania tego właśnie Departamentu koncentrują się na gromadzeniu
i analizowaniu danych dotyczących sportu w Polsce; przygotowywaniu rządowych dokumentów strategiczno-planistycznych dotyczących kultury ﬁzycznej;
opracowywaniu ekspertyz o międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Chodzi także o analizę międzynarodowego prawa sportowego oraz o ocenę stanu
sportu w innych państwach ze względu na potrzebę wykorzystania różnych
doświadczeń w tym zakresie do realizacji zadań dotyczących „świata sportu”.
Uwzględnia się ponadto sposób prowadzenia spraw w obszarze bezpieczeństwa
sportu, jak również całokształt polityki państwa w obszarze zwalczania dopingu
w sporcie itd.3 Ogląd owych celów i zadań pozwala sformułować konstatację,
iż polityka sportowa jest rozumiana jako swego rodzaju polityka państwowa
w odniesieniu do sportu, czy też szerzej kultury ﬁzycznej, zarówno w wymiarze
wewnętrznym, jak i również międzynarodowym.
1

Zob. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.17.6.pdf, odczyt z dn. 28.12.2012.
Zob. J. Pawluk, Francuska polityka wobec sportu w okresie V Republiki, Warszawa 1985.
3
Departament Analiz i Polityki Sportowej, http://www.msport.gov.pl/departamenty-i-biura/1988Departament-Analiz-i-Polityki-Sportowej, odczyt z dn. 19.12.2012.
2
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Odniesienia do polityki sportowej obecne są w działalności Unii Europejskiej. I tak też zagadnienia dotyczące sportu znalazły stosowne odniesienie
w podpisanym w 2007 r. Traktacie lizbońskim. W Białej Księdze znajduje się
odpowiednie odniesienie na temat sportu: „państwa członkowskie oﬁcjalnie
ujęły sport w nowym traktacie lizbońskim w celu umożliwienia powstania
spójnej polityki europejskiej w tej dziedzinie”4. Politykę sportową można również
dostrzec w działaniach Rady Europejskiej, w ramach której polityka sportowa
weszła w zakres działań Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury5. Okazuje się, że
sformułowanie „polityka sportowa” nie jest odnoszone wyłącznie do działalności
rządów. Tak jak inne „polityki szczegółowe”, polityka sportowa może dotyczyć
różnych aktorów politycznych, w tym w znacznej mierze międzynarodowych.
Polityka sportowa w angielskiej wersji cytowanego wyżej dokumentu określona jest jako policy on sport6. Nader często przejmuje się w języku angielskim
także sformułowania sport policy, względnie policy on sport, czy też sports policy.
Informacje o sports policy poszczególnych krajów anglojęzycznych można znaleźć na ich rządowych stronach internetowych oraz w informacjach prasowych7.
W literaturze anglosaskiej o charakterze naukowym znajduje się wiele odniesień
do polityki sportowej. Mimo iż trudno jest zauważyć jednoznaczną deﬁnicję
tego terminu, można zaproponować generalizację, iż jest on rozumiany jako
jedna z „polityk szczegółowych”, jaką prowadzi państwo, a która odnosi się do
szeroko ujmowanego sportu. Za tradycyjne priorytety polityki sportowej uważa
się stymulowanie rozwoju sportu oraz osiąganie mniej lub bardziej powiązanych
ze sportem celów, w tym także celów heterotelicznych. Toteż sport wykorzystywany jest również do osiągania innych pożądanych celów społecznych, takich jak

4
Biała księga na temat sportu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie
białej księgi na temat sportu (2007/2261(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008 – 0198&language=PL, odczyt z dn. 19.12.2012.
5
Wykaz składów Rady: uwzględnienie polityki kosmicznej i sportowej, Bruksela, wersja polska,
16.09.2010, EUCO 22/10, PRESSE 243, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/PL/ec/116674.pdf, odczyt z dn. 19.12.2012.
6
List of Council conﬁgurations: incorporation of space policy and sport, english version, Brussels
16 Septeber 2010, EUCO 22/10, PRESSE 243, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/116549.pdf, odczyt z dn. 19.12.2012.
7
Zob. http://www.jis.gov.jm/pdf/sports_green_paper_october_2011.pdf, odczyt z dn. 19.12.2012;
http://www.pch.gc.ca/pgm/sc/pol/pcs-csp/index-eng.cfm, odczyt z dn. 19.12.2012; Step change in
government sport policy needed, BOA says, http://www.bbc.co.uk/news/uk-19135794, odczyt z dn.
19.12.2012.
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np. przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu8. Należy również zwrócić uwagę
na znamienne rozumienie polityki sportowej jako coś, co jest „systematycznym
zainteresowaniem sportem”. I tak też sport uważano w Wielkiej Brytanii za istotny
element polityki publicznej, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Wcześniej dominujące było przeświadczenie, iż sport jest czymś w co
rząd nie powinien się angażować. Potem jednak sport zaczęto postrzegać jako
narzędzie do osiągania istotnych korzyści społecznych nieobojętnych politycznie,
takich jak zgoda społeczna czy promowanie prestiżu narodowego9.
Dla skuteczności polityki sportowej bardzo ważna jest jednak wspomniana
systematyczność działania, podobnie zresztą jak w innych politykach szczegółowych. Aby zaistniała polityka sportowa, niezbędne jest ciągłe zaangażowanie jej
podmiotów. Skoro stosowanie polityki sportowej ukierunkowane jest na realizację określonych celów, konieczne jest określenie strategii, jak cele te zrealizować.
Bardzo wyraźnie można to zaobserwować na przykładzie sukcesów sportowych
poszczególnych państw. Nie jest możliwe zdobywanie dużej ilości medali na
międzynarodowych imprezach sportowych bez długotrwałych i przemyślanych
przygotowań. Trzeba rozbudować system sportu młodzieżowego, który da
możliwość selekcji szczególnie utalentowanych sportowców. Trzeba im zapewnić
zaplecze treningowe oraz obiekty, na których będą mogli rywalizować. Nie da
się zbudować sportowej potęgi w krótkim czasie, nawet przy użyciu wielkich
nakładów ﬁnansowych. Niezbędny jest czas, a także strategiczne podejście do
przyjętych założeń.
Sport stał się obecnie istotnym obszarem politycznej interwencji rządowej,
o czym świadczy liczba państw prowadzących politykę sportową, nastawioną
przede wszystkim na wspieranie sportu elitarnego. Większość rządów uważa
sport za istotny aspekt aktywności ekonomicznej i społecznej. Zwraca się uwagę
na trzy powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, sport ma duże znaczenie
kulturowe dla większości rozwiniętych narodów. Świadczą o tym medialność
sukcesów reprezentacji narodowych, a także stosunkowo powszechne poparcie
dla tworzenia infrastruktury sportowej z pieniędzy publicznych. Po drugie,
sport jest postrzegany jako narzędzie, które może być wykorzystywane do
osiągania nie-sportowych celów, takich jak chociażby: demonstrowanie potęgi
politycznej, zwalczanie wykluczenia społecznego, redukowanie otyłości dzieci
8

D. Bloyce, A. Smith, Sport Policy and Development. An Introduction, Abingdon 2010, s. 10.
Ibidem, s. 30; B. Stewart, M. Nicholson, A. Smith, H. Westerbeek, Australian Sport: Better by
Design? The evolution of Australian sport policy, Abington 2004, s. 22.
9
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czy poprawianie rozwoju ekonomicznego. Po trzecie, sport ma charakter wielowymiarowy, co oznacza iż jest nie tylko służbą publiczną, ale także ważnym
aspektem zabezpieczenia dobrobytu oraz płaszczyzną aktywności gospodarczej.
Oznacza to, że sukcesy w polityce sportowej, objawiające się poprzez osiąganie
przez sportowców wielu sukcesów czy też poprzez wzrost uczestnictwa w sporcie,
przyczynia się także do implementacji pozasportowych celów państwa10.
Na postawie wcześniejszych rozważań można wyeksplikować konstatację, iż
pojęcie polityki sportowej może podlegać uszczegółowieniu biorąc pod uwagę
specyﬁczne dziedziny, których dotyczy. W ciągu ostatnich trzydziestu lat większość rozwiniętych państw współczesnego świata zaczęło prowadzić politykę
sportową, która opiera się na dwóch kluczowych ﬁlarach, mianowicie na: wspieraniu sportu elitarnego oraz podnoszeniu poziomu uczestnictwa w zorganizowanym sporcie opartym na rywalizacji11. Pierwszą z nich i prawdopodobnie jedną
z bardziej interesujących, jeżeli chodzi o przenikanie się światów sportu i polityki,
jest elite sport policy, co można przetłumaczyć jako polityka sportowa dotycząca
sportu elitarnego lub wysoko kwaliﬁkowanego. Rządy państw zdały sobie sprawę
z istotności sukcesów w sporcie elitarnym już dawno, co doprowadziło do wybuchu swoistej „wojny sportowej” w trakcie zimnej wojny. Dla takich krajów, jak
Stany Zjednoczone, Związek Radziecki czy europejskie państwa komunistyczne
sport stał się narzędziem demonstrowania wyższości ideologicznej, natomiast
dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej sport uzyskał niejako dodatkową
użyteczność, jako pomoc w walce tego państwa o uznanie międzynarodowe.
Także obecnie wartość międzynarodowego sukcesu sportowego jest dla licznych państw wysoka, ponieważ zwraca się uwagę na generowane przez sukcesy
sportowe „dobrego samopoczucia” narodu. Nader istotne są także ekonomiczne
korzyści związane z organizowaniem wielkich imprez sportowych oraz ze
względu na możliwości osiągnięcia sukcesu dyplomatycznego12.
Polityka sportowa dotycząca sportu elitarnego może obejmować wiele różnych działań. Spośród najbardziej charakterystycznych wyróżnia się budowanie
obiektów sportowych dostosowanych do poziomu elitarnego, zapewniania

10
R. Hoye, M. Nicholson, B. Houlihan, Sport and Policy. Issues and Analysis, Oxford–Burlington
2010, s. 1.
11
M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, Introduction, [w:] Participation in Sport. International
Policy Perspectives, red. M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, Abingdon 2011, s. 1.
12
M. Green, B. Houlihan, Elite Sport Development. Police learning and political priorities, Abingdon
2005, s. 1.
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warunków dla pojawiania się sportowców „pełnoetatowych”13, dostarczanie
możliwości rywalizowania dla sportowców na elitarnym poziomie, tworzenie
warunków dla rozwoju umiejętności trenerskich14. Chodzi także o wspieranie
aktywności badawczo-naukowej w zakresie problematyki sportowej i – co za
tym idzie – medycyny sportowej15, jak i również ekonomii sportu16.
Zaangażowanie polityki sportowej w rozwój sportu elitarnego najłatwiej
zaobserwować, analizując środki przeznaczane na ten cel przez rządy. I tak na
przykład Wielka Brytania przed igrzyskami olimpijskimi w Sydney w 2000 r.
przeznaczyła około 120 milionów funtów na utworzenie regionalnej sieci
instytutów sportu elitarnego oraz około 100 milionów funtów na 4-letnie przygotowania około 600 sportowców do igrzysk17. Okazało się, że przygotowanie
sportowców brytyjskich do kolejnych igrzysk w Atenach w 2004 r. pochłonęło
75 milionów funtów bezpośredniego wsparcia ﬁnansowego18. Sumy te znacznie
zwiększyły się, gdy podjęta została decyzja, iż stolica Wielkiej Brytanii będzie
organizatorem letnich igrzysk w 2012 r. Na przygotowania najlepszych brytyjskich sportowców przeznaczono między 235 a 265 milionów funtów jeszcze
przed igrzyskami w Pekinie w 2008 r. oraz 264 miliony funtów podczas kolejnej
olimpiady 2008 – 201219.
Finansowe zaangażowanie państwa w sport elitarny można zaobserwować
także na przykładzie Polski, a więc kraju, który w 2012 roku był współgospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jak wspomniano powyżej, ekonomicznym aspektem polityki sportowej dotyczącej sportu elitarnego jest budowanie
13
Należy przez to rozumieć sportowców zawodowych, utrzymujących się z uprawiania sportu.
Sport zawodowy, inaczej profesjonalny, stoi w opozycji do sportu amatorskiego. Głównym rozróżnieniem jest fakt utrzymywania się zawodnika z uprawianego przez niego sportu bądź nie. J. Kordasiewicz, Kwaliﬁkowany czy zawodowy?, „Sportplus” 2010, nr 4, s. 52.
14
V. De Bosscher, J. Bingham, S. Shibli, M. van Bottenburg, P. De Knop, The Global Sporting Arms
Race. An International Comparative Study on Sports Policy Factors Leading to International Sporting
Success, Aachen 2008, s. 19, za: M. Green, B. Houlihan, Elite Sport Development. Policy learning and
political priorities, Abingdon 2005.
15
Zob. Manual of Sports Medicine, red. D.B. McKeag, S.P. Van Camp, Philadelphia 1998.
16
Zob. Handbook of the Economics of Sport, red. W. Andreﬀ, S. Szymanski, Chetenham-Northampton 2006.
17
M. Green, B. Houlihan, op.cit., s. 2.
18
B. Houlihan, M. Green, Comparative elite sport development, [w:] Comparative Elite Sport Development. Systems, Structures and Public Policy, red. B. Houlihan, M. Green, Burlington 2008, s. 2.
19
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm081006/debtext/81006 – 0001.htm, odczyt z dn. 18.01.2009; R. Anderson, Olympic success: How much does a gold
medal cost, http://www.bbc.co.uk/news/business-19144983, odczyt z dn. 15.10.2012.
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obiektów sportowych. W Polsce na potrzeby wspomnianych mistrzostw zbudowano lub zmodernizowano cztery stadiony: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu
i Wrocławiu. Łączny budżet przeznaczony na przygotowywanie tych 4 aren
do mistrzostw wyniósł 4 miliardy 353 miliony złotych20. Wszystkie te kwoty
poniekąd „bledną” w porównaniu do zaangażowania ﬁnansowego Niemiec
Wschodnich, o których mówi się, iż w latach siedemdziesiątych XX w. przeznaczały na sport elitarny około 1 procenta PKB21. Porównanie tych kwot pozwala
na sformułowanie wniosku, iż polityka sportowa ma duże znaczenie dla państw
w epoce współczesnej.
Polityka sportowa w zakresie sportu elitarnego jest nader interesująca
z powodu wyraźnie pozasportowych celów, które są za jej pośrednictwem
implementowane. Jak zaznaczono wcześniej, jedną z cech polityki sportowej jest
również wpływanie na pozasportowe aspekty rzeczywistości. Sukcesy sportowe
na arenie międzynarodowej mogą wzmagać dumę patriotyczną oraz poczucie
tożsamości narodowej. Zwycięstwa nad przeciwnikami reprezentującymi
państwa charakteryzujące się odmiennymi systemami społeczno-politycznymi,
opartymi na innych ideologiach, może stymulować przekonanie co do większej
skuteczność i wydolność kraju osiągającego wielkie sukcesy. Świadczy to o jego
potędze22. Podobne funkcje może pełnić organizowanie wielkich imprez sportowych, do których zaliczyć można w szczególności igrzyska olimpijskie oraz
mistrzostwa świata w piłce nożnej. Może to świadczyć również o sile danego
państwa, gdyż nie każdy kraj jest w stanie podołać organizacji tak prestiżowego
przedsięwzięcia sportowego rangi światowej.
Wymienione wyżej aspekty polityki sportowej dotyczą przede wszystkim
sportu elitarnego, a więc sportu na najwyższym, międzynarodowym poziomie.
A jak wiadomo, polityka sportowa nie odnosi się jednak wyłącznie do tego
20

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do ﬁnałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012
(grudzień 2011 r. – lipiec 2012 r.), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012, s. 140 – 142.
21
B. Houlihan, M. Green, Comparative elite sport development, op.cit., s. 2.
22
Jest to jeden z głównych powodów, dla których sport stał się areną zimnowojennej rywalizacji
bloków geopolitycznych – ponieważ zwycięstwa sportowe niosły ze sobą pozasportowe, polityczne
znaczenie o wyższości jednego systemu nad drugim. Takie wykorzystywanie sportu określa się
mianem nacjonalizmu sportowego. D.L. Koller, From Medals to Morality: Sportive Nationalism and
the Problem of Doping in Sports, „Marquette Sports Law Review” 2008, vol. 19, nr 1, s. 97; T. Gąsowski,
Sport i polityka – wzajemne relacje. Wprowadzenie do problematyki badawczej, [w:] Sport i polityka
w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, red. T. Gąsowski, S. Bielański, Kraków
2009, s. 17 – 18; L. Tyrmand, Cywilizacja komunizmu, Warszawa 2001, s. 167.
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wymiaru rywalizacji sportowej. Drugim istotnym elementem polityki sportowej
jest wspieranie sportu na niższym niż elitarny poziomie. Można to działanie
określić mianem „polityki sportowej dotyczącej sportu powszechnego”. Ta
uszczegółowiona polityka sportowa w języku angielskim określana jest jako
sport participation policy23. Warto nadmienić w tym miejscu, iż jest to poniekąd
analogia do angielskiego terminu sport for all, który używany jest często także
w odniesieniu do rekreacji, a więc formy aktywności ﬁzycznej nie odnoszącej
się do rywalizacji, a jedynie do uprawiania ćwiczeń o charakterze ﬁzycznym
nastawionych na cele inne niż branie udziału w zawodach. Należy pamiętać, iż
istnieje rozróżnienie pomiędzy sportem na poziomie nieelitarnym24 a rekreacją.
Zostanie to rozwinięte w dalszej części artykułu.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wydatki publiczne przeznaczone na
powszechne uczestnictwo w sporcie rosły w znaczący sposób. Wskazuje się
bowiem, iż rządy państw stają się coraz bardziej zainteresowane korzyściami,
jakie niesie ze sobą uczestnictwo w sporcie w związku z budowaniem tożsamości
narodowej oraz celami społecznymi i zdrowotnymi. Pierwszy z tych elementów
wiąże się dość bezpośrednio ze sportem elitarnym. Inwestując w powszechność
sportu zapewnia się stały dopływ utalentowanej młodzieży, która w przyszłości
będzie zasilać grono sportowców elitarnych. Dotyczy to w szczególności państw
o małej populacji. Wspieranie uczestnictwa w sporcie na poziomie nie-elitarnym ma jednak także cele społeczne i zdrowotne. Uważa się, że powszechne
uczestnictwo w sporcie pomaga w tworzeniu kapitału społecznego oraz sprzyja
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, umożliwia tworzenie powiązań
społecznych, wzmacnianie wspólnot, a także przyczynia się do zwiększenia
uczestnictwa obywatelskiego. Niemałą rolę odgrywa woluntaryzm w tej sferze
aktywności ludzkiej. Okazuje się, iż osoby należące do jednego klubu sportowego
integrują się ze sobą, niezależnie z jakiego środowiska pochodzą. Uprawianie
sportu stymuluje kształtowanie się więzi społecznej oraz powstawanie grup

23

Zob. M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, Conclusion, [w:] Participation in Sport. International
Policy Perspectives, op.cit., s. 302.
24
Termin „sport elitarny” także jest dyskusyjny. Przyjmijmy w tym miejscu, że poprzez sport
elitarny rozumieć będziemy sport na poziomie międzynarodowym. Zob.: M.M. Kobierecki, Czym
jest sport? Analiza wybranych deﬁnicji pojęcia „sport” oraz pojęć zbliżonych, [w:] Z dziejów kultury
ﬁzycznej polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych. księga jubileuszowa poświęcona
prof. zw. dr hab. Mirosławowi Ponczkowi z okazji zbliżającego się jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej,
red. J. Dżereń, Płock 2011, s. 217 – 240.
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odniesienia (o charakterze sportowym)25. Richard Cashman, analizując rozwój
sportu w Australii, doszedł do wniosku, iż jednym z powodów, dla których sport
stał się tak ważny dla Australijczyków, jest fakt, iż sport w porównaniu z innymi
formami kultury, jak religia, etniczność czy tradycja dostarczał nieskomplikowanych środków prowadzenia stosunków społecznych w relatywnie nowych,
zróżnicowanych społecznościach26. Ta cecha sportu dotyczy także imigrantów,
którzy nie zawsze w pełni integrują się z państwem przyjmującym, a także
nie zawsze są akceptowani przez społeczeństwo27. Pamiętać przy tym należy
o aspekcie zdrowotnym sportu, z którym wiąże się chociażby przeciwdziałanie
takim problemom trapiącym społeczeństwa wysoce rozwinięte jak np. nadwaga
i otyłość. Oczywistą jest teza, iż im więcej będzie osób aktywnie uprawiających
sport, tym mniejsza będzie zbiorowość potencjalnie zagrożonych otyłością.
W związku z powyższymi rozważaniami nasunąć może się pytanie: czy
polityka sportowa dotyczy wyłącznie sportu na różnych jego poziomach, czy
także innych elementów kultury ﬁzycznej, jak rehabilitacja, turystyka czy
rekreacja? Turystyka i rehabilitacja należą do sfer aktywności ludzi, którym
poświęcone są inne rodzaje polityki państwa, takie jak polityka turystyczna czy
też polityka zdrowotna. Rekreacja natomiast stanowi specyﬁczną możliwość
aktywności ruchowej, trudną do jednoznacznego zaklasyﬁkowania. Twierdzi
się, że rekreacja ﬁzyczna to aktywność ﬁzyczna uprawiana dla przyjemności
bądź w ramach dbania o zdrowie, w przeciwieństwie do sportu, którego istotą
jest rywalizacja. Rekreacja ma charakter dobrowolny oraz jest wykonywana „dla
samego wykonywania”28. Charakteryzuje się zatem np. znacznie „luźniejszym”
podejściem do reguł typowych dla poszczególnych dyscyplin sportu a także
niewielką instytucjonalizacją bądź jej brakiem. Rekreacja jednak, podobnie
jak sport, pełni ważne funkcje społeczne. Chodzi tu zwłaszcza o kwestię zdrowotności, w tym wspomnianą wyżej walkę z otyłością, ale także o możliwość
zapewniania społeczeństwu rozrywki. Rekreacja ma duże znaczenie utylitarne,
prowadzi bowiem do zwiększenia produktywności społeczeństw. Rekreacja
25

M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, Introduction, [w:] Participation in Sport. International
Policy Perspectives, op.cit., s. 2; Sport and Social Capital, red. M. Nicholson, R. Hoye, Oxford-Burlington 2008.
26
R.I. Cashman, Paradise of Sport. The Rise of Organised Sport in Australia, Oxford 1995, s. 53.
27
Wspólne uprawianie sportu przez rodowitych mieszkańców danego państwa oraz imigrantów
sprzyja wzajemnej akceptacji.
28
L. Haywood, F. Kew, P. Bramham, J. Spink, J. Capenerhurst, I. Henry, Understanding Leisure,
Cheltenham 2002, s. 3 – 4.
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ﬁzyczna prowadzi bowiem do zapewnienia większego zdrowia jednostki. Zdrowy
człowiek rzadziej zmuszony jest chociażby do brania zwolnienia chorobowego29.
Chodzi zatem o funkcje kompensacyjną, estetyczną i ludyczną.
Wiele państw aktywnie wspiera rekreację, na przykład poprzez budowę
obiektów rekreacyjnych, takich jak ścieżki biegowe czy ogólnodostępne boiska.
Można w związku z tym sformułować następujące pytanie: czy wspieranie rekreacji zawiera się w polityce sportowej państwa, czy też bardziej należałoby to
zaliczyć do szeroko pojętych działań prozdrowotnych? Bardzo trudno w sposób
jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, chociażby ze względu na względne
podobieństwo określeń: „sport powszechny” i „rekreacja”. Rzeczą oczywistą jest
to, iż niektóre z obiektów sportowych mogą być przeznaczone dla sportowców
emanujących swoją aktywność ruchową na „różnych poziomach”, chodzi tu
także o uczestników rekreacyjnych. Nawiązując do powyższego pytania, należy
stwierdzić, iż działalność państwa w zakresie rekreacji jest integralnym elementem jego polityki sportowej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż kwestią wspierania
rekreacji w kontekście dbania o zdrowie obywateli leży także w gestii instytucji
odpowiedzialnych za politykę zdrowotną. I tak też np. w Wielkiej Brytanii Departament Zdrowia (Department of Health, w skrócie DH) promuje aktywność
ﬁzyczną dla zdrowia, np. w szkołach30. Amerykański Departament Zdrowia31
propaguje aktywność ﬁzyczną na poziomie rekreacyjnym, na przykład poprzez
publikowanie wskazówek aktywności ﬁzycznej dla Amerykanów32. Rekreację
ﬁzyczną można zatem uznać za sferę aktywności z pogranicza polityki sportowej
i polityki zdrowotnej, a także za jeden z przedmiotów polityki sportowej.
Drugim terminem, odnoszącym się do interakcji polityki i sportu, który
stosowany jest w literaturze anglosaskiej, jest politics of sport33. W niniejszym
artykule będzie on określany jako polityka sportu, chociaż autor zdaje sobie
sprawę z pewnej niedoskonałości tego sformułowana. Należy wskazać w tym
miejscu na rozróżnienie pomiędzy angielskimi terminami politics i policy,
które nie występuje w języku polskim. Politics ma wymiar bardziej ogólny i jest
29
Przykładowo szacuje się, że w Kanadzie aktywność ﬁzyczna zwiększa produktywność o około
513 dolarów kanadyjskich na pracownika rocznie. B. Houlihan, Sport and Society, London 2008, s. 159.
30
N. King, Sport Policy and Governance. Local Perspectives, Oxford 2009.
31
Oryginalnie: U.S. Department of Health and Human Services.
32
Physical Activity Guidelines for Americans, http://www.health.gov/paguidelines, odczyt z dn.
08.02.2013.
33
Używa się także określeń sport politics, sport in politics. Zob. Sport politics, http://www.guardian.
co.uk/sport/sport-politics, odczyt z dn. 28.12.2012; B. Houlihan, Politics and Sport, [w:] Handbook of
Sports Studies, red. J. Coakley, E. Dunning, London–Thousand Oaks–New Delhi 2002, s. 213 – 227.
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rozumiany jako szeroko pojęta walka o władzę, tymczasem policy lub też policy
making to konkretne działania prowadzone przez rządy, ale nie tylko, w celu
realizacji określonych założeń34. W języku polskim obydwa terminy określane
są jako polityka. Stąd i w odniesieniu do terminu policy on sport, jak również
politics of sport w języku polskim należy użyć określenia polityka. Jego znaczenie
w obydwu przypadkach jest jednak nieco inne.
Czym jest zatem rzeczona polityka sportu? Jest to sformułowanie nieco
trudniejsze do wytłumaczenia od polityki sportowej. Jest to termin o bardziej
ogólnym znaczeniu. Dotyczy on relacji zachodzących pomiędzy polityką
(w znaczeniu politics) i sportem. W relacjach tych sport funkcjonuje najczęściej
jako przedmiot konﬂiktu politycznego lub innymi słowy jako arena osiągania
celów politycznych35. Stwierdzenie to sugeruje wykorzystywanie sportu przez
świat polityki dla prowadzenia walki. Można przytoczyć bardzo wiele przykładów na takie wykorzystanie sportu. Jednym z nich jest sytuacja sprzed igrzysk
olimpijskich w Montrealu w 1976 r. Premier goszczącej igrzyska Kanady Pierre
Trudeau oznajmił, iż sportowcy reprezentujący Tajwan nie otrzymają wiz, jeśli
nie zrezygnują z używania podczas igrzysk nazwy Republika Chińska, co miało
związek ze zbliżeniem gospodarczym Kanady z Chińską Republiką Ludową36.
Wykorzystując sport rząd Kanady uosobił niejako wymuszony przez ChRL
konﬂikt z Tajwanem. Z kolei państwa afrykańskie w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych wykorzystywały groźbę bojkotu igrzysk olimpijskich mając
na celu izolację kontestowanych przez siebie Rodezji i Republiki Południowej
Afryki. Pamiętać jednak należy, iż niejednokrotnie sport wykorzystywany był
także dla budowania konsensusu, zgody i współpracy. Niemniej jednak kluczowe
jest tutaj sformułowanie o zachodzeniu relacji pomiędzy sportem a polityką.
Polityka sportu to zbiór sytuacji, w których występują wzajemne relacje pomiędzy sportem i polityką.
Anglojęzyczna literatura tematu udziela dość dokładniej odpowiedzi na
pytanie: dlaczego zachodzą interakcje pomiędzy polityką a sportem i czym
się charakteryzują? Victor Cha stwierdza, iż sport ma znaczenie w światowej
polityce, ponieważ może wywoływać dyplomatyczne przełomy bądź załamania w sposób, którego nie można by oczekiwać od tradycyjnej dyplomacji. Za
34
T.A. Birkland, An Introduction to the Policy Process. Theories, Concepts, and Models of Public
Policy Making, New York 2011, s. 4.
35
B. Houlihan, The Government and Politics of Sport, s. 10.
36
D. Macintosh, M. Hawes, Sport and Canadian Diplomacy, Montreal–Buﬀalo–London 1994,
s. 37 – 38.
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przykład może tu posłużyć amerykańsko-chińska tzw. dyplomacja pingpongowa.
Ponadto sport jest niejako pryzmatem, poprzez który państwa narodowe mogą
ukazywać światu i własnym obywatelom swój wizerunek. Dzieje się to za sprawą
wielkich emocji, jakie są pobudzane wskutek rywalizacji sportowej. W tym
kontekście dobre wyniki w sporcie mogą być uznawane za jeden z czynników
narodowotwórczych. Sport może być także czynnikiem sprzyjającym zmianom
wewnątrz państw. Za znamienny przykład można uznać proces demokratyzacji
w Korei Południowej w związku z organizowanymi w Seulu letnimi igrzyskami
olimpijskimi w 1988 r.37
Z kolei Lincoln Allison zwraca uwagę na fakt, iż sport tworzy użyteczne
politycznie zasoby. Widać to chociażby, gdy politycy pokazują się ze zwycięskimi
sportowcami, chcąc skorzystać z ich popularności i pozytywnych emocji, jakie
wzbudzają. L. Allison zwraca także uwagę na to, iż sport stwarza podziały, a także
może w pewnych sytuacjach wywoływać konﬂikt38. O sporcie jako istotnym
narzędziu polityki pisze także Barrie Houlihan, według którego egzempliﬁkuje to
praktyka wykorzystywania sportu przez Niemcy Wschodnie w celu budowania
odmiennej tożsamości narodowej oraz jako argument w staraniach o międzynarodowe uznanie dla tego niesuwerennego tworu państwowego. Innym
przykładem, o którym wspomina B. Houlihan jest rozwinięcie się międzynarodowej kampanii przeciwko apartheidowi w sporcie39. Powyższe stanowiska stoją
niejako w sprzeczności z tradycyjnym sformułowaniem, iż sport i polityka są
dziedzinami zgoła rozbieżnymi i nie powinny być łączone. Jednym z najbardziej
zagorzałych propagatorów takiego podejścia był przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w latach 1952 – 1972 Avery Brundage. Wydarzenia
z zakresu sportu i polityki z ostatnich kilkudziesięciu lat świadczą jednak niezbicie o zachodzeniu silnych relacji pomiędzy tymi dwoma kategoriami.

PODMIOTY POLITYKI SPORTOWEJ I POLITYKI SPORTU
Warto zwrócić uwagę na podmioty polityki sportowej. Najbardziej oczywistym
z nich jest oczywiście państwo, przez co należy rozumieć przede wszystkim rząd
państwa. Jednak nie tylko rządy prowadzą politykę sportową. W literaturze bardzo
37
38
39

V.D. Cha, Beyond the Final Score. The Politics of Sport in Asia, New York 2009, s. 1 – 2.
L. Allison, Sport and Politics, [w:] The Politics of Sport, red. L. Allison, Manchester 1986, s. 12 – 17.
B. Houlihan, Politics and Sport, op.cit., s. 214.
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często zwraca się uwagę na władze lokalne jako podmioty polityki sportowej40.
Ponadto w niektórych krajach na politykę sportową w znaczny sposób wpływają
też inne podmioty, które można określić jako „dobrowolne organizacje sportowe”
(voluntary sport organizations), do których należą organizacje semirządowe oraz
częściowo także prywatne41. Okazuje się, że w wymiarze wewnątrzpaństwowym
polityka sportowa jest prowadzona i kształtowana nie tylko przez rząd oraz
władze lokalne i samorządowe, ale także przez związki sportowe, takie jak np.
Polski Związek Piłki Siatkowej, które także w dużym stopniu wpływają na rozwój
sportu na terytorium danego kraju42.
Polityka sportowa prowadzona jest jednak nie tylko w wymiarze krajowym,
ale także międzynarodowym. Rzeczą znamienną jest to, iż polityka sportowa
została uznana jako jeden z wymiarów implementacyjnych działalności Unii
Europejskiej. Politykę sportową prowadzi także wiele innych podmiotów
ponadnarodowych. Można stwierdzić, iż podmiotami polityki sportowej są
także międzynarodowe organizacje sportowe z Międzynarodowym Komitetem
Olimpijskim na czele, który wspiera rozwój sportu i możliwości uczestnictwa
w igrzyskach olimpijskich sportowców z krajów słabo rozwiniętych, czy też tych,
które względnie niedawno uzyskały suwerenność43. Celem MKOl jest ponadto
promocja pokoju dzięki sportowi44. Podobne działania prowadzone są również
przez międzynarodowe federacje w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
40

B. Houlihan, The Government and Politics of Sport, London 1991, s. 21.
M. van Bottenburg, The Netherlands, [w:] Participation in Sport. International Policy Perspectives,
op.cit., s. 25.
42
Przykładowo wspomniany Polski Związek Piłki Siatkowej prowadzi szereg działań, zgodnie
z przyjętym wyżej rozumieniem tego terminu można uznać za politykę sportową. Jednym z takich
działań jest program Młodzieżowa Akademia Siatkówki, którego celem jest „popularyzacja postaw
prosportowych wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem siatkówki, a tym samym stworzenie
w przyszłości zaplecza dla sportu wyczynowego i narodowych zespołów olimpijskich”. W ramach
programu prowadzone są szkolenia nauczycieli wychowania ﬁzycznego, instruktorów i trenerów
siatkówki. Powoływane są Siatkarskie Ośrodki Szkolne (we współpracy z samorządami terytorialnymi) oraz udostępniane materiały szkoleniowe i edukacyjne. Siatkówka młodzieżowa, www.mlodziezowasiatkowka.pl, odczyt z dn. 09.02.2013.
43
Departamentem MKOl zajmującym się wspieraniem najbardziej potrzebujących Narodowych
Komitetów Olimpijskich jest Solidarność Olimpijska. W. Lipoński, Olimpizm dla każdego, Poznań
2000, s. 39; Olympic Solidarity. Creation and Development, http://www.olympic.org/Documents/
Commissions_PDFﬁles/creation_development_en.pdf, odczyt z dn. 09.02.2013.
44
W celu promocji pokoju poprzez sport i ideały olimpijskie w 2000 r. MKOl stworzył Międzynarodową Fundację Pokoju Olimpijskiego (ang. International Olympic Truce Foundation). Olympic
Truce, http://www.olympic.org/content/the-ioc/commissions/international-relations-/olympic-truce/?tab=2, odczyt z dn. 09.02.2013.
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Międzynarodowa Federacja Siatkówki na przykład stworzyła Fundusz Rozwoju,
którego jednym z celów jest pomoc rozwijającym się federacjom narodowym
rozwijać siatkówkę i siatkówkę plażową w swoich krajach45. Warto wspomnieć
także o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Otóż Zgromadzenie Ogólne
ONZ w listopadzie 2012 r., w jednej z rezolucji uznało sport za środek promocji
edukacji, zdrowia, rozwoju i pokoju. W ramach ONZ funkcjonuje także Biuro ds.
Sportu dla Rozwoju i Pokoju (United Nations Oﬃce on Sport for Development and
Peace)46. Widać zatem, iż polityka sportowa nie jest domeną wyłącznie państw.
Istnieje wiele aktorów, którzy prowadzą politykę sportową, zarówno wewnątrzpaństwowych, jak i międzynarodowych, publicznych i prywatnych. Niekiedy
cele jej prowadzenia są skierowane tylko na rozwój sportu, w innych sytuacjach
widoczne są także cele pozasportowe, takie jak promocja pokoju.
Trudna do określenia jest cezura czasowa, od której można mówić o prowadzeniu przez państwa lub inne podmioty społeczne i międzynarodowe
świadomej i funkcjonalnej polityki sportowej. Nie sposób zaprzeczyć, że sport
był narzędziem demonstrowania „wyższości ideologicznej” przez Związek
Sowiecki i komunistyczne państwa europejskie oraz – co jest oczywiste – Stany
Zjednoczone47. Aby osiągnąć swoje cele globalne, musiały one prowadzić w sposób wyraźny politykę sportową. Okazało się, że zacięta rywalizacja Wschodu
z Zachodem na sportowych arenach rozpoczęła się na dobre w 1952 r. Niedługo
wcześniej ZSRR, który zadebiutował wówczas na igrzyskach olimpijskich, zaczął
prowadzić politykę mającą na celu osiągnięcie przez sowieckich sportowców jak
najwyższego poziomu. Pamiętać należy, iż ZSRR już wcześniej, mianowicie już
od początku lat czterdziestych, nakreślał kulturze ﬁzycznej funkcje polityczne.
Wychowanie ﬁzyczne i sport postrzegano jako ważny element kształtowania
nowego, komunistycznego społeczeństwa. Dążono do powiązania działalności
sportowej z całokształtem budowy socjalizmu. Słuszność takiego podejścia
potwierdzała dodatkowo waleczna postawa sportowców podczas wojny48.
Z czasem sowieccy decydenci zainteresowali się również sportem elitarnym,
widząc w nim szansę na podkreślanie swojej wyższości nad zimnowojennymi
rywalami. Jak okazuje się, polityka sportowa prowadzona była w ZSRR od latach
trzydziestych XX w., co objawiało się w umasowieniu sportu i kultury ﬁzycznej ze
45
Development Fund, http://www.ﬁvb.org/EN/Development/Development_Fund.asp, odczyt z dn.
09.02.2013.
46
United Nations General Assemby, Sport for Peace and Development, 12.11.2012, A/67/L. 26.
47
M. Green, B. Houlihan, Elite Sport Development, op.cit., s. 1.
48
P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944 – 1956, Poznań 2006, s. 20.
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względu na konieczność implementacji celów obronnych. Przyjęte rozwiązania
radzieckie były kopiowane przez kraje, które znalazły się w sowieckiej streﬁe
wpływów. Typową rzeczą było wprowadzanie swego rodzaju odznak, jakie obywatele zdobywali dzięki uczestniczeniu w zajęciach sportowych. Należały do nich
m.in. radziecka „Gotowy do pracy i obrony ZSRR”49, polska „Sprawny do Pracy
i Obrony” czy „Bułgarska Odznaka Sportowa” w Bułgarii50.
Rzeczą oczywistą jest to, iż znamiona polityki sportowej były typowe dla
międzywojennych państw niedemokratycznych, w szczególności III Rzeszy.
Państwo to zaangażowało się nader mocno w organizację zimowych i letnich
igrzysk olimpijskich w 1936 r. Były one okazją dla władz do pokazania światu
do czego zdolne są nowe Niemcy51. Właśnie to państwo nazistowskie usilnie
stymulowało sportowców w przygotowaniu się do startu, zwłaszcza wskutek
swoistego „omijania” dominującej wówczas w sporcie olimpijskim zasady amatorstwa. Znamienne było to, że były udzielane zawodnikom specjalne urlopy
w celu lepszego przygotowania się do startu52. Zarówno w III Rzeszy Hitlera,
jaki i w faszystowskich Włoszech Mussoliniego, aktywność ﬁzyczna była także
bardzo istotnym elementem ideologicznym, w ramach którego kształtowana
swoistego „super człowieka”. W obu krajach prowadzono kolektywne ćwiczenia
ﬁzyczne o militarnym charakterze. We Włoszech organizowano zgromadzenia,
podczas których prezentowano ćwiczenia sportowe. Miały one ukazywać potęgę
49

Była to państwowa odznaka, w skrócie GTO. I. Brażnin, W barwach czerwieni, Warszawa 1950,

s. 6.
50

P. Godlewski, op.cit., s. 242; Fascist Body as Political Icon – Global Fascism, red. J.A. Mangan,
London 2000, s. 91. Odznakę Sprawny do Pracy i Obrony określano w PRL jako „podstawa systemu
wychowania ﬁzycznego” oraz „podstawa masowej kultury ﬁzycznej”. Odznaka ta składała się z szeregu
stopni. Należały do niego: Bądź Sprawny do Pracy i Obrony (BSPO) w stopniach dziecięcych i dla
młodocianych, Sprawny do Pracy i Obrony w stopniach pierwszym i drugim. We wszystkich stopniach wprowadzony był ponadto podział wg wieku. Odznakę Sprawny do Pracy i Obrony określano
niekiedy również jako „treść ideowa naszej kultury ﬁzycznej”. W książce Romana Sienickiego Zdobywamy SPO cel tej odznaki nakreślono jako przygotowywanie mas pracujących Polski do pracy
i obrony, przyczynianie się do wychowania ludzi zdrowych i rozwiniętych ﬁzycznie, ale stwierdzono
ponadto, iż „jest ona abecadłem sportu, jest pierwszym krokiem na drodze ku wysokim osiągnięciom
w sporcie”. A zatem nie ukrywano, iż celem całego systemu, który opierać się miał o odznaki, było
także osiąganie sukcesów w sporcie wyczynowym. Z. Dall, Kultura ﬁzyczna i sport w Polsce Ludowej,
Warszawa 1952, s. 25; Z. Nawrocki, A.T. Miller, Sport i zdrowie. Wskazówki dla aktywistów sportowych
na wsi, Warszawa 1954, s. 7 – 8; Sprawny do Pracy i Obrony. Regulamin, Warszawa 1952, s. 5; Odznaka
„Sprawny do Pracy i Obrony”. Cele, zadania i organizacja, Warszawa 1951, s. 7; R. Sienicki, Zdobywamy
SPO, Warszawa 1951, s. 15.
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ﬁzyczną Włochów53. W Niemczech Hitlera także łączono sport z militaryzmem.
Propagowano tężyznę ﬁzyczną w społeczeństwie, a ogólnopaństwowy ruch Siła
przez Radość (niem. Kraft Durch Freude) każdego roku organizował setkom
tysięcy Niemców „sportową indoktrynację”54. Wagę sportu doceniali także
inni niedemokratyczni przywódcy. W Hiszpanii generała Franco na przykład
do sportu wprowadzano swoiste symbole i rytuały, takie jak faszystowski salut
sportowców przed zawodami55. Przyjąć można zatem, iż politykę sportową
jako pierwsze zaczęły prowadzić państwa niedemokratyczne i miało to miejsce
w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Jednakże w wielu innych państwach wyglądało to odmiennie. Wielka
Brytania zaczęła w sposób poważny traktować sport jako ważną sferę polityki
publicznej w latach sześćdziesiątych XX w.56 W Kanadzie początek zaangażowania rządowego w dziedzinie sportowej datowany jest poprzez wskazywanie
roku 1961, kiedy to uchwalono Fitness and Amateur Sport Act, zgodnie z którym
rząd federalny kieruje i ﬁnansuje kanadyjskie przygotowania i uczestnictwo
w międzynarodowych zawodach, mając na celu wzmacnianie i upublicznianie
tożsamości kanadyjskiej oraz „ideologii doskonałości”57. Nasuwa się zatem
konstatacja, iż mimo że o polityce sportowej można mówić od okresu międzywojennego, to jednak w różnych krajach pojawiała się ona w różnym czasie.
Obecnie zdecydowana większość państw świata prowadzi politykę sportową,
jednak wcześniej nie wszędzie dostrzegano taką potrzebę. Pierwsze korzyści
z prowadzenia polityki sportowej dostrzegły państwa niedemokratyczne, widzące
w sporcie dogodne narzędzie propagandowe a także doceniając korzyści związane z większą sprawnością obywateli. Z czasem jednak również w państwach
demokratycznych uznano za słuszne prowadzenie polityki sportowej.
Podobnie jak przytoczona we wcześniejszej części artykułu polityka sportowa, również polityka sportu może mieć wymiar wewnętrzny i międzynarodowy. Pojawić się może jednak wątpliwość dotycząca aktorów polityki sportu.
Pierwszym i najważniejszym z nich są oczywiście państwa. Wykorzystując sport
53
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mogą one dążyć do realizacji swoich partykularnych interesów. W wymiarze
międzynarodowym znamiennym przykładem może być groźba bojkotu igrzysk
olimpijskich, jaką państwa afrykańskie stosowały mając na celu sportową izolację
Republiki Południowej Afryki i Rodezji58.
W ujęciu wewnętrznym rządy państw mogą w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywać sportowe sukcesy reprezentacji narodowych lub organizację
imprez sportowych w walce o poparcie społeczne. Znaczącymi aktorami polityki
sportu są również organizacje sportowe, takie jak krajowe i międzynarodowe
federacje sportowe czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Kreowanie przez
MKOl polityki sportu widoczne było nad wyraz wyraźnie, gdy doprowadził on do
występów na igrzyskach olimpijskich wspólnej ogólno-niemieckiej reprezentacji
złożonej ze sportowców z nieuznających się politycznie Niemiec Wschodnich
i Zachodnich. Kierownictwo MKOl uznało to za wielki sukces. Przewodniczący
Komitetu A. Brundage stwierdzić miał, iż „osiągnięto na arenie sportowej coś,
czego nie udało się jak dotąd osiągnąć politykom”59. Sytuacja taka była jednak
jednocześnie pewnym podważeniem politycznego status quo, a także opowiedzeniem się przez organizację sportową po jednej ze stron zimnowojennego
konﬂiktu, szczególnie biorąc pod uwagę, iż początkowo dwa państwa niemieckie
startowały wspólnie, jednak pod ﬂagą Niemiec Zachodnich.
Wskazani wyżej aktorzy polityki sportu pokrywają się – co nietrudno zauważyć – z podmiotami polityki sportowej. Polityka sportu wydaje się jednak być
terminem o znacznie szerszym zakresie. Relacje pomiędzy sportem a polityką
nie muszą przecież być zamierzone. Mogą bowiem pojawiać się w sposób spontaniczny, a ich głównymi aktorami mogą być sami sportowcy bądź też zbiorowości
kibiców. Świetnym przykładem to potwierdzającym jest mecz półﬁnałowy w piłkę
wodną z igrzysk olimpijskich w Melbourne pomiędzy Związkiem Radzieckim
a Węgrami. Jest to jeden z najsłynniejszych przejawów przenikania się sportu
i polityki. Pojedynek ten był mocno osadzony z napiętych realiach politycznych
związanych z sowiecką interwencją na Węgrzech, która miała miejsce niedługo
58
Przed igrzyskami olimpijskimi w Rzymie w 1968 r. wiele państw afrykańskich zagroziło bojkotem
jeśli reprezentacja Republiki Południowej Afryki nie zostałaby z nich wykluczona. Powodem była
dyskryminacja czarnoskórych sportowców w tym kraju. Analogiczna sytuacja nastąpiła cztery lata
później. Państwa afrykańskie zagroziły bojkotem igrzysk w Monachium żądając wykluczenia z nich
Rodezji, innego rządzonego przez białą mniejszość państwa afrykańskiego. Oﬁcjalnym powodem
bojkotu było niedostosowanie się Rodezyjczyków do wcześniej przyjętego porozumienia i przyjazd ich
sportowców do Niemiec na podstawie olimpijskich kart identyﬁkacyjnych, a nie jak ustalono paszportów brytyjskich. Realnym powodem było jednak funkcjonowanie rządu mniejszości etnicznej.
59
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przed tym meczem. Wzajemna wrogość drużyn doprowadziła do wywiązania
się bójki, w którą o mało nie włączyli się sympatyzujący z Węgrami australijscy
kibice60. Wydarzenie to nie było przez nikogo zaplanowane i nie było elementem żadnej polityki sportowej, niemniej z całą pewnością można je zaliczyć do
polityki sportu.
O polityce sportu możemy mówić od momentu, kiedy sport stał się na tyle
popularny, iż zaczął być obiektem zainteresowania polityków chcących wykorzystać go do realizacji celów zgodnych z ich interesami. Mimo że już sport
starożytny miał swoje polityczne konotacje, wydaje się jednak, że polityka sportu
jest zjawiskiem bardziej współczesnym, podobnie zresztą jak nowoczesny sport,
o którym mówi się, iż powstał w połowie XIX w. Początkowo jednak miał on
znaczenie raczej marginalne i z całą pewnością nie mógł być traktowany mniej
lub bardziej poważnie, przy tym w sposób instrumentalny, przez przedstawicieli
„świata polityki”. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, kiedy to sport zaczął już zyskiwać sporą popularność,
głównie za sprawą dynamicznie rozwijającego się ruchu olimpijskiego. Stąd też
wybór Antwerpii na gospodarza pierwszych po II wojnie światowej gospodarza
igrzysk olimpijskich miał niewątpliwie konotacje polityczne61. Wkrótce nastąpiło
dalsze upolitycznienie sportu, czego zwieńczeniem były, do dziś określane jako
jedne z najbardziej upolitycznionych zawodów sportowych, igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 r., zorganizowane przez nazistowskie Niemcy. Upadek
reżimu nazistowskiego w Niemczech w końcu II wojny światowej nie zahamował
dążeń na rzecz upolitycznienia sportu. Wręcz przeciwnie, zimna wojna w sposób
daleko idący zwiększyła wzajemne powiązanie sportu i polityki. Koniec zimnej
wojny zmniejszył nieco zasięg politycznych „uwikłań” sportu. Jednak nadal
wielorakie podmioty polityczne zainteresowane są możliwością wykorzystania
sportu zgodnie z założonymi celami, czego niejako klasycznym przykładem były
igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 r., których organizatorzy nie usiłowali
ukrywać politycznych celów tej wielkiej imprezy sportowej mającej wymiar
międzynarodowy. Celem było pokazanie światu potęgi Chińskiej Republiki
Ludowej, zarówno poprzez wyjątkowość samej imprezy, jak również wynik spor60
Ibidem, s. 55; J. Stradling, More than a Game. When history and sport collide, Sydney 2009, s. 101;
D. Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894 – 2008, Poznań 2008, s. 175;
R.E. Rinehart, Fists ﬂew and blood ﬂowed: Symbolic Resistance and International Response in Hungarian Water Polo at Melbourne Olympics, 1956, „Journal of Sport History” 1996, vol. 23, nr 2, s. 131.
61
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towy. W dużej mierze Chińczykom się to udało – obiekty i ceremonia otwarcia
igrzysk wzbudzały podziw, natomiast chińscy sportowcy wygrali klasyﬁkację
medalową zdobywając najwięcej złotych medali. Sport zatem w dalszym ciągu
bywa wykorzystywany przez świat polityki, a więc nie można mówić o polityce
sport jako o zagadnieniu nieaktualnym.

KONKLUZJE
Uwzględnione w niniejszej wypowiedzi dwa pojęcia, mianowicie polityka sportowa oraz polityka sportu przedstawione zostały przede wszystkim w świetle
anglosaskiego piśmiennictwa naukowego. W wielu cytowanych wyżej publikacjach od pewnego już czasu terminy te są wyraźnie uobecniane. Podjęta została
także próba komparatywnego wyjaśnienia ich konotacji z uwzględnieniem
osobliwości semantycznej polskiej terminologii. Politykę sportową można zatem
rozpatrywać jako politykę danego podmiotu, najczęściej państwa, w odniesieniu
do sportu. Jest to niewątpliwie jedna z polityk szczegółowych (czy też resortowych), która charakteryzuje się systematycznym, a nie doraźnym, działaniem
danego podmiotu w sferze sportu.
Celem polityki sportowej jest szeroko pojęty rozwój sportu oraz osiąganie
powiązanych ze sportem celów. Niekiedy wyróżnia się politykę sportową
w odniesieniu do sportu elitarnego lub powszechnego. Jako przykłady polityki
sportowej można wskazać stosowne działania państwa na rzecz rozwoju sportowego młodzieży, których celem jest odpowiednia selekcja sportowców umożliwiająca wykreowanie przyszłych reprezentantów danego kraju w dziedzinie
sportu elitarnego. Chodzi ponadto o krzewienie zdrowego stylu życia opartego
na aktywności ﬁzycznej. Polityką sportową jest zaangażowanie państwa w zorganizowanie ważnej imprezy sportowej, w tym budowa obiektów sportowych.
Polityką sportową jest wreszcie bardziej bezpośrednie wykorzystanie sportu do
politycznych celów, np. zbojkotowanie określonej imprezy sportowej przez dany
kraj. Nadmienić przy tym należy, iż polityka sportowa nie jest domeną jedynie
państw. Mogą ją prowadzić także organizacje międzynarodowe czy federacje
sportowe, a także inne podmioty społeczne.
Z kolei polityka sportu może być określona jako pewnego rodzaju sytuacja,
której cechą jest występowanie określonej relacji pomiędzy sportem a polityką.
Jest to więc pojęcie znacznie szersze niż polityka sportowa. Relacje pomiędzy
sportem a polityką mogą być, co jest oczywiste, efektem polityki sportowej, acz-
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kolwiek nie muszą. Inni mogą być także aktorzy tego rodzaju polityki. Polityka
sportu może uobecniać się w wyniku działalności pojedynczych osób, sportowców, trenerów czy kibiców, którzy swoim zachowaniem mogą doprowadzić do
zajścia związku pomiędzy wydarzeniami sportowymi a politycznymi. Mimo iż na
ogół osobliwe przenikanie się „światów sportu i polityki” związane jest z szeroko
pojętym konﬂiktem i wykorzystywaniem sportu jako w pewnym sensie areny dla
politycznych konﬂiktów, nie jest to jednak jedyny wymiar polityki sportu. Rzeczą
wiadomą jest to, iż niejednokrotnie sport odgrywał w polityce rolę mniej lub
bardziej konsensualną, np. umożliwiając nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową w latach
siedemdziesiątych XX stulecia. Promowanie współpracy międzynarodowej
i pokoju było zresztą jednym z głównych celów powstania nowożytnego ruchu
olimpijskiego pod koniec XIX w. Kierujący ruchem olimpijskim oraz będący
w pewnym sensie nadrzędnym ciałem światowego sportu w ogóle Międzynarodowy Komitet Olimpijski w dalszym ciągu stara się wykorzystywać sport w tych
celach poprzez szereg programów pomocowych dla państw słabo rozwiniętych
lub poprzez promującą pokój z wykorzystaniem sportu Międzynarodową Fundację Pokoju Olimpijskiego.
Dwa powyższe pojęcia, w szczególności polityka sportu, są w Polsce mało
popularne. Częstokroć wywołują zadziwienie, a może nawet niechęć. Tymczasem
aktualność tematyki oraz eskalujące badania nad relacjami pomiędzy sportem
a polityką zdają się kreować potrzebę pewnego uściślenia terminologicznego
tych dwóch pojęć oraz określenia stosownej problematyki badawczo-naukowej.
Są to pojęcia zgoła odmienne, aczkolwiek w dużej mierze odnoszą się do tego
samego fragmentu rzeczywistości politycznej, czy też szerzej – społecznej. Należy
zatem uznać istnienie polityki sportowej, chociażby ze względu na podmioty ją
implementujące, ale także w znacznej mierze ze względu na jej wymiar aksjologiczno-teleologiczny. Można by zatem uznać, iż polityka sportowa, częściowo
przynajmniej, zawiera się w polityce sportu. Toteż polityka sportu obejmuje
również szereg zdarzeń politycznych i faktów społecznych. Charakteryzują ją
wieloaspektowe relacje pomiędzy sportem a polityką, aczkolwiek nie zawsze są
one związane bezpośrednio z zaplanowaną i systematyczną polityką państwa. Co
prawda zdarza się, iż cel polityki sportowej jest ściśle sportowy i wydaje się nie
mieć politycznego znaczenia. Pamiętać jednak należy, iż podmioty prowadzące
politykę sportową mają charakter polityczny. Dzięki temu prowadzona przez
nich polityka sportowa także zyskuje polityczny wymiar.
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ABSTRACT: The paper on “Legal determinants of Local Action Groups activity in
Poland” includes analysis of key terms associated with this form of partnership and
review of legal regulations in force, which enable all potential limitations in respect to
Local Action Groups activity to be speciﬁed. Up until 2007, Local Action Groups in
Poland could adopt legal forms of foundations, associations or unions of associations.
The Law of 7t March 2007 on support for rural development through co-ﬁnancing by
the European Agricultural Fund for Rural Development, currently in force, provides
only one obligatory legal form, i.e. association, though it is a “special” association.
The aforementioned law determines the legal form applicable to all newly established
Local Action Groups but it does not exclude that other Local Action Groups, irrespectively of the adopted legal form, may seek funds. Local Action Groups activity in
Poland encounters numerous limitations, and only part of them follows from speciﬁty
of legal regulations governing the discussed matter. What seems to be a key problem
is incomprehension of the term a “partnership”, which means equality of parties,
three sectors to be exact. One should also notice incomplete usefulness of institutions
transferred on a new, unfamiliar ground. They operate only if similar conditions, in
respect to social structure, system of values, legal regulations, legal awareness, occur.

UPOWSZECHNIENIU W POLSCE INSTYTUCJI lokalnej grupy działania (w skrócie:
LGD), jakie miało miejsce w ostatnich latach1, towarzyszy niewielkie zainte* Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski.
1
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2009 r. „Polskie LGD obejmują
278 235,7 km2 powierzchni kraju, co stanowi 93,22% obszaru uprawnionego do korzystania z wsparcia
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resowanie. Niniejsze opracowanie ma na celu analizę podstawowych pojęć
związanych z partnerstwem, a także przegląd obowiązujących w Polsce regulacji
prawnych, normujących funkcjonowanie LGD, w celu wskazania ewentualnych
ograniczeń funkcjonowania tej formy partnerstwa międzysektorowego.
LGD jest rodzajem partnerstwa międzysektorowego, zwanego także partnerstwem trójsektorowym. Instytucja nawiązuje do idei partnerstwa społecznego,
stopniowo popularyzowanej w naszym kraju. Małgorzata Wenclik opisuje
partnerstwa międzysektorowe jako „inicjatywy, w których władze, podmioty
gospodarcze i NGOs współpracują w celu rozwiązania złożonych problemów
lokalnych i regionalnych oraz zapewnienia odpowiednich usług. W tym kontekście warto zaznaczyć, że wiele gmin czy powiatów opracowało wieloletnie
programy trójsektorowego partnerstwa lokalnego, w różnych dziedzinach”2.
Partnerstwo międzysektorowe można traktować jako nowe wcielenie szeroko
rozumianego partnerstwa społecznego, leżącego u podstaw funkcjonowania
nowoczesnego państwa demokratycznego. W Polsce swoistym „dokumentem
programowym” w tej dziedzinie są Zasady Dialogu Społecznego, przyjęte przez
Radę Ministrów dnia 22 października 2002 r.3 Zgodnie z jego założeniami najważniejsze grupy i instytucje zapraszane do procesu konsultacji to: organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy, organizacje społeczno-zawodowe rolników,
Kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe (stowarzyszenia
i fundacje).
Zaangażowanie trzeciego sektora w zinstytucjonalizowany dialog nastąpiło
wraz ze stwierdzeniem, że rozwój społeczeństwa postindustrialnego oraz
towarzyszące temu procesowi przekształcenia w zakresie struktury społecznej,
spowodowały konieczność znalezienia nowej formuły dialogu społecznego. Jako
uniwersalną należy przyjąć konstatację, iż formuły tradycyjne, zwykle wąskie,
są dysfunkcjonalne, gdy chodzi o ich wykorzystanie dla regulowania nowych

ze środków PROW 2007 – 2013. Średnia powierzchnia objęta jedną lokalną strategią obejmuje
823,18 km2. Ponad połowę terytorium objętego LSR stanowi obszar działalności nowoutworzonych
LGD.” Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2009, oprac. P. Ściański, M. Żak, s. 7, http://ksow.gov.pl/ﬁleadmin/user_
upload/ksow.pl/pliki/analizy_ekspertyzy/Lokalne_Grupy_Dzia%C5%82ania_i_Lokalne_Strategie_Rozwoju.pdf, odczyt z dn. 02.12.2011.
2
M. Wenclik, Sfera publiczna i prywatna – interakcje, [w:] Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Białystok 2009, s. 29.
3
A. Jabłońska, M. Drażba, Partnerstwo publiczno-społeczne jako „przystępna” forma partnerstwa
międzysektorowego, [w:] Partnerstwo międzysektorowe…, op.cit., s. 47.
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problemów społecznych4. W opinii Barbary Gąciarz i Włodzimierza Pańków
„odpowiedzią na to wyzwanie było upowszechnienie praktyki dialogu na wszelkie struktury tzw. trzeciego sektora: zrzeszenia obywateli i instytucje samorządu
terytorialnego, zawodowego i gospodarczego. W sensie instytucjonalnym dialog
ulega dywersyﬁkacji na wiele różnorodnych struktur, które pośredniczą między
rządem i jego segmentami a odpowiednimi strukturami społeczeństwa obywatelskiego”5.
Trzeci sektor jest dla organów administracji publicznej o tyle cennym
partnerem, że zaangażowane w jego działalność osoby mogą nie tylko łatwiej
zdiagnozować szereg problemów, ale także podjąć działania, nierzadko o nowatorskim charakterze. Kapitalne znaczenie mają w tym przypadku cechy, które
zwykle nie charakteryzują administracji publicznej, takie jak zakorzenienie
w społecznościach lokalnych, elastyczność, szybkość reakcji. Sprawia to, że są
one w stanie rozwiązywać realne problemy społeczności lokalnych, bądź też
dysponują wiedzą, jakie to problemy6.
„W deklaracjach administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej)
organizacje społeczne są chwalonym partnerem. W praktyce jednak organizacje pozarządowe bywają traktowane jako uciążliwi petenci. Zdarza się, że
wartość organizacji pozarządowej oceniana jest na podstawie tego, czy dużo
taniej wykona zadanie z zakresu administracji samorządowej. Partnerstwo nie
może jednak polegać wyłącznie na oszczędności. Trzeba również zadać sobie
pytanie, czy partner jakim jest organizacja pozarządowa jest w stanie wykonać
określone zadanie sprawniej, szybciej, trafniej, bardziej efektywnie. Partnerstwo
powinno polegać też na zaproszeniu organizacji do współpracy przy planowaniu
rozwiązywania zadań, a ich głos powinien być dobrze słyszany przez lokalnych
decydentów już w fazie zastanawiania się nad danym problemem”7.
Dodatkowym czynnikiem, z którym mamy do czynienia, między innymi
w Polsce, są zachodzące procesy dostosowawcze, związane z przystąpieniem do
Unii Europejskiej, tak zakotwiczone w prawie i realizowane przez państwo oraz
jego instytucje, jak też zachodzące samoistnie. Rafał Towalski, w nawiązaniu do
4

Zob. R. Towalski, Wprowadzenie, [w:] Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, red.
R. Towalski, Warszawa 2007, s. 8.
5
B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku – ﬁkcja czy szansa?, Warszawa 2001, s. 17 – 18.
6
R. Towalski, Wprowadzenie, op.cit., s. 9; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 232.
7
ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, red. D. Górski, Warszawa 2006,
s. 129.
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opracowania Jadwigi Staniszkis O władzy i bezsilności (Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2006), określa je jako „indywidualizację i korektę instytucji społecznych
i gospodarczych”8. Skuteczna realizacja, polityk państwa w tym zakresie wydaje
się niemożliwa bez prowadzenia szerokiego9, otwartego na trzeci sektor dialogu
społecznego, określanego także jako dialog obywatelski10.
W szerokiej koncepcji dialogu obywatelskiego mieści się formuła dialogu
społecznego na prowadzonego na forum lokalnym11. Uczestniczyć w nim
mają: organizacje pracodawców, organizacje pracobiorców, przedstawiciele
samorządów, przedstawiciele władz lokalnych, a także organizacje pozarządowe. Formuła dialogu społecznego wydaje się być nieodległa od partnerstwa
międzysektorowego realizowanego w ramach LGD, którego głównym zadaniem
jest opracowanie i realizacja lokalnej strategii działania. Faktem jest, że działania
prowadzone przez partnerów lokalnego dialogu społecznego oraz partnerstwa
międzysektorowego nie są tożsame, ale z punktu widzenia wspólnoty lokalnej,
postrzegającej je w płaszczyźnie rezultatów podejmowanych działań, zbliżone.
Partnerstwo lokalne spełnia istotne funkcje nie tylko, gdy chodzi o zwalczanie
bezrobocia. Pozwala ono na lepsze wykorzystanie instrumentów dostępnych
w ramach aktywnej polityki zatrudnienia z uwzględnieniem warunków lokalnych. Jest to możliwe dzięki stworzeniu formalnej struktury organizacyjnej,
powstawaniu swoistej koalicji interesów, a także zaangażowaniu partnerów
reprezentujących zróżnicowane środowiska12. Z kolei LGD jest określana jako
ta grupa osób, które reprezentują społeczność lokalną, podejmująca działania
na rzecz rozwoju lokalnego. Członkami grupy mogą być: przedstawiciele jed8

R. Towalski, Wprowadzenie, op.cit., s. 10.
Dialog społeczny może być instytucją o węższym bądź szerszym charakterze. B. Gąciarz,
W. Pańków uważają, że dialog „wąsko rozumiany zamyka się w ramach tradycyjnej formuły negocjacji, konsultacji i rozmaitych form kontraktów społecznych zawieranych w trójkącie: rząd–związki
zawodowe – pracodawcy. Takie podejście jest dziedzictwem układów stosunków społecznych
i struktury socjalnej, jakie uzyskały dominujące znaczenie w dobie rozkwitu społeczeństw industrialnych. […] Wraz z rozwojem społeczeństw postindustrialnych i zmianami w strukturze socjalnej ta
wąska forma dialogu społecznego okazywała się niewystarczająca do uregulowania wielu fundamentalnych problemów społecznych. Odpowiedzią na to wyzwanie było upowszechnienie praktyki
dialogu na wszelkie struktury tzw. trzeciego sektora – zrzeszenia obywateli i instytucji samorządu
terytorialnego, zawodowego, gospodarczego”. B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny…, op.cit., s. 17.
10
T.G. Grosse, Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, „Trzeci Sektor” 2005/2006,
nr 4, s. 114.
11
Szerzej: R. Towalski, Dialog społeczny – próba deﬁnicji, [w:] Dialog społeczny. Najnowsze…,
op.cit., s. 16 – 17.
12
Ibidem.
9
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nostek samorządu terytorialnego i podległych i jednostek, wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, wspólnot wyznaniowych, a także osoby ﬁzyczne. „Działalność LGD jest ukierunkowana na szeroko
rozumianą aktywizację, służącą poprawie jakości życia. Doświadczenia państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie inicjatywy LEADER pozwoliły na
wprowadzenie do polityki rozwoju obszarów wiejskich podejścia LEADER.
Podejście LEADER polega na powierzeniu oddolnie tworzonym partnerstwom
– lokalnym grupom działania, opracowania i bezpośredniego wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR). Podejście LEADER pozwala na wzmocnienie
samorządności, formułowanie potrzeb i celów rozwoju poprzez odwołanie
się do miejscowych warunków oraz powierzenie organizacjom o charakterze
pozarządowym wdrażania przygotowanych strategii. LEADER daje również
możliwość współpracy (także międzynarodowej) pomiędzy LGD oraz tworzenia
sieci partnerstw lokalnych celem poprawy efektywności podejmowanych działań,
m.in. poprzez upowszechnienie rozwiązań innowacyjnych”13.
O LGD możemy mówić, gdy lokalne partnerstwo: posiada określony rodzaj
osobowości prawnej (o czym będzie mowa dalej); uwzględniła przy wyłanianiu
członków organów statutowych wymagane kwoty (tzw. parytety), gdy chodzi
o reprezentację sektorów; działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
uczyniło celem statutowym; działa na obszarze, dla którego została opracowana
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich; działa na obszarze gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich, obejmując swym zasięgiem minimalnie 10 000,
a maksymalnie 100 000 mieszkańców, przy czym maksymalna gęstość zaludnienia na obszarze działania to 120 osób/km2. Obszary działania LGD nie mogą się
pokrywać, a jego granice winny uwzględniać warunki naturalne, ekonomiczne,
kulturowe lub historyczne14. Dodatkowe wymogi stawiane są LGD poprzez
ustalenie kryteriów wyboru projektów do ﬁnansowania. Punkty przyznawane
są LGD między innymi za: zrównoważony udział kobiet i mężczyzn (minimum
40% dla każdej z grup); objęcie obszarem działanie ponad 50 000 mieszkańców;
wysoki odsetek ludności wiejskiej na obszarze działania; powierzenie zarządzanie
projektem osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie (wyższe, średnie,
kursy z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi) oraz doświadczenie; powierzenia
13

Oś IV PROW…, op.cit., s. 3.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 z późn. zm., „Dziennik Ustaw” 2005, nr 121, poz.1018.
14

150

Radosław Grabowski

zarządzania projektem osobom delegowanym przez podmioty z doświadczeniem
w realizacji projektów na rzecz obszarów wiejskich15.
Fundament prawny funkcjonowania LGD w państwach członkowskich
Unii Europejskiej tworzą obecnie Rozporządzenie Rady (WE) NR 1782/2003
z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG)
nrx2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE)
nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/200116, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)17,
a także Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)18.
Uregulowano w nich: wymagania stawiane LGD, tereny na jakich mogą być
one tworzone, rodzaj dokumentacji jaką musi opracować LGD, aparat jakim
musi dysponować grupa. Przepisy te mają także pośredni wpływ na formę
prawną LGD, poprzez określenie struktury członkowskiej grupy na poziomie
podejmowania decyzji. Jednym z kluczowych postanowień wydaje się wymóg
umożliwienia aplikowania o środki jako LGD także tym grupom, które działały
w ramach inicjatywy LEADER II lub LEADER+. Umożliwia to podejmowanie
działań służących ujednoliceniu formy prawnej LGD, ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 201319.
Działalność LGD w Polsce jest realizowana w oparciu o szereg przepisów
rangi konstytucyjnej, ustawowej oraz podstawowej. Pierwszorzędne znaczenie
mają regulacje Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Deklaruje ona w preambule zasadę subsydiarności, stwierdzając: „ustanawiamy
15

R. Adamczyk, E. Gąsiorek, M. Pomin, Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania w ramach Programu Pilotażowego LEADER+. Poradnik dla animatorów Lokalnych
Grup Działania, Warszawa 2006, s. 6 – 7.
16
„Dziennik Ustaw UE, seria L” 21.10.2003.
17
„Dziennik Ustaw UE, seria L” 21.10.2005.
18
„Dziennik Ustaw UE, seria L” 23.12.2006.
19
M. Augustynowicz, Forma prawna lokalnej grupy działania w okresie 2007 – 2013, www.prow.
wzp.pl/download/index/biblioteka/139, odczyt z dn. 08.11.2011, s. 2.
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Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz,
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot”20. Pomimo odradzającego się sporu o normatywny
charakter preambuły oraz szereg trudności, gdy chodzi o skonstruowanie
w oparciu o powyższe stwierdzenia normy prawnej, przyjmuje się, że możemy
mówić o funkcjonowaniu na gruncie polskiego prawa konstytucyjnej zasady
pomocniczości, wyznaczającej tak kierunki działalności prawodawczej, jak
i kierunki stosowania prawa21. Warto nadmienić, że na gruncie prawa wspólnotowego – obowiązującego na równi z prawem krajowym – funkcjonowanie zasady
pomocniczości nie budzi żadnych wątpliwości22, co należałoby uwzględniać przy
tworzeniu oraz stosowaniu prawa.
Krzysztof Prokop i Andrzej Jackiewicz przyjmują, że „istotą zasady subsydiarności jest wskazanie na wtórną i pomocniczą rolę państwa. Jego interwencja
w sprawy poszczególnych obywateli oraz wspólnot samorządowych dopuszczalna
jest jedynie wówczas, gdy występują trudności w realizacji ich zadań. W sytuacji istnienia wieloszczeblowej struktury samorządu terytorialnego i braku
możliwości realizacji zadań przez jednostki niższego szczebla, kompetencję
ich wykonania przejmują jednostki wyższego szczebla (powiat, samorządowe
województwo). Dopiero wtedy, gdy wykonanie określonego zadania przekracza
możliwości jednostek samorządu terytorialnego, interwencję mogą podjąć
organy administracji rządowej”23. Z kolei w opinii Mirosława Granata, zasada
subsydiarności oznacza nakaz „takiego kształtowania relacji prawnych między
państwem a podmiotami wywodzącymi się ze sfery społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewniać prawa obywatelom oraz ich wspólnotom jeszcze przed
uprawnieniami władzy”24. Jednak w kontekście partnerstwa międzysektorowego,
a szczególnie LGD, najbardziej trafne wydaje się ujęcie Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz, według której zasada pomocniczości „[…] implikuje regułę
20

„Dziennik Ustaw” 1997, nr 78, poz. 483.
E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 198.
22
J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010,
s. 236 – 244.
23
A. Jackiewicz, K. Prokop, Konstytucyjne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Partnerstwo międzysektorowe…, op.cit., s. 86.
24
M. Granat, Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego, „Przegląd
Sejmowy” 2007, nr 4, s. 22.
21
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że podejmowanie decyzji powinno odbywać się na poziomie jak najbliższym
obywatela”25.
LGD funkcjonujące w Polsce mogły w Schemacie II PP LEADER+ przyjmować różnorodne formy prawne: fundacji, stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń26. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach27,
stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją osób, mającą
cele niezarobkowe. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje stowarzyszeń: 1) tzw.
stowarzyszenie rejestrowe, posiadające osobowość prawną z chwilą wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz 2) stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające
osobowości prawnej (z uwagi na szereg ograniczeń niemające zastosowania dla
funkcjonowania LGD).
O ile stowarzyszanie się w celu współdziałania jest zgodne z celami stawianymi w programie LEADER, to problematyczne jest ograniczenie prawa
tworzenia stowarzyszeń jedynie do osób ﬁzycznych (art. 3 ustawy). Formalnie
rzecz biorąc, stanowi to przeszkodę dla uczestnictwa osób prawnych w LGD,
jednak ustawa w art. 10 dopuszcza udział osób prawnych w charakterze członka
wspierającego, a w art. 42 formułuje wyraźny zakaz zrzeszania osób prawnych
jedynie dla stowarzyszenia zwykłego. Regulacjom statutowym powierza ustawa
określenie statusu członka wspierającego, co pozwala na przyznanie członkowi
wspierającemu LGD pełni praw. Warto nadmienić, że pod pojęciem osoby
prawnej mogą się kryć różnego rodzaju podmioty, np.: organizacje społeczne,
samorząd gminny. Pewne wątpliwości może budzić problem liczebności stowarzyszenia rejestrowego (minimum 15 podmiotów). Przeprowadzone badania
dowodzą jednak, że najniższa średnia liczba podmiotów działających w LGD
(stwierdzona w województwie podlaskim) wynosi 41,128.
Idea partnerstwa międzysektorowego, realizowana w ramach LGD, determinuje przynależność pierwszego sektora. Realizacja tego założenia w oparciu
o ustawę Prawo o stowarzyszeniach rodzi szereg trudności, szczególnie w zakresie nadzoru. Art. 8 ust. 5 powierza nadzór nad działalnością stowarzyszenia
staroście właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wyklucza to udział
samorządu szczebla powiatowego w LGD funkcjonującym jako stowarzyszenie,
w jakimkolwiek charakterze.
25

J. Maliszewska-Nienartowicz, op.cit., s. 236.
Kompleksowe informacje o możliwościach funkcjonowania LGD we wspomnianych formach
prawnych: R. Adamczyk, E. Gąsiorek, M. Pomin, op.cit.
27
„Dziennik Ustaw” 2001, nr 79, poz. 855.
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Oś IV PROW…, op.cit., s. 8.
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Zaletą wyboru formy prawnej stowarzyszenia rejestrowego jest brak ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 34 dopuszcza jej
prowadzenie na zasadach ogólnych (tj. niezależnie od celów statutowych), limitując przy tym jedynie sposób wydatkowania pozyskanych środków (realizacja
celów statutowych). Działalność LGD będącego stowarzyszeniem rejestrowym
może być ﬁnansowana także ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz oﬁarności publicznej, dotacji.
Ustawa pozostawia określenie struktury organizacyjnej stowarzyszenia
rejestrowego jego członkom (art. 10 ust. 5 i 6), jednak w art. 11 stwierdza, że
„najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków”, bądź zebranie
delegatów. Przepisy art. 21 określają czynności, jakie jest zobowiązany wykonać
zarząd stowarzyszenia, z czego wynika, że jego powołanie jest obligatoryjne.
Forma stowarzyszenia, z uwagi na znaczną swobodę kształtowania treści statutu,
ułatwia działanie LGD, pozwala bowiem na dostosowanie zasad działania do
wymogów polskich oraz wspólnotowych aktów prawnych.
Stowarzyszenia, w liczbie co najmniej trzech, mogą tworzyć związki stowarzyszeń. Art. 22 ustawy dopuszcza udział innych osób prawnych (w charakterze
założycieli i członków), jednak stanowi, iż osoby prawne mające cele zarobkowe
mogą uczestniczyć w takim związku wyłącznie w charakterze członka wspierającego. Przepisy nie wspominają o członkostwie w związkach stowarzyszeń osób
ﬁzycznych, a jako potencjalnych członków wymieniają tylko „stowarzyszenia”
oraz „inne osoby prawne”. Struktura i organy związków stowarzyszeń są analogiczne jak w stowarzyszeniach.
Fundacja jest, zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach29,
osobą prawną typu zakładowego (wyodrębnioną masą majątkową), nie zaś organizacją społeczną. Podstawowa cecha odróżniająca fundację od stowarzyszenia,
to brak członków. Konstrukcja taka ma na celu uzależnienie funkcjonowania
fundacji od woli twórcy (fundatora), co byłoby niemożliwe np. w stowarzyszeniu,
gdzie decyzje podejmują członkowie. Fundacje są ustanawiane w formie notarialnej przez osoby ﬁzyczne oraz osoby prawne, dla realizacji celów społecznie
lub gospodarczo użytecznych, przy czym ich realizacja nie może przynosić
dochodów fundacji, ani fundatorom. Kluczowym elementem jest majątek fundacji, którego wielkość musi zapewniać możliwość realizacji celów, dla których
została utworzona już w momencie jej założenia. Podstawowym ograniczeniem
w prawnej konstrukcji fundacji, z punktu widzenia funkcjonowania LGD, jest
29

Tekst jednolity: Dziennik Ustaw 1991, nr 46, poz. 203.
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niezmienność oświadczenia o założeniu tego rodzaju osoby prawnej. Skutkuje
to zamknięciem grona fundatorów na etapie podpisania aktu założycielskiego,
co uniemożliwia pozyskiwanie nowych funduszy w ten sposób, a także brakiem
możliwości skorygowania celów działania.
Działalnością fundacji kieruje zarząd, przy czym jest on ograniczony postanowieniami statutu. Fundacje mogą posiadać inne organy, jak: zgromadzenie
fundatorów, rada fundacji, komisja rewizyjna, rada programowa. Mogą one
pomocniczo prowadzić działalność gospodarczą, o ile odpowiada ona celom
statutowym, ich funkcjonowanie może być także ﬁnansowane z darowizn oraz
środków publicznych. Niezależnie od źródła pochodzenia środków (majątek
fundatora, darowizna, działalność gospodarcza, dotacja) muszą one zostać
przeznaczone na realizacje celu działalności fundacji. Nadzór nad działalnością
fundacji sprawować może, zgodnie z art. 12 – 15a ustawy, starosta, co jest problematyczne z punktu widzenia LGD działającej jako fundacja.
Autorzy opracowania Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania
i Lokalne Strategie Rozwoju podają, że „w wyniku przeprowadzonej analizy form
prawnych LGD okazało się, że 310 spośród 338 wybranych grup wybrało formę
stowarzyszenia. Wśród nich są 92 istniejące grupy oraz 218 nowo utworzone.
Dodatkowo istnieje 21 fundacji i 7 związków stowarzyszeń”30. Dane te pochodzą
z lat 2008 – 2009, obecnie mamy do czynienia z nowym stanem prawnym, a co za
tym idzie, zapewne także faktycznym. Odmiennie, niż to miało miejsce wcześniej,
gdy wybór formy prawnej LGD pozostawiano decyzji założycieli, obowiązująca
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich31
przewiduje dla nowo powstających grup obowiązkową formę stowarzyszenia,
przy czym jest to stowarzyszenie „specjalne”. Art. 15 ustawy stanowi:
„1. Lokalna grupa działania działa, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, jako stowarzyszenie posiadające osobowość
prawną.
2. Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy
o stowarzyszeniach, z tym że:
1) członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby
ﬁzyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
z wyłączeniem województw;
30
31

Oś IV PROW…, op.cit., s. 9 – 10.
Dziennik Ustaw 2007, nr 64, poz. 427.
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2) nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;
3) lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą
służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym
w ich statutach;
4) lokalna grupa działania, oprócz walnego zebrania członków, zarządu
i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązana posiadać radę, do
której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62
ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane
w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju.
3. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków lokalnej grupy działania spośród członków tego zebrania. Co najmniej połowę członków rady
stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
nr 1698/2005, lub ich przedstawiciele, z tym że członek rady nie może
być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy
działania ani jej zarządu”.
Powyższe ograniczenia nie są formą dyskryminacji LGD, gdyż nie pogarszają
prawnych warunków ich funkcjonowania, w porównaniu z innymi stowarzyszeniami, przeciwnie, tworząc formę prawną zoptymalizowaną z punktu widzenia
funkcjonowania grup realizują postulaty środowiska. Dochodzi natomiast (czy
też będzie wraz z upływem czasu dochodzić) do ujednolicenia formy prawnej
funkcjonujących w Polsce LGD. Praktyka funkcjonowania LGD dowiodła, że
stosowanie w ich przypadku Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia
1989 r.32 w pełnym zakresie jest niemożliwe, tak więc analizowana ustawa modyﬁkuje regulacje dotyczące działalności grup w taki sposób, aby dostosować je do
struktury LGD, a także uwzględnić specyﬁkę w zakresie członkowstwa, nadzoru,
zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, a także organów. Wprowadzone
na mocy art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich regulacje, odnoszące się do funkcjonowania LGD, jako stowarzyszeń
„specjalnych”, nie oznaczają przy tym wyłączenia ogólnych postanowień prawa
o stowarzyszeniach33.

32
33

Dziennik Ustaw 2001, nr 79, poz. 855.
Szerzej: M. Augustynowicz, op.cit., s. 2 – 3.
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Należy zaznaczyć, że ustawa determinuje wprawdzie formę prawną nowo
powstających grup (stowarzyszenie specjalne), ale jednocześnie nie wyklucza
możliwości ubiegania się o środki grup funkcjonujących wcześniej (inicjatywy
LEADER II lub LEADER+), niezależnie od ich formy prawnej. Należy jednak
liczyć się z możliwością wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę w dalszej
perspektywie czasowej (po 2013 r.) wymogu przekształcenia LGD funkcjonujących w innych formach prawnych w stowarzyszenia specjalne. Decyzja taka
zapewne wywołałaby kontrowersje, gdyż LGD funkcjonujące w formie stowarzyszeń rejestrowych, związków stowarzyszeń oraz fundacji mają ta przewagę,
że pomimo gorzej dostosowanej do ich specyﬁki formy prawnej, posiadają
wieloletnie doświadczenie i ustaloną praktykę. Może to decydować o chęci
zachowania dotychczasowej formy prawnej, choć można wskazać inne zalety,
jak choćby brak ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
(stowarzyszenie), usztywnienie celów wydatkowania środków oraz trwałość
podmiotu (fundacja).
Istniejące LGD, które chcą skorzystać z nowej formuły, jaką wprowadził art. 15
Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW,
muszą zmienić formę prawną. Najłatwiejsze jest przekształcenie stowarzyszenia
poprzez zmianę statutu w taki sposób, aby określał skład i kompetencje rady
(dysponującej wyłącznym prawem decyzji o ﬁnansowaniu projektów), a walne
zebranie członków dysponowało prawem jej powoływania. Podobne działania
należy podjąć w przypadku związku stowarzyszeń, gdyż art. 22 ust. 2 Ustawy
prawo o stowarzyszeniach ich strukturę i organy reguluje analogicznie jak
w stowarzyszeniach.
Znacznie bardziej skomplikowane jest przejście od formy prawnej fundacji
do stowarzyszenia specjalnego. „W przypadku fundacji sytuacja jest odmienna.
Zgodnie z art. 15 Ustawy o fundacjach likwidacja fundacji możliwa jest tylko
w określonych przypadkach – w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja
była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków ﬁnansowych i majątku
fundacji. Możliwa jest także likwidacja fundacji na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego – art. 42 – regulującego możliwości likwidacji fundacji w przypadku
braku organów powołanych do prowadzenia jej spraw i związanej z tą sytuacją
niemożliwością prowadzenia tych spraw. W powyższym przypadku powoływany
jest dla fundacji kurator – który może doprowadzić do jej likwidacji. Z uwagi
na to, iż cel fundacji jest zazwyczaj opisany bardzo ogólnie – dlatego trudno
dowieść osiągnięcia takiego celu. Zazwyczaj likwidacja fundacji następuje
z powodu braku środków ﬁnansowych. Zasady przeprowadzania takiej likwidacji

Prawne determinanty funkcjonowania lokalnych grup działania w Polsce

157

a w szczególności postanowienia mówiące o przeznaczeniu pozostałej części
majątku winny być określone w statucie fundacji”34.
Analizując zmiany w polskich przepisach regulujących funkcjonowanie
LGD, w tym przede wszystkim usztywnienie w zakresie formy prawnej nowo
powstających grup, można odnieść wrażenie, że podstawowym ich celem było
zwiększenie wpływu rady LGD na ich funkcjonowanie. Ustawa o wspieraniu
obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w art. 15 wprowadziła wymóg uwzględnienia rady wśród organów powstających LGD. Jest to jedna z podstawowych
różnic pomiędzy wymogami prawnymi stawianymi dla stowarzyszenia przez
ww. ustawę oraz ustawę prawo o stowarzyszeniach. Powoływanie rady Ustawa
o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem EFRROW powierzyła walnemu
zebraniu członków, dysponującemu największą władzą w stowarzyszeniu, nie
regulując przy tym procedury powoływania rady ani jej składu.
Normy prawa europejskiego, regulujące funkcjonowanie LGD, wymagają
jednak, aby co najmniej połowa członków rady reprezentowała partnerów gospodarczych i społecznych, a także inne podmioty, reprezentujące społeczeństwo
obywatelskie, organizacje pozarządowe (w tym zajmujące się zagadnieniami
z zakresu środowiska naturalnego) oraz podmioty działające na rzecz równości kobiet i mężczyzn (art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady 1698/2005).
Regulacje te wymieniają wyraźnie kategorie osób, których udział jest szczególnie
pożądany: rolników, kobiety wiejskie, ludzi młodych, a także ich stowarzyszenia.
Warto zwrócić uwagę na swoistą zasadę incompatibilitas, zakazującą łączenia
członkowstwa w organach LGD, takich jak: rada, organ kontroli wewnętrznej
(komisja rewizyjna), zarząd35.
Działalność LGD w Polsce napotyka na szereg ograniczeń, z których jedynie
część wynika ze specyﬁki ukształtowania przepisów, regulujących ich działalność.
Wśród pozaprawnych barier funkcjonowania tego rodzaju partnerstwa międzysektorowego można wskazać:
– czasochłonność, dotyczącą samego powstawania partnerstwa, odnoszącą
się do terminu uzyskania osobowości prawnej, jak i okresu pojawienia
się efektów prowadzonej działalności;
– uzależnienie sprawnego funkcjonowania LGD od pojawienia się wśród
członków LGD lidera instytucjonalnego oraz lidera personalnego;
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– prawdopodobieństwo (samorzutnego bądź celowego) stworzenia zamkniętej grupy partnerów, wykorzystującej LGD dla własnych celów;
– ryzyko związane ze słabnącym zaangażowaniem przedstawicieli niektórych sektorów, dotyczy to zwłaszcza II sektora;
– sprzeczność interesów poszczególnych członków LGD, bądź reprezentowanych sektorów;
– upolitycznienie;
– inne, jak bariery osobowościowe, brak lub nadmiar przywództwa, nieumiejętna współpraca z mediami, słabość partnerstwa, brak umocowania
partnerstwa.
Idea partnerstwa międzysektorowego, leżąca u podstaw powstania LGD,
w swej realizacji powinna uwzględniać kluczową – jak się wydaje – „międzysektorowość”. Jako swoiste wynaturzenie należy w tym kontekście postrzegać
wiodącą, by nie rzec pastoralną rolę, jaką w polskich LGD odgrywa administracja
publiczna szczebla lokalnego. Istotne wydaje się także pojęcie partnerstwa, rozumiane jako równoprawność stron, w tym przypadku trzech sektorów. Koncepcję
równoprawności należy realizować w taki sposób, aby przedstawiciele każdego
z sektorów mieli zbliżony wpływ na funkcjonowanie LGD, żaden z sektorów nie
może dominować, tak liczebnie, jak i w innych aspektach (np. w podejmowaniu
decyzji).
Partnerstwo powinno być oparte na wzajemnej otwartości partnerów, szeroko
rozumianej jawności, równym dostępie partnerów do informacji, podejmowaniu
decyzji poprzez osiąganie, preferowaniu negocjacyjnej metody rozwiązywania
konﬂiktów, a także nierywalizującym nastawieniu stron. „Ignorowanie głosu
organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych
może doprowadzić do zaognienia relacji z administracją publiczną skutkujących
np. blokadami inwestycji infrastrukturalnych (blokady budowy dróg przez organizacje ekologiczne), co może narazić administrację na przedłużenie wykonania
inwestycji, a również dodatkowe nieprzewidziane koszty. Organizacja społeczna
może zacząć funkcjonować jako swego rodzaju grupa nacisku. Kolejnym jeszcze
bardziej skrajnym działaniem zainicjowanym przez organizacje społeczne, wcześniej ignorowane przez administrację publiczną, może być inicjatywa referendum
lokalnego w celu odwołania organów administracji samorządowej pochodzących
z wyborów przed upływem ich kadencji”36. Działalność LGD, dzięki promowaniu
idei partnerstwa, wydaje się służyć także celom edukacyjnym, uświadamiając
36
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członkom społeczności lokalnej istnienie alternatywnych metod rozwiązywaniu
problemów.
Możliwości, jakie daje funkcjonowanie LGD wciąż nie są w Polsce w pełni
wykorzystywane. Faktem jest posiadanie przez samorząd lokalny legitymacji do
rządzenia, udzielonej przez wyborców poprzez dokonanie wyboru. Ogromną
zaletą funkcjonowania partnerstwa międzysektorowego wydaje się możliwość
wzajemnego oddziaływania na siebie partnerów pomiędzy wyborami. Świadomość płynących z tego korzyści po stronie władz samorządowych, dawałoby
ogromne możliwości. Wydaje się jednak, że takim wykorzystaniem partnerstwa
polskie władze samorządowe nie są zainteresowane.
Można w tym miejscu sformułować uwagę o niepełnej użyteczności instytucji
przenoszonych na nowy, obcy grunt. Działają one jedynie o tyle, o ile mamy do
czynienia ze zbliżonymi warunkami w zakresie: struktury społecznej, tradycji,
systemu wartości, regulacji prawnych, świadomości prawnej. Z uwagi na fakt, że
zmiany we wskazanych obszarach są częściowo długotrwałe, częściowo znaczenie
utrudnione, częściowo natomiast niemożliwe, pozostaje dostosowanie polskich
regulacji funkcjonowania LGD – tam gdzie pozwalają na to przepisy wspólnotowe – do polskich realiów. W tym kontekście ewolucja prawnych regulacji
partnerstwa międzysektorowego wydaje się iść w dobrym kierunku.

ISSN 1505-2192

vol. 43/2014

www.athenaeum.umk.pl

OPOZYCJA
W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
Bogusław Kotarba*

ABSTRACT: One of the phenomena of political life is protesting against the actions
of the rulers, which ﬁnds its dimension, among others, in the activities of opposition. This phenomenon mostly refers to the national level. The article contains
a thesis that we also deal with it at lower levels, that is in local self-governments. On
the basis of a typology of a “central” opposition, suggested by Krzysztof Pałecki, the
opposition in local self-governments has been analysed against the legal, political
and constitutional background. The author has also indicated mutual diﬀerences
and similarities, resulting from a disparate scale and speciﬁcity of activities of
central and local authorities.

WSTĘP

UKŁAD SIŁ WE władzach publicznych w większości przypadków wiąże się
z istnieniem opozycji. Wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje polityczne mogą
powstać warunki do ukształtowania się opozycji. Podejmowanie arbitralnych
decyzji dotyczących rozdziału jakichkolwiek dóbr w sytuacji ich niedoboru
zawsze może doprowadzić do ich kontestowania. Oczywiście nie każdy sprzeciw czy opór wobec jakiejkolwiek decyzji przesądza o tym, że możemy mówić
o opozycji, szczególnie w znaczeniu istotnym dla sprawowania władzy i funk-

* Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski.
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cjonowania systemu politycznego. Aby można było mówić o opozycji w tym
znaczeniu, muszą być spełnione określone warunki.
Termin „opozycja” oznacza przeciwieństwo, antagonizm. Używa się go również dla zakwestionowania autorytetów lub przyjętych poglądów, jak również
dla wyrażenia sprzeciwu indywidualnego lub zbiorowego przeciwko komuś lub
czemuś1. Według Słownika polityki opozycja to „zorganizowana grupa wyrażająca w sposób sformalizowany (partia polityczna, koalicja parlamentarna)
lub niesformalizowany sprzeciw w stosunku do polityki władz państwowych
(opozycja systemowa) lub ustroju (opozycja antysystemowa) […]”2. Podobnie
zdeﬁniowano opozycję w Encyklopedii wiedzy politycznej jako „[…] ugrupowania
lub partie polityczne występujące przeciwko polityce prowadzonej przez rząd”3.
Możemy wyróżnić opozycję parlamentarną – obejmującą partie lub ugrupowania deklarujące się jako przeciwne polityce rządu, mające przedstawicieli
w parlamencie i dążące do realizacji własnych programów na jego forum, oraz
opozycję pozaparlamentarną – składającą się z sił politycznych, które nie mają
własnej reprezentacji w parlamencie, a swój sprzeciw wobec polityki rządu manifestują za pośrednictwem środków masowego przekazu, organizując demonstracje i inne formy protestu, które mają doprowadzić do realizacji własnych celów
politycznych4.
Przytoczone przykłady deﬁnicji opozycji są szerokim rozumieniem tego
terminu. Jakkolwiek dotyczą rządu i stosunków władzy, nie akcentują kwestii jej
przejęcia. „Opozycja sensu largo może oznaczać niemal każdą formę artykulacji
sprzeciwu wobec określonej polityki rządzących lub/i reżimu politycznego”5.
Opozycja polityczna w szerokim sensie istnieje w każdym reżimie politycznym,
również w niedemokratycznym, w którym mogą tworzyć się nieformalne grupy
przeciwników ekipy rządzącej nawet wewnątrz ugrupowania sprawującego
władzę państwową.
Nacisk na przejęcie władzy kładzie z kolei deﬁnicja opozycji politycznej
będąca deﬁnicją sensu stricto6. W tym ujęciu opozycja polityczna to ugrupowania
1

E. Zwierzchowski, Opozycja parlamentarna, [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski,
Warszawa 2000, s. 9.
2
Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa 1999, s. 160.
3
Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2004, s. 219.
4
Ibidem.
5
T. Krawczyk, Opozycja polityczna w państwach demokratycznych, [w:] Studia z teorii polityki,
t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000, s. 132.
6
Ibidem.
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polityczne, w tym również partie polityczne, które w mniej lub bardziej zorganizowany sposób dążą do przejęcia lub zmiany władzy państwowej. Wykorzystują
do tego celu zarówno metody konstytucyjne, jak i pozakonstytucyjne. W państwach demokratycznych pojęcie opozycji politycznej sprowadza się najczęściej
do partii politycznych konkurujących z innymi, aktualnie sprawującymi władzę7. „Opozycja polityczna w demokracji jest jedną z podstawowych instytucji
służących urzeczywistnieniu zasady alternacji politycznej”8. Nie zaliczymy do
niej jednostek, ani opinii publicznej, gdyż nie spełniają kryterium organizacji,
zarówno formalnej, jak i nieformalnej9.
Zjawisko opozycji najczęściej jest analizowane na poziomie „centralnym”
i wiązane jest z rządem i parlamentem. W artykule przyjęto tezę, że z opozycją
mamy do czynienia również na niższych poziomach władzy – w samorządach
terytorialnych. W oparciu o zaproponowaną przez Krzysztofa Pałeckiego typologię opozycji „centralnej”, dokonano analizy opozycji w samorządach terytorialnych na tle uwarunkowań prawnych i polityczno-ustrojowych. Wskazano
wzajemne podobieństwa i różnice, wynikające z odmiennej skali i specyﬁki
działania centralnych i lokalnych organów władzy publicznej.

OPOZYCJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 
UWARUNKOWANIA I CECHY
Dla możliwości pojawienia się opozycji w samorządzie terytorialnym istotne
znaczenie mają niektóre rozwiązania ustrojowe. Jednym z nich jest ustawowe
zagwarantowanie możliwości działania w łonie organów stanowiących klubów
radnych, co może ułatwiać ukształtowanie się opozycji w zorganizowanej
formie w sejmiku województwa, czy też w radach powiatu lub gminy. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie ustawodawca pozostawił do rozstrzygnięcia
samym organom stanowiącym, które zawierają je w statutach10. Elementem
7

Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, s. 250.
Encyklopedia politologii, t. 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 208.
9
T. Krawczyk, Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń 2005,
s. 115.
10
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dziennik Ustaw 1998, nr 91, poz.
576 z późn. zm., art. 29; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw
1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm., art. 18 i art. 19; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Dziennik Ustaw 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm., art. 23 ust. 2.
8
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wzmacniającym rolę klubów radnych, w tym także opozycyjnych, jest ustawowe
zagwarantowanie przedstawicielom wszystkich klubów udziału w komisji rewizyjnej, co zapewnia możliwość kontroli organu wykonawczego oraz jednostek
organizacyjnych przez radnych wszystkich opcji politycznych11.
Opozycja w samorządzie terytorialnym ma inny charakter niż opozycja parlamentarna, czy pozaparlamentarna – odnosząca się krytycznie do działań rządu
i parlamentarnej większości. Wynika to z uwarunkowań prawnoustrojowych oraz
innej skali i problematyki działania w obu przypadkach. Analizę opozycji na
szczeblu samorządu można jednak przeprowadzić na tle „opozycji centralnej”,
gdyż pozwala to, z jednej strony, podkreślić wspólne cechy (potwierdzające
jednocześnie możliwość występowania i działania opozycji w samorządzie
terytorialnym), z drugiej – uwypuklić wzajemne różnice.
W zależności od przyjętych kryteriów istnieją różne typologie opozycji.
Wspomniany już wcześniej podział opozycji na parlamentarną i pozaparlamentarną jest podziałem ze względu na arenę działania, wiąże się jednak i z funkcjami, jakie w systemie władzy pełni parlament. Można wręcz powiedzieć, że
arena jest określona funkcjami parlamentu. W Polsce, zgodnie z art. 95. Konstytucji12, Sejm i Senat sprawują władzę ustawodawczą, a kontrolę nad działalnością
Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw – Sejm.
W samorządzie terytorialnym funkcje o podobnych charakterze, adekwatne
do roli jaka jest przypisana poszczególnym szczeblom samorządu, pełnią odpowiednio: sejmik województwa, rada powiatu oraz rada gminy. Są to organy stanowiące i kontrolne13, co przesądza o ich podobieństwie do parlamentu krajowego.
Organy te stanowią na poszczególnych szczeblach samorządu arenę działania
opozycji, której przedstawiciele w wyniku wyborów weszli w ich skład, ale nie
stanowią większości. Należy zwrócić uwagę, że do roku 2002 rola organów stanowiących poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w zakresie powoływania organów wykonawczych tych jednostek była jednakowa. Powoływanie
przewodniczących zarządów, a na ich wniosek członków zarządów, należało do

11

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, s. 158.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dziennik Ustaw 1997, nr 78, poz.
483 z późn. zm.
13
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, op.cit., art. 16 ust 1; Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, op.cit., art. 9 ust. 1; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, op.cit., art. 15 ust. 1.
12
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wyłącznej kompetencji sejmiku województwa oraz rad powiatu i gminy14. Sytuacja ta uległa zmianie z chwilą wejścia w życie ustawy o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta15, zgodnie z którą zastąpiono kolegialny
organ wykonawczy gminy – zarząd jednoosobowym organem wykonawczym,
którym stał się, pochodzący z bezpośrednich wyborów, wójt (burmistrz, prezydent
miasta)16. Spowodowało to osłabienie roli rady gminy, która została pozbawiona
wpływu na wybór organu wykonawczego. Jednocześnie zmniejszyła się również
rola opozycji, dla której zdobycie większości w radzie, na przykład w wyniku
zawarcia koalicji lub przejęcia radnych z innych klubów, nie daje możliwości
powołania „swojego” organu wykonawczego i zdobycia większego wpływu na
politykę samorządu gminnego17. Pogląd Zbigniewa Machelskiego, który napisał
w odniesieniu do opozycji parlamentarnej: „gdy następuje przesuwanie się
ciężaru władzy z ośrodka legislacyjnego do ośrodka wykonawczego, zmianie
ulega również tradycyjna funkcja parlamentu, a w konsekwencji słabnie również
rola opozycji […]”18, można z powodzeniem odnieść do opozycji w samorządzie
terytorialnym.
Dodatkowym elementem tego osłabienia jest legitymizacja wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) poprzez bezpośredni wybór przez ogół wyborców gminy.
W przypadku wyboru rady gminy, jej obszar podzielony jest na kilka lub kilkanaście okręgów wyborczych19, a kandydat na radnego startuje w jednym okręgu
wyborczym, stąd też liczba uzyskanych głosów przez wybranego radnego jest
wielokrotnie niższa niż w przypadku wójta. Przekłada się to również na „siłę”
14
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, op.cit., art. 32; Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, op.cit., art. 27; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, op.cit., art. 28.
15
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
Dziennik Ustaw 2002, nr 113, poz. 984.
16
Szerzej na temat wyborów organów wykonawczych w gminach zob. M. Chmaj, W. Skrzydło,
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005, s. 202 – 211.
17
Chociaż w ujęciu normatywnym organy stanowiące są „najważniejszym ogniwem” władzy
samorządowej, to jednak praktyka funkcjonowania samorządów, szczególnie na poziomie gmin,
pokazuje, że rola organów wykonawczych jest większa niż wynikałoby to z uregulowań prawnych.
Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że to organy wykonawcze przygotowują w zdecydowanej
większości projekty uchwał organów stanowiących, w tym projekty budżetów (jest to ich wyłączna
kompetencja), które przesądzają z kolei o kierunkach działania poszczególnych samorządów oraz
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i realizacji interesów poszczególnych ich grup.
18
Z. Machelski, Opozycja polityczna jako mechanizm kontroli społecznej, „Studia Polityczne” 1999,
nr 9, s. 48.
19
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dziennik Ustaw 2011, nr 21, poz. 112, art. 417.
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mandatu, mimo że w obydwu przypadkach uzyskana władza posiada legitymizację społeczną uzyskaną w zgodny z obowiązującym prawem, demokratyczny
sposób.
Podobnie jak w przypadku poziomu krajowego, na którym oprócz opozycji
parlamentarnej może działać opozycja pozaparlamentarna, tak i na poziomie
lokalnym, oprócz opozycji działającej w ramach poszczególnych samorządowych organów stanowiących, może ukształtować się opozycja umiejscowiona
poza nimi. Są to na przykład stowarzyszenia, w tym także lokalne struktury
partii politycznych, które nie wprowadziły swoich przedstawicieli do władz
samorządowych w wyniku rywalizacji wyborczej. Swój krytyczny stosunek
do aktualnie rządzącej większości mogą wyrażać za pośrednictwem lokalnych
mediów, podczas spotkań i zebrań w jednostkach pomocniczych gmin oraz
poprzez angażowanie się w różnorakie struktury uczestniczące w lokalnym życiu
społecznym i gospodarczym.
Ważną cechą opozycji jest jej instytucjonalizacja, przy czym należy zwrócić
uwagę na możliwość rozumienia terminu „instytucjonalizacja” nie tylko w kategoriach prawnoustrojowych, ale i w znaczeniu politycznym20. Brak konkretnych
przepisów prawa odnoszących się wprost do opozycji powoduje, że polityczne
reguły jej działania nabierają szczególnej wagi.
Najbardziej ogólną postacią politycznej instytucjonalizacji opozycji jest
traktowanie jej jako immanentnej części danego systemu politycznego. System
taki nie tylko toleruje upowszechnianie się postaw kontestatorskich wobec rządu
i partii tworzących jego bazę parlamentarną, ale i pośrednio kreuje warunki,
których celem jest rotacja partii sprawujących rząd, oparta na równości szans
i parlamentarnej regule większości21.
Uznanie opozycji w sensie politycznym jest nie tylko faktem społecznym, ale
posiada również podstawy w ideologii ustrojowo-politycznej oraz, pośrednio,
w katalogu praw politycznych obywateli (m.in. wolność stowarzyszania, system
wyborczy gwarantujący konkurencyjną walkę polityczną). Pośrednią instytucjonalizacją opozycji są również rozwiązania prawne, które nie odnoszą się do
niej wprost, ale tworzą system gwarancji praw mniejszości, z którego korzysta
również opozycja. Prawa te opierają się na powszechnie uznawanej w krajach
demokratycznych zasadzie, że każda legalna władza jest ograniczona nie tylko
20

Zob. S. Bożyk, Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2006, s. 36 – 38.
21
E. Zwierzchowski, op.cit., s. 16 – 17.
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pod względem czasowym, ale także przez prawa mniejszości22. Jak napisał
Giovanni Sartori, „[…] prawa mniejszości są niezbędnym warunkiem samego
funkcjonowania demokracji. Jeśli jesteśmy do tego funkcjonowania przywiązani,
musimy być przywiązani do rządów większości powściąganych i ograniczanych
prawami mniejszości”23.
Bardzo ogólne regulacje prawne zaliczamy do pośredniej kategorii instytucjonalizacji opozycji – instytucjonalizacji opartej przede wszystkim na przesłankach
polityczno-ustrojowych. Na poziomie konstytucyjnym większość państw demokratycznych poprzestaje na tego typu instytucjonalizacji i jest ona wystarczająca
dla zagwarantowania prawa do opozycji, często nawet pozasystemowej24.
W przypadku opozycji działającej na poziomie polskich samorządów terytorialnych, takie właśnie, polityczno-ustrojowe rozumienie instytucjonalizacji
opozycji jest szczególnie uzasadnione. Trudno oczekiwać, że w sytuacji kiedy
opozycja na poziomie parlamentarnym nie ma wprost uregulowanego statusu
w postaci konkretnych przepisów prawa, rozwiązania takie znajdą się w odniesieniu do opozycji szczebla samorządowego. Jednak w sensie polityczno-ustrojowym opozycja w samorządowych organach władzy jest zinstytucjonalizowana.
Korzysta z tych samych praw ogólnych, które pozwalają na nieskrępowane
funkcjonowanie opozycji na forum parlamentarnym. W lokalnym systemie
politycznym prawo kontestowania działań aktualnie rządzących władz samorządowych przez opozycyjną mniejszość jest rzeczą oczywistą. Również przyjęte
rozwiązania systemowe, dotyczące alternacji władz samorządowych poprzez
wybory, zapewniają równe szanse walki o lokalną władzę. Należy podkreślić, że
istniejące regulacje prawne w tym zakresie wręcz ułatwiają możliwość ubiegania
się o mandat przedstawiciela, gdyż prawo zgłaszania kandydatów na radnych
(a po spełnieniu wymogu zarejestrowania kandydatów na radnych w co najmniej
połowie okręgów wyborczych, również kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta25) posiadają nie tylko partie polityczne i organizacje społeczne, ale
i komitety wyborcze wyborców26, co uwalnia grupy zainteresowane bezpośrednim udziałem w politycznych działaniach na forum samorządów terytorialnych
od konieczności podejmowania wielu czynności o charakterze organizacyjnym
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Ibidem, s. 17.
G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Warszawa 1994, s. 52.
E. Zwierzchowski, op.cit., s. 18.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, op.cit., art. 478 § 2.
Ibidem, art. 399, art. 478 § 1.
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i administracyjnym, związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń (w tym partii
politycznych).
Rozbudowane typologie opozycji politycznej zaproponował Krzysztof Pałecki,
który zwrócił uwagę również na inne kryteria, wyróżniające poszczególne jej
rodzaje. Kryteria te odniósł do cech samej opozycji, uzyskując typologię, którą
określił mianem „wewnętrznej”, oraz do warunków społeczno-politycznych,
w tym przypadku nazwał ją typologią „zewnętrzną” (środowiskową)27. Zwłaszcza
typologia wewnętrzna okazała się pomocna w analizie opozycji w samorządach
terytorialnych. Za istotne dla niej kryteria autor uznał: 1) rodzaj zbiorowości
i stopień zorganizowania osób objętych nazwą „opozycja polityczna”; 2) sposób
działania opozycji politycznej; 3) przedmiot (cel) działania opozycji politycznej28.
Biorąc pod uwagę rodzaj zbiorowości i organizację grup kontestujących
działania rządzących, należy zwrócić uwagę, że terminu „opozycja” powinno się
używać w stosunku do zbiorowości o wykształconej więzi i względnej trwałości
(a więc nie grup amorﬁcznych lub okazjonalnych), która powinna powodować
przetrwanie grupy określanej jako opozycja w czasie dłuższym niż realizacja
celu, w jakim została powołana. Więzią tą może być więź personalna, charakterystyczna dla „opozycji familiarnej”, oparta na bezpośrednich kontaktach, również
przyjacielskich, a nawet rodzinnych, lub też więź zorganizowanych formalnie
grup, które są często wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie instytucjami,
tworzącymi „opozycję instytucjonalną”29.
W przypadku opozycji na szczeblu samorządowym możliwe jest działanie
opozycji obydwu rodzajów, przy czym charakter opozycji zinstytucjonalizowanej działającej na arenie organów samorządowych mają opozycyjne kluby
radnych, natomiast poza tymi organami, lokalne struktury partii politycznych
oraz wszelkiego rodzaju stowarzyszenia kontestujące działania lokalnych władz
samorządowych. W mniejszych jednostkach samorządowych, na przykład
gminach wiejskich, gdzie działalność partii politycznych i innych organizacji
jest słabsza, a bezpośrednie relacje między uczestnikami życia społecznego są
bardziej powszechne, może się ukształtować opozycja familiarna.
Ze względu na kryterium sposobu działania opozycji K. Pałecki wyróżnia
opozycję anarchizującą i legalistyczną oraz opozycję programową i reaktywną.
27

K. Pałecki, Opozycja polityczna – próba typologii, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych
i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 11.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 12.
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Odnośnie pierwszej typologii podkreśla, że legalności działania nie należy
rozumieć tylko w sensie prawnym, gdyż legalność działania należy rozciągnąć
również na sferę norm i zwyczajów politycznych. Nie powinno się w tym przypadku stosować zasady, że wszystko co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone.
Przy takim rozumieniu legalności praktycznie każdej opozycji zdarza się naruszenie jej ram. Należy przyjąć, że opozycja polityczna z zasady działa legalnie
(jeśliby programowo i stale naruszała ramy legalnego działania, nie powinna
być określana mianem opozycji), lecz w różnym stopniu dba o przestrzeganie
norm politycznych. Na tej podstawie można stworzyć pewne continuum, którego
krańce wyznacza opozycja anarchizująca i legalistyczna. Dokonywanie ostrego
podziału na te dwie kategorie nie jest wskazane30.
Działania opozycyjne można też podzielić na reaktywne i programowe. Działania reaktywne charakteryzują się tym, że są podejmowane ad hoc w wytworzonej przez decydentów lub otoczenie sytuacji mającej znaczenie polityczne.
Opozycja powinna jednak prowadzić przede wszystkim działania zmierzające
do realizacji jej programu politycznego. W zasadzie każda opozycja ma chociaż
minimalny program polityczny, który powoduje spełnienie, wymienionego już
wyżej, warunku trwałej więzi grupy opozycyjnej, jakim jest kontynuowalność
celu. Stopień wyartykułowania programu politycznego oraz zakres jego realizacji
pozwala na określenie, w jakim stopniu można daną opozycję uznać za programową, a w jakim za reaktywną. Oczywiście trudno sobie wyobrazić opozycję,
która nie reagowałaby na wydarzenia bieżące31.
Stosując kryterium sposobu działania w odniesieniu do opozycji w organach
samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że również tu występuje opozycja
legalistyczna i anarchizująca, oraz programowa i reaktywna. Jednak rodzaj działalności prowadzonej przez samorządy terytorialne, różna skala ich działania,
związana ze szczeblem samorządu oraz wielkością poszczególnych jednostek,
powoduje, że i w tym ujęciu opozycja ta ma swoją specyﬁkę. Rozróżnienie
opozycji anarchizującej i legalistycznej w zdecydowanej większości dotyczy
respektowania norm i zwyczajów politycznych, a nie łamania norm prawnych.
W polskim prawie nie ma przepisów odnoszących się wprost do opozycji,
normy prawne dotyczą organów władzy samorządowej lub osób pełniących
w nich funkcje. Ustawy regulujące działanie samorządów w części dotyczącej ich
organów nie przewidują też wielu sankcji za nieprzestrzeganie ich postanowień.
30
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Sankcje te dotyczą w zasadzie skrajnych przypadków i mają na celu nie tyle
karanie, co uniemożliwienie niezgodnego z prawem działania organów samorządowych, zabezpieczenie właściwej realizacji zadań publicznych lub zabezpieczenie przestrzegania prawa w trybie nadzorczym. Jako przykład mogą posłużyć
przepisy Ustawy o samorządzie gminnym, dotyczące rozwiązania przez Sejm,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, rady gminy, lub odwołania przez Prezesa
Rady Ministrów, na wniosek wojewody, wójta, w przypadku powtarzającego się
naruszania przez te organy konstytucji lub ustaw. W razie nierokującego nadziei
na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu
zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy
gminy i ustanowić zarząd komisaryczny32.
Opozycja anarchizująca w samorządach terytorialnych najczęściej łamie
polityczne normy zwyczajowe. Skala występowania takich zachowań zależy
od uwarunkowań lokalnych oraz od „upartyjnienia” samorządu, które wiąże
się zwykle z jego szczeblem oraz sposobem wyboru organów samorządowych
(wybory w systemie proporcjonalnym sprzyjają większemu zaangażowaniu
partii politycznych). Najbardziej powszechnym sposobem anarchizującego
działania opozycji są działania obstrukcyjne, uniemożliwiające podejmowanie
decyzji przez organy kolegialne, a polegające zwykle na zrywaniu sesji poprzez
opuszczanie sali obrad i doprowadzenie do braku quorum33. Innym przykładem takich działań jest wykorzystywanie przez opozycję instytucji udzielania
organom wykonawczym absolutorium w sposób niezgodny z ustawowymi
regulacjami i intencjami ustawodawcy. Absolutorium powinno odnosić się
ściśle do wykonania budżetu, a nie do oceny całokształtu działalności wójta
(zarządu), która powinna być dokonywana poza procedurą absolutoryjną34. „Co
wynika z uchwał absolutoryjnych z lat 2005 i 2006 – to, że pomimo zachowania
wymogów proceduralnych, w miejscu aktywnego zaangażowania radnych ich
32

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, op.cit., art. 96 – 97.
Działania takie stosowała, między innymi, opozycja w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Informowała o tym prasa lokalna: M. Froń, Opozycja ma dość ignorancji koalicji, „Nowiny”, 27.11.2007,
s. 3; eadem, Radni opozycji uciekli z sali obrad, http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071128/AKTUALNOSCI/71128014, odczyt z dn. 7.06.2011; eadem, Dzisiaj kontynuacja sesji
sejmiku, http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071201/AKTUALNOSCI/71201002,
odczyt z dn. 07.06.2011.
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Zob. Z. Majewski, Absolutorium w samorządach, „Wspólnota” 2006, nr 12, s. 2; P. Walczak, Czas
na absolutorium, „Wspólnota” 2007, nr 13, s. 36.
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głosy nie dotyczą wykonania budżetu, a kwestii pobocznych, mających często
podtekst polityczny”35. Opozycja wykorzystuje często absolutorium jako okazję
do dokonania politycznej oceny działalności organu wykonawczego36.
W odniesieniu do opozycji programowej i reaktywnej na szczeblu samorządowym, należy stwierdzić, że najczęściej mamy do czynienia z opozycją reaktywną,
gdyż zwykle opozycja na tym poziomie nie formułuje rozbudowanych, kompleksowych programów politycznych. Dotyczy to szczególnie mniejszych jednostek
samorządu terytorialnego, gdzie działalność partii politycznych nie jest zbyt
intensywna. W większych jednostkach programy polityczne opozycji są zwykle
lokalnym odbiciem ogólnych programów partyjnych. Zdaniem Michała Kuleszy,
w Polsce lokalnej partia to zazwyczaj kilka osób. „Zatem myśl o tym, że właśnie
akurat one mają lepszy program dla naszej gminy czy powiatu jest cokolwiek
śmieszna. Taka grupka zazwyczaj nie posiada wystarczającego potencjału, by
mieć jakikolwiek poważny program, nie mówiąc »o lepszym«. Także w większych
miastach i regionach partie rzadko mają dobry program”37. W jednym i drugim
przypadku chodzi przede wszystkim o zdobycie władzy wykonawczej w powiecie
lub województwie poprzez uzyskanie większości w organach stanowiących tych
jednostek jeszcze w trakcie trwania kadencji oraz doprowadzenie do zwycięstwa
w kolejnych wyborach samorządowych. Łatwiejszym sposobem uprawiania
opozycyjnej polityki jest reagowanie, najczęściej poprzez krytykę, na decyzje
podejmowane przez większość rządzącą i organy wykonawcze. Krytyka ta nie
zawsze wynika z innej wizji i pomysłów na rozwiązanie tych samych problemów,
często jest podnoszona dla osiągnięcia politycznych korzyści, bez merytorycznego uzasadnienia.
Każda opozycja dąży do zmian systemu politycznego lub zmian w systemie
politycznym. Grupa, która próbuje tylko wypromować siebie w celu zrobienia
sobie reklamy i zdobycia popularności nie jest opozycją. Podobnie jest w przypadku grup interesu, które nie posiadają programu zmian politycznych, a działają
w celu uzyskania, w ramach istniejącego systemu politycznego, korzyści ekonomicznych. Mimo tych różnic w jakimś stopniu każda opozycja stanowi również
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M. Chmielewska, Przesłanka materialnoprawna udzielenia absolutorium, „Wspólnota” 2008,
nr 10, s. 3.
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D. Wilczak, Popisowa sesja, „Newsweek Polska” 2008, nr 19, s. 34; W. Malicki, Marszałek triumfuje, „Nowiny”, 29.04.2008, s. 3.
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M. Kulesza, Upartyjnienie samorządu to błąd, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2005, nr 8,
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w grupę interesu, jednak zależność ta nie zachodzi w drugą stronę – nie każda
grupa interesu stanowi opozycję38.
Zmiany, do których dąży opozycja w ramach istniejącego systemu politycznego mogą dotyczyć: 1) zmiany decydenta politycznego na określonym
stanowisku; 2) zmiany podjętych decyzji politycznych lub zmuszenia do podjęcia
decyzji; 3) zmiany sposobu działania decydenta politycznego. W kontekście
zmiany decydenta politycznego K. Pałecki wyróżnia opozycję systemową i personalną. Opozycja systemowa dąży do zmiany ekipy rządzącej w normatywnie
określonym czasie i w normatywnie określony sposób. Opozycja personalna
charakteryzuje się powstaniem grupy (na przykład parlamentarzystów) dążącej
do zmiany „układu personalnego” w ekipie rządzącej39.
W takim ujęciu opozycja w samorządach terytorialnych najczęściej jest opozycją systemową – ewentualna zmiana władzy następuje w wyniku rywalizacji
wyborczej normatywnie określonej w ramach istniejącego systemu politycznego.
Przepisy dotyczące samorządów terytorialnych przewidują również odwołanie
ich organów przed upływem kadencji, w drodze referendum40. Należy zwrócić
uwagę, że referendum w sprawie odwołania organów stanowiących może się
odbyć wyłącznie na wniosek mieszkańców41, jednakże opozycja może stanowić „grupę inicjatywną”. Mimo pewnej wyjątkowości takiej sytuacji, opozycję
podejmującą działania w oparciu o te możliwości należy zaliczyć do opozycji
systemowej, i to nie tylko z tego powodu, że wynikają one z rozwiązań prawnych, ale i dlatego, że ostateczne rozstrzygnięcie zależy od uprawnionych do
głosowania mieszkańców i nie sprowadza się do wymiany personalnej w ramach
istniejącego układu.
Możliwość pojawienia się w samorządzie terytorialnym opozycji personalnej
stwarzają, wspomniane już wcześniej, rozwiązania prawne dotyczące powoływania organów wykonawczych w samorządzie województwa i powiatu. Ponieważ
powołanie zarządów województwa i powiatu, wraz z ich przewodniczącymi:
marszałkiem województwa i starostą, jest wyłącznym prawem organów stano-
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K. Pałecki, op.cit., s. 14.
Ibidem, s. 14−16.
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wiących, działania opozycji mogą doprowadzić do zmiany układu sił w sejmiku
lub radzie powiatu i dokonania zmian personalnych na tych stanowiskach.
Działania opozycji w zakresie dążenia do zmiany już podjętych decyzji lub
przymuszenia decydenta do podjęcia decyzji stanowią podstawę do wyróżnienia
opozycji „antydecyzyjnej” i „prodecyzyjnej”. Opozycja antydecyzyjna podejmuje
działania mające na celu albo całkowitą zmianę podjętej decyzji lub zbioru
decyzji, albo wprowadzenie do tych decyzji takich modyﬁkacji, które spowodują
w konsekwencji osiągnięcie, przynajmniej częściowe, celów programowych
opozycji. Opozycja antydecyzyjna może być jednocześnie opozycją personalną,
gdyż często kształt podejmowanych decyzji jest zależny od poglądów decydenta.
Zmiana personalna może ułatwić dokonanie korekty decyzji42.
Politycy stosują często strategię niepodejmowania decyzji, szczególnie
wówczas, gdy konieczne do podjęcia rozstrzygnięcia mogą być źle przyjęte
przez ich adresatów i spowodować „straty polityczne” dla decydenta. W takiej
sytuacji działania opozycji zmuszające decydenta do podjęcia decyzji powodują
określenie jej mianem prodecyzyjnej. W odróżnieniu od potocznego rozumienia
opozycji jako formy sprzeciwu, opozycja może się również domagać podjęcia
określonych działań, w tym przypadku przez decydenta politycznego43.
Zaproponowany przez K. Pałeckiego podział opozycji decyzyjnej na proi antydecyzyjną nie jest niezbędny, ponadto wprowadza pewne zamieszanie
w zakresie rozumienia istoty decyzji politycznej. W literaturze decyzja polityczna deﬁniowana jest jako akt świadomego wyboru działania lub zaniechania
politycznego (jest to tzw. „niedecyzja”)44. Przy takim deﬁniowaniu decyzji, niepodejmowanie jej jest również decyzją, w związku z tym kategoria opozycji prodecyzyjnej może mieścić się z powodzeniem w kategorii opozycji antydecyzyjnej,
gdyż działania opozycyjne są sprzeciwem wobec „podjętej decyzji” o zaniechaniu.
Tym samym wydaje się, że wystarczające jest wyróżnienie opozycji decyzyjnej.
Warto podkreślić, że aby zaniechanie można było potraktować jako decyzję, musi
być świadome. W praktyce politycznej może się zdarzyć, że decydent nie wie
o konieczności podjęcia określonej decyzji. Konieczność taką może uświadomić
mu opozycja, wykorzystując jednocześnie tę sytuację jako podkreślenie braku
kompetencji i swoistej nieudolności rządzących. W tym przypadku działania
opozycji można by określić jako prodecyzyjne. Trwają one jednak stosunkowo
42
43
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krótko, bo tylko w chwili publicznego wyartykułowania oczekiwań i do czasu
reakcji (lub stwierdzenia jej braku) rządzących.
Opozycja decyzyjna występuje również na poziomie samorządowym, co
więcej, dążenie do zmiany decyzji, próby wpłynięcia na jej kształt, należą do
podstawowych działań opozycyjnych w samorządach wszystkich szczebli.
Sprawowanie władzy każdego rodzaju i na każdym poziomie wiąże się przede
wszystkim z podejmowaniem władczych rozstrzygnięć i stanowi najistotniejszą
część działalności organów władzy. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejne
już różnice pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządów, będące konsekwencją bezpośredniego wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Decyzje zapadające w większości spraw, nie tylko w samorządach, wymagają
ich implementacji. W procesie urzeczywistniania decyzji, podejmowane są
kolejne, wykonawcze, mające na celu doprowadzenie do zmiany rzeczywistości
politycznej zgodnie z oczekiwaniami. W samorządzie województwa i powiatu
możliwości wpływu na decyzje wykonawcze są większe (choć niebezpośrednie),
gdyż istnieje możliwość odwołania zarządów (organów wykonawczych) tych
jednostek przez organy stanowiące, będące jednocześnie wytwórcami najważniejszych decyzji podejmowanych w samorządach. W przypadku gminy (oraz
powiatu grodzkiego) możliwość taka istnieje tylko poprzez referendum, co
wyraźnie osłabia siłę opozycji. Jednocześnie ustawodawca określił jednoznacznie,
że to wójt (burmistrz, prezydent) określa sposób wykonania decyzji45, a próby
ingerencji rady gminy w zakres tych uprawnień spotykają się z reakcją w trybie
nadzorczym. Przykładem może być rozstrzygnięcie wojewody małopolskiego,
którego teza brzmi: „Uchwała zobowiązująca wójta do podjęcia określonego działania, w sferze realizacji ustalonego i wyznaczonego przez radę gminy zadania,
wkracza w istocie w kompetencje organu wykonawczego gminy”46. Pozbawienie
rady gminy możliwości bezpośredniego wpływu na implementację decyzji skutkuje osłabieniem opozycji, która może jedynie poddać krytyce działania wójta.
Celem działalności opozycji może być również chęć zmiany sposobu działania
decydenta politycznego. Jeżeli objawia się ona w obszarze zmian proceduralnych
lub także zmian techniczno-organizacyjnego procesu podejmowania decyzji
politycznych i realizowania decyzji, to opozycję taką można określić mianem
proceduralnej. Często się jednak zdarza, że zmiany proceduralne tak naprawdę
45
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mają służyć zmianom merytorycznym i stanowią tylko pretekst do podjęcia
działań w tym zakresie47.
Opozycja merytoryczna sprzeciwia się zasadom ustrojowym systemu
politycznego, jest następstwem sporu o normy regulujące porządek społeczny
i wartości, które w ramach tego porządku mają być osiągane za pośrednictwem
instytucji władzy. W obrębie tej opozycji wyróżnić można opozycję reformatorską, która zmierza do zmian dających się uzgodnić z normami i wartościami
obowiązującymi w systemie politycznym, i radykalną, która proponuje normy
i wartości przeciwstawne obowiązującym i zmierza do zmiany ustroju na inny48.
Zastosowanie podobnej typologii wobec opozycji działającej w samorządach
nie wydaje się być wystarczająco uzasadnione. Przyjęte rozwiązania prawne
regulujące funkcjonowanie organów samorządowych powodują, że warunki
do działania opozycji proceduralnej są dość trudne. Najistotniejsze regulacje
mają charakter ustawowy i opozycja na szczeblu samorządowym nie ma na nie
wpływu. Proces podejmowania decyzji w organach stanowiących nie jest tak
rozbudowany, jak w przypadku ustaw uchwalanych w parlamencie, również sama
organizacja samorządowych organów stanowiących jest mniej skomplikowana
i daje mniej okazji do ingerencji proceduralnej w trakcie podejmowania uchwał.
Zmiana sposobu działania decydenta politycznego, w tym przypadku organów
stanowiących i wykonawczych w samorządach wszystkich szczebli, musi opierać
się raczej na innych metodach niż kwestie proceduralne. Jeśli chodzi o opozycję
merytoryczną, z zaproponowanym podziałem na reformatorską i radykalną, to
należy zwrócić uwagę, że typologia ta odpowiada w swej istocie podziałowi na
opozycję pro- i antysystemową.

PODSUMOWANIE
Przedstawione typologie opozycji nie stanowią katalogu wyczerpanego i zamkniętego. Należy zwrócić uwagę, że chociaż poszczególne podziały sugerować
mogą istnienie jasnych i czytelnych granic pomiędzy nimi, to jednak w rzeczywistości niektóre grupy opozycyjne mogą spełniać kryteria przynależności do kilku
typów opozycji jednocześnie, w zależności od kryteriów branych pod uwagę.
Niejednokrotnie opozycja może posiadać cechy charakterystyczne dla dwóch,
47
48

K. Pałecki, op.cit., s. 15.
Ibidem, s. 16.
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a nawet więcej rodzajów opozycji w ramach jednej typologii. Wówczas o „zaliczeniu” opozycji do danego typu przesądza przewaga jednych cech, istotnych
z punktu widzenie przyjętych kryteriów, nad innymi.
Jak wynika z przedstawionej analizy, zjawisko opozycji dotyczy nie tylko
szczebla centralnego – możemy mieć z nim do czynienia również na niższych
poziomach władzy, w samorządach terytorialnych. Pomimo różnic w zakresie
kompetencji i sposobów działania krajowych i lokalnych organów władzy,
warunki do kontestowania poczynań większości są zbliżone, a działania polityczne zorganizowanych mniejszościowych grup we władzach samorządowych
wykazują liczne podobieństwa do działań charakterystycznych dla opozycji „centralnej”. Jedna z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa, dotycząca
praw mniejszości, może być realizowana we władzach publicznych znajdujących
się najbliżej obywateli.
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ABSTRACT: Employment policy in Poland is based on a hierarchically structured
system of institutions. This helps to better understand and solve employment problems, which includes the national, regional and local level. The services operate in
the labor market based on the principle of decentralization. Actions resulting from
the labor market policies are not suﬃciently correlated with long-term objectives
of employment policy. Operators of employment policy are preparing a number
of programs and strategies to meet changing situations. Planned targets are not
easy to achieve.

POLITYKA PUBLICZNA W POLSCE zaczęła nabierać nowego wymiaru po
1989 r. Działania państwa, w odniesieniu do obszaru rynku pracy i problemów
zatrudnienia, wpłynęły na ukształtowanie nowego modelu polityki zatrudnienia.
Zmieniające się warunki ekonomiczne oraz zachodzące procesy gospodarcze,
określane przez otoczenie szersze niż krajowe, wpływają na sytuację na rynku
pracy i wymuszają na organach państwa odpowiednie dostosowanie instrumentów polityki społecznej. W ujęciu praktycznym działalność władzy politycznej
szczebla centralnego i lokalnego, zmierzająca do realizacji określonych celów
dotyczących zatrudnienia, polega na oddziaływaniu na wysokość wskaźników
* Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski.
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zatrudnienia i bezrobocia. Narzędzia umożliwiające podejmowanie optymalnych
decyzji w dziedzinie zatrudnienia są fundamentem danej polityki. Jej realizacja
polega na właściwym kształtowaniu procesów związanych z przygotowaniem
i włączeniem kapitału ludzkiego do strefy pracy1. Aktywność państwa w ramach
danej polityki widoczna jest w wykorzystaniu pośrednich form oddziaływania
na funkcjonowanie rynku pracy i dynamizowanie wzrostu gospodarczego, by
utrzymywać dotychczasowe i tworzyć nowe miejsca pracy.
Podstawę organizacji i funkcjonowania rynku pracy stanowią publiczne
służby zatrudnienia, wymienione na pierwszym miejscu w Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które w ramach przyjętych założeń
funkcjonują pod kontrolą władzy centralnej2. Struktura, kompetencje i funkcje danych podmiotów zostaną przybliżone w niniejszym artykule, którego
przedmiotem rozważań będą również cele polityki zatrudnienia i sposób ich
realizacji, w szczególności przez publiczne służby. W sposób bardzo pobieżny
potraktowane zostały niepubliczne podmioty polityki zatrudnienia, gdyż jest
to zakres badań na tyle szeroki, iż powinien być odrębnie omówiony. Celem
opracowania jest przybliżenie zakresu obowiązków i funkcji najważniejszych
podmiotów, realizujących zadania polityki zatrudnienia oraz umieszczenie działań podejmowanych przez dane organy we właściwym kontekście sytuacyjnym,
wynikającym z panujących obecnie warunków3.

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE
ZA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA W POLSCE
W grupie podmiotów, których zadaniem jest realizacja celów polityki zatrudnienia, znajdują się organy, instytucje, organizacje oraz osoby i ich zespoły4.
1

Z. Wiśniewski, M. Maksim, Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans
i nowe wyzwania, [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. Z. Wiśniewski, E. Dolny, Toruń 2008, s. 19.
2
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dziennik
Ustaw 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.; M. Baron-Wiaterek, Instytucjonalno-prawne aspekty rynku
pracy i promocji zatrudnienia, Gliwice 2005, s. 81.
3
Artykuł powstał w oparciu o literaturę z pogranicza dziedzin politologii, ekonomii i socjologii.
Z uwagi na ograniczony do problem polskiego bieżący charakter omawianej tematyki najbardziej
pomocne okazały się polskie opracowania naukowe, zwłaszcza aktualne artykuły i raporty.
4
W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji
i integracji gospodarczej, Poznań 2005, s. 151.
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Podmiotom tym przekazane zostały kompetencje do podejmowania decyzji
w sferze rynku pracy i zatrudnienia. Działania z zakresu polityki zatrudnienia
sprowadzają się do sterowania zasobami pracy, co odbywa się w trzech płaszczyznach regulacji: centralnej, rynkowej oraz samoregulacji w organizacjach
gospodarczych. Na szczeblu krajowym ustalana jest ogólna polityka zatrudnienia,
na niższych szczeblach zostaje ona dopasowana do potrzeb danego obszaru.
Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi
i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego
do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone
ustawą. W ich skład wchodzi 16 wojewódzkich urzędów pracy, 338 urzędów
powiatowych oraz ich ﬁlie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia
tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw. Działania
podejmowane przez wymienione organy mogą mieć charakter makroekonomiczny bądź mikroekonomiczny5, co warunkuje istnienie wielu podmiotów
odpowiedzialnych za realizację polityki zatrudnienia na konkretnym szczeblu.
Na przestrzeni lat struktura organów polityki zatrudnienia ulegała ewolucji,
by ostatecznie przybrać kształt niezależnych jednostek, mających hierarchiczną,
trójstopniową i scentralizowaną budowę, mocno powiązanych z rządową
administracją ogólną, działających w systemie samorządowo-rządowym6.
Na szczeblu krajowym organem naczelnym jest Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, odpowiedzialne za prowadzenie polityki zatrudnienia w skali całego
kraju, przy pomocy polityki rynku pracy oraz polityki regionalnej (zob. diagram
nr 1). W tym zakresie minister właściwy do spraw pracy współdziała ze swoim
urzędem, pełniąc określone funkcje. Koordynatorem polityki zatrudnienia w skali
regionalnej jest wojewoda, który odpowiedzialny jest za współdziałanie urzędów
w województwie. Sprawuje on nadzór nad działaniami samorządu wojewódzkiego
oraz powiatowego. Tego rodzaju horyzontalna zależność wprowadza autonomię
działania urzędów7. Odpowiedzialność za prowadzenie polityki zatrudnienia
i rynku pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym powierzona została samorządowi terytorialnemu. Do struktur administracji zatrudnienia należą marszałkowie
województw, których zadania wykonują podlegające im wojewódzkie urzędy
pracy oraz starostowie za pomocą powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z ustawą
5
B. Woźniak, Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, Poznań
2008, s. 65.
6
M. Gębski, Polityka zatrudnienia i bezrobocie w województwie kieleckim w latach transformacji
społeczno-gospodarczej (1989 – 1998), Kielce 2007, s. 60 – 61.
7
M. Gębski, Rynek pracy. Wybrane problemy, Kielce 2008, s. 28.
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z 1994 r. zadania z zakresu polityki zatrudnienia, poza publicznymi służbami,
realizują Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa
lokalnego oraz agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe8.
Diagram 1. Podmioty polityki zatrudniania
Podmioty polityki zatrudniania
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament
Rynku Pracy

Departamenty
pozostałe
Komenda
Wojewódzka OHP

Wojewoda

Marszałek Województwa

Wojewódzki Urząd Pracy

Starosta Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy

Prywatne Agencje Pracy
Pośrednictwo krajowe i zagraniczne

Agencje Pracy Tymczasowej
Legenda:
podległość służbowa
współpraca
8

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dziennik Ustaw
Nr 58, poz. 1143; Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, op.cit., rozdz. 3, art. 6 ust. 1.
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Istotne uzupełnienie systemu usług publicznych służb zatrudnienia stanowią
Ochotnicze Hufce Pracy, specjalizujące się w działaniach na rzecz młodych
osób zagrożonych marginalizacją i realizujące działania w zakresie kształcenia,
szkoleń, wychowania przez pracę, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy poszerzyła kompetencje OHP dotyczące refundowania pracownikom
młodocianym wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne. Została także
zwiększona rola OHP w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
w odniesieniu do młodych bezrobotnych. Poprzez współpracę z pracodawcami
i zrzeszającymi ich organizacjami, OHP pozyskują oferty pracy dla podopiecznych, a wszelkie działania są dodatkowo wspierane w klubach pracy, młodzieżowych biurach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz w mobilnych
centrach informacji zawodowej9.
Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na
dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, m.in. w ramach działalności
rad zatrudnienia. Zostały one powołane w celu opiniodawczo-doradczym, jako
instytucjonalne formy dialogu społecznego, reprezentowane przez administrację
publiczną, samorządową, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców10.
Dzięki temu mechanizm funkcjonowania administracji państwowej, kontroli
i regulacji rynku pracy mógł nabrać społecznego wymiaru. Ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje tworzenie rad zatrudnienia
na trzech szczeblach: centralnym (Naczelna Rada Zatrudnienia jako organ
opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw pracy); wojewódzkim
(wojewódzkie rady zatrudnienia jako organy opiniodawczo-doradcze marszałków województw); powiatowym (powiatowe rady zatrudnienia jako organy opiniodawczo-doradcze starostów). Członkowie rad zatrudnienia poszczególnych
szczebli, w myśl ustawy z 14 grudnia 1994 r., są powoływani i odwoływani
odpowiednio przez ministra, marszałka województwa albo starostę, na okres
czteroletnich kadencji. Zakres zainteresowania i działania rad oscyluje głównie
wokół kwestii inspirowania przedsięwzięć pełnego i produktywnego zatrudnienia11.
9
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w spawie szczegółowych
zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy, Dziennik Ustaw 2005, nr 6, poz. 41.
10
M. Baron-Wiaterek, op.cit., s. 111.
11
Określanie zatrudnienia jako pełne zostało zastąpione racjonalnym, ponieważ wykorzystanie
czasu pracy optymalnie do potrzeb jest tylko modelem idealnego stanu, który niemożliwy jest do
osiągnięcia w gospodarce. Zatrudnienie racjonalne jest dążeniem do minimalizacji liczby osób po-
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Powracając do najważniejszych podmiotów polityki zatrudnienia, jakimi
są publiczne służby, należy przybliżyć przypisane im ustawowo kompetencjei
zadania. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za prowadzenie polityki zatrudnienia w skali całego kraju w obszarze polityki rynku
pracy i polityki regionalnej. Działania z tego zakresu prowadzone są przez
ministra właściwego do spraw pracy, który współdziała ze swoim urzędem.
Minister odpowiedzialny jest za współdziałanie z jednostkami samorządu
terytorialnego, inicjowanie i stosowanie instrumentów polityki rynku pracy,
realizację zadań wynikających z funkcji głównego dysponenta Funduszu Pracy,
zapewnienie jednolitości stosowania prawa pracy oraz realizację zadań z zakresu
ochrony roszczeń pracowniczych12. Powyższe uprawnienia zostały przypisane
ministrowi do wypełnienia określonych funkcji, które mieszczą się w czterech
działach uprawnień: normotwórczym, kontrolnym, koordynacyjnym oraz dziale
planowania13.
Koordynacja polityki zatrudnienia w regionie jest powierzona wojewodzie,
który zajmuje się kontrolą legalnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności gospodarczej, podejmowania pracy przez cudzoziemców,
obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego, opłacania składek na Fundusz Pracy, rejestru agencji zatrudnienia, a wyniki
kontroli i oceny sporządzone przez wojewodę przedstawiane są ministrowi
w formie kwartalnych informacji14. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością
samorządu wojewódzkiego i powiatowego z zakresu zadań administracji rządowej, wynikających z przestrzegania przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z Ustawą z 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w gestii wojewody
leży wspieranie regionalnych i lokalnych rynków pracy w celu ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, z uwzględnieniem rządowych programów
dotyczących zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich a także przedstawianie
kwartalnych informacji o wynikach kontroli jednostek samorządu terytorialnego

zostających bez pracy, możliwym do zrealizowania i stworzenia warunków sprzyjających wykorzystaniu zasobów pracy w gospodarce narodowej w sposób optymalny, M. Gębski, Rynek pracy…, op.cit.,
s. 21.
12
E. Kryńska, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce – instytucje i programy, [w:] Rynek pracy
w skali lokalnej, red. R. Szul, A. Tycholska, Warszawa 2004, s. 45.
13
M. Baron-Wiaterek, op.cit., s. 92.
14
Ibidem, s. 96.
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oraz stwierdzonych naruszeniach przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajmuje się koordynacją
działania powiatowych urzędów pracy na terenie województwa, opracowaniem
analiz i ocen, dotyczących problematyki zatrudnienia w województwie, na
potrzeby właściwego ministra oraz rad zatrudnienia, także współdziała z wojewódzką radą zatrudnienia, ustala zadania dla powiatowych urzędów pracy
i limity środków Funduszu Pracy oraz kontroluje ich wykorzystanie15.
Zadania przypisane samorządowi województwa obejmują organizację
i koordynację takich kwestii, jak regionalna polityka rynku pracy, realizowana
zgodnie z regionalnym planem na rzecz zatrudnienia; system zabezpieczenia
społecznego; usługi poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie, także kształcenie pracowników urzędów pracy
oraz prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych.
Samorząd województwa współpracuje z innymi podmiotami w ramach sieci
EURES i innych umów międzynarodowych, współdziała w dziedzinie projektów
współﬁnansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz wspomagany
jest opiniami wojewódzkiej rady zatrudnienia, a w realizacji zadań pomagają
wojewódzkie centra informacji i planowania kariery16.
Na szczeblu powiatu, jak już wspomniano, za prowadzoną politykę odpowiadają starostowie. W ramach przydzielonych im kompetencji inicjują i ﬁnansują
szkolenia bezrobotnych, przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe oraz zasiłki,
inicjują organizowanie dodatkowych miejsc pracy i udzielają pracodawcom
pomocy ﬁnansowej, inicjują oraz ﬁnansują prace interwencyjne, a także roboty
publiczne, udzielają pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na
własny rachunek, aktywizują bezrobotnych w ramach programów specjalnych
oraz zajęć w klubach pracy17.

15
16
17

E. Kryńska, op.cit., s. 46.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.…, op.cit., rozdz. 4, art. 8 ust 1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. …, op.cit., art. 7.
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POLITYKA ZATRUDNIENIA W RAMACH POLITYKI
WSPÓLNOTOWEJ
Problematyka polityki zatrudnienia, podobnie jak problematyka socjalna, jest
obszarem o wzrastającym znaczeniu w ramach procesów integracyjnych, jakie
zachodzą na obszarze Unii Europejskiej. Wspólnotowy dorobek w tej dziedzinie obejmuje wiele regulacji prawnych, deklaracji, programów socjalnych, jak
i zaawansowaną koordynację działań państw członkowskich18. Kierunek działań
przyjętych w Polsce w zakresie realizacji polityki zatrudnienia był ściśle związany z polityką wspólnotową. W latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku
wzrost gospodarczy nie mógł samoistnie wpłynąć na powstanie nowych miejsc
pracy, co skłoniło do podjęcia konkretnych działań dostosowawczych. Ujęte to
zostało w Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która określa skalę zadań i działań
państw członkowskich na rzecz zatrudnienia i powiązanych z nim problemów
społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, marginalizacja społeczna, czy
wykluczenia19. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej organy zatrudnienia naszego kraju dołączyły do szeregów wspominanej już sieci EURES, którą
tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach,
które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): poza państwami
członkowskimi Wspólnoty również Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz
Szwajcaria, która posiada status obserwatora EOG. Celem sieci EURES jest
świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy i pracodawców w ramach
reguł określonych w unijnym prawodawstwie oraz swobodnego przepływu osób
i propagowania mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. W niektórych wypadkach jest to ograniczone w praktyce okresami przejściowymi dla
nowych członków Unii.
Usługi prowadzone w ramach sieci opierają się na międzynarodowym
pośrednictwie pracy, szerzeniu informacji na temat warunków życia i pracy
w państwach współpracujących. Za świadczone usługi EURES w Polsce odpowiedzialna jest krajowa kadra. W skład polskiej kadry EURES wchodzi zespół
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 16 Kierowników Liniowych EURES,
doradcy EURES oraz wojewódzcy asystenci EURES z wojewódzkich urzędów
18

W. Anioł, Internacjonalizacja polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki,
red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2009, s. 444.
19
M. Bukowski, P. Lewandowski, I. Magda, J. Zawistowski, Praca i wzrost, [w:] Zatrudnienie
w Polsce 2005, red. M. Bukowski, Warszawa 2005, s. 41 – 42.
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pracy. W każdym powiatowym urzędzie pracy funkcjonuje pośrednik pracy
realizujący zadania EURES, po to aby ułatwić polskim poszukującym pracy
oraz polskim pracodawcom, dostęp do usług EURES. Koordynacja polskiej sieci
EURES oraz jej nadzór należy do Krajowego Koordynatora EURES w Departamencie Rynku Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kluczową rolę
w sieci EURES pełnią nominowani przez Komisję Europejską doradcy EURES,
którzy są specjalistami w swojej dziedzinie.
Zachodzące zmiany na rynku pracy implikują wprowadzanie nowych rozwiązań i wzmocnienie instytucjonalnej obsługi. Publiczne służby zatrudnienia nie
dysponują odpowiednim potencjałem, by móc właściwie uporać się z powierzonymi zadaniami i ze zmieniającymi się oczekiwaniami. W tym celu stworzono
legislacyjne podstawy dopuszczające inne podmioty do obsługi rynku pracy,
znosząc monopol służb publicznych, które mają możliwość zlecania określonych
zadań innym podmiotom. Może odbywać się to na dwa sposoby20. Pierwszy
z nich polega na powierzaniu realizacji zadań a drugi na wspieraniu wykonywanych zadań. Powinno opierać się to zawsze na zasadach pomocniczości, uczciwej
konkurencji, efektywności i jawności. Niestety zlecenia ze strony urzędów pracy
nie są częstym rodzajem kooperacji, jeżeli pojawiają się, to dotyczą pośrednictwa
pracy, rzadziej usług szkoleniowych czy doradztwa zawodowego. Jako główne
przyczyny tego zjawiska najczęściej wymienia się niedostateczne dostosowanie
rozmieszczenia strukturalnego agencji do potrzeb regionu oraz ograniczone
środki powiatowych urzędów pracy powiązane z danym przeznaczeniem. Podmioty, takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy i Unia Europejska zachęcają
do współdziałania między publicznymi i prywatnymi biurami pośrednictwa
pracy, podkreślając że powinna ona dotyczyć świadczenia podstawowych usług,
uzupełniania działania struktur publicznych oraz umożliwiać konkurencję
w działaniach na rzecz pracodawców21. W rezultacie zaleceń obowiązek współdziałania i dialogu pojawił się w ustawodawstwie. Stanowi to podstawę do
kształtowania postawy współodpowiedzialności za stan zatrudnienia.

20

I. Kukulak-Dolata, Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze
rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2008, nr 1, s. 8.
21
M. Baron-Wiaterek, op.cit., s. 82.

Wpływ podmiotów i instytucji polityki zatrudnienia na tendencje

185

RACJONALNE ZATRUDNIENIE
JAKO CEL POLITYKI ZATRUDNIENIA
Zmienny charakter uwarunkowań infrastruktury społecznej i gospodarczej
wpływa na cele polityki zatrudnienia, determinując ich hierarchię i możliwość
realizacji polityki zatrudnienia22. Państwo, poprzez szereg narzędzi, generuje
potrzebne procesy lub zmiany, by dostosować wszystkie obszary swojego
oddziaływania do spójnej strategii. Makroekonomiczna polityka zatrudnienia
z instrumentami polityki pieniężnej, ﬁnansowej, inwestycyjnej oraz handlu
zagranicznego powinna odpowiadać za realizację wyznaczonych celów, a kierunek polityk szczegółowych powinien pobudzać inwestycje i wzrost popytu
na pracę23.
W zakresie działań polityki zatrudnienia znajdują się czynniki określające
zasoby pracy, uwarunkowane demograﬁcznie i społecznie, z uwzględnieniem
problemów dezaktywizacji ludności. Na społeczne aspekty wykorzystywania
zasobów pracy składają się wielkość zasobów ludzkich, wykształcenie, kwaliﬁkacje
oraz dostosowanie warunków pracy do potrzeb pracowników, tworząc kolejny
obszar dla działań polityki zatrudnienia. Do zadań służb zatrudnienia należy
konfrontacja społecznych i ekonomicznych aspektów zatrudnienia, tak, by zasoby
pracy były adekwatne do zapotrzebowania gospodarki. Planowanie zatrudnienia
powinno odbywać się poprzez edukację, system emerytalny, pomoc socjalną,
budowę pozytywnych relacji między pracownikami i pracodawcami. Odpowiedzią na oczekiwania i postawy uczestników rynku pracy oraz reakcją na trendy
zatrudnienia jest oddziaływanie na przestrzenną i zawodową mobilność zasobów
pracy, poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, promowanie samozatrudnienia,
modyﬁkację kosztów pracy, rozwój kwaliﬁkacji pracowników oraz właściwe
ukształtowanie prawa pracy, wyrażającego interesy pracowników i pracodawców24.
Warunki racjonalnego zatrudnienia mogą być tworzone przez zoptymalizowanie
struktur zatrudnienia i struktur gospodarki narodowej. Jak również przez zapewnienie zatrudnienia spełniającego wymogi adekwatności kwaliﬁkacji i oczekiwań
pracownika do posiadanego stanowiska, gdzie wykonywana praca nie przekracza
granic możliwości organizmu ludzkiego, a wzrost wydajności pracy osiągany jest
22
M. Król, Kierunki oddziaływania uwarunkowań na cele i środki polityki zatrudnienia, „Polityka
Gospodarcza” 2000, nr 3, s. 47.
23
E. Kryńska, Z. Wiśniewski, Trzynaście tez w spawie reformy polityki państwa na rynku pracy
w Polsce, „Polityka Społeczna” 2007, nr 9, s. 2.
24
J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994, s. 127.
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w wyniku postępu organizacyjno-technologicznego. Racjonalne zatrudnienie
oznacza stan pełnego zatrudnienia i rozmieszczenia pracujących w układzie
kwaliﬁkacyjnym, zawodowym i terytorialnym. Jest jednocześnie zgodne z potrzebami gospodarki oraz potrzebami i aspiracjami zatrudnionych, przy właściwym
wykorzystaniu czasu pracy i kwaliﬁkacji pracujących25. Współcześnie można
zaobserwować tendencje do odchodzenia od pewności miejsca pracy na rzecz
pewności zatrudnienia. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wybór celów
i dobór środków realizacji polityki zatrudnienia zależy zarówno od czynników
natury subiektywnej, jak i obiektywnej. Trafność tego wyboru w znacznej mierze
zdeterminowana jest umiejętnością prognozowania zmian uwarunkowań oraz
określenia ich stanu w chwili realizacji polityki.
Polityka zatrudnienia oscyluje wokół dwóch nadrzędnych celów. Pierwszy
to dążenie do pełnego wykorzystania zasobów pracy, aby na rynku masowo nie
występował wolny kapitał ludzki. Drugi prowadzi do zatrudnienia racjonalnego,
polegającego na pełnym wykorzystaniu kwaliﬁkacji pracowników. W ustawie
z 20 kwietnia 2004 r. sprecyzowane zostały założenia, jakimi powinna kierować
się polityka zatrudnienia26. Są one adekwatne do wymienionych wcześniej
aspektów, jakie wpływają na kształt polityki zatrudnienia. A najistotniejsze
z nich to: zwiększenie wskaźnika zatrudnienia poprzez podnoszenie kwaliﬁkacji
i umiejętności zawodowych, niwelowanie barier prawnych i instytucjonalnych;
rozwój aktywnych form zatrudnienia w celu aktywizacji i zwiększenia mobilności
pracowników, co jest osiągane przez stymulowanie popytu. Polityka zatrudnienia
oddziaływać może także na podaż pracy27. W krótkim okresie odbywa się to
poprzez zwiększenie elastyczności czasu pracy a długoterminowo przez dbałość
o poprawę kwaliﬁkacji siły roboczej oraz przestrzeganie zasad równości szans na
rynku pracy. Konstatację przyjętych przez politykę zatrudnienia celów stanowi
dążenie do osiągnięcia wyższego zaangażowania ludności w procesie pracy.
Można osiągnąć ten cel dzięki tworzeniu miejsc pracy ekonomicznie uzasadnionych, efektywnych i względnie trwałych.

25

B. Woźniak, op.cit., s. 61.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. …, op.cit., art. 1 ust. 2.
27
R. Nagaj, Rynek pracy w Polsce a integracja europejska, [w:] Rynek pracy w Polsce. W dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Warszawa 2009, s. 16; B. Woźniak,
op.cit., s. 64 – 66.
26
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EFEKTYWNOŚĆ PROWADZONEJ POLITYKI
W przeciągu ostatnich lat aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo skupiała się wokół programów polityki rynku pracy. Jednym z mierników rozwoju
aktywnych polityk na rzecz promocji zatrudnienia jest liczba osób bezrobotnych,
które zostały objęte różnymi formami aktywizacji zawodowej oraz ich efektywność zatrudnieniowa mierzona udziałem osób uzyskujących zatrudnienie po
zakończeniu uczestnictwa w programie28. Najważniejszą rolę wśród aktywnych
działań państwa na rynku pracy początkowo odgrywały prace interwencyjne
i roboty publiczne. Innym narzędziem aktywizacji były programy szkoleń i staży
przeprowadzane przez biura pośrednictwa pracy. Udział w szkoleniach początkowo porównywalny był do liczby osób korzystających z prac interwencyjnych
i robót publicznych, jednak po 2001 r. sytuacja ta uległa poprawie i obecnie
forma szkoleń budzi coraz większe zainteresowanie29. Świadczy to o świadomości społeczeństwa, iż gospodarka, oparta na wiedzy, wymaga od pracowników
chęci do podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych. Polityka edukacyjna jest jedną
z najefektywniejszych form aktywnego działania państwa na rynku pracy. Jako
inwestycja publiczna przyczynia się do wzrostu gospodarczego, zwiększa konkurencyjność produktów oraz ogranicza bezrobocie i negatywne następstwa zmian
strukturalnych. Z tego względu szkolenia, edukacja i inwestycje w kapitał ludzki
są ważnym elementem w kształtowaniu zatrudnienia.
Instrumenty polityki rynku pracy skierowane są głównie do osób bezrobotnych, co ogranicza zasięg działań promocyjnych i nie ma charakteru prewencyjnego. Zauważalny jest już jednak wzrost zainteresowania dokształcaniem
pracowników, pracodawcy posiadają bowiem możliwość tworzenia funduszy
szkoleniowych i uzyskania wsparcia ﬁnansowego na ten cel z Funduszu Pracy30.
Wśród aktywnych programów zaniedbana pozostaje forma pośrednictwa
albowiem pochłania stosunkowo niewielką cześć wydatków. Nakłady ﬁnansowe przeznaczane na realizację aktywnej i pasywnej polityki oddają doskonale
polską specyﬁkę prowadzonych działań. Największą część wydatków Funduszu
Pracy pochłaniają zasiłki i świadczenia, czyli narzędzia pasywnej polityki rynku
pracy. Wraz ze zwiększeniem nakładów na aktywną politykę rynku pracy system
przyznawania zasiłków został oparty na zdyscyplinowanych zasadach oraz skore28
29
30

Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2006, s. 42.
B. Woźniak, op.cit., s. 108.
M. Baron-Wiaterek, op.cit., s. 127.
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lowany z koniecznością uczestnictwa w programach aktywizujących31. W ramach
tych działań wypłacane są dodatki aktywizacyjne, pełniące rolę narzędzia
pobudzającego bezrobotnych do aktywizacji. Prawo do pobierania świadczeń
przysługuje bezrobotnym uprawnionym do zasiłku, muszą oni jednak z własnej
inicjatywy podjąć zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, niekoniecznie w pełnym wymiarze czasu32.
Programy i strategie wprowadzane na rynku pracy mogą mieć różne skutki.
Jedną z sytuacji, jaka może mieć miejsce, jest tzw. „bieg jałowy”. Zjawisko to ma
charakter neutralny i polega na wystąpieniu wzrostu zatrudnienia w sposób
niezależny od działań programu. Nasuwa się wówczas jednoznaczna ocena
zbędnie podejmowanych działań programowych. Działanie programów na rzecz
zatrudnienia może mieć również negatywne skutki. Pierwszy niepożądany, to
efekt substytucji. Występuje, gdy miejsce pracy zostaję przydzielone osobie, która
szkolona była w ramach programu a jednocześnie odebrane osobie wcześniej
zatrudnionej na danym stanowisku. Innym, negatywnym w skutkach, jest efekt
wypierania. Występuje, gdy w ramach programu udziela się pomocy jednemu
przedsiębiorstwu, które dzięki temu uzyskuje znaczącą pozycje na rynku i stwarza
zagrożenie dla dotychczasowej konkurencji. Wymienione efekty przyczyniają się
do zniekształcenia oceny rzeczywistej efektywności prowadzonych programów33.
Uwzględniając poziom ryzyka ich wystąpienia, należy zdawać sobie sprawę ze
znacznego ograniczenia skuteczności programów aktywnej polityki rynku pracy.
Z uwagi na uboczne skutki prowadzonych polityk łatwiej zrozumieć, że nie zawsze
wieńczone są one sukcesem. Zwiększenie skali działań aktywnej polityki rynku
pracy nie doprowadzi automatycznie do redukcji stopy bezrobocia, ponieważ
w nieznacznym stopniu mają charakter prewencyjny, skierowany do osób w szczególności zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Skuteczność aktywnej polityki
zależy w dużej mierze od właściwego doboru grupy docelowej, kontrolowanych
i zaplanowanych działań, połączonych z polityka pasywną. Sukces wdrażanych
programów determinowany jest celną identyﬁkacją osób szczególnie zagrożonych
oraz nieustanną analizą zmieniającej się sytuacji. Często uczestnictwo w programie
stanowi ostatnią szansę powrotu do aktywności zawodowej, a w wymiarze społecznym daje to możliwość reintegracji. W działaniach służb zatrudnienia widoczne
31

A. Baranowska, M. Bukowski, A. Górski, P. Lewandowski, I. Magda, J. Zawistowski, Instytucje
rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2005…, op.cit., s. 202.
32
Polska 2006. Raport…, op.cit., s. 54.
33
E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa 1999, s. 58.
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jest podejmowanie starań adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Widoczny jest
także nacisk na konstrukcję wskaźników efektywności prowadzonej polityki.
Związane jest to z oceną skuteczności działań i podjęciem właściwych kroków
w przyszłości34. Do grupy istotnych czynników wpływających na końcowy efekt
wdrażania programów należy także ogólna infrastruktura, niezależna od wpływu
instytucji wdrażających określone polityki. Składają się na nią takie elementy,
jak warunki lokalne czy koniunktura. Te czynniki zewnętrzne mogą obniżyć
efektywność35. Aktywna polityka rynku pracy nie może wywoływać pożądanych
rezultatów, jeżeli pasywna polityka nie jest prowadzona w sposób integralny.
Pasywne działania oparte są głównie na świadczeniach socjalnych, które mogą
obniżyć efektywność aktywnej polityki poprzez hamowanie przedsiębiorczości
i motywacji u osób bezrobotnych. System zasiłków, nieoparty na rygorystycznych
zasadach, oraz wysokość świadczeń dawały początkowo możliwość pozostawania
biernym zawodowo przez dłuższy okres, co utrwalało w osobach bezrobotnych
podejście roszczeniowe wobec państwa.

WNIOSKI KOŃCOWE
Strategia i metody działań państwa powinny być oparte na założeniu, że tworzenie
nowych miejsc pracy i zapewnienie ludziom zatrudnienia jest najważniejszym
obowiązkiem konstytucyjnym spoczywającym na rządzie. Oznacza to, że wiele
kluczowych decyzji należy rozpatrywać pod kątem wpływu na liczbę miejsc pracy.
Programy wdrażane w ramach polityki zatrudnienia nie mogą być podporządkowane wyłącznie działaniom rynkowym lub interwencyjnym. Polityka zatrudnienia
jest często przywoływana w dyskursie politycznym, ponieważ jako silne narzędzie
oddziaływania na rynek pracy może stać się powodem sukcesu i pochwały, lub
pogrążenia politycznego przeciwnika. Ważne znaczenie ma w takim przypadku
dialog społeczny, którego instytucjonalizacja umożliwia rozwój negocjacyjnej
metody regulowania stosunków pracy. Od połowy lat 90. dużego znaczenia nabrała
również harmonizacja naszego ustawodawstwa z prawem unijnym, np. modernizacja stosunków pracy, uelastycznienie czasu pracy, swobodny przepływ siły roboczej.

34

A. Baranowska, M. Bukowski, A. Górski, P. Lewandowski, I. Magda, J. Zawistowski, Instytucje
rynku …, op.cit., s. 197–200.
35
E. Kryńska, Dylematy polskiego…, op.cit., s. 58.
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Służby rynku pracy funkcjonują w Polsce w hierarchicznie uporządkowanym systemie urzędów pracy, od szczebla krajowego przez wojewódzki do
powiatowego. Jest to jasne sprecyzowanie zdań i umiejscowienie podmiotów,
które mogą prowadzić harmonijną współpracę. Decentralizacja organów oraz
przeniesienie odpowiedzialności za kształtowanie polityki zatrudnienia na niższe
szczeble sprzyja lepszemu dostosowaniu podejmowanych działań do potrzeb
występujących w danych regionach, ponieważ dysponenci i realizatorzy, będąc
bliżej społeczności, mogą wówczas lepiej wykorzystać powierzone im środki.
może przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty problemu.
Polska polityka zatrudnienia powinna uwzględniać fakt, że sprostanie elastyczności i coraz większym wymaganiom pracodawców na rynku pracy stanowi
poważny problem dla części siły roboczej oraz jest jedną z przyczyn bezrobocia
i niskiego wskaźnika zatrudnienia. Dlatego we wspieraniu zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w warunkach zmiennych
wymagań rynku pracy, zasadnicza jest kwestia doboru odpowiedniej kombinacji
aktywnych polityk rynku pracy, zachęcająca tracące zatrudnienie osoby do pozostania na rynku pracy, podnoszenia swoich kwaliﬁkacji zawodowych lub ich
zmiany i aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Polski model polityki
zatrudnienia w głównej mierze ograniczony został do działań prowadzonych
w ramach polityki rynku pracy, ale sama realizacja i środki ﬁnansowe rozdzielane
między aktywnymi i pasywnymi formami pomocy wskazują na niedostosowanie
owych działań do potrzeb rynku. Nie bez znaczenia jest tu specyﬁka polskiego
społeczeństwa, które wypracowało sobie w latach socjalizmu określone postawy
do dziś zakorzenione w mentalności ludzkiej.
Polityka rynku pracy jest oparta na doraźnej walce z bezrobociem, a działania
w niewielkim stopniu mają długofalowy charakter. Zaniedbane są narzędzia,
takie jak edukacja, polityka ﬁskalna czy regulacje prawne, które wpływają na
funkcjonowanie rynku pracy. Fundamentem gospodarki i rynku pracy jest
kapitał ludzki, a jego jakość powinna być pielęgnowana od podstaw, poprzez
właściwe kształcenie młodych pokoleń oraz przekwaliﬁkowanie starszych. Po
przejściu z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do wolnorynkowej, niemożliwe
prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu, jeśli jego element składowy,
jakim jest kapitał ludzki, nie zostanie dostosowany do nowych realiów. Duże
znaczenie dla podejmowanych działań ma stabilność ﬁnansowa. Źródła ﬁnansowania wdrażanych programów to w głównej mierze środki publiczne, których
wysokość zależna jest od koniunktury. Sytuacja gospodarcza wpływa także na
wysokość wskaźnika bezrobocia a jej pogorszenie powoduje wzrost wydatków
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na świadczenia socjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na aktywne
programy prewencyjne. Tak silne zależności powodują, że działania prowadzone
w ramach polityki zatrudnienia mogą jedynie działać zachowawczo, natomiast
nie przyczyniają się do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia. Działania publicznych służb zatrudnienia skoncentrowane są na doraźnym usuwaniu objawów
nierównowagi na lokalnych rynkach pracy i poza subsydiowaniem zatrudnienia
nie mają wpływu na popytową stronę rynku pracy.
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WSTĘP

PARTNERSTWA SEKTOROWE SĄ coraz bardziej popularną formą współzarządzania sprawami lokalnymi. Stanowią wyraz aktywności obywatelskiej
i zaangażowania zróżnicowanych podmiotów w działania na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych oraz efektywnego świadczenia usług publicznych. Jed* Praca naukowa ﬁnansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010 – 2013 jako
projekt badawczy nr N N114 250039. Koncepcja artykułu, jego metodologia oraz przedstawione
w nim badania są w równym stopniu udziałem obu autorek.
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nocześnie partnerstwa sektorowe są formą, której powstanie i funkcjonowanie
wymaga chęci współpracy, wzajemnego zaufania partnerów reprezentujących
poszczególne sektory i ukierunkowania na dobro wspólnoty, a nie wyłącznie
realizację partykularnych interesów.
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są partnerstwa sektorowe przyjmujące formę Lokalnych Grup Działania, które stanowią przykład organizacji
działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ważne wydają się mechanizmy powstawania partnerstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotu(-ów) inicjujących oraz sposobów rekrutacji członków, a także zweryﬁkowanie celowości powoływania partnerstw. Czy są one
faktycznie potrzebnym elementem układu lokalnego, czy też mają wyłącznie
instrumentalny charakter?
Artykuł stanowi efekt badań prowadzonych w ramach projektu Partnerstwo
międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego
w województwie podkarpackim, realizowanego w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ramy
teoretyczne badania stanowi wprawdzie podejście określane jako współrządzenie
(governance), jednak za ciekawe i przydatne w analizie partnerstw sektorowych
uznać także należy zastosowanie teorii instytucjonalnej. Posłużyła ona bowiem
do sformułowania jednej z hipotez leżących u podstaw badań, a mianowicie tej,
iż partnerstwa są w znacznym stopniu efektem tzw. przymusu strukturalnego –
konstrukcją innowacyjną lecz niemającą szansy na pełną realizację w związku
z okolicznościami, w jakich partnerstwa funkcjonują, charakteryzującymi się tradycyjnie hierarchicznym sposobem postrzegania spraw publicznych oraz podejmowaniem decyzji mocno zakorzenionym w demokracji przedstawicielskiej, a nie
w kulturze zaangażowania społecznego. Przesłanki tej hipotezy, „zakotwiczone”
w teorii instytucjonalnej, zostaną przedstawione w pierwszej kolejności.
W dalszej części studium zdeﬁniowane zostanie pojęcie partnerstwa sektorowego oraz formuła, programowa i prawna, ich funkcjonowania. Partnerstwa
sektorowe są jednym z narzędzi realizacji polityk wspólnotowych, są także elementem promowanych przez Unię Europejską zasad „dobrego rządzenia” (good
governance), toteż – podobnie jak w przypadku innych instrumentów realizacji
polityk unijnych – również w tym przypadku powstanie i aktywność partnerstw
sektorowych ma mocny wymiar prawny i wymaga instytucjonalizacji.
Wyniki badań przeprowadzonych w Lokalnych Grupach Działania (LGD)
województwa podkarpackiego, przedstawione w ostatniej części artykułu, są
podstawą weryﬁkacji postawionej w artykule hipotezy.
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INSTYTUCJONALIZACJA JAKO KATEGORIA ANALITYCZNA
W STUDIACH NAD PARTNERSTWAMI SEKTOROWYMI
Partnerstwa, które są przedmiotem niniejszego artykułu, powstały, z nielicznymi
wyjątkami, jako rezultat zewnętrznego impulsu. Są więc przykładem ścieżki „od
struktur do działań” (determinacja strukturalna), nie zaś oczekiwanej w tzw.
podejściu LEADER (co zostanie wyjaśnione w dalszej części artykułu) determinacji morfogenetycznej1, tj. ścieżki „od działań do struktur”. Proces instytucjonalizacji partnerstw powinien przybierać postać ekspansji struktury interakcyjnej,
co – w świetle rozważań P. Sztompki – oznacza, iż powstanie i rozwój partnerstw
polega na rozbudowie „sieci styczności, kontaktów, więzi, łączności” między
ich uczestnikami2. Wyłanianie się i utrwalanie owych sieci, a na ich podstawie
normatywnych struktur, czyli reguł, wzorów, norm i wartości, określamy jako
instytucjonalizację. Instytucje zaś deﬁniujemy – za P.J. Katzensteinem – jako
normatywny kontekst działań aktorów3. Tak rozumiana instytucja jest – za
W.R. Scottem – kategorią składającą się z trzech systemów4:
1. systemu regulacyjnego: reguły, prawo, sankcje, formy przymusu, standardowe procedury, systemy rządzenia etc.;
2. systemu normatywnego: „logika stosowności”, oczekiwania i zobowiązania
społeczne, wzory legalizacji, dostosowanie i wykonywanie obowiązków;
3. systemu kognitywnego: wzory zachowań oparte na ustalonych regułach,
wzory instytucjonalnej adaptacji, innowacyjność oparta na naśladownictwie, izomorﬁzm instytucji oraz skłonność do unikania ryzyka i do
zachowań ortodoksyjnych.
Wskazane cechy instytucji prezentują interesującą nas kategorię analityczną
i opisywaną przez nią rzeczywistość jako raczej zachowawczą, a nie innowacyjną;
stabilną a nie dynamiczną; adaptującą się biernie, a nie kreatywnie do środowiska. Ta interpretacja instytucji jest częściowo podzielana przez niektóre nurty
instytucjonalizmu. Dodajmy, iż prezentowane w niniejszym studium wyniki
badań instytucjonalizacji partnerstw sektorowych wskazują również na przyjęcie powyższego modelu instytucji. Warto jednak zwrócić uwagę na te odmiany
1

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 419.
Ibidem, s. 419.
3
Tamed Power: Germany and Europe, red. P.J. Katzenstein, New York 1997; cyt. za: S. Reich, The
Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralistic Perspective, „Governance: An International Journal of Policy and Administration” 2000, nr 13, s. 12 – 13.
4
W.R. Scott, Institutions and Organizations, Chicago 2001, s. 51 – 58.
2
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instytucjonalizmu, które zrywają z tradycyjnie rozumianymi instytucjami i mogą
okazać się cennymi narzędziami wyjaśniania ewolucji instytucjonalizacji partnerstw sektorowych w kierunku sieci decyzyjnych.
Wśród siedmiu odmian nowego instytucjonalizmu, wymienionych przez
V. Lowndes5, trzy są przydatne w wyjaśnianiu powstania i rozwoju partnerstw
sektorowych. Instytucjonalizm normatywny, w interpretacji J.G. Marcha
i J.P. Olsena, uznaje normy i wartości za zmienne wyjaśniające procesy instytucjonalizacji. Według autorów instytucje są nośnikami kultur, misji, wartości
i tożsamości; „zachowują” się zgodnie z „logiką stosowności” (logic of appropriateness), tzn. struktury instytucjonalne, reguły funkcjonowania i zachowania ludzi
odpowiadają normom politycznym i społecznym6. Tak więc instytucje, w drodze
adaptacji do zmieniającego się środowiska społeczno-politycznego, dostosowują się do dominujących wartości, idei, wzorów zachowania, które w końcu
same zaczynają „ucieleśniać”. Zaproponowana przez Marcha i Olsena „logika
stosowności” jest podstawą sformułowania hipotezy o raczej dostosowawczym
(zachowawczym?) aniżeli innowacyjnym charakterze partnerstw sektorowych,
które adaptują się do zastanych wartości i wzorów zachowań, aniżeli starają się
te wartości i wzory kształtować.
Przedstawiciele instytucjonalizmu racjonalnego wyboru interpretują instytucje jako struktury, „które stworzono w celu rozwiązania problemów związanych
z działaniami zbiorowymi”. Innymi słowy, instytucjonalizacja działań zmierza
do zmaksymalizowania ich użyteczności dla poszczególnych interesariuszy7.
Założenia instytucjonalizmu racjonalnego wyboru pozwoliły na sformułowanie
tezy o utylitarnym charakterze partnerstw sektorowych, które stanowią raczej
narzędzie pozyskiwania kolejnych środków ﬁnansowych z Unii Europejskiej,
aniżeli tryb artykulacji potrzeb społeczności lokalnych, włącznie z potrzebą
uczestniczenia w procesie decyzyjnym.
Kolejnym podejściem instytucjonalnym, przydatnym w analizie partnerstw,
jest instytucjonalizm sieci. Jego użyteczność wynika z samej deﬁnicji partnerstw
jako sieci wzajemnych relacji. W świetle interpretacji tego nurtu, przetrwanie
i stabilność sieci jest rezultatem wspólnych wartości i celów interesariuszy, osiąga
się ją jednak kosztem ciągłych renegocjacji, gdyż interesariusze mają zróżnico5

V. Lowndes, Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh,
G. Stoker, Kraków 2006, s. 89 – 107.
6
J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005, s. 198 – 201.
7
V. Lowndes, op.cit., s. 94.
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wany dostęp do rozmaitych zasobów, zaś konsens odnosi się jedynie do części
prezentowanych przez nich wartości i dążeń8. Założenia instytucjonalizmu sieci
stanowią przesłankę do sformułowania hipotez odnoszących się do przyszłości
partnerstw sektorowych, tj. ich przetrwania po zakończeniu ﬁnansowania ze
strony UE, co jednak nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, toteż i to podejście ma ograniczone zastosowanie w prezentowanej analizie.

PARTNERSTWA SEKTOROWE NA SZCZEBLU LOKALNYM
Pojęcie partnerstwa zakłada współpracę podmiotów mających wspólne cele.
W ramach układów terytorialnych, takimi celami są: rozwój społeczno-gospodarczy, poprawa efektywności zarządzania strukturą terytorialną lub wyższa jakość
usług publicznych9. Partnerstwa sektorowe nie są wyłącznie formą współpracy
zróżnicowanych podmiotów. Są one strukturami bardziej złożonymi, chociaż
nie można zaprzeczyć, że to właśnie współpraca stanowi podstawę wszelkiego
rodzaju partnerstw10.
Sens powołania partnerstw tkwi w ich wartości dodanej, która powstaje
w momencie współpracy partnerów sektorowych, zwłaszcza w zakresie łączenia zasobów kadrowych i ﬁnansowych zmobilizowanych w celu poprawienia
efektywności podejmowanych działań. Współpraca różnego typu wspólnot,
organizacji i indywidualnych osób nie jest zjawiskiem nowym. Jednakże, nie
każda postać współpracy ma charakter partnerstwa sektorowego. Efektywne
partnerstwo o charakterze inkluzyjnym wymaga stworzenia właściwej struktury
organizacyjnej i ram funkcjonowania w postaci akceptowanych przez partnerów
zasad11.
M. Furmankiewicz wskazuje, że istotną cechą tak powstałego partnerstwa jest
istnienie trwałych powiązań oraz podejmowanie decyzji na zasadzie konsensu,
a także długofalowość podejmowanych przedsięwzięć, jak też jawność działań12.
8

Ibidem, s. 95.
M. Furmankiewicz, K. Królikowska, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce
w latach 1994 – 2006, Wrocław 2010, s. 45.
10
Ibidem.
11
Establishing partnerships, Intermediary Development Series, the National Resource Center, US
Department of Health and Human Services, http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/ccf/about_ccf/
gbk_pdf/ep_gbk.pdf, odczyt z dn. 12.03.2012, s. 3.
12
M. Furmankiewicz, K. Królikowska, op.cit., s. 45.
9
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Z kolei J. Meadowcroft uważa, że partnerstwa są strukturami reprezentacyjnymi,
a nie formami demokracji uczestniczącej. Angażują one wyłącznie określone
grupy, które mają wpływ na pozostałych członków wspólnoty terytorialnej. Tym
samym bezpośredni udział obywateli w tych strukturach jest ograniczony13.
To co odróżnia partnerstwa od innych form współpracy na rzecz układów
lokalnych to wspomniana już trwałość, a także kompleksowe i strategiczne
podejście do kwestii lokalnych. Ponadto partnerstwa mogą być traktowane jako
organizacje uczące się. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami sektorowymi pozwala zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności. Wspomniana forma
współpracy uczy także elastyczności i zdolności dostosowywania się do nowych
wyzwań, co w przypadku działań na rzecz społeczności lokalnych jest szczególnie
ważne14.
Partnerstwa są naturalnym obszarem wyłaniania się lokalnych przywódców.
W przypadku partnerstw sektorowych, przywódcami częściej okazują się organizacje niż podmioty indywidualne15. E. Weiss, R. Anderson i R. Lasker uważają, że
to właśnie skuteczne przywództwo jest elementem wyzwalającym potencjał partnerstwa. Naturalny lider inspiruje i motywuje partnerów, wypracowuje system
efektywnej komunikacji, wspiera wzajemny szacunek, zaufanie oraz otwartość
partnerów. Przywódca dostrzega potencjał oraz łączy kompetencje uczestników
partnerstwa. Jego rolą jest również tworzenie warunków do wymiany poglądów
i prowadzenia otwartej debaty, jak też rozstrzyganie sporów pomiędzy partnerami16. Jednocześnie należy zauważyć, że przywództwo w przypadku partnerstwa
sektorowego ma odmienny charakter niż w przypadku organizacji. Naturalna
dominacja przedstawicieli sektora publicznego nie zawsze prowadzi do efektywnego partnerstwa.
Partnerstwa nie można traktować wyłącznie jako zespołu zadaniowego,
powołanego do rozwiązania określonego problemu. Sam cel, mimo iż podzielany
przez partnerów, nie zapewnia trwałości takiej struktury, ale może być podstawą
13
J. Meadowcroft, Democracy and accountability: the challenge for cross-sectoral partnerships, [w:]
Partnerships, governance and sustainable development. Reﬂections on theory and practice, red. B. Glasbergen, F. Biermann, A.P.J. Mol,Cornwall 2007, s. 197.
14
Establishing partnerships…, op.cit., s. 3.
15
C. Armistead, P. Pettigrew, S. Aves, Exploring Leadership in Multi-sectoral Partnerships, „Leadership” 2007, nr 2, s. 211 – 230.
16
E.S. Weiss, R.M. Anderson, R.D. Lasker, Making the most of collaboration: Exploring the relationship between partnership synergy and partnership functioning, „Health Education and Behaviour”
2002, nr 6, s. 684 – 687.
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do współpracy partnerów sektorowych w przyszłości. Istotne jest zatem wspólne
podejmowanie decyzji, jawność działań oraz – budowane latami – zaufanie17.

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA JAKO FORMA
INSTYTUCJONALIZACJI PARTNERSTW SEKTOROWYCH
Partnerstwa sektorowe w postaci Lokalnych Grup Działania stanowią szczególną
formę kooperacji, którą określić można mianem „wymuszonego partnerstwa”,
stworzonego w celu opracowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju, ﬁnansowanego ze środków zewnętrznych. Nie można zatem stwierdzić, że partnerstwa
tego typu są wynikiem świadomego i oddolnego dążenia członków wspólnot
lokalnych, których powołanie było wynikiem faktycznych potrzeb oraz chęci
uczestnictwa społeczności w pracach na rzecz rozwoju jednostki lokalnej18.
Powstanie LGD było związane z rozpoczęciem wdrażana w Europie tzw.
„podejścia LEADER”, będącego mechanizmem wsparcia nieefektywnego i niewydolnego sektora rolnego w państwach członkowskich Wspólnot Europejskich
(WE). Instrument ten miał łagodzić skutki negatywnych efektów polityki rolnej
Wspólnot, która pomimo sukcesu w zakresie produkcji, przyniosła szereg
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych i ekologicznych na obszarach
wiejskich, jak choćby eliminację małych producentów rolnych, wzrost poziomu
bezrobocia, procesy migracyjne, przeobrażenia w ramach struktur społecznych
na tych obszarach19.
W Polsce program wdrażano od 2004 r. jako jedno z działań Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
i rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004 – 2006. W okresie 2007 – 2013 program LEADER stanowił część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 (PROW) jako oś IV20. Zgodnie z regulacjami tzw. podejście LEADER
obejmowało: opracowanie lokalnych strategii rozwoju (dotyczące wyselekcjonowanych obszarów wiejskich o zasięgu nieprzekraczającym obszaru regionu),
lokalne grupy działania (będące partnerstwami publiczno-prywatnymi), uwzględniające zaangażowanie partnerów z trzech sektorów w procesy opracowywania
17

Zrównoważony Rozwój. Zastosowania, red. T. Bergier, J. Kronenberg, Wrocław 2010, s. 24 – 25.
M. Furmankiewicz, Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na
obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006, nr 2, s. 130.
19
M. Furmankiewicz, K. Królikowska, op. cit., s. 53.
20
T. Borek, Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce, Warszawa 2007, s. 16.
18
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i realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz budowę struktury sieciowej partnerstw
lokalnych21. Na realizację działań osi IV PROW przewidziano znacznie więcej
środków ﬁnansowych niż w poprzednim okresie rozliczeniowym: 787,5 mln euro.
Środki te miały wesprzeć istniejące już LGD i realizację opracowanych przez nie
strategii rozwoju oraz realizację innych projektów składanych do LGD.
LGD, pomimo przyświecającej im idei „oddolnego” powstania, w praktyce
są podmiotami silnie sformalizowanymi, a ich powołanie i funkcjonowanie są
uzależnione od spełnienia szeregu wymogów formalnych. Jednym z nich jest
konieczność powołania partnerstwa w formie, która gwarantowałaby podmiotowość prawną. Dopuszczalnymi formami prawnymi dla partnerstw sektorowych
były fundacja, stowarzyszenie, bądź związek stowarzyszeń22. Na 338 LGD istniejących w Polsce w 2009 r., 310 miało formę stowarzyszeń, 21 – fundacji, zaś
7 – związków stowarzyszeń23, działających na podstawie przepisów ustaw: z dnia
7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79, poz. 855 z późn.
zm.) oraz z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991 nr 46, poz. 203).
Dowolność wyboru stowarzyszenia lub fundacji jako formy prawnej przez
LGD została zastąpiona obowiązkiem przyjęcia formy stowarzyszenia przez
nowo powstające partnerstwa. Wymóg ten został określony w przepisach art.
15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U. 2007 nr 64, poz. 427), gdzie w ust. 2 ustawodawca wskazał, iż
„Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że:
1) członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby ﬁzyczne
i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem
województw;
2) nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;

21
Rozporządzenie Rady WE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 1698/2005, „Dziennik
Ustaw UE, seria L” 21.10.2005, L 227/1, art. 61.
22
R. Adamczyk, E. Gąsiorek, M. Pomin, Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, Poradnik dla animatorów LGD,
Warszawa 2006, s. 5.
23
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania
i Lokalne Strategie Rozwoju, Warszawa 2009, www.minrol.gov.pl/pol/content/download/28455/…/
ﬁle/Os_IV.pdf, odczyt z dn. 24.03.2012, s. 9.
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3) lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą
realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach”.
LGD przyjmują więc formę stowarzyszeń specjalnych. Ich organami są:
walne zebranie, rada, zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej. Takie stowarzyszenie musi uwzględnić przedstawicieli wszystkich sektorów, zarówno
wśród członków LGD, jak i w ich radach. Partnerzy ekonomiczni, społeczni,
przedstawiciele rolników, kobiet z terenów wiejskich oraz ludzi młodych i ich
stowarzyszeń muszą mieć zagwarantowany przynajmniej pięćdziesięcioprocentowy udział w procesie stanowienia decyzji. Warunek ten ma zapobiec
eliminowaniu partnerów społecznych i gospodarczych przez sektor publiczny.
Ponadto nadrzędnym celem LGD powinno być działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich. Zaś powstałe partnerstwa muszą posiadać potencjał
kadrowy, administracyjny, lokalowy i techniczny do stworzenia i wdrażania
lokalnej strategii rozwoju.

PROCES POWSTAWANIA PARTNERSTW
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W przeprowadzonym badaniu ankietowym, realizowanym od kwietnia do
grudnia 2011 r., wzięli udział członkowie 26 Lokalnych Grup Działania spośród
31 istniejących na obszarze województwa podkarpackiego. Na 1557 zidentyﬁkowanych członków LGD, kwestionariusz ankiety wypełniło 518 (33%). Badanie
zostało przeprowadzone w czasie walnych zebrań poszczególnych LGD. Badania
ilościowego nie udało się zrealizować w przypadku 5 grup, w których w tym
czasie nie zwołano zebrania walnego.
Wśród ankietowanych osób, 26,6% stanowili przedstawiciele sektora
publicznego, 1,4% – związków jednostek samorządowych, 19,7% – organizacji
pozarządowych, 8,1% – podmiotów gospodarczych, 34,4% – osoby ﬁzyczne,
1,7% – członkowie LGD, którzy wybrali opcję „inny”.
Pierwsza kwestia związana z instytucjonalizacją partnerstw sektorowych
w postaci LGD, która została poddana analizie, dotyczyła inicjatywy powołania
partnerstwa. Wykres 1 ilustruje rozkład odpowiedzi członków LGD poddanych
badaniu.
Na podstawie zebranych odpowiedzi można stwierdzić, że dla blisko ¾
członków LGD z terenu województwa podkarpackiego głównym inicjatorem
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partnerstwa byli przedstawiciele władz lokalnych. Sytuacja ta z jednej strony
wskazuje, że w ramach układu lokalnego, to właśnie władze są podmiotem
dominującym. Z drugiej zaś, należy wziąć pod uwagę okoliczności powoływania
partnerstw w tej formie, która pomimo zakładanej oddolności, będącej cechą
charakterystyczną dla całego „podejścia LEADER”, w praktyce była rozwiązaniem
bardzo skomplikowanym. Formalności towarzyszące powołaniu LGD często
uniemożliwiały lokalnym działaczom-społecznikom ustanowienie partnerstwa
w tej formie. Najbardziej kompetentnym organizacyjnie i przygotowanym
merytorycznie okazywał się sektor publiczny, stając się naturalnym inicjatorem
większość LGD w regionie.
Wykres 1. Kto wystąpił z inicjatywą powstania LGD?

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem ponad 12% badanych inicjatorem działań na rzecz utworzenia
LGD była organizacja pozarządowa. Należy jednak zauważyć, że w przypadku
niektórych grup odsetek ten był znacznie wyższy. Na tle badanych partnerstw
wyróżniają się zwłaszcza trzy LGD: LGD „Lider Dolina Strugu” – 59,1% badanych
wskazało jako inicjatora organizację pozarządową, Stowarzyszenie „Partnerstwo
dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja” – Lokalna
Grupa Działania (tj. LGD „Prowent”) – 68% oraz LGD „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej” – 72,7% (tabela 1).
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Należy zauważyć, że wskazane trzy partnerstwa charakteryzują się długą
tradycją współpracy zróżnicowanych partnerów, sięgającej początków lat 90.
W ich przypadku formalizacja i wybór formuły LGD były tylko wykorzystaniem
szansy na pozyskanie dodatkowych środków ﬁnansowych.
Tradycje LGD „Lider Dolina Strugu” sięgają 1991 r. i wiążą się z zapoczątkowaniem współpracy czterech gmin (Błażowa, Chmielnik, Hyżne oraz Tyczyn),
które utworzyły Okręgową Spółdzielnię Telefoniczną w Tyczynie, w celu usprawnienia rozwoju infrastruktury telefonicznej. Na bazie wspomnianej spółdzielni
w 1994 r. powołano Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina
Strugu”24. Partnerstwo kontynuowało działalność, koncentrując się na rozwoju
infrastrukturalnym współpracujących gmin, ochronie środowiska, promocji
terytorialnej oraz wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości25.
Tabela 1. Inicjator utworzenia LGD – rozkład odpowiedzi w badanych LGD (%)

przedstawiciel samorządu lokalnego

organizacja
pozarządowa

podmiot
gospodarczy

osoba ﬁzyczna

inny

trudno powiedzieć

Inicjator utworzenia LGD

68,8

18,8

0

6,3

0

6,3

Czarnorzecko-Strzyżowska LGD

25,0

25,0

0

25,0

0

25,0

Dolina Sanu

100,0

0

0

0

0

0

Dorzecze Wisłoka

25,0

25,0

0

50,0

0

0

Kraina Nafty

87,5

10,0

0

2,5

0

5,0

Kraina Sanu

90,9

9,1

0

0

0

0

Kresowi Sąsiedzi

96,3

3,7

0

0

0

0

Nazwa LGD

C.K. Podkarpacie

24

G. Ślusarz, Przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym do wspólnej realizacji przez gminy mikroregionu „Dolina Strugu” wynikające z ich strategii rozwoju, [w:] Rozwój lokalny w Dolinie Strugu, Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu, Tyczyn–Rzeszów 1998, s. 80; por. Zaproszenie do Doliny
Strugu. Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa. Przewodnik krajoznawczy, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 248.
25
Zob. szerzej: A. Gramzow, Doświadczenia oddolnych inicjatyw rozwoju regionalnego oraz perspektywy dla programu LEADER+ w regionie Doliny Strugu w Polsce, Leibniz Institute of Agriculture
Development in Central and Eastern Europe, ECONSTOR, „Discussion Paper” 2006, nr 100, s. 14 – 18.

Instytucjonalizacja partnerstw sektorowych

203

organizacja
pozarządowa

podmiot
gospodarczy

osoba ﬁzyczna

inny

Lasovia

83,3

8,3

8,3

0

0

0

Lasowiacka

94,7

0

0

0

0

5,3

Lider Dolina Strugu

13,6

59,1

4,5

22,7

0

0

Liwocz

100,0

0

0

0

0

0

Nowa Galicja

95,7

4,3

0

0

0

0

Nazwa LGD

trudno powiedzieć

przedstawiciel samorządu lokalnego

Inicjator utworzenia LGD

Partnerstwo 5 Gmin

90,3

0

3,2

3,2

0

3,2

Partnerstwo Ziemi Niżańskiej

16,0

68,0

0

12,0

4,0

4,0

Pogórze Przemysko-Dynowskie

94,4

5,6

0

0

0

0

Prowent

27,3

72,7

0

0

0

18,2

Region Sanu i Trzebośnicy

95,2

0

4,8

0

0

0

Sanłęg

94,7

10,5

0

0

0

0

Serce Roztocza

100,0

0

0

0

0

0

Siedlisko

50,0

3,8

7,7

11,5

0

26,9

Subregion Magurski

87,0

0

0

13,0

0

0

Trygon

93,3

0

0

0

0

6,7

Z Tradycją w Nowoczesność

94,7

10,5

0

0

0

0

Ziemia Brzozowska

39,3

17,9

10,7

14,3

0

32,1

Ziemia Łańcuck

66,7

0

0

0

0

33,3

Ziemia Przemyska

87,5

6,3

3,1

0

0

3,1

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku LGD „Prowent” współpraca została zapoczątkowana w 1994 r.,
w ramach Fundacji „Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego” (MCK i RG). Jednym z ważniejszych przedsięwzięć tego podmiotu był
projekt „AGROEKOSYSTEM – Mielec 2010”, którego nazwę zmieniono na PROWENT (akronim od pełnej nazwy Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika – Nauka – Tradycja). Projekt zakładał działalność w ramach czterech
obszarów: agrobiznesu, marketingu i logistyki, edukacji oraz ekologii. Wdrażanie
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projektu zbiegło się w czasie z początkiem programu Pilotażowego LEADER
w Polsce, dając tym samym początek LGD Prowent26.
LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, podobnie jak poprzednie formy,
miało prototyp w postaci partnerskiego projektu „Wsparcie Budowania Instytucji na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” zainicjowanego w 2003 r., w który
zaangażowały się trzy powiaty: leżajski, biłgorajski i niżański. Z czasem do współpracy włączono Starostwo Powiatowe w Nisku, Urząd Gminy i Miasta Ulanów
oraz Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” i rozpoczęto współpracę
w ramach Programu LEADER+27.
Powyższe przykłady partnerstw lokalnych pokazują, że możliwa jest inicjatywa partnerów społecznych, podmiotów gospodarczych i władz lokalnych, która
do funkcjonowania nie wymaga specjalnego programu, ani też zewnętrznego
wsparcia ﬁnansowego. Powołanie takiego podmiotu jest następstwem potrzeb
danego środowiska, manifestowanej wcześniej aktywności i chęci współpracy
partnerów.
„Oddolność”, która powinna cechować partnerstwa sektorowe, nie jest jeszcze ich inkrementalną cechą. Świadczy o tym fakt, iż w przypadku dziewięciu
z badanych LGD, nikt nie wskazał organizacji pozarządowej jako inicjatora
powołania partnerstwa. Może świadczyć to o słabej kondycji sektora społecznego,
którego podmioty nie były wystarczająco sprawne organizacyjnie by sprostać
takiemu zadaniu. Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim nie
są postrzegane jako potencjalni inicjatorzy partnerstw z uwagi na wąski obszar
ich działań oraz niekorzystną sytuację ﬁnansową, która w ocenie zarówno władz,
jak i społeczności lokalnych, uniemożliwia im efektywne funkcjonowanie28.
Najmniej liczni wśród inicjatorów partnerstw sektorowych są przedstawiciele sektora gospodarczego – wskazało ich zaledwie 1,9% ankietowanych, zaś
w przypadku ¾ LGD, żaden z respondentów nie wymienił w tym kontekście
podmiotu prywatnego. Pewien pogląd na ten stan rzeczy dają wyniki badań
W. Kniecia, który uzasadnia brak zainteresowania partnerstwami sektorowymi

26
Lokalna Strategia Rozwoju PROWENT, strategia zaktualizowana 20 grudnia 2011, Mielec 2011,
s. 2 – 4.
27
Strategia Rozwoju Lokalnego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej”, strategia zaktualizowana 31 stycznia 2011, Nisko 2011, s. 4.
28
J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania
2010, Warszawa 2011, s. 74 – 91.
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kulturą funkcjonowania podmiotów gospodarczych i brakiem poczucia społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców29.
Zasadniczą przesłanką powstania partnerstw – w świetle odpowiedzi
uzyskanych w ankiecie – były potrzeby lokalne (wykres 2). Najczęściej respondenci wybierali więcej niż jedną przesłankę powstania partnerstwa. Blisko
połowa z nich wskazała na konieczność przyjęcia ram instytucjonalnych
współpracy, bez których niemożliwe byłoby pozyskanie środków ﬁnansowych.
Na tej podstawie wnioskować można o częściowo utylitarnym podejściu do
partnerstwa sektorowego jako wyłącznie/także narzędzia pozyskania dodatkowych środków ﬁnansowych. Niewiele ponad 1/5 respondentów uznało, iż
ważną przesłanką powstania ich LGD były bogate tradycje współpracy na ich
terenie. Warto przeanalizować tą kwestię w odniesieniu do poszczególnych
grup działania.
Wykres 2. Przesłanki powstania LGD

Źródło: opracowanie własne.

29

W. Knieć, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy,
Kraków–Toruń 2010, s. 60 – 61; Mechanizmy zaangażowania sektora prywatnego w świadczenie pomocy rozwojowej, Global Development Research Group, Warszawa 2010, http://www.polskapomoc.
gov.pl/ﬁles/2010%20!/ODA%20i%20Biznes_GDRG_111010.pdf, odczyt z dn. 20.03.2012, s. 3 – 8.
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Największy odsetek wskazań opcji „Tradycje współpracy na danym terenie”
jako przesłanki powstania LGD odnotowano w LGD „Kraina Sanu”, LGD
„Region Sanu i Trzebośnicy” oraz LGD „Serce Roztocza” (tabela 2). W świetle
wyników badań żadne z wymienionych partnerstw nie powstało w rezultacie
inicjatywy organizacji pozarządowej. Co ciekawe, tylko 22,7% respondentów
z LGD „Lider Dolina Strugu” wskazało na tradycje współpracy jako przesłankę
powstania partnerstwa; w przypadku LGD „Prowent” wskaźnik ten osiągnął
wielkość 27,3%, zaś w LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – tylko 8%,
a przecież były to partnerstwa istniejące zanim powołano na ich podstawie
Lokalną Grupę Działania. Niespójność tą można wyjaśnić w dwojaki sposób:
a) członkowie LGD „Kraina Sanu”, LGD „Region Sanu i Trzebośnicy” oraz LGD
„Serce Roztocza” przeceniają znaczenie swoich dotychczasowych doświadczeń
w zakresie współpracy; b) członkowie LGD „Lider Dolina Strugu”, LGD „Prowent” oraz LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z kolei tych doświadczeń
nie doceniają. Najprawdopodobniej występują obie okoliczności. Hipoteza ta
wymagałaby jednak sprawdzenia w dodatkowych badaniach.
Tabela 2. Przesłanki wyboru proﬁlu LGD (%)
Przesłanki wyboru proﬁlu LGD*
Nazwa LGD

Walory Potrzeby
naturalne lokalne

Tradycje
współpracy
na danym
terenie

Konieczność zinstytucjonalizowania
współpracy w celu
pozyskania środków
ﬁnansowych

Inne

Trudno
powiedzieć

C.K. Podkarpacie

43,8

100,0

12,5

75,0

0

0

Czarnorzecko-Strzyżowska LGD

37,5

62,5

12,5

12,5

0

25,0

Dolina Sanu

64,3

28,6

0

7,1

0

0

Dorzecze Wisłoka

50,0

100,0

0

0

0

0

Kraina Nafty

51,2

75,6

29,3

43,9

2,4

2,4

Kraina Sanu

25,0

66,7

41,7

33,3

0

0

Kresowi Sąsiedzi

70,4

22,2

14,8

88,9

0

0

Lasovia

36,4

81,8

9,1

45,5

0

0

Lasowiacka

40,0

70,0

10,0

45,0

5,0

0

Lider Dolina
Strugu

9,1

95,5

22,7

18,2

0

0

Liwocz

38,5

61,5

15,4

53,8

0

0
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Przesłanki wyboru proﬁlu LGD*
Nazwa LGD

Walory Potrzeby
naturalne lokalne

Tradycje
współpracy
na danym
terenie

Konieczność zinstytucjonalizowania
współpracy w celu
pozyskania środków
ﬁnansowych

Inne

Trudno
powiedzieć

Nowa Galicja

30,4

87,0

17,4

73,9

0

0

Partnerstwo
5 Gmin

19,4

87,1

16,1

38,7

0

0

Partnerstwo dla
Ziemi Niżańskiej

48,0

80,0

8,0

80,0

0

0

Pogórze Przemysko-Dynowskie

60,0

85,0

25,0

50,0

0

0

Prowent

9,1

63,6

27,3

36,4

0

18,2

Region Sanu
i Trzebośnicy

50,0

80,0

45,0

50,0

0

0

Sanłęg

36,8

78,9

26,3

68,4

0

0

Serce Roztocza

33,3

100,0

60,0

33,3

0

0

Siedlisko

34,6

61,5

26,9

46,2

0

15,4

Subregion
Magurski

34,8

78,3

17,4

73,9

0

4,3

Trygon

36,7

73,3

30,0

26,7

0

10,0

Z Tradycją
w Nowoczesność

21,1

73,7

21,1

26,3

0

5,3

Ziemia
Brzozowska

32,1

64,3

17,9

25,0

0

17,9

Ziemia Łańcucka

0

83,3

0

0

16,7

0

Ziemia Przemyska

28,1

93,8

9,4

46,9

0

0

* respondenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne.

W zdecydowanej większości odpowiedzi (blisko 80%) wskazywano na
otwartą formułę pozyskiwania partnerów do LGD – zapraszano wszystkie
podmioty, które mogły być zainteresowane członkostwem (tabela 3). Ponad ¼
respondentów wskazała nieformalne kontakty jako tryb pozyskiwania członków
do LGD, co należy interpretować jako uzupełnienie otwartej formuły naboru
członków. Zakres kontaktów nieformalnych warto zinterpretować w odniesieniu
do rozkładu odpowiedzi na poprzednie pytanie zakładając, iż tam, gdzie tradycje

208

Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew

współpracy między partnerami były większe również droga nieformalna stanowiła częsty sposób pozyskiwania członków do LGD.
Tabela 3. Sposoby rekrutacji członków LGD
Zaproszono wszystkie instytucje/organizacje, które mogły być zainteresowane członkostwem w LGD

79,9%

Zaproszono tylko niektóre podmioty/organizacje

9,4%

Informację o tworzeniu LGD wraz z zaproszeniem do udziału opublikowano na stronie
internetowej

20,5%

Informację o tworzeniu LGD wraz z zaproszeniem do udziału opublikowano w sposób
zwyczajowy

18,7%

Wykorzystano kontakty nieformalne

26,7%

Źródło: opracowanie własne.

Po przeanalizowaniu danych hipotezę tą musimy jednak potraktować
ostrożnie, gdyż zarówno w LGD „Region Sanu i Trzebośnicy”, jak i LGD „Serce
Roztocza” nie odnotowano żadnych odpowiedzi wskazujących na wykorzystanie
kontaktów nieformalnych w tworzeniu partnerstw. W przypadku trzeciej LGD,
w której odnotowano wysoki odsetek odpowiedzi wskazujących na tradycję
współpracy na danym terenie jako istotną przesłankę powołania LGD – LGD
„Kraina Sanu” – 25% respondentów wskazało kontakty nieformalne jako sposób
rekrutacji członków (tabela 4). Utwierdza nas to w przekonaniu, iż respondenci
pochodzący z tych partnerstw „przeszacowują” znaczenie dotychczasowych
doświadczeń współpracy w tworzeniu LGD.
Duże zróżnicowanie w odpowiedziach na pytanie o sposoby rekrutacji członków obserwujemy w odniesieniu do partnerstw istniejących przed powstaniem
LGD: LGD „Lider Dolina Strugu”, LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
i LGD „Prowent”. W pierwszym z nich odnotowano najwyższy odsetek odpowiedzi (77,3%) wskazujących kontakty nieformalne jako sposób pozyskiwania
członków, co potwierdza tezę, iż tam gdzie tradycje współpracy są większe,
również zakres kontaktów nieformalnych jest większy. Z drugiej jednak strony,
tezę tą falsyﬁkują wyniki otrzymane dla dwóch kolejnych LGD, odpowiednio
16,0% i 18,2%, co oznacza, że w tych partnerstwach polegano raczej na oﬁcjalnych formach pozyskiwania członków. Wysoki odsetek wskazań (ponad 40%)
na kontakty nieformalne jako tryb pozyskiwania członków LGD odnotowano w:
LGD „Dorzecze Wisłoka” (50%), Lasowiackiej LGD (42,1%) oraz LGD „Kraina
Nafty” (42,5%). Dodajmy, że w pierwszej z tych grup w ogóle nie wskazano na

Tabela 4. Sposoby rekrutacji członków w poszczególnych LGD (%)

33,3

Czarnorzecko-Strzyżowska LGD

50,0

12,5

0

Dolina Sanu

85,7

0

0

Dorzecze Wisłoka
Kraina Nafty
Kraina Sanu
Kresowi Sąsiedzi
Lasovia
Lasowiacka
Lider Dolina Strugu

75,0
90,0
75,0
92,6
63,6
73,7
86,4

0
10,0
16,7
0
0
10,5
22,7

25,0
40,0
16,7
0
9,1
47,4
0

trudno powiedzieć

0

inne

informację o tworzeniu LGD wraz
z zaproszeniem do udziału opublikowano na stronie internetowej

100,0

wykorzystano kontakty
nieformalne

zaproszono tylko niektóre
podmioty/organizacje

C.K. Podkarpacie

Nazwa LGD

informację o tworzeniu LGD wraz
z zaproszeniem do udziału opublikowano w sposób zwyczajowy (np.
na tablicy ogłoszeń, w lokalnej
prasie, itd.)

zaproszono wszystkie instytucje/
organizacje, które mogły być
zainteresowane członkostwem
w LGD

Sposoby pozyskiwania członków do LGD*

13,3

6,7

0

0

0

0

0

37,5

0

14,3

0

0

25,0
27,5
8,3
0
45,5
31,6
4,5

50,0
42,5
25,0
11,1
9,1
42,1
77,3

0
0
0
0
0
0
0

0
2,5
0
0
9,1
0
0

0

0

Liwocz

61,5

15,4

30,8

7,7

38,5

Nowa Galicja
Partnerstwo 5 Gmin
Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej
Pogórze Przemysko-Dynowskie

34,8
74,2
92,0
84,2

30,4
3,2
0
10,5

26,1
22,6
40,0
15,8

17,4
16,1
32,0
21,1

39,1
19,4
16,0
21,1

0 4,3
3,2 3,2
0
0
0 5,3

Prowent

63,6

18,2

0

0

18,2

9,1

0

Region Sanu i Trzebośnicy

81,0

14,3

23,8

4,8

0

0

9,5

Sanłęg

94,7

5,3

21,1

31,6

31,6

0

0

Serce Roztocza
Siedlisko
Subregion Magurski
Trygon

100,0
61,5
69,6
90,0

0
11,5
21,7
3,3

0
3,8
17,4
23,3

60,0
7,7
13,0
16,7

0
38,5
39,1
13,3

0
0
0
0

0
23,1
4,3
6,7

Z Tradycją w Nowoczesność

68,4

15,8

15,8

31,6

26,3

0

5,3

Ziemia Brzozowska

85,7

10,7

10,7

25,0

21,4

0

3,6

Ziemia Łańcucka
Ziemia Przemyska

100,0
90,6

0
3,1

0
43,8

0
25,0

16,7
37,5

0
0

0
0

* respondenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne.
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tradycje współpracy jako przesłankę powstania LGD; w drugiej odnotowano
10% takich wskazań, zaś w trzeciej – 29,3%. W przypadku LGD „Kraina Nafty”
możemy więc mówić o dużej korelacji pomiędzy tradycją wcześniejszej współpracy a pozyskiwaniem partnerów z wykorzystaniem kontaktów nieformalnych.

WNIOSKI
Podsumowując wiedzę nabytą w trakcie analizy aktów normatywnych i dokumentów programowych, jak też informacji będących rezultatem przeprowadzonych badań ilościowych – i odnosząc je do teoretycznych ram podejścia
instytucjonalnego, stwierdzić należy, iż LGD odpowiadają charakterystyce
instytucji autorstwa E.R. Scotta. Na partnerstwa sektorowe składa się bowiem,
po pierwsze, system regulacyjny – jasne i nienaruszalne reguły tworzenia, składu
i organizacji LGD zakotwiczone w przepisach prawa, ale również doprecyzowane
w dokumentach określających ramy funkcjonowania partnerstw.
Po drugie, system normatywny, a szczególnie „logika stosowności”, działał
modyﬁkująco na proces powstawania partnerstw. Oczekiwania i zobowiązania
społeczne ciążące na władzach samorządowych, wynikające zarówno z regulacji
prawnych, jak i kultury politycznej, implikowały ponadaktywną postawę sektora
publicznego w tworzeniu partnerstw. Postawę tą dodatkowo motywowały zasoby
(ﬁnansowe, organizacyjne, ludzkie) samorządów – dyskontujące pozostałe sektory. Tylko tam, gdzie kapitał ludzki – uzewnętrzniający się we wcześniejszej
współpracy partnerskiej – był znaczny, potraﬁł zrównoważyć wpływ władz
publicznych.
Po trzecie, system kognitywny, a więc wzory zachowań, adaptacji i innowacyjności uzewnętrznił się szczególnie w procesie artykulacji przesłanek powstania
LGD. Potrzeby lokalne, ale w poważnym zakresie także chęć skorzystania
z dodatkowych źródeł ﬁnansowania, były wskazywane najczęściej jako motyw
bądź to instytucjonalizacji już istniejącej współpracy, bądź nawiązania takowej.
Podkreślić należy, iż sposób instytucjonalizacji był z góry określony i tylko
spełnienie warunków przewidzianych w aktach normatywnych i dokumentach
programowych IV osi PROW gwarantowało możliwość skorzystania ze środków
ﬁnansowych przeznaczonych na ich realizację. Nie przewidywano możliwości
dostosowania instytucjonalizacji partnerstwa do szczególnych warunków lokalnych. Tą właśnie okoliczność określamy jako przymus strukturalny.

Instytucjonalizacja partnerstw sektorowych
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Problemem, który ujawnił się podczas instytucjonalizacji partnerstw i pogłębia się w miarę ich funkcjonowania, jest to, iż paradoksalnie partnerstwa zamiast
stać się elastyczną formą reagowania na lokalne potrzeby i oczekiwania, stają
się strukturą „odpowiadającą” na potrzeby i oczekiwania struktur zapewniających dostęp do źródeł ﬁnansowania i monitorujących partnerstwa. To jedna
z przyczyn, dla których udział poszczególnych sektorów w partnerstwach nie
odzwierciedla ich faktycznego wpływu w społecznościach lokalnych; z drugiej
strony, brakuje wyznaczników, które pozwoliłyby ocenić w jakim stopniu LGD
realizują zasadę równorzędności partnerów.
Nie umniejszając znaczenia polityk i środków europejskich dla kształtowania
nowej kultury decydowania o sprawach lokalnych (współrządzenie), powyższe
wnioski – sformułowane na podstawie badań LGD w województwie podkarpackim – skłaniają nas do wysunięcia tezy o negatywnym wpływie narzuconego
sposobu instytucjonalizacji partnerstw na ich dalszy rozwój. Przyjęte w prawie
i dokumentach programowych ramy instytucjonalizacji są obecnie czynnikiem
ograniczającym możliwości działania partnerstw lokalnych, które przyjęły model
biernej adaptacji – nawet nie do warunków lokalnych, które przecież powinny
kształtować, ale do zastanych uwarunkowań instytucjonalnych.
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KOBIECYCH W AKTYWIZOWANIU KOBIET
NA PRZEŁOMIE XX/XXI WIEKU
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
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ABSTRACT: The article explores how women’s philanthropic giving enhances
women empowerment in the working environment and how through philanthropic
activity women gain skills, knowledge, experience and courage to increase their
presence in business and politics. Women funds that started to emerge in the 1980s,
work in the common eﬀort of elevating women in their ﬁnancial status, developing their capability to improve their life standard, supporting their families and
themselves. The aim of this paper is to present how women funds create favorable
grounds for leadership development through philanthropic and political activity. In
this context, some of the positive examples of success stories of women becoming
managers and CEOs of global corporations, justices of the U.S. Supreme Court,
taking oﬃces in local, state and federal level governments or successfully competing
with men for the highest positions in the American establishment are presented.

PEŁNE PRAWA WYBORCZE kobiety w Stanach Zjednoczonych nabyły w 1920 r.
Jednak możliwość wzięcia udziału w wyborach nie oznaczała pełnego dostępu
do „władzy” na wszystkich szczeblach administracji rządowej oraz w sektorze
prywatnym i pozarządowym. Dlatego też omawianie procesu jej zdobywania
należy rozpocząć od wyjaśnienia terminu użytego w tytule, a mianowicie –
* Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński.
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women empowerment. Tłumaczenie go, jako przejmowanie inicjatywy przez
kobiety, jest nie tylko mylące, co zabarwione negatywną konotacją, która sugeruje, że mamy do czynienia z podbojem, z chęcią zastępowania istniejącego stanu
rzeczy, nowym układem sił z dominującą rolą kobiet. Nie jest to bynajmniej
proces odbierania mężczyznom władzy, zastępowania ich, czy też realizowania
celów wyłącznie własnej grupy interesu. Nie jest to również, typowe dla wielu
innych grup, w tym tzw. mniejszości etnicznych czy rasowych, domaganie się
o zadośćuczynienie za przeszłą dyskryminację, za wyrządzone krzywdy. Women
empowerment jest raczej procesem realizowania niewykonalnych celów, pomimo
istnienia rozwiązań prawnych. Urzeczywistnienia formalnego równouprawnienia
we wszystkich sferach życia publicznego nie umożliwiły ani XIX poprawka do
Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Equal Pay Act of 1963, Civil Rights Act
z 1964 r.1, a w szczególności Title VII tej ustawy2, ani też liczne decyzje Sądu
Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczące niedyskryminacyjnych procedur
oraz zakazu wykorzystywania kobiet czy stosowania praktyki tzw. szklanego
suﬁtu (glass ceiling)3.
Nieskuteczne okazały się restrykcje prawne, kary ﬁnansowe czy nawet
powszechny ostracyzm społeczny dla osób, instytucji czy organizacji, którym
udowodniono nierówne traktowanie kobiet ze względu na ich płeć. Wszystkie te
czynniki razem wzięte nie skutkowały większą aktywnością kobiet w wielu dziedzinach życia publicznego. Celem women empowerment stało się uświadomienie
kobietom, że bez chęci poszerzania własnej przestrzeni społecznej, bez przeko1
Akty prawne dostępne na stronie US Equal Employment Opportunities Commission, http://
www.eeoc.gov/laws/statutes, odczyt z dn.12.09.2011.
2
Sekcja VII Civil Rights Act z 1964 r., zabrania „pracodawcom odmowy zatrudnienia osoby lub
jej zwalniania czy też dyskryminowania pod względem wynagrodzenia, warunków pracy i zatrudnienia przywilejów wynikających z tegoż zatrudnienia ze względu na jej […] płeć”. Civil Rights Act
of 1964, http://www.ourdocuments.gov/doc.php?ﬂash=true&doc=97, odczyt z dn.10.09.2011.
3
Określenie użyte po raz pierwszy w artykule Carol Hymowitz i Timothego Schellhardta w 1986 r.
w kolumnie Corporate Woman, dziennika „The Wall Street Journal”, miało zobrazować niewidoczne
i trudne do określenia bariery istniejące pomiędzy kobietami a gabinetami zarządów korporacji,
uniemożliwiającymi kobietom osiągnięcie najwyższego poziomu kariery w biznesie, bez względu na
wyniki, zalety czy kwaliﬁkacje. Wkrótce zostało ono poszerzone w swoim znaczeniu obejmując bariery w innych dziedzinach, stawiane nie tylko kobietom, ale również mężczyznom przynależącym
do tzw. grup mniejszościowych. Federal Glass Ceiling Commission, Good for Business: Making Full
Use of the Nation’s Human Capital, Washington, D.C. 1995, s. 37 – 56, http://digitalcommons.ilr.cornell.
edu/key_workplace/116/, odczyt z dn. 20.03.2014; B. Baker, S.S. Lightle, Cracks in the glass ceiling: An
analysis of gender equity in the federal government auditing career ﬁeld, „Journal of Government Financial Management” 2001, nr 50 (3), s. 18 – 26.
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nania o możliwości realnej poprawy swojej pozycji, bez pełnej wiary w równie
wysokie kwaliﬁkacje, umiejętności czy cechy osobnicze, równouprawnienie nie
będzie możliwe. Nie jest to więc zabieranie władzy innym grupom, ale raczej
branie tej władzy, która kobietom się należy i to nie dlatego, że są kobietami,
ale ponieważ są wyborcami i płatnikami podatku dochodowego. Empowerment, zjawisko przeciwne do marginalizacji, to proces uświadamiania ludziom,
a w tym wypadku kobietom, że nie tylko mają takie prawo, ale co najważniejsze
możliwości w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i duchowym
do decydowania o sobie, o swojej przyszłości czy karierze; do samodzielnego
podejmowania decyzji ﬁnansowych czy prawnych, do samorozwoju. Empowerment to przejmowanie kontroli nad własnym życiem, pozwalającej na realizację
zdeﬁniowanych przez siebie celów w życiu osobistym, w społeczności lokalnej
czy w całym społeczeństwie4. Jest to również swobodny dostęp do zdobywania
nowych umiejętności oraz rzeczywistość, w której zarówno posiadane umiejętności, jak i wiedza są rozpoznawane i doceniane. Empowerment to zarówno
proces, jak i rezultat wielu działań5. Zgodnie z tłumaczeniem samego słowa, może
ono oznaczać proces dawania komuś wiary we własne siły, kontroli nad własnym
życiem, to również delegowanie władzy i odpowiedzialności6.
Kobiety ograniczone w swoich prawach nie miały możliwości kształtowania
czy bezpośredniego wpływania na sposób funkcjonowania społeczeństwa czy
nawet na sposób postrzegania samych siebie poza podstawową, społecznie
akceptowalną rolą rodzicielki czy opiekunki. Wykorzystując dostępne opcje
wyboru zwróciły się w stronę dobroczynności i ﬁlantropii7, a sektor pozarządowy
okazał się być właściwym narzędziem, czy wręcz trampoliną do zdobywania
władzy, do empowermentu. Ten swoisty rodzaj upodmiotawiania okazał się być
4
Por. D. Bailey, Using participatory research in community consortia development and evaluation:
lessons from the beginning of a story, „American Sociologist” 1992, nr 23 (4), s. 71 – 82; J. Rapport,
Studies in empowerment: Introduction to the issue, „Prevention in Human Services” 1984, nr 3, s. 1 – 7;
M.A. Zimmerman, Taking aim on empowerment research: On the distinction between individual and
psychological conceptions, „American Journal of Community Psychology” 1984, nr 18 (1), s. 169 – 177.
5
United Nations Global Compact, UN Women, Women’s Empowerment Principles. Equality Means
Business 2011, http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/WEP_
EMB_Booklet.pdf, odczyt z dn. 10.02.2014.
6
The New Kosciuszko Foundation Dictionary. English-Polish, New York 2003.
7
Więcej na temat działalności dobroczynnej kobiet zob. R. Nowaczewska, Migracje kobiet: od
„Lady Bountiful” do kobiecej ﬁlantropii – awans zawodowy i/czy społeczny? Rola kobiet w rozwoju
dobroczynności w Stanach Zjednoczonych, [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska,
K. Sierakowska, Warszawa 2010, s. 225 – 240.
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niebywale skutecznym czynnikiem aktywizacji samych kobiet w USA, które podjęły decyzję wykorzystania sektora pozarządowego, jako alternatywnej metody
zdobywania władzy, alternatywnej do metod tradycyjnie kultywowanych przez
w tym wypadku mężczyzn. Dzięki ﬁlantropii realizowały nie tylko idealistyczne
pobudki czy porywy serca, ale nabywały niezbędne umiejętności administracyjne, zarządzające i ﬁnansowe. Były to umiejętności, które w tym braku równości
politycznej ułatwiły im zakwestionowanie zastanego stanu rzeczy. Organizacje
tworzone i prowadzone przez kobiety stawały się źródłem reform politycznych
i społecznych8, miejscem gdzie niczym nieograniczone mogły praktykować
wyuczony zawód9, gdzie mogły zdobywać wyższe wykształcenie10.
Z czasem kobiety nauczyły się umiejętnie wykorzystywać sektor pozarządowy
nie tylko do bardziej świadomego praktykowania ﬁlantropii, ale do sięgania po
władzę, po role publiczne wcześniej dla grupy tej limitowane. Fenomen ten nie
tyle wpłynął na pozytywny obraz samych siebie, swoich możliwości, opartych
na jedności całej grupy kobiet, ale przede wszystkim na strukturę całego społeczeństwa amerykańskiego. W przeszłość odszedł model tradycyjnego podziału
ról w rodzinie, a odsetek kobiet aktywnych zawodowo wzrósł trzykrotnie z 20,6%
w 1900 r. do 58,6% w 2010 r.11 Proces ten został zapoczątkowany dokładnie
w 1984 r., chociaż znaczący wzrost zbiórek funduszy kobiecych (women funds)

8

Idealnym miejscem do zdobywania i praktykowania nowych umiejętności, oraz testowania
nowych rozwiązań społecznie pożądanych były m.in. osiedla społeczne (settlement houses). Jednym
z takich był powielany w całych Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie Hull House, założony przez
uhonorowaną Pokojową Nagrodą Nobla reformatorkę i pacyﬁstkę Jane Addams. Kolejnym były organizacje chrześcijańskie jak YWCA, czy też Women’s Christian Temperance Union. Kobiety mogły
również rozwijać nowe umiejętności w organizacjach typu International Planned Parenthood Federation, gdzie były edukowane w zakresie świadomego macierzyństwa, w tym antykoncepcji, ale
i ochrony przed chorobami wenerycznymi. Szerzej: J. Addams, Twenty Years at Hull-House: With
Autobiographical Notes, New York 1912; S. Kuźma-Markowska, Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch
kontroli urodzeń w Stanie Illinois (1923 – 1941), Warszawa 2009.
9
Tak było m.in. w przypadku przychodni dla matek z dziećmi, w których pracowały kobiety-lekarki, niedopuszczane do pracy w prywatnych klinikach czy szpitalach miejskich.
10
Za przykład może posłużyć założona przez Emmę Willard w 1814 r. pierwsza szkoła wyższa
dla kobiet – Troy Female Seminar, obecnie znana pod nazwą Emma Willard School, gdzie początkowo
kobiety kształciły się w zawodzie nauczycielki.
11
M.S. Kimmel, The Gendered Society, New York 2000, s. 173; U.S. Department of Labor, Bureau
of Labor Statistics, Quick Statistics on Women Workers, 2010, Employment and Earnings, Annual
Averages, January 2011 and the Monthly Labor Review, November 2009, http://www.dol.gov/wb/
factsheets/QS-womenwork2010.htm, odczyt z dn. 15.03.2014.
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nastąpił dopiero po roku 199712. Bezpośredni wpływ na wybór strategii zbierania funduszy (tzw. fundraising), jako idealnej metody empowermentu, czy też
upodmiotowiania kobiet, miały cztery pośrednio związane ze sobą przyczyny.
Pierwszą, okazały się zmiany w gospodarce amerykańskiej spowodowane reaganomiką, w tym boleśnie odczuwalne przez społeczeństwo cięcia budżetowe na
usługi socjalne, a które zainicjowały powstawanie wielu organizacji oddolnych
lobbujących na rzecz grup potrzebujących. Kolejną, była przyczyna poniekąd
demograﬁczna, kiedy w przestrzeni ﬁlantropijnej spotkały się dwa pokolenia
kobiet. Pierwsze pokolenie stanowiły kobiety, które osiągnąwszy pewien pułap
profesjonalnej kariery przesuwały się do sektora pozarządowego. Drugie pokolenie, wychowane na ruchach społecznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XX w., stanowiły kobiety, którym dane było korzystać z sukcesu rodziców, rodząc
się w bogatych rodzinach a następnie dziedzicząc spore majątki. Obie grupy
zaczęły nie tylko samodzielnie zarządzać zasobami ﬁnansowymi, ale i ze sobą
współpracować we wspólnie obranych celach najczęściej społecznych. Trzecią
przyczyną tej aktywizacji było niezadowolenie i krytyka fundacji ﬁlantropijnych
za „ignorowanie potrzeb mniejszości,” w tym właśnie kobiet. Była ona rezultatem
raportu komisji Filera13 z 1975 r. oraz skandalu związanego z czołową organizacją
pozarządową United Way of America14. Czwartą przyczyną były przygotowania

12

E.M. Davidson, Report on: Women’s Philanthropy in the United States: Trends and Developments,
http://www.philanthropy.org/publications/online_publications/women_paper.pdf, odczyt z dn.
07.06.2011.
13
Celem kolejnej już w historii amerykańskiej ﬁlantropii, komisji powołanej w 1973 r. było
zbadanie działalności ﬁlantropijnej w Ameryce, wpływu tego sektora na życie publiczne, sprzeciwu
wobec ulg podatkowych po reformie 1969 r., zachowań i motywacji darczyńców itd. Raport komisji,
opublikowany na zakończenie dwuletniej pracy, gdzie do składania zeznań zaproszono ponad 100
ekspertów w ponad 85 dziedzinach, okazał się być pierwszym tak szczegółowym, prezentującym nie
tylko charakterystykę całego sektora (takich badań do tego czasu nikt jeszcze nie przeprowadzał), ale
i przedstawiającym całą listę rekomendacji na przyszłość. Giving in America: Toward a Stronger Voluntary Sector, Report of the Commission on Private Philanthropy and Public Needs, 1975, https://
archives.iupui.edu/bitstream/handle/2450/889/giving.pdf?sequence=1, odczyt z dn. 09.10.2013.
Poniekąd z inspiracji tej komisji w 1980 r. powstał Independent Sector, tzw. trzeci sektor, jako alternatywa dla pozostałych: prywatnego i publicznego. Utworzony jako pozapartyjna „koalicja” organizacji dobroczynnych, fundacji, stowarzyszeń społeczności lokalnych czy programów ﬁlantropii
korporacyjnej, sieć współpracy, która liczy ponad 600 podmiotów.
14
S. Strom, United Way Says Ex-Leader Took Assets, „The New York Times”, 14.04.2006, http://
www.nytimes.com/2006/04/14/nyregion/14united.html?_r=1&oref=slogin, odczyt z dnia 19.03.2014;
C.E. Shepard, United Way Head Resigns Over Spending Habits, „The Washington Post”, 28.02.1996,
http://tech.mit.edu/V112/N9/united-way.09w.html, odczyt z dn. 05.10.2012.
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do konferencji, która okazać się miała punktem zwrotnym w publicznej aktywizacji kobiet, a mianowicie do Trzeciej Światowej Konferencji Kobiet w Nairobi
w 1985 r.15
Zmiany te nie byłyby jednak możliwe ani bez rozmaitych ruchów kobiecych, ani bez pierwszych typowo kobiecych funduszy, które prowadziły swoją
działalność na długo zanim feministki pojawiły się na arenie politycznej USA.
Największy fundusz dla kobiet i dziewcząt Ms. Foundation for Women został
założony w 1972 r. Początkowo, pracownice dużych nowojorskich fundacji, nieakceptujące podziałów i praktyk dyskryminacyjnych, jakie miały w nich miejsce,
zaczęły organizować spotkania, które począwszy od 1975 r. przeistoczyły się
w ogólnokrajowe zjazdy Council on Foundations16. W rezultacie ich działalności
powołana została do życia organizacja pod nazwą Women and Foundations/
Corporate Philanthropy, która później zmieniła nazwę na Women & Philanthropy.
Istotny problem stanowił brak satysfakcjonującej ilości środków. Rozwiązanie
zaoferowała organizacja skupiająca wszelkie fundacje i organizacje, zajmujące
się rozwiązywaniem tzw. kwestii kobiecych. W 1984 r., przedstawiciele The Black
United Fund oraz The National Committee for Responsive Philanthropy (NCRP)
15

Konferencja stanowiła podsumowanie programu ogłoszonego rezolucją ONZ nr 3520 (XXX),
a mianowicie, że dekada 1976 – 1985 miała być Dekadą ONZ na rzecz Kobiet (The United Nations
Decade for Women: Equality, Development and Peace). UNED Forum, Toolkit for Women, http://www.
earthsummit2002.org/toolkits/women/un-doku/un-conf/narirobi-2.html, odczyt z dn. 10.10.2013;
E. Brilliant, Fund Raising as an Empowerment Strategy for Women, [w:] Citizens, Society, and State:
Social Subjectivity and Development Processes, red. A. Cancedda, Proceeding of the International
Conference, Bari 1991, s. 61 – 76.
16
Należy zauważyć, że czołowe prywatne fundacje ﬁlantropijne już wcześniej inicjowały programy, których celem były wyłącznie kobiety. Fundacja Carnegie Corporation of NY pod koniec lat 50.
XX w. prowadziła badania nt. kobiet jako „składowej” zasobów ludzkich, a w 1963 r. ufundowała
program ﬁnansowania ustawicznej edukacji kobiet. Bardziej systematyczne programy rozpoczęła
jednak Fundacja Forda na początku lat 1950. Z raportów opublikowanych w 1974 r. wynika, że
Fundacja Forda w ciągu dwudziestu lat wydatkowała ponad siedem milionów dolarów na programy
skierowane do kobiet. Granty te umożliwić miały m.in. korzystanie z pomocy prawnej, większe
uczestnictwo w życiu zawodowym, zwiększanie rejestracji wyborczej kobiet i ich czynnego udziału
w polityce oraz udział w międzynarodowych kongresach kobiet. Ponadto spore kwoty przeznaczone
zostały na komisje specjalne, grupy robocze i badania indywidualne statusu kobiet w USA i poza
granicami oraz na stypendia doktoranckie dla kobiet. Por.: Ford Foundation Archives, Unpublished
Reports (001984, 005976, 007257, 008108, 008646, 002107) and Grant Files (05700227, 05900477,
07200121, 07200196, 07290326, 07400710, 07450159, 07450617), Rockefeller Archive Center, Sleepy
Hollow, NY; M.E.S. Capek, Women And Philanthropy: Old Stereotypes, New Challenges. A Monograph
Series, Women’s Funding Network, http://www.womensfundingnetwork.org/resource/publication/
women-and-philanthropy-old-stereotypes-new-challenges, odczyt z dn. 05.05.2011.
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zaprosili działaczki kilkudziesięciu już funduszy na spotkanie celem stworzenia
tzw. „funduszy alternatywnych”17. Rok później w Waszyngtonie zebrała się grupa
około 70 kobiet z 20 organizacji funduszy kobiecych. Kiedy Dekada ONZ na
Rzecz Kobiet miała się ku końcowi, one dyskutowały na temat potencjalnej
władzy drzemiącej w ﬁlantropijnych organizacjach kobiecych18.
Efektem było powołanie Women’s Funding Network (WFN), czyli stowarzyszenia początkowo 70 fundacji, które obecnie liczy ponad 160 członków stowarzyszonych, instytucjonalnych i indywidualnych, nie tylko z USA, ale również
z Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Europy oraz jedna z Bliskiego Wschodu. Jest
to sieć rozmaitych fundacji zbierających i dystrybuujących środki ﬁnansowe na
cele wyłącznie związane z aktywizacją kobiet, poprawą ich sytuacji ekonomicznej;
respektowania praw człowieka, umożliwiania dostępu do edukacji i kariery na
równych prawach z mężczyznami. WFN „łącząc możliwości ﬁnansowe, wpływy
i głos funduszy kobiecych, wzmacnia cechy przywódcze kobiet i inwestuje
w proces rozwiązywania podstawowych kwestii społecznych, od ubóstwa do
globalnego bezpieczeństwa”19. Obszary, w jakich fundusze kobiece przekazują
największe środki w formie grantów zarówno do podmiotów w kraju, jak i za
granicą obejmują: prawa człowieka (w tym prawa kobiet, prawa mniejszości
LGBTQ, prawa reprodukcyjne); zdrowie (reprodukcyjna opieka zdrowotna,
zdrowie publiczne, zapobieganie i leczenie HIV/AIDS); usługi dla ludzi (opieka
nad rodzinami, osobami starszymi itd.); ekonomiczne usamodzielnianie kobiet
(zatrudnienie i prawa pracownicze, rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych,
likwidacja analfabetyzmu ﬁnansowego); walka z przemocą skierowaną do kobiet
i wiele innych20. Możliwości funduszy kobiecych są znaczące, ponieważ dysponują
one aktywami o łącznej wysokości 535 milionów dolarów, rocznie przekazując
w formie grantów ponad 65 milionów dolarów, z ambitnym planem, aby do

17
Więcej na temat ruchów społecznych oraz tzw. „funduszy alternatywnych” zob. E. Brilliant, The
United Way: Dilemmas of Organized Charity, New York 1990.
18
National Committee for Responsive Philanthropy (NCRP), Two dozen women’s funds launch
national network, „Responsive Philanthropy”, Wiosna 1986, s. 14, 16, [w:] E.C. Green, The New Deal
and Beyond: Social Welfare in the South Since 1930, Athens 2003, s. 241.
19
WFN, Mission, http://www.womensfundingnetwork.org/about, odczyt z dn. 10.03.2014.
20
Foundation Center and WFN, Accelerating Change for Women and Girls. The Role of Women’s
Funds, New York 2009, wykres 9 i tabela 8, http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/
womensfunds2009_highlights.pdf, odczyt z dn. 17.03.2014.
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roku 2018 osiągnąć pułap wspólnej wartości aktywów na poziomie 1,5 miliarda
dolarów21.
Celem funduszy kobiecych jest zachęcenie kobiet do zdobywania wyższych
szczebli edukacji, zakładania własnych ﬁrm, zdobywania niezależności ﬁnansowej, ponadto kształcenie się w dziedzinach pozostających poza tradycyjną
sferą kobiecych zainteresowań, wprowadzanie kobiet do zarządów a w końcu
ubieganie się o urzędy i najwyższe stanowiska w amerykańskim establishmencie.
Rezultatem tychże programów jest m.in. wzrost aktywności zawodowej kobiet22,
w tym kobiet posiadających dzieci i to bez względu na stan cywilny23. Kolejnym
wskaźnikiem skuteczności programów aktywizacji kobiet jest wzrastający poziom
wykształcenia i ich aktywność w ruchu związkowym. W 2009 r. liczba kobiet
zdobywających wykształcenie średnie oraz aktywnie działających w związkach
zawodowych przewyższyła liczbę mężczyzn24. Nadal zauważalne są istniejące
21
WFN, How did we get there? http://www.womensfundingnetwork.org/about/history, odczyt
z dn. 10.03.2014.
22
W 1984 r. kobiety stanowiły 44% wszystkich zatrudnionych. W latach 1999 – 2009 udział kobiet
w rynku pracy wahał się od rekordowych 60% (1999) do minimum 59,2% (w latach 2004 i 2009).
Spadek zatrudnienia w kolejnych latach to bezpośredni skutek bezrobocia spowodowanego recesją.
Co ważne do roku 2000 uczestnictwo kobiet w rynku pracy stale rosło, od tego czasu pozostając na
w miarę stabilnym poziomie, podczas gdy uczestnictwo mężczyzn stale spada od 1990 r. U.S. Department of Labor, Current Population Survey, [w:] U.S. Congress Joint Economic Committee, Women
and the Economy 2010: 25 Years of Progress But Challenges Remain, Washington D.C. 2010, s. 2, http://
digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/750, odczyt z dn. 17.03.2014; U.S. Department of
Labor, Bureau of Labor Statistics, Women in the Labor Force: A Databook, December 2011, Report
1034, http://www.bls.gov/cps/wlf-databook-2011.pdf, odczyt z dn. 03.03.2014.
23
W okresie między 1975 r. a 2000 r., udział w rynku pracy kobiet będących matkami małoletnich
dzieci wzrósł z 47% do 73%. W roku 2004 odsetek ten spadł do poziomu 71%, na którym pozostał
niezmieniony do 2009 r. W roku 2011 56,5% matek z dziećmi do 1 roku było aktywnych zawodowo,
a posiadających dzieci poniżej 18 roku życia zatrudnionych było 70,8% kobiet i 93,7% mężczyzn.
Ponadto niezamężne matki są nieco aktywniejsze niż matki będące w związkach małżeńskich.
W grupie pierwszej jest 76% aktywnych zawodowo kobiet, natomiast w drugiej 70%. U.S. Department
of Commerce, Women in America. Indicators of Social and Economic Well-Being. A Report for the
White House Council on Women and Girls, March 2011, http://www.whitehouse.gov/sites/default/
ﬁles/rss_viewer/Women_in_America.pdf, odczyt z dn. 05.03.2014; Catalyst, Statistical Overview of
Women in the Workplace, New York 2012, http://www.catalyst.org/knowledge/statistical-overview-women-workplace, odczyt z dn. 30.01.2013.
24
Od roku 1968 liczba kobiet uzyskujących dyplom licencjata potroiła się, zdobywając 57% dyplomów w roku akademicki 2007 – 2008. O wiele więcej kobiet uzyskuje tytuł magistra jako najwyższy
stopień naukowy, prawie połowa kobiet (48%) w relacji do 27% wszystkich mężczyzn. Więcej kobiet
niż mężczyzn kończy studia doktoranckie uzyskując dyplom, ale nadal w dziedzinach poza naukami
ścisłymi i technologią. Więcej kobiet bierze udział w kształceniu ustawicznym dla dorosłych. U.S. Department of Commerce, Women in American, March 2011, op.cit. W tym drugim przypadku wzrost
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dysproporcje. Pomimo że w okresie 1984 – 2009 różnica w realnym wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami uległa zmniejszeniu to pozostaje znacząco
duża. W 1984 r. kobiety średnio otrzymywały 68% wynagrodzenia mężczyzn,
a w 2009 r. już 80%25. Kobiety dłużej niż mężczyźni muszą pracować na awans
lub podwyżkę. National Center for Educational Studies szacuje, że w szkolnictwie
wyższym jest to o trzy lata dłużej26. Raport Centrum przypisuje te różnice między
innymi czynnikom podyktowanym przez względy płci oraz czynnikom kapitału
ludzkiego, tzn. odmiennym strategiom stosowanym przez mężczyzn i kobiety
jeśli chodzi o metody budowania wizerunku i dążenie do awansu27.
Filantropia kobiet ma na celu m.in. zachęcanie kobiet do wspinania się po
szczeblach profesjonalnej kariery. Niestety kobiety ku swojemu rozczarowaniu
odkrywają częstokroć, że stanowiska średniego szczebla są zdominowane przez
mężczyzn a stanowiska najwyższego szczebla są poza ich zasięgiem. W 2009 r.
zaledwie 2% prezesów ﬁrm ze spisu Forbes 500 było kobietami. W styczniu
2014 r. prezesami zarządu było 4,6% kobiet, 8,1% należało do grupy najwięcej
zarabiającej kadry, 16,9% zasiadało w radach nadzorczych, 14,6% piastowała
stanowiska członków zarządu, a 51,4% stanowiska kierownicze28. Do chlubnych
wyjątków należy m.in. Sheryl Sandberg-COO Facebooka i Prezes PepsiCo,
liczby kobiet z 34% (1984 r.) do 45% (2008 r.) wśród wszystkich związkowców, należy raczej przypisać
ekspansji sektorów z tradycyjną koncentracją kobiet, jak opieka medyczna, szkolnictwo, sektor usług,
co zbiegło się z kurczącym się sektorem wytwórczym zatrudniającym w większości mężczyzn. Zob.
Wykres 6, 7, [w:] Women and the Economy 2010, op.cit., s. 6.
25
Kobiety średnio zarabiają 77,5 centa na każdego dolara otrzymywanego przez mężczyzn. Im
kobieta bardziej wykształcona tym różnice w zarobkach między nią a jej męskim odpowiednikiem
stają się odpowiednio większe. W zawodach wyspecjalizowanych (lekarz, chirurg, prawnik, farmaceuta etc.) kobiety otrzymują średnio 72,7 centa na każdego dolara i 72,3 centy na dolara na wyższych
szczeblach zarządzania i stanowiskach kierowniczych. Women and the Economy 2010, op.cit., s. 7.
26
Kobiety trudniej otrzymują stałe kontrakty czy stanowiska profesorskie (odpowiednio 42%
w stosunku do 66% oraz 15% w stosunku do 39%); kobiety poświęcają więcej czasu na zajęcia dydaktyczne niż na pracę badawczą; kobiety z większym wysiłkiem zdobywają tytuły doktora nauk niż
mężczyźni (40% kobiet i 58% mężczyzn członków kadry nauczycielskiej). National Center for Education Statistics, Salary, Promotion, and Tenure Status of Minority and Women Faculty in U.S. Colleges
and Universities, Washington 2000, http://nces.ed.gov/pubs2000/2000173.pdf, s. V, 5 – 10, odczyt z dn.
11.10.2013.
27
Salary, Promotion, and Tenure Status, op.cit., s. 12 – 13; E.H. Gorman, Work Uncertainty and the
Promotion of Professional Women: The Case of Law Firm Partnership, „Social Forces”, December 2006,
vol. 85, nr 2, s. 865 – 890.
28
Women in the Workforce. Female Power, „The Economist” 30.12.2009, http://www.economist.
com/node/15174418, odczyt z dn. 12.10.2013; Catalyst, U.S. Women in Business, New York 2012,
http://www.catalyst.org/knowledge/us-women-business, odczyt z dn. 17.03.2014.
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Indra Nooyi. Znalazły się one, obok Melindy Gates, Michelle Obamy i Hillary
R. Clinton, w pierwszej dziesiątce 100 najważniejszych kobiet świata (World’s
100 Most Powerful Women) magazynu „Forbes”. Te i wiele innych kobiet władzy
w USA, reprezentujących takie dziedziny, jak nowoczesne technologie, media,
biznes i bankowość oraz działalność humanitarną, w tym prezeski IBM, Hewlett-Packard, Xerox, Yahoo, CARE USA, czy Sony Picture są nie tylko pozytywnym
przykładem czego kobiety mogą dokonać na drodze profesjonalnej kariery, ale
są najzagorzalszymi orędowniczkami women empowerment. Sheryl Sandberg,
dyrektor zarządzająca Facebooka propaguje pogląd, że „cel prawdziwej równości
będzie mógł być jedynie osiągnięty, kiedy kobiety odnajdą się w miejscu pracy
a mężczyźni w domu”29. Natomiast Hillary Clinton w 1995 r. na Czwartym Światowym Kongresie Kobiet w Pekinie zadeklarowała, że „prawa człowieka to prawa
kobiet, a prawa kobiet to prawa człowieka i nic nie powinno tego zmienić”30.
Prawie dwadzieścia lat po tym wydarzeniu Fundacja Clintonów i Fundacja Billa
i Melindy Gates zainicjowały ogólnoświatowy projekt badawczy No Ceilings: The
Full Participation Project, którego celem jest określenie skali zmian zachodzących
w położeniu kobiet i dziewcząt angażując do tego setki organizacji pozarządowych, sektor prywatny, rządy i społeczeństwa, licząc na znaczne przyspieszenie
postępu31.
Amerykańskie fundusze kobiece szukają sprzymierzeńców nie tylko wśród
liderów sektora prywatnego, ale przede wszystkim w rządzie, którego zadaniem
jest likwidowanie niepisanych barier w promowaniu kobiet na wyższe stanowiska czy „zakazów” zajmowania stanowisk w życiu politycznym czy społecznym normowanych przez niepisane prawo tradycji32. Zgodnie z wytycznymi
amerykańskiej Komisji ds. Równości w Zatrudnieniu (U.S. Equal Employment
Opportunity Commission-EEOC), od 2002 r. każda ﬁrma zatrudniająca ponad
100 osób oraz korzystająca z kontraktów federalnych ma obowiązek składania
szczegółowego raportu na temat polityki zatrudnienia i statusu kobiet na stanowiskach kierowniczych, co ma bezpośrednio służyć likwidacji zjawiska glass
29
„Forbes”, World’s 100 Most Powerful Women, http://www.forbes.com/wealth/power-women,
odczyt z dn. 17.03.2014; „Forbes”, Sheryl Sandberg Proﬁle, http://www.forbes.com/proﬁle/sheryl-sandberg/, odczyt z dn. 13.10.2012.
30
H.R. Clinton, Remarks to the U.N. 4th World Conference on Women Plenary Session, 05.09.1995,
http://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm, odczyt z dn. 18.03.2014.
31
No Celinings: The Full Participation Project, Clinton Foundation, http://www.clintonfoundation.
org/our-work/no-ceilings-full-participation-project, odczyt z dn. 17.03.2014.
32
R.F. Gregory, Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender Equality,
New Brunswick–New York 2003, s. 1.
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ceiling33. Co prawda kobiety mogą wkrótce stać się głównymi żywicielami rodzin,
biorąc pod uwagę okresy długotrwałego bezrobocia mężczyzn i rosnącą liczbę
gospodarstw domowych, których „głowami” są kobiety, to nieustannie pozostają
one w cieniu34. Center for Women’s Business Research, które należy do National
Council for Research on Women, stowarzyszenia zrzeszającego ponad 120 organizacji badawczych oraz zajmujących się rzecznictwem i orędownictwem women
empowerment, jako jedną z możliwych dróg wyjścia z „cienia zdominowanych
przez mężczyzn zarządów ﬁrm” wskazuje założenie własnego biznesu.
Z raportu przygotowanego przez tę fundację wynika, że 1 na 11 kobiet w USA
jest właścicielką ﬁrmy. Stanowi to 40% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw
generujących roczny obrót w wysokości prawie 2,8 bilionów dolarów i zatrudniających 23 miliony osób, czyli 16% wszystkich zatrudnionych35. Właścicielki ﬁrm
są aktywne dobroczynnie, 7 na 10 kobiet przekazuje fundusze na rozmaite cele
przynajmniej raz w miesiącu, chętniej niż mężczyźni podejmują się przewodniczenia rozmaitym przedsięwzięciom dobroczynnym w formie wolontariatu36.
Kobiety chętniej przekazują również darowizny na cele dobroczynne niż mężczyźni. We wszystkich z pięciu grup dochodowych w gospodarstwach, których
głową jest kobieta, bardziej prawdopodobne jest przekazanie środków na cele
dobroczynne. Jak wynika z badań, aktywniejsze są również starsze pokolenia
kobiet, z ustabilizowaną pozycją ﬁnansową, które były inicjatorkami women
empowerment w sektorze pozarządowym, o czym pisałam wcześniej37.
33

Komisja została powołana w 1965 r. do realizacji m.in. Civil Rights Act of 1964, the Age Discrimination in Employment Act of 1967, the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities
Act of 1990 and ADA Amendments Act of 2008.
34
W styczniu 2010 r. 64,2 miliony kobiet pobierało wynagrodzenie w porównaniu z 63,4 milionami mężczyzn. C.B. Mulligan, In a First, Women Surpass Men on the U.S. Payrolls, „The New York
Times”, 05.02.2010, http://economix.blogs.nytimes.com/2010/02/05/in-historical-ﬁrst-womenoutnumber-men-on-us-payrolls/, odczyt z dn. 12.10.2013.
35
Center for Women’s Business Research (CWBR), Key Facts about Women-Owned Businesses,
January 2009, http://www.women-entrepreneurs.org/PDF/2009_Key_Facts.pdf, odczyt z dn.
17.03.2014; CWBR, The Economic Impact of Women Owned Businesses in the United States, październik 2010, http://www.nwbc.gov/sites/default/ﬁles/economicimpactstu.pdf, odczyt z dn. 17.03.2014.
36
WomanOwned, Key Facts about Women-Owned Businesses, 21.12.2011, http://www.womanowned.com/news/key-facts-about-women-owned-businesses, odczyt z dn. 30.01.2013.
37
Women’s Philanthropy Institute. Center on Philanthropy, IUPUI, Women Give 2010, October
2010, http://www.philanthropy.iupui.edu/ﬁles/research/women_give_2010_report.pdf, odczyt z dn.
29.01.2013. Co istotne z punktu widzenia rozwoju dobroczynności kobiecej, chętniej i więcej dają
kobiety samodzielnie prowadzące gospodarstwa domowe, a urodzone w okresie powojennego Baby
Boomu (1946 – 64) i starsze, niż te urodzone jako Generacja X (1964 – 1980) lub Generacja Millenium
(1980-). Więcej mężczyzn urodzonych w okresie Baby Boomu i starszych daje w przedziale od 0,5%
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Na takim właśnie zapleczu polegają fundusze kobiece, które nie tylko uzyskują
środki pochodzące z darowizn indywidualnych kobiet sukcesu, ale doradzają
kobietom jak założyć, ﬁnansować i prowadzić samodzielnie fundację. Filantropia
kobiet wypracowuje modelowe rozwiązania, kopiowane przez cały świat pozarządowy, obejmujące przodownictwo i przywództwo, wolontariat, zbieranie
funduszy na rzecz grup nieuprzywilejowanych, pozbawionych praw oraz dostępu
do władzy, czyli skierowanych do kobiet, dziewcząt, dzieci, mniejszości rasowych
i religijnych. Ponad połowa funduszy kobiecych wśród swoich głównych obszarów przekazywania grantów wymienia prawa polityczne i aktywne uczestnictwo
kobiet w życiu publicznym. Wszystkie fundusze kobiece jako priorytet swojej
działalności wskazują przywództwo kobiet oraz women empowerment. 99%
stawia nacisk na zmiany społeczne, a 55% deklaruje bezpośrednie zaangażowanie
w zmianę prawa i orędownictwo spraw kobiet, tak aby „głos kobiet-liderek stał
się słyszalny w mediach i debacie publicznej”38.
Filantropia kobiet nie odbiega pod względem celów czy metod od działalności prowadzonej przez fundacje zdominowane przez mężczyzn. Oznacza to, że
fundacje kobiet stosują te same strategie i te same taktyki. Do elementów stałych
należy: tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy (w tym prowadzenie badań
podstawowych, promowanie polityki publicznej i reform, które umożliwiłyby
kobietom równy start), budowanie kapitału ludzkiego (które zawiera m.in. fundowanie stypendiów dla potencjalnych liderek w biznesie, polityce czy ﬁlantropii;
sponsorowanie podyplomowych programów dokształcania oraz programów
rozwoju indywidualnego, w tym badań i kreatywnego tworzenia). Trzecia
strategia działalności fundacji obejmuje wspieranie tzw. public policy advocacy,
czyli organizacji, których celem jest tworzenie społecznego frontu poparcia dla
inicjatyw ustawodawczych czy ogólnie polityki publicznej skierowanej do kobiet.
Czwarta, związana jest z poprzednią, a mianowicie ma na celu zmianę publicznej
oceny pewnych zjawisk, akceptację zachodzących zmian społecznych, jak np.
zmianę społecznych ról kobiet czy ich większą aktywność zawodową i polityczną.
Ostatnia strategia fundacji obejmuje sponsorowanie zmian w istniejącym już
prawie39. Za przykład tej ostatniej niech posłuży Women’s Law Project, program
przygotowany przez American Civil Liberties Union, organizacji działającej na
do 3% stałego dochodu, a kobiet powyżej 3% dochodu. Women’s Philanthropy Institute, Lilly Family
School of Philanthropy, IUPUI, Women Give 2012, sierpień 2012, http://www.philanthropy.iupui.edu/
ﬁles/research/womengive2012forrelease.pdf, odczyt z dn. 18.03.2014.
38
Accelerating Change for Women and Girls, op.cit.
39
J.L. Fleishman, The Foundation. The Great American Secret, New York 2009, s. 127 – 147.
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rzecz ochrony swobód obywatelskich Amerykanów, a ﬁnansowany m.in. przez
Fundację Forda oraz mniejsze fundacje kobiece, której przewodniczyła Ruth
Bader Ginsburg, w późniejszym czasie nominowana przez prezydenta Billa Clintona na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, funkcję,
którą sprawuje od 1993 r.40 Projekt ten zakładał tworzenie podstaw prawnych
pod spory w sądzie oraz zmiany w ustawodawstwie dotyczącym praw kobiet
w zatrudnieniu i innych dziedzinach życia publicznego.
Jedną ze wspomnianych funkcji funduszy kobiecych jest budowanie kapitału ludzkiego w polityce. To właśnie świat polityki okazuje się być sferą, gdzie
skuteczność procesu aktywizacji kobiet wydaje się być najistotniejsza. Fundusze
kobiece zachęcają do ubiegania się o najwyższe stanowiska w państwie nie dla
osobistej satysfakcji, ale jak czytamy na plakatach Women’s Campaign Research
Fund, zachęcających do głosowania na kobiety, dla dobra przyszłych pokoleń.
Uczestnictwo kobiet w polityce jest bardziej zauważalne m.in. w ich czynnym
wykorzystaniu prawa głosu. Od 1964 r. w wyborach prezydenckich głosuje więcej
kobiet niż mężczyzn. W roku 2008 było ich więcej o 9,7 miliona. W 2008 r. 60,4%
kobiet i 55,7% mężczyzn uprawnionych do głosowania z tego prawa skorzystało41.
Pomimo tego najwyższe stanowisko w egzekutywie wydaje się nadal pozostawać
niedostępne dla kobiet. Chociaż z powodzeniem prowadzona historyczna kampania Hillary Clinton i przede wszystkim uzyskany przez nią wynik, przekonuje, że
staje się to bardziej realne. Oprócz niej w prawyborach na stanowisko prezydenta
w historii USA stawało 12 kobiet. 4 kobiety ubiegały się o fotel wiceprezydenta,
natomiast tylko dwie uzyskały nominacje swoich partii do tego stanowiska. Była
to Geraldine Ferraro, nominowana przez Partię Demokratyczną w 1984 r. i Sarah
Palin – przez Partię Republikańską w 2008 r.42
Legislatywa, dająca ze względu na swój publiczny charakter największy rozgłos ale i bezpośredni wpływ na podejmowane przez legislatury stanowe i Kongres decyzje, czyli daje realny dostęp do władzy, nadal stanowi barierę w pełnej
40

Ginsburg była drugą po Sandrze O’Connor kobietą – sędzią Sądu Najwyższego i jedną z czterech w całej 220-letniej historii tej instytucji. Interesujące są początki kariery obu, kiedy musiały
zmagać się z niechęcią profesorów na studiach prawniczych na uniwersytetach Stanforda i Harvardzie,
w tym z opinią, że zajmowały miejsca bardziej godnych tego zaszczytu mężczyznom oraz kiedy żadna
renomowana ﬁrma prawnicza nie chciała ich przyjąć ze względu właśnie na ich płeć.
41
Gender Diﬀerences in Voter Turnout, Center for American Women and Politics (CAWP), Rutgers
University, http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/voters/documents/genderdiﬀ.pdf, odczyt z dn.
20.01.2014.
42
Women Presidential and Vice-Presidential Candidates, CAWP, http://www.cawp.rutgers.edu/
fast_facts/levels_of_oﬃce/documents/prescand.pdf, odczyt z dn. 30.01.2014.
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aktywizacji kobiet. W 113 Kongresie kobiety zajmują 99 miejsc (18,5%)43, 79
w Izbie Reprezentantów (18,2%) i 20 w Senacie. Nancy Pelosi, która była pierwszą
w historii kobietą zajmującą stanowisko przewodniczącego Izby Reprezentantów
Stanów Zjednoczonych (Speaker of the House) w 110 i 111 Kongresie, czyli drugą
osobą do sukcesji po prezydencie, jest obecnie liderem mniejszości i jest częstym
przykładem skuteczności women empowerment wykorzystywanym w kampaniach funduszy kobiecych. W całej historii USA zaledwie 294 kobiety zostaływybrane do Kongresu, ale od początku lat 1990. widać stały kilkuprocentowy
przyrost zajmowanych przez nie stanowisk podlegających wyborom powszechnym44. W dwunastu ze stu największych miast USA merami są kobiety45. Z coraz
większym powodzeniem kobiety współzawodniczą z mężczyznami o stanowiska,
już nie z wyboru, ale nominacji. W judykatywie otrzymują nominacje na sędziów
sądów stanowych, okręgowych, apelacyjnych czy sądu najwyższego46. W historii
USA 45 kobiet piastowało stanowiska w egzekutywie, z czego 28 w Gabinecie
a pozostałe 17 na równorzędnych stanowiskach. Zaledwie dziesięciu prezydentów (4 demokratów i 6 republikanów) nominowało kobiety do swojego rządu.
28 stanowisk zostało przyznanych przez demokratów a 17 przez republikanów.
Departamenty, którym nigdy nie przewodniczyła kobieta to: Obrony, Skarbu i ds.
Weteranów. W Gabinecie Prezydenta Baracka Obamy (lub na równorzędnych
stanowiskach) obecnej kadencji zasiada 7 kobiet. Kierują raczej mniej znaczącymi
ministerstwami czyli Departamentami Zdrowia i Polityki Społecznej, Handlu;
Biurem ds. Zarządzania i Budżetu; Agencją Ochrony Środowiska i Agencją ds.
43
Stany Zjednoczone zajmują 72 miejsce pod względem liczby zajmowanych przez kobiety miejsc
w Kongresie, ze średnią dla wszystkich parlamentów na świecie na poziomie 19,2%.
44
W 1979 r. kobiety zajmowały 3% miejsc w Kongresie, 10% w legislatywach stanowych i 11% na
stanowiskach gubernatorskich lub zastępców gubernatorów. W 2001 r. było ich odpowiednio 13,6%,
22,4% i 27,6%. Natomiast w 2011 r. zajmowały 16,8% stanowisk w Kongresie (odsetek ten pozostawał
na niezmienionym poziomie w trzech kadencjach Kongresu), 23,6% w legislaturach stanowych
i 22,1% stanowisk gubernatorskich. Women in the U.S. Congress 2014, CAWP, http://www.cawp.
rutgers.edu/fast_facts/levels_of_oﬃce/documents/cong.pdf, odczyt z dn. 18.03.2014.
45
W miastach o populacji powyżej 100 tys. i 30 tys. kobiety stanowią odpowiednio 17,6% i 17,4%
merów miast. Facts about Women Legislators, National Foundation for Women Legislators, http://
www.womenlegislators.org/women-legislator-facts.php, odczyt z dn. 10.01.2014.
46
W najwyższej instancji sądów stanowych kobiety zajmują 26,3% stanowisk sędziowskich;
w sądach okręgowych 19,2%; w sądach apelacyjnych 20,1% a w Sądzie Najwyższym, po nominowaniu
w 2010 r. trzeciej kobiety do 9-osobowego składu – 33,3%. Nie oznacza to jednak ułatwionej drogi
w prywatnej praktyce adwokackiej. W roku akademickim 2009 – 2010 kobiety stanowiły 47,2% studentek prawa. W 2011 r. zaledwie 31,9% było zatrudnionych w ﬁrmach prawniczych, z czego kobiety
stanowiły jedynie 19,5% partnerów ﬁrm. Statistical Overview of Women in the Workplace, op.cit.
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Małego Biznesu oraz pełniąc funkcję Ambasadora USA przy ONZ47. Pięć spośród
50 foteli gubernatorskich zajmują kobiety48. W 2014 r., 72 wyższe stanowiska
w egzekutywie obsadzane w wyborach powszechnych na poziomie stanowym
zajmują kobiety, co stanowi 22,6% z 318 dostępnych. W legislaturach stanowych
na 7383 miejsca, 1787 czyli 24,2% przypadło kobietom49.
Pomimo kilku wydawać mogłoby się „sukcesów,” winę za tak małą reprezentację kobiet w establishmencie przypisuje się układom partyjnym, stereotypowemu myśleniu wyborców w odniesieniu do kobiet oraz mniejszej skuteczności
kobiet w zbieraniu funduszy na kampanie50, co oznacza, że fundusze kobiece
mają jeszcze trudne zadania i długą drogę przed sobą do osiągnięcia pełnego
równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego w USA.
Od 1972 r. kobiece fundusze osiągnęły bardzo wiele. Po pierwsze, zwiększyła
się liczba kobiet zasiadających w zarządach dużych fundacji ﬁlantropijnych czy
też pełniących kluczowe funkcje programowe a nie tylko wykonawcze czy jako
wolontariuszki. Liczba samych funduszy kobiecych znacząco wzrosła, podobnie
jak i dostępnych środków ﬁnansowych. Są one bardziej skuteczne w procesie
fundraisingu, szukaniu głównych sponsorów i darczyńców, co pociągnęło
za sobą bardziej zdywersyﬁkowaną strukturę organizacyjną i możliwości
instytucjonalne. Efektywność organizacji zrzeszających fundusze kobiece, jak
WFN czy Women&Philanthropy zezwala na poszerzenie zakresu usług, jakości
ekspertyz i skuteczności apeli adresowanych do wyborców. Widoczna jest także
większa obecność i aktywność kobiet na kongresach i spotkaniach organizacji
47
Stanowi to 35% wszystkich stanowisk na poziomie Gabinetu. Przełom XX/XXI w. obﬁtuje
w nominacje kobiet na jedno z bardziej reprezentatywnych i ważnych dla USA stanowisk a mianowicie sekretarza stanu. Funkcję tę, jako pierwsza w historii kobieta w latach 1997 – 2001, pełniła
Madeleine Albright, następnie Condoleezza Rice (2005 – 2009), a do 1 lutego 2013 r. Hillary Rodham
Clinton. Women Appointed to Presidential Cabinets, CAWP, http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/
levels_of_oﬃce/documents/prescabinet.pdf, odczyt z dn. 17.03.2014; Cabinet, The White House,
http://www.whitehouse.gov/administration/cabinet, odczyt z dn. 17.03.2014.
48
Jest to spadek o jedno stanowisko w porównaniu z rokiem 2011. Statewide Women in Elective
Executive Women 2014, CAWP, http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/levels_of_oﬃce/documents/
stwide.pdf, odczyt z dn. 18.03.2014.
49
Women in Elective Oﬃce 2014,CAWP, http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/levels_of_oﬃce/
documents/elective.pdf, odczyt z dn. 18.03.2014; Women in State Legislatures 2014, CAWP, http://
www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/levels_of_oﬃce/documents/stleg.pdf, odczyt z dn. 18.03.2014; Facts
on Women in Statewide Elective Executive Oﬃce 2014, CAWP, http://www.cawp.rutgers.edu/fast_facts/
levels_of_oﬃce/Statewide-CurrentFacts.php, odczyt z dn. 17.03.2014.
50
Fast Facts about Women in Politics, Women’s Campaign Fund, http://www.wcﬀoundation.org/
pages/research/women-in-politics-statistics.html, odczyt z dn. 01.03.2013.
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pozarządowych tj. Independent Sector czy Council on Foundations. Stałe wsparcie
ﬁnansowe płynące w formie grantów od wiodących fundacji prywatnych, jak
Ford, Kellogg, Buﬀett, Gates Foundation, czy Lilly Endowment, świadczy nie
tylko o nośności problematyki upodmiotawiania kobiet, ale o wysokiej pozycji
na liście priorytetowych celów stawianych przez fundusze kobiece. Ostatnim
argumentem świadczącym o odniesionym sukcesie jest wielkość pozyskiwanych
funduszy od kobiet darczyńców, aktywowanie których wymaga skutecznej organizacji, edukacji i stawiania nieustannych wyzwań51.
Podsumowując swoją kampanię prezydencką Hillary Clinton stwierdziła, że
skoro właśnie nad głowami Amerykanów krąży po orbicie pięćdziesiąta kobieta
w historii amerykańskich lotów kosmicznych, to pewnego dnia będzie możliwe
umieszczenie kobiety na najważniejszym stanowisku w państwie. I chociaż tym
razem „szklany suﬁt okazał się zbyt twardy to 18 milionów głosów oddanych
na nią zrobiło 18 milionów szczelin w szklanym suﬁcie”52. Podobnie działa
ﬁlantropia kobiet, która daje kobietom narzędzia i otwiera możliwości realizacji
potencjału, zdobywania edukacji na wyższych poziomach, kształcenia posiadanych talentów, poprawiania jakości życia własnego i swoich rodzin, realizowania
marzeń, przeciwdziałania przemocy i budowania niezależności ekonomicznej dla
siebie i dzieci. Działania te z powodzeniem są również przenoszone przez amerykańskie fundacje do wielu krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Filantropia
kobiet buduje wiarę, że są one w stanie uczestniczyć w całym procesie ﬁlantropii
tzw. giving to grantmaking, czyli nie tylko tradycyjnie jako wolontariuszki, ale od
bycia główną benefaktorką po kluczowe decyzje jak, komu i w jakiej wysokości
przeznaczać granty. Fundusze kobiece promują „inicjatywy inspirujące odwagę,
podejmowanie ryzyka, prawość i indywidualność kobiet i dziewcząt”, a także
wzniecają poczucie nieograniczonych możliwości kobiet pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i politycznym53. Jakkolwiek długa i wyboista droga prowadzi
do pełnego równouprawnienia kobiet w każdej dziedzinie życia, jednak nie na
zasadzie systemu kwotowego czy bardziej popularnych w Europie parytetów,
51

Por. M.A.S. Capek, Women and Philanthropy: Old Stereotypes, New Challenges, op.cit.
D. Milbank, A Thank-You for 18 million Cracks in the Glass Ceiling, „Washington Post”,
08.06.2008, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/07/AR2008060701879.
html, odczyt z dn. 18.10.2012.
53
Cele ﬁlantropii kobiecej zebrane z ponad kilkuset funduszy przekazujących granty przede
wszystkim na projekty związane z równouprawnieniem kobiet, odzyskiwaniem wiary we własne siły
i upodmiotowianiem. Spis tychże grantów na Fundsnet Services.com, Women Grants, http://www.
fundsnetservices.com/searchresult/15/Women-Grants.html, odczyt z dn.12.09.2013.
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systemu który nie sprawdził się w przypadku akcji aﬁrmatywnej prowadząc do
tzw. dyskryminacji odwróconej a zatem stał się rozwiązaniem niedemokratycznym, droga ta wiedzie właśnie przez aktywizację kobiet w funduszach kobiecych
o czym same kobiety w Stanach Zjednoczonych są już przekonane.
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Na rynku wydawniczym Ukrainy pojawiła się ciekawa monograﬁa autorstwa badacza uniwersytetu z Użhorodu (zakarpackaja obłast) Mykoły Palinczaka, dotycząca spraw transformacji relacji między państwem a Kościołem, na szerszym, środkowoeuropejskim tle.
Pod wpływem procesów transformacji
na Ukrainie doszło w ciągu ostatniej dekady tylko do połowicznych zmian w kilku podstawowych obszarach: politycznym,
gospodarczym, społecznym i duchowym.
Wszystkie posiadają wpływ na całą sferę życia religijnego. Tymczasem do dzisiaj
w tej dziedzinie nadal brakuje jasnej polityki i wypracowania klarownego modelu relacji państwo–Kościół. W okresie niepodległości nie udało się w niepodległej Ukrainie
wypracować jasnych priorytetów i jednoli1

M. Palinczak, Transformacija derżawno-cerkownich widnosin u postsojalisticznomu suspilstwi,
Poligrafcenter „Lira”, Użgorod 2013, ss. 470.
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tej polityki religijnej państwa. Jest to efekt
przede wszystkim złożoności i niespójności transformacji społecznej, a także występujących konﬂiktów wewnętrznych. Istnieją poważne problemy w sferze społeczno-ekonomicznej, odczuwalny jest brak stabilności prawa. W krajowych przepisach
dotyczących wolności sumienia i wyznania nie brakuje jasnego, klarownego języka i logiki. We współczesnej Ukrainie istnieje pilny problem rozbudowy struktur
społecznych, które w sposób realny, a nie
tylko w słowach zmierzają do konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego i wychowania młodzieży w duchu tolerancji religijnej. Pomimo iż Ukraina stała się niepodległym państwem przed dwudziestoma dwoma laty, kwestia przyjęcia podstawowych praw i wolności ludzi wierzących
nie jest jeszcze nieodwracalna. Szczególny niepokój budzi duch i treść projektów
przedstawionych niedawno przez rządzącą większość (Partia Regionów i jej alianci) w Radzie Najwyższej Ukrainy. Odzwierciedlają one próbę uprzywilejowania jednego z Kościołów, konkretnie prawosławia,
pod przywództwem Patriarchatu Moskiewskiego, w postaci jego poświadczeń czy niezbędnych konsultacji w celu udzielenia zgo-
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dy na wykonywanie świadczeń religijnych
innych wyznań. Doprowadziłoby to do biurokratyzacji kwestii rejestrowania organizacji religijnych, a zarazem rozszerzyłoby listę nadzorczych organów państwowych, dając też prawo ustanowienia pewnej kontroli nad sakralnym obszarem działalności
Kościoła, który, zgodnie z swoim nauczaniem jest „ciałem Chrystusa”, a nie tylko
kolejną, większą od pozostałych, instytucją publiczną.
Kwestie relacji państwo–Kościół we
współczesnej Ukrainie znajdują się w centrum zwiększonej uwagi, zarówno naukowców i władz. Budzą też żywe zainteresowanie rodzącej się w tym kraju opinii publicznej, co obserwujemy choćby na telewizyjnych
ekranach. Należy również zwrócić uwagę, że
studium Mykoły Palinczaka jest kompleksowe i niezwykle wiarygodne w swojej narracji i konkluzjach o charakterze komparatystycznym przy przedstawianiu prawnych
rozwiązań w polityce wyznaniowej państw
Grupy Wyszehradzkiej. Autor wykazuje się
ponadto znajomością zagranicznej literatury przedmiotu, w szczególności z naszego
regionu, nie omijając Polski, co może sprawiać satysfakcję mieszkańcom i obserwatorom państw z Europy Środkowej, które
posiadają postkomunistyczne wspólne doświadczenia. Wg Palinczaka państwa te,
w mniej niż dziesięć lat, wykazały imponujący sukces w tworzeniu fundamentów demokracji i wolności religijnych. Wydawało
się, że aby przejść podobną drogę do wielu
krajów zachodnich potrzeba byłoby wielu
dziesięcioleci. Choćby z tego powodu, do-

świadczenia regionu w rozwoju stosunków
między państwem a związkami wyznaniowymi, z punktu widzenia badań, jest bardzo pouczające i przydatne do zastosowania w praktyce politycznej. Zapewne byłoby
wskazane i pożyteczne zastosować konkluzje, doświadczonego badacza z Użhorodu,
do kształtowania na Ukrainie nowoczesnego modelu relacji państwo–Kościół, odpowiedniego do ukraińskich tradycji kulturowych i historycznych, ale czy decydenci nad
Dnieprem otwarci byliby na takie rozwiązania? Odpowiedź nie będzie jednoznaczna i niekoniecznie optymistyczna, z racji
toczącej się tam gry politycznej, głównie
ze strony rządzącej Partii Regionów. Należałoby zwrócić uwagę, iż w efekcie Mykoła Palinczak dokonał szeregu ważnych
ustaleń i dociekań w dziedzinie stosunków
państwo, społeczeństwo i Kościół, głównie
w zakresie instytucjonalnym, w tzw. „przestrzeni postkomunistycznej”. Autor, co należy nadmienić, do swoich ustaleń dowodzących fachowości dochodził konsekwentną i wieloletnią kwerendą w bibliotekach
i archiwach Ukrainy, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ze źródeł prywatnych wiem,
że najwięcej czasu spędził w Pradze i Bratysławie, co też znalazło odbicie w książce
tego zakarpackiego badacza – religioznawcy i politologa.
Zdarzają się w pracy, zwłaszcza przy cytowaniu prac obcojęzycznych autorów, bardziej techniczne niż merytoryczne usterki.
Nazwisko polskiego dziennikarza powiązanego z Kościołem rzymskokatolickim –
J.M. Jackowskiego zostało zapisane jako
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Jankowski2. Również w bibliograﬁi wystąpił
ten sam błąd oraz niewłaściwy zapis mylący imiona z nazwiskami, stąd kolejność kilku konkretnych nazwisk polskich lub czeskich badacza jest przestawiona – dowodami dwa przypadki: Jan Pešek zamiast Pešek Jan i rodzimy autor Jana Maria Jackowski nazywany tam uporczywie Jankowskim,
zamiast procedury odwrotnej3
Należałoby w tym miejscu wskazać najważniejsze konkluzje nasuwające się z lektury książki M. Palinczaka. Przede wszystkim
w badaniach stosunków społecznych i religijnych państwach postkomunistycznych
niezbędne jest ujmowanie ich w zachodzącej
interakcji między trzema segmentami triady: rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego, instytucji politycznych i samego Kościoła. Po wtóre, stosunki między państwem,
społeczeństwem i Kościołem (Kościołami)
nie są tylko problemem krajowym i posiadają także wymiar zewnętrzny, bezpośrednio współtworząc międzynarodowy wizerunek kraju, w szczególności w przestrzeni postsocjalistycznej. Po trzecie, wykazał że
stanowisko religii i status Kościołów w poszczególnych krajach różni się, niezależnie
od podobieństwa w naturze relacji między
państwem z wielkimi związkami wyznaniowymi. Nie ma więc podstaw i powodu, aby
wprowadzić jednolity model relacji, ponieważ są one oparte nie tylko na formułach
prawa, ale są również głęboko zakorzenione w historii narodu, jego tradycji, kultu2
3

Ibidem, s. 253.
Ibidem, s. 464.
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rze oraz mentalności. Po czwarte, co zresztą i naszym badaczom nie jest obce, skonkludował, że Kościoły są integralnym uczestnikiem i członkiem społecznych i politycznych procesów. Może to się kłócić z deklaracjami, zgodnie z którymi religia i Kościół
są apolityczne i takowych ambicji nie posiadają. Również tradycja historyczna i współczesne doświadczenia pokazują, że Kościół
był i jest nie tylko przedmiotem, ale również aktywnym uczestnikiem życia politycznego oraz aspiruje do przywództwa społeczeństwa obywatelskiego. Po piąte, analizując konkretny przypadek Ukrainy i jej historii, zwraca uwagę, że pomimo rozpadu ZSRR
i niepodległości państwa, wciąż istnieje niebezpieczeństwo silnego powiązania Kościoła z państwem i wprzęgnięcia go do polityki. Wynika to z ciągle niewygasłych w umysłach decydentów tradycji imperium rosyjskiego i sowieckiego doświadczenia. Po szóste, ów ukraiński badacz potwierdza docierające do nas sygnały, iż istniejące na Ukrainie
napięcia i konﬂikty między tradycyjnymi
wyznaniami chrześcijańskimi oraz napływ
do tego kraju zagranicznych nowinek religijnych w ostatnim dwudziestoleciu, zagrażają jedności państwa („Wschód–Zachód”),
tworzeniu się narodu i stabilności społecznej. Konﬂikty na tym tle należą do słabych
punktów pluralistycznej religijnie Ukrainy.
Mogą, politycznie podgrzane, zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Szczególnie obrazuje to istnienie trzech prawosławnych
jurysdykcji na Ukrainie, co jest zjawiskiem
nienaturalnym i zapewne przejściowym. Po
siódme, celem polityki wyznaniowej Ukrainy
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i jednym z warunków synchronizacji w swoistej triadzie „państwo–społeczeństwo–organizacje religijne”, stanowi oparcie stosunków
państwa ukraińskiego ma równorzędności
jego relacji ze wszystkimi Kościołami i wyznaniami. Po ósme, jego ustalenia potwierdziły, że podział badaczy i ich dorobku na
tych z Ukrainy („inny świat”) oraz Europy
Środkowej i tych z Zachodu, analizujących
postkomunistyczną religijną transformację,
jest do pewnego stopnia zasadny. Badacze
z regionu pomimo różnych często spojrzeń,
odmiennych narodowości posiadają zbliżone poglądy oraz wyznają zbliżone zasady
teoretyczne i metodologiczne. Wreszcie też
dokonuje interpretacji i klasyﬁkacji istniejącej literatury ukazującej różnorakie modele
relacji państwo–Kościół z uwzględnieniem
charakterystycznych wzorców ﬁnansowego
wsparcia religii funkcjonujących w Europie.
Autor próbuje przewidywać miejsce
w przyszłości instytucji (w liczbie mnogiej)
Kościołów na Ukrainie. Kwestie religijno-kościelne są nadal ważne dla większości mieszkańców tego państwa, odzwierciedlają skomplikowane polityczną, historyczną, religijną
i kulturalną specyﬁkę Ukrainy, charakter jej
mieszkańców. Wokół konkretnych Kościołów tworzyły się wzorce identyﬁkacji, tożsamości etnicznych. Wszystko to działo się
i dzieje w określonym kontekście historyczno-politycznym, z aktywnym udziałem instytucji państwowych. Powstały pewne precedensy, modele stosunków Kościół–państwo, ale też na ziemie ukraińskie oddziaływały zewnętrzne wzorce relacji państwowo-kościelnych, wzbogacając te procesy w kra-

ju o długiej tradycji chrześcijańskiej. Ukraina, jak się wydaje, w każdym razie w interpretacji tutejszego badacza, pozostanie krajem kultury religijnej, co niekoniecznie jest
standardem całego regionu środkowoeuropejskiego (casus Czech czy Węgier).
Monograﬁa nie tylko jest cenna ze względu na wysoki poziom konceptualizacji i teoretyzowania. Dostarcza szeregu szczegółowych, konkretnych informacji historycznych, politycznych, nieznanych u nas detali z życia licznych Kościołów na Ukrainie,
umiejętnie wplecionych w tkankę narracji.
Książka w sposób zdroworozsądkowy unika
przeładowania naukową terminologia i jest
zrozumiał, także dla szerszego grona czytelników, o ile pokonają barierę języka. Monograﬁa Palinczaka, choć może to już mniej
istotne, posiada efektowny design. Pozycja
ukraińskiego politologa, po trochu historyka
i religioznawcy, została napisana zgodnie ze
standardami współczesnych nauk politycznych, wnosi do nich nowe, nie zawsze znane, cenne dla nas spojrzenie z Ukrainy, której rola w kształtowaniu rodzącego się na naszych oczach nowego układu sił wydaje się
kluczowa. W tym aspekcie analiza niezakończonej jeszcze metamorfozy stosunków na linii państwo–społeczeństwo–Kościół, stanowi wkład do dorobku politologicznej tranzystologii4, rodzącej się na naszych oczach.
 Michał Jarnecki*
* Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4
G. Kołodko, Wielka metamorfoza, www.tiger.
edu.pl/kolodko/eseje/przeglad/4_Wielka_metamorfoza_18_04_2010.pdf, odczyt z dn. 19.11.2013.
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Felix Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 264.
Choć o teorii społeczeństwa sieci oraz
teorii sieci w akademickim świecie Zachodu mówi się szeroko już od dawna, to świat
naukowy nad Wisłą jest pod tym względem
dopiero w trakcie nadrabiania zaległości.
Jednym przejawów tego dążenia jest wydana w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego praca szwajcarskiego socjologa Feliksa Staldera pt. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Książka ta jest zarazem próbą naukowego opisu, jak i krytycznego komentarza do jednej
z najgłośniejszych w ostatnich latach teorii
socjologicznej.
Felix Stalder, szwajcarski badacz zajmujący się m.in. nowymi mediami, we wstępie do swojej książki stawia dwa zasadnicze
cele: po pierwsze, chce dokonać wprowadzenia i krytycznego omówienia teorii społeczeństwa sieci; po drugie zaś podejmuje
się ambitnego zadania oceny dzieła (teorii
społeczeństwa sieci) w trakcie rozwoju.
Struktura książki opiera się na sześciu
rozdziałach. Pierwszy wprowadzający rozdział nosi tytuł „Przemiany punktów odniesienia”. Stalder zajmuje się w nim prezentacją osoby Manuela Castellsa oraz szkicuje
elementy zmiany i ciągłości na intelektualnej ścieżce, którą kroczył hiszpański socjolog. Stalder skupia się przy tym jedynie
na tych punktach odniesienia, które w jakikolwiek sposób miały wpływ na dzie-
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ło Castellsa, czyli na teorię społeczeństwa
sieci. Mowa tu m.in. o dość interesującym
procesie odchodzenia Manuela Castellsa
od neomarksizmu w obszarze badania ruchów społecznych. Hiszpański badacz, który na tyle zaangażował się w wydarzenia
1968 r. w Paryżu, że w kilka miesięcy później został wydalony z Francji, na pewnym
etapie swoich naukowych dociekań porzuca neomarksistowskie podejście jako niezgodne z rzeczywistością. Castells stwierdza bowiem, że choć działania ruchów społecznych są uwarunkowane w pewnej mierze przez czas i miejsce (strukturę), w których się znalazły, to jednak „[…] są napędzane przez nadzieje, marzenia i pragnienia samoświadomych uczestników”5. Oznacza to, że ich działanie częstokroć było nieprzewidywalne i kreatywne, a to w żaden
sposób nie mogło logicznie wynikać z teorii uwarunkowań strukturalnych, charakterystycznych dla neomarksizmu.
Zerwanie Castellsa z neomarksizmem
miało miejsce także na poziomie epistemologii, o czym w bardzo interesujący sposób
pisze Stalder. Szwajcarski autor zauważa
bowiem, że Castells rozpoczynał jako empirycznie zorientowany zwolennik Althussera. Stanowisko to było o tyle niezwykłe, że
sam Althusser w niewielkim stopniu interesował się badaniami empirycznymi, a jego
projekt „wręcz ociekał teorią”6. Z czasem
jednak Manuel Castells, wobec niemożno5

F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa
sieci, Kraków 2012, s. 27.
6
Por. ibidem, s. 41.
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ści pogodzenia teorii z obserwacjami, dokonał istotnej reorientacji swojego stanowiska. Naczelną wartością teorii nie była
już dla Castellsa „poprawność”, ale jej „użyteczność”, a tę można ocenić tylko i wyłącznie w odniesieniu do badań empirycznych.
W konsekwencji status teorii u Castellsa
uległ pewnej degradacji na rzecz empirii,
teoria musiała teraz być elastyczna i otwarta na wszelkie zmiany płynące z obserwacji
rzeczywistości. Nowe stanowisko epistemologiczne Castellsa – jak słusznie zauważa
Stalder – jest kojarzone z koncepcją teorii
ugruntowanej, gdzie kategorie teoretyczne
niejako wyłaniają się z analiz przypadków7.
Dobór tematów i kompozycja pierwszego rozdziału sprawia, że otrzymujemy
w efekcie niezwykle ciekawy obraz badacza
w kontekście ewolucji jego postaw i poglądów, których znajomość może rzucić nowe
światło nie tylko na samego Castellsa, ale
także na rozwijaną przez niego teorię.
Rozdziały drugi, trzeci i czwarty („Produkcja”, „Doświadczanie” oraz „Państwo
sieci a polityka informacjonizmu”) odnoszą się do trzech głównych ﬁlarów teorii
społeczeństwa sieci – produkcji, doświadczania i władzy. Radykalne przeobrażenia
w tych trzech obszarach pozwalają mówić
Castellsowi o nastaniu po społeczeństwie
industrialnym nowego typu społeczeństwa
opartego o sieć. Felix Stalder z rekonstrukcją argumentacji Castellsa radzi sobie bardzo dobrze, a oprócz podjęcia udanej próby opisu i wyjaśnienia podstawowych pro7

Por. ibidem, s. 43.

cesów i pojęć z tych trzech obszarów, formułuje również szereg krytycznych uwag,
wskazując na pewne braki w teorii Castellsa.
I tak w rozdziale drugim, dotyczącym
najważniejszego ﬁlaru społeczeństwa sieci
– produkcji, autor książki wyjaśnia, dlaczego akurat ten obszar odgrywa tak dużą rolę
w teorii Castellsa: „Nie chodzi o to, że gospodarka determinuje życie społeczne lub
polityczne, ani o to, że można ją analizować bez odniesienia do dwu pozostałych.
Teoria Castellsa jest zbyt wyraﬁnowana, by
pozwalała na tego rodzaju redukcjonizm.
Kluczowe znaczenie gospodarki wynika
raczej z przekonania, że wiele spośród najbardziej wszechobecnych i najsilniejszych
dynamik przeobrażających społeczeństwa
na całym globie tworzy się w związku z realizowaniem celów gospodarczych”8. Jednymi z najważniejszych procesów w tym obszarze były postępujące umiędzynaradawianie gospodarek oraz rozwój globalnych
rynków ﬁnansowych. Są to procesy, które
często w innych opracowaniach utożsamia
się przejawami globalizacji. W wyniku działania tego typu zjawisk zmianie ulega również struktura przedsiębiorstw, z wielkich
i hierarchicznie zorganizowanych korporacji starego typu w kierunku elastycznych,
rozczłonkowanych przedsiębiorstw sieciowych. Stalder nieco miejsca poświęca również omówieniu zmian w charakterze pracy,
która w gospodarce sieciowej podlega daleko idącemu uelastycznieniu na wielu pozio8

Ibidem, s. 53.
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mach (czas, lokalizacja, relacja z pracodawcą, stabilność zatrudnienia)9.
Pod koniec rozdziału drugiego Stalder
zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia
i nieścisłości Castellsa w obszarze gospodarki informacyjnej. M.in., jak zauważa
szwajcarski socjolog, Castells wbrew licznym dowodom empirycznym oraz wbrew
temu, co sam pisał w 1991 r., stwierdza że
nie istnieje coś takiego, jak globalna klasa
kapitalistów o decydującym znaczeniu dla
panującego w obszarze gospodarki dyskursu10. Stalder kwestionuje Castellsowską wizję chaotycznej gospodarki. Zarzuca hiszpańskiemu socjologowi, że nie podejmuje
on analizy instytucji tak istotnych z punktu
widzenia gospodarczej regulacji, jak choćby
Światowa Organizacja Handlu (WTO). Castells zatem, w przekonaniu Staldera, choć
oferuje nam wielopoziomową analizę globalnej gospodarki, to ignoruje jednocześnie
globalne ramy regulacyjne i kształtującą je
politykę11.
Rozdział trzeci pt. „Doświadczanie” jest
poświęcony kolejnemu ﬁlarowi teorii społeczeństwa sieci, tj. ruchom społecznym i ich
roli w przeobrażaniu rzeczywistości. A rola
ta jest, jak zauważa Stalder, niebagatelna:
„Teoria społeczeństwa sieci przyznaje centralne miejsce ruchom społecznym. Są one
narzędziami, dzięki którym ludzie tworzą
i promują nowe wartości, zmieniając w ten

9
10
11

Por. ibidem, s. 73.
Por. ibidem, s. 79-80.
Por. ibidem, s. 85.
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sposób instytucje społeczne”12. Stalder, aby
przybliżyć teorię Castellsa, dokonuje dość
szczegółowej analizy dwóch przypadków
ruchów społecznych: ruchu feministycznego i ruchów fundamentalizmu religijnego. Pod koniec rozdziału trzeciego autor przeprowadza krytykę ujmowania ruchów społecznych przez Castellsa. Jednym
z zarzutów szwajcarskiego socjologa wobec Castellsa jest uderzający brak symetrii
w teorii społeczeństwa sieci. Hiszpański socjolog bowiem z jednej strony traktuje ruchy społeczne jako realne, samoświadome
podmiot; z drugiej zaś, przemiany w obszarze gospodarki postrzega jako bezosobowe
procesy globalizacji, bez udziału świadomych i kształtujących je aktorów13.
Na podobny problem braku podmiotowości Stalder słusznie zwraca uwagę
w czwartym rozdziale, dotyczącym relacji
władzy. W rozdziale tym szwajcarski socjolog rekonstruuje za Castellsem przejawy wymywania władzy państwowej w warunkach kryzysu państwa narodowego.
Stadler na bazie teorii sieci tworzy również
zręby nowej typologii państw, w skład której wchodzą m.in. państwo rozwojowe, informacyjne państwo opiekuńcze czy też ﬂagowe dla Castellsa państwo sieciowe.
Rozdział piąty pt. „Przepływy i miejsca”
Felix Stalder poświęca temu, co uważa za
najbardziej oryginalne elementy teorii Castellsa, czyli koncepcji przestrzeni przepływów i bezczasowego czasu. Obie koncepcje,
12
13

Ibidem, s. 114.
Por. ibidem, s. 119.
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choć niejednolicie rozbudowane, to w ocenie szwajcarskiego badacza są równie doniosłe. Koncepcja przestrzeni przepływów
na podstawowym poziomie dotyczy relacji pomiędzy aktorami społecznymi. Otóż
– jak wyjaśnia Stalder – jeszcze przez dużą
część drugiej połowy XX w., aby doszło do
interakcji w czasie rzeczywistym pomiędzy aktorami społecznymi, musieli oni
znajdować się w tej samej ﬁzycznej przestrzeni. Dziś natomiast wystarczy, że znajdują się oni w tej samej przestrzeni przepływów informacyjnych, które są zorganizowane w globalne sieci o różnym charakterze
(np. sieci rynków ﬁnansowych, sieci globalnej przestępczości etc.). Zdaniem szwajcarskiego badacza zmiana taka ma fundamentalny charakter dla przeobrażeń wszelkich
procesów społecznych.
W rozdziale szóstym (pt. „Logika sieci”)
uwaga Felixa Staldera skupia się na wyjaśnieniu odbiorcy, czym jest, de facto kluczowa w teorii Castellsa, sieć. Mogłoby się
wydawać, że to centralne pojęcie zostanie
przez hiszpańskiego socjologa dogłębnie
wyjaśnione i omówione na łamach jego
prac, tak się jednak nie dzieje, a przynajmniej nie dzieje się w sposób wystarczający czy też satysfakcjonujący odbiorcę – co
trafnie zauważa szwajcarski autor.
Feliksowi Stalderowi udaje się rzadka
sztuka. Recenzowana praca nie jest kolejnym odtwórczym opracowaniem dzieł Castellsa. Stalder potraﬁ wejść w twórczy dialog ze swoim hiszpańskim mistrzem. Tam,
gdzie Castells pisze słowo, Stalder niczym
wytrawny psychoanalityk rozbiera to sło-

wo na części, a dodatkowo stara się dotrzeć do inspiracji, o których Castells jedynie wspomina, i odtworzyć (z dobrym skutkiem) jego tok myślenia. Dzieje się tak m.in.
w przypadku kluczowego u Castellsa pojęcia sieci. Zabieg taki znacznie przybliża odbiorcę do zrozumienia danej części teorii
społeczeństwa sieci, której wyjaśnienia niekiedy brakuje na łamach prac Castellsa.
Stalder, jak na sumiennego krytyka przystało, nie boi się poruszać kwestii problematycznych z punktu widzenia spójności
teorii społeczeństwa sieci. Jedną z takich
kwestii jest np. asymetryczny charakter pojęcia władzy proponowanego przez Castellsa, na który szwajcarski autor w swojej pracy zwraca uwagę wielokrotnie.
Warto również wspomnieć o dość dużej zalecie, która ma wymiar praktyczny –
chodzi o zawarcie w książce rozbudowanej
bibliograﬁi Manuela Castellsa. Zestawienie
obejmuje bowiem listę tekstów, w których
Castells występuje jako autor, współautor
lub redaktor, ułożonych w porządku chronologicznym, z uwzględnieniem prac wydanych w języku polskim. Ta obszerna lista,
choć już częściowo nieaktualna (od czasu
wydania książki Staldera pojawiły się nowe
publikacje Castellsa na świecie i nowe tłumaczenia tego autora w Polsce), pozostaje
bardzo użytecznym dla badacza i studenta
narzędziem pracy.
Książka Staldera, przy zdecydowanej
przewadze zalet, ma również pewne wady.
Najważniejszą z nich jest struktura pracy.
Otóż o ile zasadne wydaje się umieszczenie
w pierwszym rozdziale prezentacji osoby
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Manuela Castellsa oraz zmian na jego intelektualnej ścieżce, o tyle zajęcie się koncepcją przestrzeni przepływów oraz wyjaśnianiem, czym jest sieć dopiero w dwóch ostatnich rozdziałach, jest nie do końca zrozumiałe. Koncepcja przestrzeni przepływów
oraz charakter samej sieci (omówione dopiero w rozdziałach piątym i szóstym) mają
fundamentalne znaczenie dla zrozumienia
teorii społeczeństwa sieci. Z punktu widzenia zrozumienia teorii Castellsa, bardziej
zasadne byłoby przedstawienie tych kwestii w początkowych partiach książki, jeszcze przed omówieniem konkretnych już ﬁlarów teorii hiszpańskiego badacza (tj. produkcji, doświadczania i władzy).
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Podsumowując, praca Feliksa Staldera stanowi jak dotąd bodaj najdojrzalsze,
najbardziej żywe i kreatywne opracowanie
dokonań hiszpańskiego socjologa. Wydanie tej pracy jako podręcznika akademickiego wydaje się być bardzo trafnym posunięciem, gdyż trudno znaleźć lepszego niż
Felix Stalder krytycznego nauczyciela teorii społeczeństwa sieci.
 Kamil Mariusz Nowak*

* Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia” 2013, nr 9, s. 32 – 46.

6. HISTORIA I GEOGRAFIA POLITYCZNA

Monograﬁe
Bar Joanna, Rwanda (seria: Historia państw świata w XX wieku), Wydawnictwo Trio,
Warszawa 2013, ss. 274.
Cimek Henryk, Elity ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 270.
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Dubicki Andrzej, System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 625.
Dubicki Andrzej, Wojny dackie 101–106 n.e., Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2013, ss. 181.
Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Peru XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników,
emigrantów i urzędników, Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, Bydgoszcz 2013, ss. 212.
Kochnowski Robert, Bitwa u ujścia La Platy 13 grudnia 1939, Infort Editions, Zabrze 2013,
ss. 121.
Koseski Adam, W bałkańskim kręgu, Wydawnictwo Typograﬁa, Pułtusk–Warszawa 2013,
ss. 274.
Kozera Łukasz, Z dziejów powiatu pińczowskiego, t. 1 – 3, Europejskie Stowarzyszenie
Promocji Nauki, Pińczów 2013, ss. 249+213+213.
Mikołajczyk Magdalena, Rewizjoniści. Obecność w dyskursach okresu PRL, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 421.
Mironowicz Antoni, Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku, Wydawnictwo Orthdruk, Białystok 2013, ss. 64.
Mironowicz Antoni, Судьбы Православной Церкви в Белоруссии и в Польши, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 198.
Pięta-Szawara Anna, Elita Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Polski w latach
1944 – 1957, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 182.
Piwnicki Grzegorz, Meandry polskiej kultury politycznej od średniowiecza do II wojny
światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 572.
Tebinka Jacek, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill
a Polska, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, ss. 429.
Wróblewski Bartosz, Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii
(1946 – 1958). Dylematy mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 456.
Zieliński Konrad, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918 – 1922, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 352.
Ziętara Wojciech, Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884 – 1939, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2013, ss. 522.
Żurawski vel Grajewski Przemysław, Pride Goes Before a Fall. Deliberations on the Nature
of the Demise of Unions, CEN, Warszawa 2013, ss. 173.

Prace zbiorowe
50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła, red. Jan Grosfeld, Instytut
Politologii UKSW i Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2014, ss. 208.
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Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, red. P. Grata, B. Lorens, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 464.
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1941, red. Jacek Tebinka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013, ss. 976.
PRL, czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały
źródłowe, red. Ewa Maj, Jerzy Gryz, Eleonora Kirwiel, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 302.
Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, red. Jacek Knopek, Starostwo Powiatowe
w Chojnicach, Chojnice 2013, ss. 734.

Artykuły w pracach zbiorowych
Alabrudzińska Elżbieta, Die Evangelische Kirche in Thorn in den Jahren 1793 – 1920
[w:] Die Evangelischen in Thorn 16. – 20. Jahrhundert, red. J. Kłaczkow, A. Zielińska,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 230 – 261.
Chodubski Andrzej, Kazanie ks. Izydora Chodubskiego wygłoszone 14 listopada 1751 r.
w poznańskiej bazylice archikatedralnej, [w:] Na obrzeżach polityki, t. 9, red.
M. Kosman, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013, s. 215 – 222.
Dubicki Andrzej, Wpływ kapitału niemieckiego i austro-węgierskiego na budowę pierwszych rumuńskich linii kolejowych, [w:] Między historią a literaturą. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu, red. J. Ciesielska-Klikowska, A. Kisztelińska-Węgrzyńska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 411 – 420.
Faszcza Dariusz, Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji ludności polskiej
w 1943 r., „Niepodległość i Pamięć” 2013, nr 3 – 4, s. 73 – 97.
Faszcza Dariusz, Udział 5. pułku piechoty w walkach na Pomorzu w 1945 r. w świetle
„Dziennika działań bojowych 5. pułku piechoty”, cz. 1, [w:] Pomorze militarne,
t. 6, z. 1, red. K. Kozłowski, Szczecińskie Towarzystwo Pogranicze, Szczecin 2013,
s. 91 – 111.
Gąsiorowski Andrzej, W dniach wojny 1939 roku i okupacji niemieckiej, [w:] Dzieje Gminy
Wejherowo, red. B. Breza, Imagine Design Group, Wejherowo 2013, s. 451 – 522.
Grata Paweł, Bielec-Cząstka Patrycja, Misje dworcowe w b. Galicji jako element opieki nad
kobietą w podróży w II Rzeczypospolitej, [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium
infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Instytut
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 243 – 254.
Koseski Adam, Bułgaria: od 9 września 1944 do V zjazdu Bułgarskiej Partii Komunistycznej
w grudniu 1948 roku, [w:] Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uni-
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wersalnym, t. 1, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Oﬁcyna Wydawnicza
Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 537 – 550.
Koseski Adam, Niemilitarne funkcje Wojska Polskiego (1945 – 1989), [w:] Wojciechowi
Jaruzelskiemu – Żołnierzowi i Mężowi Stanu, red. J.J. Wiatr et al., Fundacja Aleksandra
Kwaśniewskiego Amicus Europæ, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, Sojusz
Lewicy Demokratycznej, Warszawa 2013, s. 171 – 180.
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Artykuły w czasopismach
Alabrudzińska Elżbieta, Loyalitätsprobleme von Protestanten in den Ostgebieten Polens,
„Nowa Polityka Wschodnia“ 2013, nr 2, s. 189 – 209.
Bartyzel Jacek, 1863 – вместе в пропасть, „Русский Сьорник. Исследования по
Истории России” 2013, nr 15, s. 177 – 188.
Bywalec Grzegorz, Rozwój regionalny Indii po reformach z lat 1991 – 1992, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 4, s. 613 – 635.
Bywalec Grzegorz, Transformacja gospodarcza a regionalne zróżnicowanie ubóstwa
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Chrzanowski Bogdan, Gen. Stefan Rowecki-„Grot” – Komendant Główny Związku Walki
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przesłanki, przebieg wydarzeń, implikacje roku 1990, „Acta Historica Neosoliensia” 2013,
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modernizacji w czasach pierwszej „Solidarności”, „Annales Universitatis Paedagogicae
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Stawowy Ewa, Dylematy i wybory ideowe Bogdana Suchodolskiego, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica IX” 2013, s. 182 – 198.
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Marszałek, Toruń 2013, s. 313 – 355.
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województwa śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 228.
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Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, red. Ewa Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2013, ss. 188.
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for Innovation, Technology Transfer and Development Foundation of the Univeristy
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„Political Preferences” 2013, nr 5, red. Danuta Plecka, Agnieszka Turska-Kawa, Centre for
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Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 45 – 61.
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POLEMIKA
W związku z opublikowaniem przez czasopismo „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”
w numerze 39/2013 sprostowania na żądanie redakcji tygodnika „Twoje Tychy” w trybie
art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24
z późn. zm.) do artykułu Grażyny Piechoty i Roberta Rajczyka Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia (na przykładzie analizy treści publikowanych
w tygodniku samorządowym „Twoje Tychy”) zamieszczonego w numerze 34/2012 „Athenaeum.
Polskie Studia Politologiczne” poniżej publikujemy Polemikę ze stanowiskiem redakcji tygodnika
„Twoje Tychy” w Tychach autorstwa dr Grażyny Piechoty i dra Roberta Rajczyka.
Jednocześnie Redakcja „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” bardzo przeprasza
Autorów Polemiki i Czytelników pisma za nieumyślne opóźnienie publikacji Polemiki, która
zgodnie z zapowiedzią miała ukazać się w numerze 41/2014. Redakcja pisma wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji oraz ewentualnych negatywnych skutków tego opóźnienia
dla Autorów Polemiki.

POLEMIKA ZE STANOWISKIEM REDAKCJI TYGODNIKA
„TWOJE TYCHY” W TYCHACH
W rok po publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym „Athenaeum” oraz
dziewięć miesięcy po prezentacji jego tez w lokalnej prasie w Tychach, na podstawie pisma przesłanego do dr G. Piechoty i dr. R. Rajczyka przez redakcję,
a nadanego przez redaktor naczelną tygodnika, jako autorzy podejmujemy już
drugą polemikę z uwagami o charakterze publicystycznym.
Komentarz do inkryminowanych uwag wymaga niewątpliwie uwzględnienia
kryterium formalnoprawnego. Podkreślić należy, iż B. Kurek w swoim piśmie
przesłanym do redakcji Athenaeum i udostępnionym przezeń autorom powołuje się na przepis prawny, który utracił moc na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt K 41/07 (Dz. U. Nr 235,
poz. 1551). Skłania to niewątpliwie do reﬂeksji nad problematyką kompetencji
dziennikarskiej. Jako nauczyciele akademiccy czujemy się zatem w obowiązku
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wskazać B. Kurek prawidłową podstawę prawną podjętych przez nią działań
– art. 31a ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe z późn. zm.:
tekst ujednolicony (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r.
Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228, Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934,
Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136, z 2013 r. poz. 771.)
[za: Internetowy system Aktów Prawnych Sejm RP – http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19840050024 dostęp 30.09.2013)].
Przedstawione w dwudziestu trzech punktach opinie własne Beaty Kurek,
podobnie jak i w pierwszej wersji pisma do „Athenaeum” sprzed dziewięciu
miesięcy, tego rodzaju wywody mogą przybrać dowolną formę oraz, jak w tym
przypadku, wartość. Przykładem twierdzenia B. Kurek: „Opublikowanych zostało:
w ramach treści redakcyjnej: 24 artykuły, treść TIS Twoje Miasto: 8 artykułów,
reklamy miejskie: 3 artykuły. Nie można łączyć w całość treści redakcyjnych
oraz treści reklamowych (TIS Twoje Miasto oraz reklamy). Redakcja nie odpowiada za treść i formę publikowanych reklam”. Autorom nieznane są podstawy
metodologiczne tych wyliczeń. Nie ma o nich mowy w żadnym z dwóch pism
zawierających uwagi i przesłanych do redakcji „Atheneaum”. Tytuł artykułu
G. Piechoty i R. Rajczyka, jak również metodologia badań wyraźnie i jednoznacznie precyzują tematykę oraz zakres dociekań naukowych. Autorzy nie
ponoszą zatem odpowiedzialności za niezgodną z ich intencją komunikacyjną
interpretację przekazu. Rozpatrując jednak powyższy cytat autorstwa B. Kurek
w kategoriach normatywnych, można wysnuć logiczny wniosek, iż redakcja tygodnika kwestionuje liczbę analizowanych przez G. Piechotę i R. Rajczyka reklam,
gdy tymczasem autorzy, co bezsprzecznie wskazano we wstępie do artykułu, nie
analizowali liczby treści reklamowych, gdyż przedmiotem badań była analiza
zawartości. W dalszej części wywodu napisano: „W artykułach redakcyjnych
»Twoich Tychów« prezydent wypowiedział się 4 razy, wiceprezydenci 3 razy,
radni opozycyjni – 2 razy, radni KWW A. Dziuby – 1 raz, prezesi, dyrektorzy
miejskich instytucji i spółek: 15 razy, naczelnicy wydziałów i pełnomocnicy –
4 razy. W artykułach TIS »Twoje Miasto«: prezydent wypowiedział się 2 razy,
naczelnicy wydziałów – 1 raz. W reklamach: prezydent wypowiedział się 1 raz,
prezesi miejskich spółek – 2 razy”. Autorzy podtrzymują swoje wyliczenia,
zwłaszcza iż w pkt. 4 analizowanego pisma autorstwa B. Kurek utożsamia
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ona publikację dosłownie cytowanej wypowiedzi z jej parafrazą: „Słuszność
powiększania kapitału zakładowego spółki »Śródmieście« kwestionował na sesji
radny Stefan Moćko […]”. Nadmienić należy ponadto, iż odmienne znaczenia
terminów: „wypowiedź” oraz „parafraza” kodyﬁkują słowniki języka polskiego.
W odniesieniu do uwag na temat tekstów dotyczących kampanii wyborczej
wyrażonych w punkcie 4 pisma tygodnika w artykule autorstwa G. Piechoty
i R. Rajczyka napisano wyraźnie i jednoznacznie, iż jeden z opublikowanych
w „Twoich Tychach” w badanym okresie tekstów dotyczył wyborów, ale nie
odnosił się do przebiegu kampanii wyborczej w Tychach. Opublikowanie nazwisk
i nazw komitetów nie jest, zdaniem autorów, treścią odnoszącą się do przebiegu
kampanii. Wspomniany felieton niczego nie wnosił do kampanii – stanowił,
jak redakcja napisała, „wspomnienia z przeszłości”. Z kolei w tekście Sukces, czy
rozczarowanie, redakcja pisze, że dotyczył on specyﬁki wyborów samorządowych.
Nie dotyczył wszak przebiegu kampanii w Tychach. W przywołanym w pkt. 4
przez B. Kurek tekście Słuszność powiększania kapitału… wskazano wypowiedzi
radnego wyrwane z kontekstu, które sformułował na sesji RM. Redakcja nie
zadała sobie trudu, by uzyskać wypowiedź/stanowisko/komentarz/wyjaśnienie
u źródła. Ograniczono się jedynie do zrelacjonowania debaty. Jak pisze redakcja
„Twoje Tychy” w tekście Nikt nie straci pracy, informowano o propozycjach
radnych, także wyrywając z kontekstu zdania pochodzące z sesji RM, radni
opozycyjni bowiem nie wypowiadali się na łamach tygodnika. Ilustracją powyższych praktyk może być informacja „Zmiany personalne” – prezentująca zmiany
w składach osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (Twoje Tychy, nr
49/263 z 4.12.2012, s. 5), w której omawiając treść uchwały Rady Miasta Tychy
w przedmiotowej sprawie, wymieniono nazwiska radnych, których owe zmiany
dotyczą osobiście, przy czym z nieznanych autorom powodów redakcja „Twoich
Tychów” nie podała informacji o wejściu w skład Komisji Rewizyjnej [kontroluje
działalność prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych – przyp. aut.]
jednego z liderów klubu opozycyjnego [Uchwała NR XXIV/511/12 Rady Miasta
Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10
RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.), pkt 4 – przyp.
aut.]. B. Kurek podnosi ponadto, iż artykuł Nikt nie straci pracy „stanowił relację
z dyskusji w czasie sesji Rady Miasta, propozycje radnych opozycyjnych zostały
odrzucone przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, co w tekście zostało wyjaśnione, podobnie jak powody odrzucenia poprawek radnych”. Przede wszystkim
stwierdzamy, iż w tekście cytowanego artykułu nie ma ani jednego zdania, które
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przybliżałoby motywacje radnych dla składanego przez nich projektu. Ponadto
formułowanie opinii, że: „propozycje radnych opozycyjnych zostały odrzucone
przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego […]” świadczy co najmniej o znacznym uproszczeniu przekazu. Z obowiązujących przepisów o samorządzie terytorialnym wynika, że prawomocne decyzje dotyczące realizacji nadzoru prawnego
mają związek z kontrolą legalności podjętych a nie projektowych uchwał.
W pkt. 6 swojego pisma B. Kurek konstatuje: „[…] tekst zajmuje 2/3 strony,
w tym wypowiedź prezydenta miasta to jedno zdanie cyt. »Będziecie pracować
na tych samych stanowiskach, za te same pieniądze, według tych samych umów
– przekonywał Andrzej Dziuba«. Nazwisko kontrkandydatki prezydenta, radnej
Barbary Koniecznej, pada w tekście dwa razy”. Wymienienie czyjegoś nazwiska
nie jest równoznaczne z czyjąś wypowiedzią (sic!). Redaktor naczelna kwestionuje ponadto fragment pracy autorów: „W badanym miesiącu październiku nie
ukazały się na łamach »Twoich Tychów« żadne artykuły poświęcone kwestiom
problematycznym czy konﬂiktowym, które wynikałyby z działań bądź zaniechań władz miasta [...]”. Wymienia przy tym, jej zdaniem, teksty w tygodniku
rzekomo potwierdzające jej opinię: „W rzeczywistości były to teksty: »Nikt nie
straci pracy« – publikacja: TT 40/150, str. 3, dot. niepokojów pracowników Izby
Wytrzeźwień. Publikacja opatrzona była zdjęciem, na którym widać pracowników z transparentami m.in. »Nie pozbawiajcie nas pracy«. »Proces od nowa«
– publikacja: TT 41/151, dot. procesu byłej wiceprezydent miasta E. Kani. »Audyt
prawdę powie« – publikacja: TT 41/151, rozmowa z prezesem piłkarskiego klubu
GKS Tychy, dot. m.in. fatalnej sytuacji ﬁnansowej klubu. »Czytelnicy pytają o...
Arkady« – publikacja: TT 42/152”. Dla porządku rozważań wskazać należy, iż
kwestionowane zdanie brzmi: „nie ukazały się żadne teksty poświęcone kwestiom
problematycznym czy konﬂiktowym, które wynikałyby z działań bądź zaniechań
władz miasta”. W związku z tym autorzy wyjaśniają co następuje:
• tekst Nikt nie straci pracy prezentuje działania konieczne, wywołane zmianą
prawa, które nie wynikają bezpośrednio z inicjatywy władz miasta;
• tekst Proces od nowa dotyczy osoby, która nie pracowała w UM od wielu
miesięcy, sam tekst miał wydźwięk raczej pozytywny, bo dotyczył wznowienia postępowania sądowego;
• tekst Audyt prawdę ci powie dotyczy sytuacji ﬁnansowej klubu piłkarskiego,
nie działań/zaniechań władz miasta.
W odniesieniu do pkt. 8 informujemy, że ukazała się relacja z debaty (nie –
jak twierdzi redakcja – z „debat”z udziałem prezydenta), dodatkowo opatrzona
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sondą wskazującą na zwycięstwo wyborcze prezydenta, która pochodziła
z innego miejsca i nie była dokonana w trakcie czy po debacie.
W zakresie zastrzeżeń zgłaszanych co do ilościowych danych dotyczących
ogłoszeń reklamowych autorzy podtrzymują własne wyliczenia tym bardziej, że
w metodologicznym wstępie do badań wskazano, że badania są realizowane na
podstawie wydań elektronicznych (czyli bez insertów – przyp. aut.), a nie drukowanych. Autorom nie jest znana metoda insertowania dodatków drukowanych
do wydań elektronicznych, ale jeśli „Twoje Tychy” z niej korzystają, deklarujemy
wolę przeprowadzenia prac badawczych w tym zakresie. Ponadto pragniemy
nadmienić, iż w badanym okresie nakład był zwiększany okresowo, osiągając
poziom 20 – 22 tys. egzemplarzy, insertów natomiast było zaledwie 1500 sztuk.
Logicznego uzasadnienia nie wytrzymuje również uwaga kwestionująca
wniosek dotyczący umieszczania tematów pozytywnie opisujących miasto nad
reklamami wyborczymi urzędującego prezydenta. Podnoszony w zastrzeżeniach
przez B. Kurek temat modernizacji ośrodka wypoczynkowego „Paprocany”,
rzekomo mający wyłącznie charakter bieżącej informacji, najzupełniej przez
przypadek był jednym z punktów programu wyborczego A. Dziuby. Zestawienie
nadtytułu Paprocany pięknieją oraz tytułu Zielona perła Tychów, inkryminowanego artykułu z reklamą wyborczą prezentującą slogan wyborczy „Zmieniam
Tychy na lepsze”, nosi wyraźne znamiona reklamy natywnej. Z kolei doroczna
kwesta na rzecz stacjonarnego hospicjum, która znalazła swoje odzwierciedlenie w numerze 154/2010 z 2.11.2010, zawierała wypowiedzi ówczesnej prezes
instytucji, która ubiegała się o mandat radnego z listy komitetu wyborczego
urzędującego prezydenta. Trudno o bardziej jaskrawo widoczną konotację.
Nadto reklama natywna – autorzy badań dowodzili jej stosowania, analizując
treści zamieszczane w tygodniu „Twoje Tychy” – wykorzystywana była w wielu
kontekstach. Opisywane w tygodniku planowane na kolejne lata nowe inwestycje
wraz z barwnymi wizualizacjami sprawiającymi wrażenie bliźniaczo podobnych
do publikowanych w materiałach wyborczych, które stanowiły elementy programu wyborczego urzędującego prezydenta, były prezentowane jako treści
redakcyjne.
W piśmie B. Kurek czytamy ponadto: „[…] Sylwetki radnych prezentowane
były natomiast na portalu tychy.pl, gdzie publikacja jest bezpłatna. Autorzy
w przypisach odnoszą się do wydawnictw ukazujących się w Tychach, zasadne
jest pytanie, dlaczego o fakcie udostępnienia kandydatom specjalnej zakładki
na tychy.pl nie wspomnieli”. Z powyższego fragmentu precyzyjnie wynika, iż
redakcja „Twoich Tychów” polemizuje z zarzutami, jakie w istocie sama sobie
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stawia. Trudno oprzeć się także wrażeniu, iż B. Kurek w swoim wywodzie nie
uwzględnia informacji, które uprzednio analizowała. Jak bowiem inaczej określić
fakt, że wstęp metodologiczny do artykułu autorstwa G. Piechoty i R. Rajczyka
wyraźnie przedstawia cel i przedmiot badania, co uwagę B. Kurek czyni całkowicie bezpodstawną i nielogiczną.
B. Kurek podkreśla dalej, iż: „Wszystkie reklamy publikowane w gazecie są
opisane jako »reklama« lub »artykuł sponsorowany« i w sposób nie budzący
wątpliwości są wyodrębnione z treści redakcyjnej, jak nakazuje Prawo Prasowe”.
Kolejny raz trudno polemizować z taką oceną faktów. Zapowiadana budowa
parku wodnego tudzież relacjonowanie procesu rewitalizacji OW Paprocany itp.
jako treści redakcyjne „najzupełniej przypadkiem” pokrywały się z głównymi
punktami programu wyborczego urzędującego prezydenta. Kolejna uwaga
B. Kurek, która kwaliﬁkuje się do skomentowania, dotyczy emisji ogłoszeń
związanych z przekazywaniem 1% podatku na organizacje pożytku publicznego:
„W rzeczywistości – ukazało się 7 ogłoszeń płatnych, w tym 5 zachęcających do
przekazania 1 proc. na rzecz hospicjum (nie były to ogłoszenia hospicjum, lecz
instytucji je wspierającej) oraz 2 ogłoszenia innych organizacji”. Przedmiotem
badań nie były źródła ﬁnansowania emisji ogłoszeń, tylko analiza ich treści.
Stawiany zarzut nie wytrzymuje zatem konfrontacji z logiką.
Zakres badań został określony i wskazany w metodologii badań, która stanowi integralną cześć opublikowanego tekstu. W tym zakresie zdaniem autorów
tygodnik „Twoje Tychy” nie pełni niektórych funkcji, które właściwe są mediom
samorządowym. Nieznana jest autorom badań korelacja pomiędzy zawartością
rubryki „Bohater tygodnia” czy tekstów dotyczących kampanii antydopalaczowej – które wśród przykładów wymienia B. Kurek – a celami, które mają do
spełnienia media samorządowe w analizowanym kontekście. Tak formułowane
zastrzeżenia świadczą, naszym zdaniem, o braku zdolności analitycznego wnioskowania.
Reasumując, zastrzeżenia publicystyczne zgłaszane przez redaktor naczelną
„Twoich Tychów”, ze względu na ich wyłącznie taki charakter, zdaniem autorów
nie wytrzymują konfrontacji z prawdą oraz bardzo często także i z logicznym
rozumowaniem.
Październik 2013 r.
Z wyrazami szacunku
dr Grażyna Piechota
dr Robert Rajczyk

